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Текст Листа опубліковано без змін, але оскільки 

адміністратор не згоден з деякими принциповими 

висловлюваннями і формулюваннями, то пропонує 

ознайомитись із статтею «ЮРИДИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

– ОСНОВА ПОРОЗУМІННЯ ЛЮДЕЙ» 

 

 

2019.03.06_Лист від Лесі Божак 

 

ДУЖЕ ВАЖНЕ ... ПОДИВІТЬСЯ ВЕСЬ РОЛИК ... Референдум 1 грудня 1991: Перемога з 

присмаком тривоги...Саме цей відео-доказ є підтвердженням, хто був першими 

зрадниками Українського народу та створеної 1 грудня Української Республіки, а їх 

вважали патріотами?!.. 

 

https://youtu.be/1amqZY0ZJ0k 

 

Прочитайте обов’язково текст цієї заяви від 07.02.2019, в ній обгрунтування Державної 

правосуд’єктності в частині 2 створення самостійної української держави УКРАЇНИ за 

Результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року! 

 

В додаток до мого повідомлення у Focebook  

маю намір з своєю командою (до 5 активістів) однодумців зустрітися з кандидатом в 

президенти, щоби обговорити нашу спільну мету та шляхи реалізації, - допомогти 

у передвиборчій компанії Сергію Кривонос, щоби реалізувати  спільні плани та інтереси 

УКРАЇНЦІВ і його, як кандидата в Президенти Української Республіки програму, за 

результатами яких здійснити реальні Дії - ЗМІНИТИ СИСТЕМУ ВЛАДИ на державній 

території самостійної української держави УКРАЇНИ, відновивши конституційний 

устрій - юрисдикцію Загального права та державну правосуб’єктність УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ, на виконання результатів Всеукраїнського референдуму 1 

грудня 1991 року. 

На такій особистій діловій зустрічі ми поділимося розробленим нами покроковим дієвим 

проектом, уже втіленим частково (1-3 кроки) в життя, як зразок – інструмент всьому 

суспільству, допоможе отримати попутчиків до шляху гуртування, одержання 

суб’єктності, економічної свободи, інших свобод, рейтингової системи на посади 

державного управління в різних гілках влади Української Республіки (Самостійної 

української держави УКРАЇНИ). 

 

З повагою, Олександра Романчак 

 

Отже, Український народ, ЩОБИ повернути вкрадені АКТИВИ в 90-х і ЗОЛОТО 

ПОЛУБОТКА має необхідне негайно ЗМІНИТИ СИСТЕМУ ВЛАДИ на державній 

території Самостійної української держави УКРАЇНИ, - прийміть до уваги, що впершу 

чергу Український народ (конституційна норма) має обов’язок легалізувати ПЕРВИННІ 

ДЕРЖАВНІ суб"єкти Самостійної української держави УКРАЇНИ, коротке найменування 

«УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ», на виконання результатів Всеукраїнського референдуму 

1 грудня 1991 року), щоби статус ГРОМАДЯН економічної системи 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА (державне право, комунальне право, приватне право) 

Самостійної української держави УКРАЇНИ захистити від корумпованої влади Морського 

братства (піратів), які захопили державну територію Самостійної української держави 

УКРАЇНИ та АКТИВИ Українського народу з 2 грудня 1991 року, перетворивши 

Український народ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (власників активів НАЦІОНАЛЬНОГО 

БАГАТСТВА) у ФІЗИЧНИХ ОСІБ … 

 

http://st-nk.mozello.com/forum/
http://st-nk.mozello.com/forum/
https://youtu.be/1amqZY0ZJ0k
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(Чому для громадянина самостійної української держави - України - це образа? 

Генеральна асамблея членів ООН в 1977 році дала визначення поняття "фізична особа - 

особа, яка не є громадянином". 

Визначення «фізична особа» дано в Приватному міжнародному праві гл.6 п.1 "Фізична 

особа - це мігрант", тобто особа, яка не має правового зв'язку з цією державою, тому не є її 

власником!») 

 

ЧЕРПАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ, ДРУЗІ !!! 

ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОЮ - ВОЛОДІЄ СВІТОМ !!! 

"ДУРАК НЕ ТОЙ ЩО НЕ ЗНАЄ, А ТОЙ, ЩО НЕ ХОЧЕ ЗНАТИ!" 

Крилатий вислів Сосюри ... 

ЯКІ КРОКИ НЕОБХІДНО ДЛЯ ЦЬОГО ЗРОБИТИ?!! 

 

       ПЕРШИЙ КРОК 

 

       Отже, в першу чергу для легалізації первинного державного суб’єкта Українського 

народу РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ, необхідно: 

       І. Створити Ініціативну групу з п`ятдесят та більше жителів (міста, у місті з районним 

поділом, селищі, селі) на державній території Самостійної української держави – 

УКРАЇНИ, об`єднаних  спільними цілями та інтересами, порядок 

діяльності  яких регламентується їх установчими положеннями, прийнятими і 

затвердженими установчими зборами ініціативної  групи та метою - є наступне: 

      1.  Скликання установчих зборів територіальної громади Українського народу (міста, у 

місті з районним поділом, селищі, селі); 

     2.  Прийняття  нового Статуту територіальної громади Українського народу (міста, 

міста з районним поділом, селища, села); 

     3.  Висунення  спільного кандидата  на посаду голови 

територіальної громадиУкраїнського народу (міста, міста з районним поділом, селища, 

села); 

     4.  Призначення голови  територіальної громади Українського народу (міста, міста з 

районним поділом, селища, села); 

     5.  Створення інших ініціативних  груп жителів Українського народу (міста, міста з 

районним поділом, селища, села), об`єднаних з іншими ініціативами, встановлених цими 

установчими положеннями, спільними цілями та інтересами; 

      6. Створення системи органів безпосереднього управління територіальної громади 

Українського народу (міста, міста з районним поділом, селища, села), 

яка складається з мережі відповідних безбалансових  відділень - 

комітетів, порядок створення та діяльність яких забезпечена їх жителям (громадянам 

континентального права Самостійної української держави – УКРАЇНИ) конституційними 

правами, в умовах дії Договору про Європейську асоціацію та положень Європейської 

хартії «про місцеве 

самоврядування», регламентується їх установчими положеннями, ст.5 та 

положеннямипершої частини першого речення ст.143 Конституції України, шляхом 

скликання  установчих зборів  безбалансових  відділень відповідно до встановлених 

положень п.8 «Прикінцеві та перехідні положення» Розділу V Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з правами, встановленими положеннями ст.5, ст.13 та 

ст. 143 Конституції України, cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої частини ст.1 та 

ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.327 «Право комунальної власності», ст.324 

«Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  з наступними назвами: 

     1) Комітет виборців  (міста, міста з районним поділом, селища, села); 
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     2) Комітет народних представників територіальної громади Українського народу 

(міста, міста з районним поділом, селища, села); 

     3) Бюджетний комітет територіальної  громади (міста, міста з районним поділом, 

селища, села); 

    4) Рахунковий комітет територіальної громади (міста, міста з районним поділом, 

селища, села); 

    5) Комітет народних засідателів та присяжних  територіальної  громади Українького 

народу (міста, міста з районним поділом, селища, села); 

     6) Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу (міста, міста 

з районним поділом, селища, села); 

    7) Надзвичайний комітет  територіальної  громади Українського народу (міста, міста з 

районним поділом, селища, села); 

    8) Комітет публічної інформації територіальної громади Українського народу (міста, 

міста з районним поділом, селища, села); 

     9) Вуличні комітети самоорганізації  населення  (міста, міста з районним поділом, 

селища, села); 

     7.  Створення додаткових та нових джерел доходів місцевого 

бюджету територіальної  громади Українського народу (міста, міста з районним поділом, 

селища, села),  для забезпечення  її жителів  (громадян континентального права 

Самостійної української держави – УКРАЇНИ) конституційними правами, в умовах дії 

Договору про Європейську асоціацію та положень Європейської хартії «про місцеве 

самоврядування», встановленими положеннями п.8 «Прикінцеві та перехідні положення» 

Розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  ст.5, ст.13, ст.124, ст. 

141-ст.143 Конституції України, в частині, на безпосереднє управління власною 

адміністративною територією  (міста, міста з районним поділом, селища, села), у тому 

числі, всіма її землями, надрами, атмосферним повітрям, водними та іншими природними 

ресурсами, та управління майном, що є у комунальній власності, створеною 

безпосередньо, протягом останніх 70 років ... 

 

      ІІ. ДРУГИЙ КРОК 

 

      1. На позачергових зборах створеної (І-им КРОКОМ) Ініціативної групи 

з п`ятдесят та  більше жителів (міста, у місті з районним поділом, селищі, селі) на 

державній території Самостійної української держави 

УКРАЇНИ, об`єднаних  спільними цілями та інтересами,прийняти рішення про: 

 

    - Висунення кандидата на посаду голови територіальної громади Українського 

народу  (міста, у місті з районним поділом, селищі, селі) учасниками позачергових зборів 

ініціативної групи жителів територіальної  громади Українського народу (міста, у місті з 

районним поділом, селищі, селі): 

 

    - Призначення установчих зборів територіальної громади Українського народу  (міста, у 

місті з районним поділом, селищі, селі) з числа зареєстро-ваних учасників ініціативної 

групи жителів Українського народу  (міста, у місті з районним поділом, селищі, селі)  на 

(19:00 год 30.07.2015 року), та: 

 

     - Скликаними установчими зборами територіальної громади Українського народу 

(міста, у місті з районним поділом, селищі, селі) учасниками позачергових зборів 

ініціативної групи жителів територіальної  громади Українського народу (міста, у місті з 

районним поділом, селищі, селі): 

     1)  Прийняти  новий Статут територіальної громади  Українського народу (міста, міста 

з районним поділом, селища, села); 
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     2) Обговорити кандидатури висунених та спільного кандидата  на посаду голови 

територіальної  громади Українського народу  (міста, міста з районним поділом, селища, 

села); 

     3)  Призначити  голову територіальної громади Українського народу (міста, міста з 

районним поділом, селища, села). 

      - З подальшою легалізацією нового Статуту територіальної громади Українського 

народу (міста, міста з районним поділом, селища, села) Самостійної української держави 

УКРАЇНИ (первинного державного суб’єкта), шляхом його внесення до єдиного 

державного реєстру первинних державних суб’єктів Самостійної Української держави 

України(РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ), відповідно до встановлених положень п.8 «Прикінцеві 

та перехідні положення» Розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», в умовах дії Договору про Європейську асоціацію та положень Європейської 

хартії «про місцеве самоврядування», з правами, встановленими положеннями ст.5, ст.13 

та ст. 143 Конституції України, cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої частини ст.1 

та ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.327 «Право комунальної власності», ст.324 

«Право власності Українського народу» Цивільного кодексу України. 

 

                  !!! САЙТ- ВІДЕО з УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ Та СПІВПРАЦЯ 

                                http://st-nk.mozello.com/partneri/1-teritoralna-gromada-m-vano-frankvsk/  

 

      ТРЕТІЙ КРОК 

 

      ІІІ. Та в подальшому, позачерговими зборами територіальної громади Українського 

народу  (міста, міста з районним поділом, селища, села) Самостійної української держави 

– УКРАЇНИ, скликаними учасниками позачер-гових зборів ініціативної групи жителів 

територіальної  громади Українського народу (міста, у місті з районним поділом, селищі, 

селі) затвердити: 

   1. Декларації учасників позачергових зборів ініціативної групи жителів 

територіальної  громади Українського народу (міста, у місті з районним поділом, селищі, 

селі) про «Зобов’язання  держави Україна перед своїми громадянами, що виникли 

внаслідок  порушених законних і конституційних прав людини і громадянина України з 

боку  державної влади України за період 1991-2018 р.р. та шляхом письмового 

повідомлення направити на адресу Гаранта Конституційних прав і свобод громадян 

України - Президенту України Петро Порошенко останні, зобов»язавши надати 

аргументовану відповідь Президентом України: 

- про строки повернення боргу зазначеного в тексті Декларації кожному громадянину 

континентального права Самостійної української держави УКРАЇНИ, відповідно було 

гарантовано кожному отримати майно в сумі 30 (тридцять) тисяч рублів (RUR), що 

еквівалентно цінностям в розмірі 29 кг 800 грам ЗОЛОТА ($ 268 200.00) ще на 1992 р. 

Однак, в результаті вчинених депутатами Верховної Ради, гарантами-президентами і 

урядом Республіки України фальсифікацій, майновий сертифікат було знецінено до його 

ціни 10 грн. 50 коп, що є епізодами закінченого злочину урядових осіб України з 1992 

року, 

     - а також аргументовану інформацію-відповідь щодо строків повернення боргу та 

пояснення, як відображені ці суми декларації ( громадян України) у Бюджеті Самостійної 

української держави УКРАЇНИ ?!.. 

 

       2. Декларації учасників чергових зборів ініціативної групи жителів 

територіальної громадиУкраїнського народу (міста, у місті з районним поділом, селищі, 

селі) РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ про «Зобов’язання  державних органів влади Російської 

Федерації та приватних зберігачів АКТИВІВ СРСР (зокрема одним з яких є Шашурин 

Степан Петрович, на приватних фірмах якого та рахунках значаться цінності та 

http://st-nk.mozello.com/partneri/1-teritoralna-gromada-m-vano-frankvsk/
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винагорода, начислена - отримана від участі операцій з цінностями (золото, брильянти, 

нафта) на фінансових площадках з 1991-2019 р.р.), 40 % яких (АКТИВ та Винагорода) 

належать ВЛАСНИКУ АКТИВІВ - Українському народу Української РСР, 

правонаступниками яких є Український народ Самостійної української держави 

УКРАЇНИ  (РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ) за результатами Всеукраїнського референдуму 1 

грудня 1991 року та затвердженої (01.12.1991) на останньому Декларації про державний 

суверенітет УКРАЇНИ прийнятої Верховною Радою Української РСР 16.07.1990 

року перед  Українським народом, що виникли внаслідок  порушених законних і 

конституційних прав людини і громадян континентального права  - Українського народу з 

боку  державної влади Російської Федерації, що визначила себе правонаступником СРСР 

за період 1991-2018 р.р. ташляхом   письмового повідомлення направити на їх адресу та 

причетних до цієї світової афери осіб, що перебували  і перебувають у владі та задіяні у 

викраденні АКТИВІВ (цінностей , Винагороди) з рахнків фірм зберігачів! 

 

       3. Декларації учасників чергових зборів ініціативної групи жителів 

територіальної  громадиУкраїнського народу (міста, у місті з районним поділом, селищі, 

селі) УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ про «Зобов’язання  державних органів влади  УРЯДУ 

ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, зберігачів АКТИВІВ, підтверджених оприлюдненою інформацією 

         ДОВДКИ: 

        GORUZONT.BLOGSPOT.COM 

 Знахідка століття: віднайшли легендарне золота Полуботка. Тепер ми самі зможемо 

кредитувати МВФ    

 

https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-post_3589.html 

• 13:02 

Легендарне «золото Полуботка», навколо якого за століття виникла маса легенд, нарешті, 

знайдено. 

 

Про це кореспонденту впливової польської газети Кур’єр пора (Kurier Poranny), близькою 

до урядових кіл, повідомив на умовах повної анонімності (а то мало як воно може 

обернутися) джерело в Банку Англії. Повідомляє http://www.bn24.biz.ua/ 

 

За його словами, “… ще в 2014 році. під час проведення будівельних робіт під котлован 

для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд (West End), було 

розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуто ще з 

часів Великої Пожежі (Great Fire of London), разом з знаходять там цінностями, які з тих 

пір вважалися втраченими. Однак, як виявилося, що зберігалися там 4 бочки з золотими 

монетами, залишеними гетьманом Павло Полуботок, збереглися, і навіть не обгоріли. 

Природно, їх вміст також не постраждала 

 

Великий Лондонський Пожежа. Картина маловідомого італійського художника епохи 

Возрожденія После розтину сховища в ньому були виявлені кілька десятків 40-галони 

(близько 180 літрів) діжок з мадагаскарського дуба, які використовувалися з 16-го по 19-й 

століття для зберігання дорогоцінних металів. 

 

У чотирьох з них, як випливає з виявленої там же прибутково-видаткової книги, 

знаходиться понад 400 тис., Що були викарбувані Бердичівським монетним двором 

золотих дукатів. Крім дукатів, там (в діжках) знаходилися і цехіни, а також невелика 

кількість крюгеррандів. 

 

http://goruzont.blogspot.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoruzont.blogspot.com%2F2019%2F02%2Fblog-post_3589.html%3Ffbclid%3DIwAR0Mae_pM11qKsT_xxEj6sA4gpGEOhHLs7-YFuv5eOHJbEjwgh2vtMy966g&h=AT1Wx-G3ULXdVlQg07hF0a7sO6RMKobVTDIEQITGM6XuMx1EmxG-dPszKrvIMGlNOrI6i4IEpjmEi_Rf4Ke6nmhWQT3leV6V4awsibbwiUKs0GCSp-Qs5Dqf8VO782b7PBA4jHAmvCfcyNf6xRJ9MVQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoruzont.blogspot.com%2F2019%2F02%2Fblog-post_3589.html%3Ffbclid%3DIwAR0Mae_pM11qKsT_xxEj6sA4gpGEOhHLs7-YFuv5eOHJbEjwgh2vtMy966g&h=AT1Wx-G3ULXdVlQg07hF0a7sO6RMKobVTDIEQITGM6XuMx1EmxG-dPszKrvIMGlNOrI6i4IEpjmEi_Rf4Ke6nmhWQT3leV6V4awsibbwiUKs0GCSp-Qs5Dqf8VO782b7PBA4jHAmvCfcyNf6xRJ9MVQ
https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-post_3589.html
https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-post_3589.html
http://www.bn24.biz.ua/znakhidka-stolittia-vidnaishly-lehendarne-zolota-polubotka-teper-my-sami-zmozhemo-kredytuvaty-mvf/?fbclid=IwAR2KLqdHtE7PSFYlVVsDMi55jJdRzPxiaIg1AZe9tc-j4uBqHha91De0Rsc
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Кожен з діжок вміщує рівно 101 тис. Цих одноунцієвих монет, так що загальна вага сягає 

понад 12.56 тонн, або близько $ 1 млрд. За поточним біржовими цінами, і це якщо брати 

до уваги тільки вартість самого металу. 

Однак при експертизі монет виявився несподіваний факт – золотим був тільки 

поверхневий шар, а основна маса (понад 90%) – з родію. 

 

Цей кубик родію стоїть більш ніж в сто разів (!!!) дорожче аналогічного за розмірами 

золотогоСобственно, сама необхідність експертизи і була викликана тим, що один з 

робітників, які брали участь в навантажувальних роботах, звернув увагу на занадто 

великий діаметр монет, що не відповідає штампу Au 917 (золото 917-ї проби). Щільність 

родію всього 12.41 г / куб.см, що істотно менше щільності золота, 19.3 г / куб.см., Що і 

призвело до необхідності збільшити діаметр монет майже на 15%, для збереження ваги. 

 

Так як родій в кілька (5-6) разів дорожче золота, то й цінність скарбу зростає відповідним 

чином. 

Спектральний і радіовуглецевий аналіз показав, що родій був здобутий в нині виснаженої 

мідній шахті неподалік від вершини Говерли (одна з гір в Карпатах, вища – 2061 м над 

рівнем моря – точка України) 

 

Настільки висока цінність родію порозуміються тим, що він є ідеальним матеріалом для 

створення покриттів, практично повністю (на 99.5-99.8%) відображають будь 

електромагнітне випромінювання, як радіохвилі, так і світло в діапазонах від 

інфрачервоного до ультрафіолету. 

 

Іншими словами, танк, балістична ракета (боєголовка), підводний човен або літак з таким 

покриттям стають абсолютно невразливими для як вже існуючих, так і перспективних 

зразків лазерної зброї. 

 

Які переваги отримує сторона, що володіє бойовою технікою з такими властивостями, 

пояснювати немає необхідності. Всього виявленого металу вистачить, використовуючи 

метод екструзійно-іонного напилення, на створення не менше 5-5.5 млн. Кв. м поверхні, 

що відбиває, що дозволить зробити невразливими майже половину танкового парку 

України, або понад дві третини авіації. 

 

Прототип індивідуального лазеростойкого захисного спорядження на основі 

тонкоплівкового родієвого 

 

Покритія Дополнітельно джерело пояснило, що рішення про вихід Великобританії з 

Євросоюзу (Brexit), підтверджене і зафіксоване референдумом 2016 року, було прийнято 

саме тоді, коли стала зрозумілою позамежна вартість виявленого. 

 

В іншому випадку, відповідно до п.4-6 гл. 12 Європейської Хартії вольностей, кожна з 

країн ЄС могла б претендувати на частку, яка визначається як відношення чисельності її 

населення до загальної чисельності населення ЄС. 

Отже, власне Великобританія могла б розраховувати лише на близько 12%, а Україна – і 

того менше, близько 7-8% виявленого. 

 

Тепер же ситуація в корені змінилася – обидва учасники консорціуму отримують по 50%. 

Існує ймовірність того, що українська сторона вважатиме за краще продати свою частку 

Великобританії. 
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      ЧЕТВЕРТИЙ КРОК 

 

      ІV. Наступним кроком,  відповідно до  вимог розділу 7 мети створеної ініціативної 

групи – є:  

http://st-nk.mozello.com/partneri/1-teritoralna-gromada-m-vano-frankvsk/  

      1.   Створення додаткових та нових джерел доходів місцевого 

бюджету  територіальної  громади Українського народу (міста, міста з районним поділом, 

селища, села),  для  забезпечення  її жителів  (громадян континентального права 

Самостійної української держави УКРАЇНИ) конституційними правами в частині, на 

безпосереднє право прийняти рішення про створення кооперативу, чи споживчого 

товариства, де більшість його членів будуть членами територіальної громади на 

визначеній території, з усіма правами людини і громадянина республіки України, то цей 

суб’єкт права отримає і права господарської діяльності. 

 

                                                                       ОБГРУНТУВАННЯ. 

         Кооператив у якості паїв отримає також права на користування ресурсами своїх 

членів – громадян РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ, то крім такого суб’єкта права на передані 

йому у колективне користування, зазіхати ніхто не зможе. 

         Подальший спосіб використання владних повноважень територіальної громади 

Українського народу … буде залежати від її вибору і ситуації: на першому етапі це може 

бути делегування своїх представників (виборців), у подальшому – перехід до прямої 

демократії (народовладдя) – рейтингової безпартійної системи. 

        При створенні кооперативу чи споживчого товариства установчими зборами 

приймається статут, який може одночасно бути і статутом територіальної громади, або 

містити положення такого статуту при наявності двох статутів – кооперації і 

Територіальної громади Українського народу (міста, міста з районним поділенням, 

склища, села). 

        Виборчий принцип кооперації: один громадянин – один голос. 

        Крім цього: кооперативна структура для управління своєю власністю на 

демократичних принципах, може мати всі функції, перелічені вище.  

         В результаті отримаємо повноцінний суб’єкт права із господарськими функціями 

(п.п. 5.1-5.9 розділу І) управління своїми ресурсами. 

          Комплексна мета http://st-nk.mozello.com/nachalo-1/stranica-1/ співпадає і складається 

із пунктів: 

          1. Самовизначення і статус людей у громадах - визначення свого положення 

стосовно суспільно прийнятих критеріїв особистісного становлення й подальша дієва 

реалізація себе на основі цих критеріїв у Територіальних громадах Українського народу 

(міста, міста з районним поділенням, склища, села) Самостійної української держави 

УКРАЇНИ. 

         2. Єдність – тісний зв’язок між людьми, згуртованість, цілісність, неподільність і 

дієздатна система прийняття узгоджених оперативних рішень громадян –жителів 

територіальних громадах Українського народу (міста, міста з районним поділенням, 

склища, села) на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу на державній 

території  РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ. 

      3.  Самодостатність і самостійність людини і громадянина  Територіальної громади 

Українського народу (міста, міста з районним поділенням, склища, села) – те, що дозволяє 

бути повноцінними людьми в спільноті людей, це наявність необхідної інфраструктури, 

забезпеченість спільноти кадрами, фінансовими ресурсами в обсягах, достатніх для 

повноцінного вирішення місцевих проблем. 

       4. Еволюційне повернення до верховенства права республіки Україна та її 

народовладдя - шлях мирних (без соціальних потрясінь) послідовних прогресивних 

перетворень, досягнення гармонії децентралізованої форми правління (народовладдя) і 

http://st-nk.mozello.com/partneri/1-teritoralna-gromada-m-vano-frankvsk/
http://st-nk.mozello.com/nachalo-1/stranica-1/
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делегованого та контрольованого уповноваженими особами Територіальної громади 

Українського народу (міста, міста з районним поділенням, склища, села) централізованого 

управління функціями держави РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ. 

        5.  Суб’єктність держави РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ на міжнародній арені серед 

передових найбільш розвинених країн світу з передовою економікою, наукою, 

інфраструктурою, соціальною сферою, широкою міжнародною кооперацією. 

         Кворум 50 громадян ініціативної групи для кооперації не обов’язковий, але 

позитивний фактор, враховуючи завдання повного залучення громадян до кооперації. 

         Щодо повернення боргів Українському народу, що були вкрадені після розпаду 

СРСР, то кооперація, як суб’єкт господарювання територіальної громади Українського 

народу (міста, міста з районним поділенням, склища, села), може виступати посередником 

і повноважним представником цього процесу.   

         До переваг використання територіальними громадами Українського народу (міста, 

міста з районним поділенням, склища, села) діючого законодавства кооперації 

відноситься: 

         1) Декларативний захист державою і невтручання у внутрішню діяльність та 

ціноутворення. 

        2) Повернення прав на ресурси і управління ними для розвитку внутрішньої 

економіки кооперації  територіальної громади Українського народу (міста, міста з 

районним поділенням, склища, села) з метою формування незалежних фондів з низу до 

верху. 

         3) Система формування фондів "Постачально-заготівельних контор". 

         4) Система формування фондів прямих фінансових розрахунків всередині кооперації. 

         5) Платіжна система кооперації - основа незалежної і непохитної економіки громад. 

        6)  Заготівельна діяльність населення. 

        7) Цементуючий фактор - об'єднання за принципом інтересів розвитку і соціального 

забезпечення в  територіальних громадах Українського народу (міста, міста з районним 

поділенням, склища, села). 

        8) Стіл замовлень на поставки кооперації. 

        9) Система прийняття оперативних рішень територіальних громад Українського 

народу (міста, міста з районним поділенням, склища, села) самостійної української 

держави УКРАЇНИ  http://system.mozello.com/. 

       10) Дзеркальна економіка криптовалюти. 

       11)  Територіальна громада Українського народу (міста, міста з районним поділенням, 

склища, села) - колективний замовник на технології. 

       12) Міжнародна галузева кооперація – Міжнародна науково-технологічна програма 

«ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО». 

       13) Перспектива партнерства з Міжнародним кооперативним альянсом, як 

структурованою організацією, яка налічує 1 млрд 200 млн членів. 

       14) Перспектива фінансування за планом « Маршала » розроблених та затверджених 

проектів територіальної громади Українського народу (міста, міста з районним 

поділенням, склища, села) та кооперації. 

        Вважаю за необхідне прийняти "на озброєння" пропозиції НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ  та голови територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франкіська Олександри Романак і паралельно просвіщати учасників кооперативного руху 

про можливість суміщення способів на одному і тому ж полі діяльності територіальних 

громадУкраїнського народу (міста, міста з районним поділенням, склища, села) 

РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ. 

       Слід допомогти у формуванні інформаційного відповідного "пулу" (пакету 

документів) на нашому Інтернет ресурсі і в прямому спілкуванні з кооператорами. 

        Рішення про використання видів господарської діяльності та власних ресурсів 

повинна приймати кожна територіальна громада самостійно. 
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       Територіальній громаді Українського народу міста Івано-Франківськ, як спільноті 

громадян УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, що волевиявилися у створенні ініціативної 

групи, пропонується зареєструвати споживче товариство з неоподатковуваним статусом, 

відкрити розрахунковий рахунок у банку та розпочати діяльність в системі Мережі 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

        Усім ініціативам територіальних громад Українського народу (міста, міста з 

районним поділенням, селища, села) самостійної української держави УКРАЇНИ, що 

будуть створювати на своїй базі суб’єкти господарювання у формі кооперативів чи 

споживчих товариств, рекомендується заповнити і легалізувати декларації про повернення 

АКТИВІВ вкрадених в 90-х, боргових зобов»язань    перед Українським народом. Це буде 

суттєвим підґрунтям для фінансування відродження Української Республіки тотальною 

зміною індустріальних технологій і комунального господарства. 

                                                                *** 

         П’ ЯТИЙ КРОК 

 

         V. Наступним кроком,  відповідно до  вимог розділу 6 мети створеної ініціативної 

групи – є: 

       1.Створення системи органів безпосереднього управління  територіальної громади 

Українського народу  (міста, міста з районним поділом, селища, села), 

яка складається  з  мережі  відповідних  безбалансових  відділень - 

комітетів,  порядок  створення   та  діяльність  яких  забезпечена  їх жителям  (громадянам 

континентального права Самостійної української держави – УКРАЇНИ) конституційними 

правами, в умовах дії Договору про Європейську асоціацію та положень Європейської 

хартії «про місцеве 

самоврядування», регламентується   їх   установчими  положеннями, ст.5  та 

положеннямипершої частини першого речення ст.143 Конституції України, шляхом 

скликання  установчих зборів  безбалансових  відділень, зокрема: 

 

         1) Надзвичайний комітет територіальної громади Українського народу міст, районів 

у містах, селищах, селах на державній території Самостійної української держави 

УКРАЇНИ, відповідно положенням  ст.5, ст. 13,  ст.124 та ст.143 Конституції України, та 

є  постійно-

діючим  місцевим  державним  органом  влади. порядок  створення   та  діяльність  якого   

регламент-тується   їх   установчими  положеннями та статутом Первинного СУБ’ЄКТА, 

та згідно розробленого нами інструменту – легалізованого нового Статуту, на який 

(Надзвичайний комітет) покладається: 

 

        2) ПОДОЛАННЯ  двадцяти  семирічних  наслідків   відкритих  посягань зовнішньої 

та внутрішньої окупації політичних шахраїв «морського братства» та  їхніх 

політичних партій:   

     - на  державну  територію  Самостійної української держави – України; 

     -  на  національну  скарбницю Українського народу; 

     - на національний  бюджет Українського  народу; 

     - на  національну  економіку Українського народу;  

    - на  його Конституцію України,  прийняту 28.06.1996 році,      

    - на  штучне  припинення  прав Українського народу, в частині, його безпосереднього 

управління: національним  багатством, національним бюджетом, національним банком 

Самостійної української держави  – України,  за  належних  йому   державних  органів  зак 

 


