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СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 
Код ЄДРПОУ 41620239 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, 7-й поверх, тел. 067-6374067  

sbi@i.com.ua, sbi315000@gmail.com, http://st-nk.mozello.com/,  http://ecoprofit.mozello.com/, http://system.mozello.com/  

 
Вих. № ______ від "____"_______ 201__ р. 

 

На № _____ від "____"_______ 201__ р. 

 
Предмет: Співробітництво 

 

 

 

  
 

Аграріям України 

ПРОПОЗИЦІЯ 
 

 

Економічна  ситуація в Україні спонукає нас до термінового вирішення поточних питань 

підтримки незаможного населення дешевими товарами першого вжитку і стабільної підтримки 

аграріїв, як первинного джерела виробництва продукції.  

Це означає, що треба переглянути своє відношення до наших можливостей. 

Діюче законодавство України вимагає від членів кооперації мати посвідчення, дає 

можливість всередині кооперації вільно встановлювати ціни на товари і послуги, підтримує 

постачально-заготівельну діяльність, прирівнюючи її до неоподатковуваних аграрних 

сільськогосподарських кооперативів, дозволяє створювати власні фінансові інститути, гарантує 

захист і невтручання у кооперативну діяльність. 

Фінансові розрахунки показують, що закрита економічна модель кооперації на відміну від 

відкритої економічної моделі держави:  

- дає можливість збільшити внутрішній товарообіг у 6-10 разів;  

- отримати збір благодійних внесків до власних ресурсних фондів кооперації у порівнянні з 

податками держави більш ніж у 1,5 рази;  

- отримати суб’єктність територіальних громад через фінансовий механізм кооперації;  

- створюючи власні фонди розвитку і соціального забезпечення отримати економічну 

свободу громадян, а за нею і всі інші свободи, притаманні Людині і Громадянину. 

Ми пропонуємо створити додатковий до економіки держави допоміжний незалежний від 

зовнішніх чинників економічний фундамент самозабезпечення населення. 

Для виконання цих завдань ми створили Споживче товариство «НАРОДНА 

КООПЕРАЦІЯ» і Благодійну організацію «РЕСУРСНИЙ ФОНД», відкрили Програму створення 

Постачально-заготівельних контор (ПЗК) «МЕРЕЖА» http://st-nk.mozello.com/, випустили 

посвідчення єдиного зразка (пластикову картку з QR-кодом), почали прийом у члени НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ шляхом приєднання на ресурсі http://st-nk.mozello.com/pridnannja/, відкрили 

замовлення на Електронну платформу внутрішніх розрахунків НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (надалі - 

ПЛАТФОРМА). 

За 2 місяці нам потрібно впровадити 1-й етап ПЛАТФОРМИ – діючу модель розрахунків 

ПЗК з членами кооперації і членів кооперації між собою. Основні роботи програмування 

виконуються в режимі краудфандінгу. Об’єм фінансування специфічних контрагентських робіт 1-

го етапу складає 150 тис. грн. 

ПЛАТФОРМА: 

- допоможе Вам отримати гарантовані планові довгострокові замовлення на Вашу 

продукцію по стабільним цінам; 

- зекономити багато грошей, збільшити об’єми виробництва і свої статки; 

- отримати кредити із ресурсних фондів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

Приєднуйтесь http://st-nk.mozello.com/pridnannja/, допомагайте собі і людям http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/. 

Хай нам щастить. 

 

З повагою,  

голова правління  ____________________ В.Г. Петроченков    

  
11.02.2019 року 
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