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 ПРИКЛАД         
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 
____________________ 
01220, м. Київ, вул. Банкова, будинок, 11 
Засіб зв’язку: пошта, тел.. 044 255 73 33 
 
Громадянина Республіки Україна 
_________________________________ 
(Фамілія, ім’я, по батькові повністю) 

Адреса реєстрації: 
_________________________________
_________________________________  
Адреса проживання /листування/: _______ 
_________________________________
_________________________________  
Засоби зв’язку:  _____________________ 
_________________________________ 

                                                                       
 

ДЕКЛАРАЦІЯ    

                                   
«___»__________ 2019 року. 

 

Про фінансові зобов’язання держави Україна  
перед її громадянами - людьми 

             
Розділ 1   
Загальні  відомості власника Декларації 
 
1. _____________________________ 
     (прізвище,  ім’я,  по  батькові) 

 
2. «__» ______ 19__ р. в с. _________, ________ р-ну, _________обл. 
       (число, місяць,  рік,  місце  народження) 

   
3. вул. ______, ___, с. __________, _________ р-ну,  _______ обл. ____ 
      (місце  проживання: вулиця,  будинок,  квартира, населений  пункт,  район,                                                   

область,  поштовий  індекс) 

    
4. Громадянство України 
     (громадянство отримано від народження )   
 
5. _________________ 
      (Національність) 

 
6. _______________________________________________________ 
     (Місце праці,  стаж роботи, пенсійний вік)   
                                           
7. Члени  сім’ї (склад, сімейне положення, рік народження)    

7.1. _________________________________________________ 
7.2.  _________________________________________________ 
7.3. _________________________________________________  
7.4. _________________________________________________  
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Додаток 1 
до НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ  

Народного комітету з питань правового захисту народної власності, 
ради Уповноважених у справах територіальних громад України з 
питань правового захисту народної власності та наданих 
повноважень представляти наші спільні інтереси у складеній 
Декларації, з авторськими правами Ольги Яремків, текст якої: 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
На зборах засновників Львівської 
Обласної Громадської правозахисної 
організації “Народна Солідарність” 
у м. Львові 23.11.2005 р.     

 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

(витяг)  
 

Про приватизаційні папери (майнові сертифікати) 
    

Стаття 8. Державні гарантії власникам приватизаційних паперів 
1. Держава гарантує власникам приватизаційних паперів право придбання за 

ці папери об’єктів приватизації відповідно до законодавства України про 
приватизацію. 

2. Приватизаційні папери, одержані громадянами України, а також 
платежі, здійснені з приватизаційних депозитних рахунків, 
приймаються відповідними органами держави у сплату за частку 
майна державних підприємств, інших об’єктів, державного 
житлового фонду, земельного фонду, які приватизуються. 

м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2173-XII" 
 
Зазначеними нижче законами кожному громадянину України було 

гарантовано отримати майно в сумі 30 (тридцять) тисяч карбованців, що 
еквівалентно 54 200 $ США ще в 1992 році.  

- Конституція України. Стаття 41. 
- Закон України Про власність. Стаття 1.  
м. Київ, 7 лютого 1991 року, № 697-12. 
- Закон України. Про приватизацію державного майна. Стаття 2.  
м. Київ, 4 березня 1992 року, № 2163-ХІІ. 
- Постанова Верховної Ради України. Про проведення в дію Закону України 

"Про приватизацію майна державних підприємств". Стаття 6  
м. Київ. 4 березня 1992 року, № 2164-ХІІ. 
- Закон України. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію). Стаття 6.  
м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2171-XII. 
- Закон України. Про приватизаційні папери.  
м. Київ. 6 березня 1992 року, №2173-XII. 
- Постанова Верховної Ради України. Про введення в дію Закону України 

"Про приватизаційні папери".  
м. Київ, 6 березня 1992 року, № 2174-ХІІ. 
Однак, в результаті вчинених президентами - гарантами Конституції 

України, депутатами Верховної Ради України і урядами Республіки Україна 
фальсифікацій, майновий сертифікат було знецінено до 10 грн. 50 коп. Це 
доведений злочин посадових осіб держави проти свого народу.      
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Розділ 2   
Зобов’язання держави УКРАЇНА перед своїми громадянами, що 

виникли внаслідок порушених законних і конституційних прав людини і 
громадянина України з боку  державної влади за період 1991-2017 р.р. Сума цих 
зобов’язань вважається внутрішнім боргом держави. 
 
Перелік боргу держави Україна з розрахунку на 1 (одну) людину 
 
№ 
з/п 

Перелік   боргів  держави Сума (грн.) Примітка 

1 2 3 4 
1.1 Депозитний  приватизаційний   рахунок  

відкритий у  відповідності  до  постанови  
кабінету  міністрів  України  № 655 від  
25.11.1992 ПМС (приватизаційний майновий 
сертифікат) вартістю  
             30 000 крб. = 54 200$ = 1 273 700 грн. 

1 273 700 
грн. 

ПМС не одержано V 

ПМС одержано, 
але не вкладено 

 
 

ПМС вкладено   

ПМС продано  

ПМС отримано в спадок  
1.2 Втрачені  дивіденди  з розрахунку  реальної  

вартості приватизаційного депозитного  
рахунку (ПМС) на 25 05 2015 

6 147 163  
грн. 

 

1.3 Матеріальні  втрати  від  інфляції, яка  
вплинула  на всі  статті  доходів  громадян  
(впродовж 1991–2014 рр.) 

_  
Встановлюється експертизою 

1.4 Борг по  заощадженнях,  вкладених до 01.01. 
1992, які влада зобов’язана  була  повернути  у  
відповідності  до Законів України та 
міжнародної  угоди від 13.03.1992  (за період  
01.01. 1991 – 01.01.2012)  (1, 00 крб. = 44, 00 
грн.) 

1 222 408 
грн. 

Сума залишку на ощадних книжках станом на 
01.01.1992 р. помноженою на 44. 

1.5 Кошти  для медичного, соціального  захисту 
(соціальні  страхові  суми) встановлюється 
експертизою 

.  
Встановлюється експертизою 

1.6 Земля  не  отримана  громадянами  при 
роздержавленні за Приватизаційними 
майновими сертифікатами 

3 га на 
1 особу 

До вирішення питання боргових зобов’язань 
Держави  за п.1.1 заборонити будь-які 
операції пов’язаних з приватизацією та 
реалізацією землі, що перебуває у власності 
держави 

1.7   
 

Рента за користування землею (за період 1992-
2014)  
з розрахунку 50 000$ США за 1 га з відсотками 

12 769 242 
грн. 

 

1.8    Кошти  на  пенсійне  забезпечення  громадян  
зароблені до  1991 р.  і передані  Україні  
відповідно  до міжнародної  угоди  від 
13.03.1992 

 Встановлюється експертизою 

1.9 Неповернені кошти за ПДВ (за період 1991–
2014 р. р.), 55 зарплат з працюючих і 55 пенсій з 
кожного пенсіонера з відсотками 

 
220 000 

грн. 

Визначити статус ПДВ стосовно  компенсації 
громадянам, оскільки вони являються 
основним його платником  при розрахунках за 
товари й послуги. 

1.1
0  

Борг по заробітній платі і пенсіях внаслідок 
невідповідності фактичного та реального 
(ринкового) її розміру 

 
_ 

Згідно Постанов КМУ та ВРУ за період з 1992 
по даний час стосовно індексації заробітної 
плати і порівняння її з індексами інфляцій  та 
курсом гривні до основних валют.  

1.11 Кошти за знищення воєнного потенціалу 
України 
(в тому числі атомної зброї), спільного майна 
Українського народу - угода з країнами Європи, 
СЩА ... 

11 581 547 
грн. 

З 1994 р. не відшкодовано 160 мільярдів $ США 
за здачу ядерної зброї Україною, що на одну 
людину склало 3 200 $ США 

1.12 Зовнішній борг держави штучно створений 
урядами за період з 1991–2014 р.р.   

НЕ ВИЗНАЮ. Персоніфікувати зовнішній борг України між 
урядовими особами, що його створили.  

1.13 Забезпечити житлом громадян України, які 
потребують з розрахунку 20 м2 на одну людину 
(особу) + 20 м2  на сім’ю  

Створити, прийняти та довести громадянам  України  державну 
програму  забезпечення житлом  відповідно до норм  
приватизації комунального житла  

  Інші  майнові  претензії          -   

1.15 Повна недовіра усім гілкам влади 
                           

        Так Ні 

                       Непотрібне закреслити 

           Всього:  33 214 060 гривень 
         (Тридцять три мільйони двісті чотирнадцять тисяч шістдесят  гривень) 

(сума  прописом) 

  
Прошу повідомити про строки повернення боргу  __________    _______________ 
                                                                                                                  (підпис)                    (ініціали, фамілія) 


