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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/ 
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ШАНОВНІ ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
 

 

Тяжка економічна і політична ситуація України зменшила народжуваність, 

збільшила смертність і потік міграції громадян закордон. За різними даними незалежних 

джерел інформації населення України зменшується на 1000-1500 чоловік на добу. Йде 

під зачистку найбільша і найбагатша на ресурси будівельна площадка Європи – 

Україна. Тотальне знищення наукоємних галузей промисловості, галузевих 

технологічних інститутів, якісної вищої освіти, пенсійного забезпечення на фоні 

стрімкого старіння нації і зменшення життєвого віку – не проголошений геноцид 

українського народу. За таких обставин лічені роки нас відділяють від рубікону, за яким 

повернення до омріяної цілісної незалежної країни «Україна» відійде у нездійснену 

вічність.  

Ми вважаємо, що ще є шанс до стабілізації ситуації, повернення економіки, а за нею 

і демографічного розвитку до позитивного напрямку. 

Економічно забезпечені люди і громадяни своєї країни, як титульні носії етносу є 

головним джерелом державності і запорукою збереження української нації. 

Ми бачимо такий шлях у розвитку територіальних громад створенням суб’єктів 

права – кооперативів, споживчих товариств і кредитних спілок. 

Закрита економіка кооперації, як додаток до загальної відкритої економіки держави 

має значні переваги. 

Зважаючи на економічний стан громадян України, ми створюємо нову економічну 

платформу на базі Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» http://st-

nk.mozello.com/ і Благодійної організації «РЕСУРСНИЙ ФОНД».  

Ця платформа створюється для накопичення ресурсних фондів кооперації - 

благодійних внесків в розмірі 5% від транзакцій купівлі-продажу товарів і послуг 

всередині кооперації і розподіляються знизу вверх, залишаючи на розвиток первинного 

рівня громад (село, селище, місто) 90% внесків, а районів, областей і центру – 10% 

внесків.  

Благодійні внески громадян до ресурсних фондів усіх рівнів відображаються на їх 

особистих рахунках і складають основу їх додаткової спроможності для участі у проектах 

соціального забезпечення, внутрішнього кредитування  та розвитку. Розгалужена мережа 

кредитних спілок підтримує розвиток закритої економіки кооперації, наповнення фондів 

та їх обігу. 

Економічні розрахунки показують, що об’єм благодійних внесків на формування 

ресурсних фондів кооперації може порівнюватися із об’ємом податків і зборів відкритої 

економіки держави, а це доволі значний капітал для розвитку кооперативного 

виробництва і споживання, обслуговування кооперації кредитними спілками.  

Створення розгалуженої структури Постачально-заготівельних контор (ПЗК) при 

нових кооперативних суб’єктах права і незалежних власних ресурсних фондів забезпечить 

базовий рівень існування, зупинить знищення населених пунктів громади, дасть надію на 
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повернення до розвитку науки і технологій, надії до паритетної міжнародної кооперації на 

базі Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» 

http://ecoprofit.mozello.com/. 

Зважаючи на викладене, запрошуємо кожного з Вас внести свій посильний вклад у 

створення нової економічної платформи шляхом: 

- приєднатися до СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/; 

- благодійного чи інвестиційного внеску до БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» http://st-

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

- благодійного чи інвестиційного внеску до Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» 

http://ecoprofit.mozello.com/. 

 Ваші внески будуть використані на створення мережі кооперації територіальних 

громад і фондів, що дадуть можливість їх зробити самостійними і незалежними. Це 

надасть поштовх до самоорганізації та розвитку нової економіки та соціального захисту на 

новій електронній економічної платформі. 

Будемо вдячні за будь-які пропозиції щодо співпраці.  

 

 

З повагою,  

голова правління                              Валентин Петроченков 
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