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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 

 

 

 

 

  
 

Міським, селищним  

та сільським радам 

ПРОПОЗИЦІЯ 
 

 

Ні в кого немає сумнівів, що місцеве самоврядування – це право територіальної 

громади, яке вона здійснює безпосередньо і через органи місцевого самоврядування (із 

статті 140 Конституції України). 

За роз’ясненням Міністерства юстиції України № 16692-0-33-15/7.1 від 06.07.2015 

року (четвертий абзац): «Відповідно до положень законодавства України територіальна 

громада не наділяється статусом юридичної особи та відповідно не підлягає державній 

реєстрації». 

Отже, право на безпосереднє самоврядування територіальні громади мають, а 

господарювати сукупно, як громада, не можуть, бо напряму позбавлені права бути 

зареєстрованими, як суб’єкт господарювання, мати розрахунковий рахунок у банку та 

забезпечувати повноцінні договірні відносини.  

Висновок простий: на землі господарюють розрізнені дрібні колективи та 

індивідууми по інтересах, що переслідують не колективні, а особисті цілі виживання і 

збагачення – хто на що гаразд. 

Система знищує поняття «громада» по суті, знищенням її функцій об’єднання задля 

збереження самостійного економічного, соціального забезпечення та середовища її 

існування.  

Беззаперечно, можна розраховувати на виконання цих функцій органами місцевого 

самоврядування, тим більше – об’єднаних територіальних громад, але вони і самі залежні 

від фінансування з бюджету, що спускається зверху вниз «за можливістю». Можливість 

збору територіальних податків може згодом виявитися теж тимчасовою, і тоді поняття 

самоврядування стане примарним, а економічна і соціальна безпека ототожняться з 

рабством і голодом. Ми знищуємо єдність та істинне самоврядування, як запобіжник 

існування соціуму – українського народу. Об’єднання громад за функціональними 

потребами може й можливе, а для деяких з них і конче необхідне, але чи обов’язкове в 

режимі структурної перебудови? – Вирішувати громадам. Результати такого врядування і 

розподілу ми відчуваємо на своєму житті вже сьогодні. 
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. 

Пропонуємо Вам звернути увагу на можливості додаткової до «відкритої» економіки 

держави «закритої» економіки кооперації, що дає можливість заможно жити на Землі 1 мільярду 

200 мільйонам її учасників, незалежно від їх політичної, релігійної чи територіальної 

приналежності. 

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. 
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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;  

- створити власні фонди розвитку і соціального забезпечення; 

- отримати економічну свободу громадян, а за нею і всі інші свободи, притаманні Людині і 

Громадянину. 

Рішення територіальної громади в межах її компетенції, визначеної Конституцією України, 

не можуть бути скасовані, тому ми пропонуємо рішеннями територіальних громад у консенсусі з 

їх радами створити додатковий до економіки держави допоміжний незалежний від зовнішніх 

чинників економічний фундамент самозабезпечення населення. 

Міські, селищні та сільські ради є тим «мостом», що з’єднує «два береги»: народ і його 

державу. Саме ради мають найбільш тісний контакт із своїм електоратом – громадою. Саме ради, 

як представники владних повноважень народу, мають більш за будь-кого опікуватись про 

економічну і соціальну безпеку своїх громадян. 

Принцип кооперації «один член – один голос» дозволяє об’єднати всіх членів Вашої 

громади у єдиний кооператив чи споживче товариство із збереженням власної незалежності 

територіальної (об’єднаної, чи ні) громади від інших колективних членів кооперації 

(територіальних громад), але у договірних відносинах (функціональних зв’язках) з ними, 

дозволить асоціювати баланси кооперації в цілому.  

Для допомоги у створенні нових суб’єктів права у господарській формі кооперативів чи 

споживчих товариств, 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). 

Посвідчення єдиного зразка дає можливість за бажанням уникнути подвійного і більше 

випуску посвідчень кожного кооперативу чи споживчого товариства, дає можливість наскрізної 

інтеграції будь-якого члена кооперації у торгівельні відносини між членами всієї кооперації країни 

на одному балансі із збереженням економічної вигоди та створенням фондів розвитку і 

соціального забезпечення громади знизу вверх. 

ПРОПОНУЄМО приєднання до кооперативного руху http://st-nk.mozello.com/pridnannja/. 

Відповідно до статті 6 пункту 2 Закону України «Про споживчу кооперацію»: 

«Колективними членами споживчого товариства можуть бути фермерські господарства, 

колективні сільськогосподарські підприємства, господарські товариства, кооперативні, державні 

та інші підприємства, що поділяють його цілі та інтереси». 

Вже через 2-3 місяці ми впровадимо 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 в залежності від вибраних функціональних опцій складе 150-450 тис. грн. Вибір опцій 

буде залежати від нашої з Вами згуртованості і активності. 

ПЛАТФОРМА: 

- допоможе Вам отримати гарантовані планові довгострокові замовлення на 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/. 

Просимо ознайомити Ваші громади із цією пропозицією і запросити приєднатись до 

вітчизняного та міжнародного кооперативного руху.  

Хай нам щастить. 

 

З повагою,  

голова правління  ____________________ В.Г. Петроченков      
28.02.2019 року 
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