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Науковий твір 

 

"ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ" 

(ШЛЯХ) 

 

Нова  соціально-економічна модель 

застосування новітніх інформаційних технологій 

для досягнення стратегічної мети Українського народу –  

безпосереднього народовладдя Республіки України.  

 

Научное произведение 

 

"ПУТЬ К РЕСПУБЛИКЕ" 

(ПУТЬ) 

 

Новая социально-экономическая модель 

использования современных информационных технологий 

для достижения стратегической цели Украинского народа – 

непосредственного народовластия Республики Украины. 

  

 

Пожалуй,  

трудно найти случаи,  

когда побежденный народ  

в историческом будущем  

не становился победителем.  

Это не все замечают,  

однако, даже ассимиляция  

веками хранит историческую несправедливость,  

страсть «побежденного» к справедливости,  

и в результате - свобода торжествует.  

Невозможно построить счастливое будущее  

народа «победителя» на горе «побежденного» народа. 

Только естественный ход истории уберет барьеры между народами. 

Природа без Социума не знает понятий «добро» и «зло». 

И только Социум, - та часть материи, которой эти понятия присущи. 

Только свободное волеизъявление членов Социума  

способно его сделать состоявшимся. 

Добровольное функциональное гармоничное объединение Людей,  

непосредственно управляющих своей жизнью, является основой Справедливости. 

Справедливое общество в рамках одной страны – Республика. 

Справедливость, как и Истина - абсолютна.   
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https://system.mozello.com/ 

 

 

Київ - 2019 

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


2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Останнім часом тільки лінивий не говорить про народовладдя, особливо – 

безпосереднє. А от, що це таке, в чому проявляється і як зробити, щоби воно діяло з 

користю для громадян, - майже ніхто.  

 

Ми пов’язуємо діяльність НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ саме із безпосереднім 

народовладдям – формою правління «республіка». Саме така форма задекларована 

Конституцією України. 

 

Ми виділяємо три основні складові, що повинні забезпечувати функціонування 

республіки: 

1. Суб’єктність територіальних громад в області публічного та господарського права. 

2. Власну незалежну від державних інститутів і ринкових обставин економіку 

первинного рівня з фондами розвитку і соціального забезпечення, що формуються знизу 

вверх, як стабілізуючу основу державності країни в цілому.   

3. Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України (надалі - 

СИСТЕМА), як базу для всенародного з’ясування стратегічних питань розвитку країни, 

безперервної рейтингової виборчої системи на посади державного (народного) 

управління, вирішення поточних питань господарського управління та розпорядження 

ресурсами громад на усіх рівнях адміністративно-територіального поділу країни. 

 

В нашій науково-практичній роботі ми послідовно обґрунтовуємо і надаємо  

практичні рекомендації, що дозволять набути суспільству перелічених якостей, і як 

результат – досягти безпосереднього народовладдя Республіки України. 

 

В нашій роботі ми надаємо: 

- нові механізми створення економічної свободи, а за нею і усіх інших свобод, 

громадян у громадах; 

- проекти законодавчих документів, що нівелюють різницю і об’єднують 

безпосередню форму правління з правлінням через органи місцевого самоврядування; 

- елементи СИСТЕМИ, як основи народного волевиявлення; 

- нові приклади застосування технологій Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО», 

що забезпечують нову економіку та енергетику, надають нові види пасивного доходу 

комплексному замовнику – територіальним громадам України; 

- нові способи приватно-державного партнерства для комплексного впровадження 

соціальних, економічних і екологічних програм і проектів. 

 

Сподіваємось, що наша робота зможе «побачити світ» та надати практичну користь 

Українським громадянам. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В последнее время только ленивый не говорит о народовластии, особенно - 

непосредственном. А вот, что это такое, в чем проявляется и как сделать, чтобы оно 

действовало с пользой для граждан - почти никто. 

 

Мы связываем деятельность НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ именно с 

непосредственным народовластием - формой правления «республика». Именно такая 

форма задекларирована Конституцией Украины. 

 

http://st-nk.mozello.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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http://system.mozello.com/
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Мы выделяем три основных составляющих, которые должны обеспечивать 

функционирование республики: 

1. Субъектность территориальных общин в области публичного и хозяйственного 

права. 

2. Собственную независимую от государственных институтов и рыночных 

обстоятельств экономику первичного уровня с фондами развития и социального 

обеспечения, формирующихся снизу вверх, как стабилизирующую основу 

государственности страны в целом. 

3. Систему принятия оперативных решений территориальных общин Украины 

(далее - СИСТЕМА), как базу для всенародного выяснения стратегическим вопросам 

развития страны, непрерывной рейтинговой избирательной системы на должности 

государственного (народного) управления, решение текущих вопросов хозяйственного 

управления и распоряжения ресурсами общин на всех уровнях административно-

территориального деления страны. 

 

В нашей научно-практической работе мы последовательно обосновываем и 

предоставляем практические рекомендации, которые позволят приобрести обществу 

перечисленные качества, и как результат - достичь непосредственного народовластия 

Республики Украина. 

 

В нашей работе мы предоставляем: 

- новые механизмы создания экономической свободы, а за ней и всех свобод, 

граждан в общинах; 

- проекты законодательных документов, которые нивелируют разницу и 

объединяют непосредственную форму правления с правлением через органы местного 

самоуправления; 

- элементы СИСТЕМЫ, как основы народного волеизъявления; 

- новые примеры применения технологий Программы «ЭКОЛОГИЯ - ЭТО 

ВЫГОДНО», обеспечивающие новую экономику и энергетику, предоставляющие новые 

виды пассивного дохода комплексного заказчика - территориальных общин Украины; 

- новые способы частно-государственного партнерства для комплексного 

внедрения социальных, экономических и экологических программ и проектов. 

Надеемся, что наша научно-практическая работа сможет «увидеть мир» и оказать 

практическую пользу Украинским гражданам. 
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ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 

 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ 

ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

1. Основні задачі ПЛАТФОРМИ 

2. Як працює ПЛАТФОРМА 

3. Економічні показники 

4. Терміни 

5. Висновки 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ДО СПІВПРАЦІ 

1. Лист до Діаспори 

2. Лист до кредитних спілок 

3. Лист до учасників кооперативного руху 

4. Лист до аграріїв України 

5. Лист територіальним громадам 

6. Лист до міських, сільських та селищних рад 

7. Семінар 

 

РІВНІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ГРОМАДАМИ І ЇХ ОБ’ЄДНАННЯМИ  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

1. Призначення 

2. Законодавче забезпечення 

3. Загальний опис платформи  

4. Опис 1-го етапу  

4.1. Реєстрація членів ТОВАРИСТВА, відкриття рахунків і особових кабінетів 

Таблиця 01.00. «Вступні і пайові внески членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

(Пропозиція) 

Таблиця 02.00. «Централізована база даних громадян – членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ» 

Таблиця 03.00. «Централізована база даних юридичних осіб – членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ» 

4.2. Робота ПЗК 

4.2.1. Загальні принципи роботи ПЗК 

4.2.2. Бази даних торгових операцій ПЗК 

4.2.2.1. Доступ до таблиць ДПР 

4.2.2.2. До таблиць члена кооперації «Покупка товару» надається доступ 

4.2.2.3. До таблиць ФОНДУ «Внески» надається доступ 

4.2.3. Формування таблиць торгівлі ПЗК 

Таблиця 05.01 «Список товарів і послуг ПЗК» 

Таблиця 05.02 «Каталог постачальників товарів» 

Таблиця 05.03 «Каталог товарів і послуг» 

Таблиця 05.04 «Продаж товарів і послуг» 

Таблиця 05.05 «Персональний облік покупки товарів і послуг» 

Таблиця 04.01 «Мої благодійні внески» 

Таблиця 05.00 «Централізована база даних Продажу товарів і послуг» 

Таблиця 04.00 «Централізована база даних ресурсних фондів» 

4.3. Безпосередні розрахунки між членами кооперації 
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 Таблиця 06. 00 «Централізованої база даних ФРЗ» 

Таблиця 06.01 «Особиста база даних ФРЗ» 

5. Організація баз даних 

6. Платіжна система ПЛАТФОРМИ 

7. Криптовалюта 

8. Питання ризиків та безпеки 

9.  Вимоги до дизайну 

10. Умови виконання робіт 

 

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ПЛАТФОРМИ У ДОСТУПІ ДО ОСОБОВИХ КАБІНЕТІВ 

 
ІНСТРУКЦІЯ ОБЛІКУ РЕСУРСНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧЛЕНІВ НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

1. Загальні положення 

2. Підстави – витяги з документів 

2.1. Закон України «Про споживчу кооперацію»  

2.2. Протокол № 5 від 28.12.2017 р. 

2.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб … 

2.4. Протокол № 10-5 від 17.10 2018 р.  

2.5. Статут ФОНДУ  

2.6. Положення про ФОНДИ ТОВАРИСТВА  

2.7. Протокол № 10-5 від 17.11.2018 р.  

3. Товарообіг в середині кооперації 

3.1. Закон збереження енергії 

3.2. Створення Фонду ресурсних зобов’язань 

3.3. Структурна схема роботи фондів  

3.4. Послідовність функцій продажу-купівлі товару 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЕМІСІЮ І ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ 

ТОКЕНІВ «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ  

1. Токени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, тип і цільове призначення 

2. Вихідні данні для створення криптовалюти НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

2.1. Номенклатура постачання продукції 

2.2. Витрати утримання постачально-заготівельної контори (надалі – ПЗК) 

2.3. Формування цін на продукцію ПЗК 

2.4. Структура ціни на одиницю товару 

2.5. Рівняння торгівлі для однієї номенклатурної позиції 

2.6. Торгівельна спроможність ПЗК 

2.7. Забезпечення впровадження ПЗК 

2.8. Утримання центрального офісу ТОВАРИСТВА 

2.9. Краудфандінг МЕРЕЖІ 

2.10. Витрати на створення МЕРЕЖІ 

2.11. Планові надходження МЕРЕЖІ 

3. Функції ТРС 

4. Умови, порядок і підстави виникнення генерації ТРС 

4.1. Емісія токенів і розміщення їх на відкритому ринку криптовалюти 

4.2. Забезпечення торгових операцій 

4.3. Інвестиційні надходження до ФОНДУ 

4.4. Інвестиційні надходження безпосередньо до ресурсних фондів ДРР, ДБР, ДПР 

4.5. Розрахунки за роботи і послуги для МЕРЕЖІ 

5. Waves Platform 

6. Витрати і доходи використання ТРС 
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7. Параметри crowdsale контракту 

7.1. Базові властивості токену 

7.2. Емісія токенів 

7.3. Глобальні обмеження 

7.4. Стадії продажу 

7.5. Вільний обіг токенів 

7.6. Введення-вивід грошей 

7.7. Розподілення токенів 

7.8. Параметри кабінету 

7.8.1. Реєстрація в кабінеті 

7.8.2. Відображення в кабінеті  

8. Взаємодія DEX-платформи Waves і ПЛАТФОРМИ 

9. Програмне забезпечення 

 

ЮРИДИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ – ОСНОВА ПОРОЗУМІННЯ ЛЮДЕЙ 

1. Цивільний Кодекс України 

2. Фізична особа і громадянин, їх суб’єктність 

2.1. Цивільний Кодекс України 

2.2. Фізи́чна осо́ба 

2.3. Класифікації організаційно-правових форм господарювання 

2.4. Закон України «Про міжнародне приватне право»  

2.5. Загальна декларація прав людини, резолюція 

2.6. Конституції України 

2.7. Висновок 

3. Правові системи 

3.1. Романо-германська правова сім'я  

3.2. Англо-американська або англосаксонська правова сім'я 

3.3. Релігійна правова сім'я 

3.4. Традиційна (звичаєва) правова сім'я 

3.5. Соціалістична правова сім'я 

3.6. Континентальне - романо-германське право 

3.7. Морське право 

3.8. Висновки до розділів правових систем 

4. Прошу 

 

ЛИСТ ДО НЕБАЙДУЖИХ 

 

ЙМОВІРНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ – ВКЛАДИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СРСР 

1. План дій з повернення вкладів Українського народу в СРСР  

2. Фабула виникнення боргів перед Українським народом у результаті розпаду СРСР  

2.1. Ро́зпад СРСР  

2.2. Правонаступництво СРСР 

2.3. Шашурін С.П., розпорядження активами  

2.4. Додатки 

3. Відеосвідчення Шашуріна В.С. 

4. Лист від 10.04.2019 р. до Романчак О.Г. 

 

ЛИСТ ВІД 22.03.2019 р. ДО РОМАНЧАК О.Г. 

 

ИДЕИ ДВИЖУТ МАССАМИ. ЧЬИ ИДЕИ? КАКИМИ МАССАМИ? 
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ОЙ! – ВІН І МЕНЕ ПОРАХУВАВ… 

По-перше 

По-друге 

По-третє 

По-четверте 

По-п’яте 

По-шосте 

По-сьоме 

По-восьме 

 

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

УКРАЇНИ» 

1. Питання - цілі 

2. Відповіді - задачі 

2.1. Як покінчити з війною 

2.2. Як побороти злидні 

2.3. Як побороти корупцію 

2.4. Висновки 

 

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ГРАНТОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ПЛАТФОРМИ 

1. Правова преамбула 

2. Формальна логіка – аналітика правових засад народу України  

3. Стратегічна комплексна мета  

4. Шлях соціальних перетворень  

5. Зміна виборчої системи  

6. Законодавче забезпечення кооперації  

7. Тези програм народної кооперації  

8. ПЛАТФОРМА  

8.1. Основні задачі ПЛАТФОРМИ  

8.2. Як працює ПЛАТФОРМА  

8.3. Економічні показники МЕРЕЖІ і ПЛАТФОРМИ  

8.4. Терміни  

8.5. Об’єм фінансування  

9. Висновки 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ 

 

ПИСЬМО РАЗУМКОВУ Д.А. 

 

ЕЛЕКТРОНА ПЛАТІЖНА ПЛАТФОРМА «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» 

 

ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ 

1. Правова основа Республіки України  

1.1. Декларація про державний суверенітет України  

1.2. Конституція України  

2. Аналітичний висновок правових можливостей  

2.1. Задекларовано і гарантовано на папері.  

2.2. Реалії буття Республіки і її Народу  

2.3. Аналітичні висновки  

2.4. Причини знищення Республіки  
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3. Основні принципи народовладдя  

3.1. Суб’єктність  

3.2. Економічна свобода  

3.3. Система прийняття оперативних рішень  

3.3.1. Оперативність прийняття рішень  

3.3.2. Структуризація громади  

3.3.3. Відповідальне заступництво  

3.3.4. Прийняття рішень в межах компетенції  

3.3.5. Безперервність  

3.3.6. Інститут повірених  

3.3.7. Заохочення  

3.3.8. Повнота соціалізації  

3.3.9. Гласність  

4. Забезпечення принципів народовладдя  

5. Посилання на додаткові матеріали 

 

ЛИСТ ПРО 16 ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА «ЛІФТ»  

 

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА - НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ - ЕНЕРГЕТИКА 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ. КОРОТКО 

 

ЛОГИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОХОДОВ 

ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕГО 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

 

СКРУББЕРЫ ТЭС. ЭКОНОМИКА 

 
СТЕНА ПОЗОРА НАЦИИ - ЧИСТИЛИЩЕ 

 

ПЕРЕХОД ОТ ПАРТИЙНОЙ К РЕЙТИНГОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

СТОЛ ЗАКАЗОВ И БАЗЫ ДАННЫХ – ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ТРИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОСОБА ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

ПРО ПРИВАТНЕ-ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
ЛІКВІДАЦІЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ НОРМ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ НОРМАМ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

ЛИСТ від 27.06.2019 р. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. У пошуках економічної моделі мотивації об’єднання громадян 

2. Принципи співробітництва з адміністратором-розробником програмного продукту 

3. Сторінка розділу сайту СИСТЕМИ «5. Реєстрація у громадах на мапі України» 

4. Сторінка розділу сайту СИСТЕМИ «Первинна реєстрація» 
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ПЕРЕЗАГРУЗКА 

 

07 жовтня 2018 р.  

Робимо перезагрузку. Беремо курс на впровадження Електронної платформи 

внутрішніх розрахунків НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ  у співпраці із аграріями, 

територіальними громадами, міськими, селищними та сільськими радами. Створюємо 

МЕРЕЖУ адресних поставок продукції першого вжитку для членів кооперації. 

Створюємо фонди розвитку і соціального забезпечення територіальних громад знизу 

вверх, як основи самозабезпечення і самоврядування. Тільки за економічною свободою ми 

здобудемо всі інші свободи, притаманні Людині і Громадянину. 

 

В.Г. Петроченков 
 

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ 

ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

1. Основні задачі ПЛАТФОРМИ 

1.1. Обслуговування Постачально-заготівельних контор (ПЗК), як осередків 

забезпечення населення товарами першого вжитку за зниженими цінами кооперації. 

1.2. Створення незалежних власних фондів розвитку і соціального забезпечення 

територіальних громад знизу вверх. 

1.3 Забезпечення вільного товарообігу між членами кооперації по внутрішнім цінам 

кооперації. 

1.4. Формування Фондів ресурсного забезпечення кооперації. 

1.5. Створення Банку НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

1.6. Інтеграція з Міжнародним кооперативним альянсом на новій законодавчій базі. 

1.7. Впровадження Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО». 

 

2. Як працює ПЛАТФОРМА 

2.1. Всі члени кооперативів і споживчих товариств інтегровані у загальну систему 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ з посвідченнями однакової форми – пластиковими картами з 

індивідуальним номером члена кооперації і QR-кодом. Це принципово, бо дозволяє на 

одній електронній платформі сформувати єдину базу збору благодійних внесків, 

еквівалентних різниці входу і виходу із балансу матеріальних активів, оцінених у 

грошовому еквіваленті. Всі торгівельні операції проводяться за умови реєстрації 

посвідчення члена кооперації. 

2.2. Територіальна громада створює із своїх членів кооператив, чи споживче 

товариство, відкриває рахунок у банку і наймає із своїх членів 2-3 чоловіки для 

формування і забезпечення замовлень на поставку товарів першого вжитку. Оскільки 

наймані члени кооперативу не накручують надбавки на оптові поставки продукції для 

своїх членів громади, то формується різниця між заниженою ціною кооперації і ринковою 

роздрібною ціною. 90% цієї різниці залишається у кооперативі і створює незалежні власні 

фонди розвитку і соціального забезпечення громади. 10% - направляється до 

РЕСУРСНОГО ФОНДУ, який перерозподіляє цю суму: 2% - до районних фондів; 2% - до 

обласних фондів; 6: - до централізованого фонду. 

2.3. Громадяни і юридичні особи – члени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ мають 

можливість прямих розрахунків між собою, за що сплачують 5% з транзакції до 

ресурсного забезпечення. 

2.4. Для будь-якої торгівельної операції необхідно мати ресурсне забезпечення – це 

ресурсні одиниці - матеріальні активи, що вносяться до Фонду ресурсного забезпечення 

(ФРЗ) в якості додаткового пайового внеску. Це працює, як звичайна платіжна картка з 

якою Ви щоденно ходите по магазинах, розраховуєтесь у транспорті і банках, пересилаєте 
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гроші один одному. Власні внески у кооперацію Ви можете у будь-який час збільшити, 

або зменшити, обмінявши їх на будь-який вид грошей, в т.ч. готівки, перенаправити на 

будь-яку платіжну картку. Наявність ФРЗ дозволяє створити відокремлений банк і 

надавати членам кооперації безвідсоткові кредити. 

2.5. Всі Ваші операції відображаються у Вашому особистому кабінеті. На кожну 

Вашу суму благодійного внеску Ви отримуєте еквівалентну суму криптовалюти 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (токенів). Цією криптовалютою Ви розпоряджаєтесь на свій 

розсуд. Оскільки, на відміну від усієї існуючої на цей час криптовалюти, Ваша має 

матеріальне забезпечення у вигляді зданих Вами благодійних внесків, то вони стабільні і 

матимуть тенденцію до росту їх номінальної вартості. Коли Ваші внески до ресурсних 

фондів стануть значними, Ви почнете користуватись системами соціального забезпечення 

населення, як пенсійним накопичувальним фондом. 

2.6. Усі благодійні внески є коштами краудінвестингу. Це означає, що Ви інвестуєте 

у розвиток і соціальне забезпечення власної громади, об’єднання громад на рівні району, 

області і країни. На перших порах розвитку ресурсних фондів Ваші інвестиції будуть 

направлені на забезпечення першочергових потреб суспільства, потім на впровадження 

проектів розвитку громад. Прибутки від цих проектів у вигляді дивідендів і збільшеної 

частки Вашого Пайового внеску поповнять Ваші рахунки краудінвестингу. Коли Ваші 

внески до ресурсних фондів стануть значними, ви почнете користуватись системами 

соціального забезпечення населення, як пенсійним накопичувальним фондом. 

2.7. Будь-яка інформація щодо структури ціни на товари і послуги та використання 

фондів всередині кооперації,– інформація вільного доступу. 

 

3. Економічні показники 

Бюджет продуктів харчування громадян, що був закладений у видатки держави на 

2017 рік, складав 13 487 млн. грн. ($515 млн. при курсі 2017 р. 1:26,173). 

Витрати громадян на власне утримання у 2017 році склали 809 099 млн. грн., або 

$30 913 млн. 

У відповідності до річного звіту Державної статистики у 2017 році населення країни 

складало 42 584 542 громадян, з яких: 29 482 313, 69,23% - городян; 13 102 229, 30,77% - 

селян. 

Планом 5-ти річного розвитку Мережі постачально-заготівельних контор  (ПЗК) з 

чисельністю біля 34 000 ПЗК і кількістю громадян, що обслуговуватимуться кожною ПЗК 

від 1000 до 1500, планується обслуговування всього населення України.  

У розрахунку загального обігу власних коштів, що за офіційними даними 

витрачались громадянами на харчування у 2017 році - $30 913 млн. на рік, на одного 

громадянина приходиться сума річних витрат $726, а при кількості ПЗК 34 000, на кожну з 

них в середньому прийдеться $909 тис. (23 791 тис. грн.). 

Це дуже оптимістичний сценарій, але ми будемо розраховувати на кількість 

громадян – учасників МЕРЕЖІ у кількості біля 20 (47%) мільйонів з річним товарним 

обертом $14 518 млн. 

Якщо із загального об’єму споживчого кошика поставляти тільки 25% (з 

урахуванням знижок кооперації), то сума річних поставок складе $3 630 млн.  

Якщо благодійні внески підрахувати у мінімальному об’ємі 5% від транзакцій, то їх 

річна сума складе біля $180 млн., з яких 90% - $162 залишиться у первинних фондах; 10% 

- $18 млн. буде розподілено до районних фондів – 2%, обласних фондів – 2%, 

централізованого – 6%. 

Отже, плановий річний збір благодійних внесків  у розмірі 6% до централізованого 

фонду складе  $10.8 млн., з яких 5-20% ($0.54-2.16 млн.) буде витрачено  на виплату 

авторської винагороди за використання нематеріального активу і ляже на виплати 

утримання ФОНДУ, 20% ($2.16 млн.) можна буде використати на прямі витрати 

утримання ФОНДУ.  
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В динаміці 5-ти річного розвитку основні економічні показники МЕРЕЖІ можна 

представити Таблицею 1. 

Таблиця 1 

Роки ПЗК 

ПЗК 

в

 роботі 

47 % 

ПЗК 

Потенційна 

покупна 

спроможніст

ь ПЗК 

(п.4*$909 

тис.) 

Песимістич

на покупна 

спроможніст

ь 25%, тис. $ 

ФОНД 

РЕСУРСНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕНН

Я -  

Наростаючим 

підсумком, тис. 

$ 

Щорічна 

сума 

ресурсних 

фондів, п. 6* 

5%, тис. $ 

Щорічна 

сума 

централіз

ованого 

ресурсног

о фонду 

п.8*6%, 

тис. $ 

Витра

ти 

ФОН

ДУ, 

п.*20

%, 

тис. $ 

Авторська 

винагород

а , п.*5-

20%, 

наростаюч

а 

підсумком

, тис. $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 64 64 30 27 270 6 818 6 818 341 20 4 1-4 

2 500 564 256 232 704 58 176 64 994 2 909 175 35 4-39 

3 
3 000 3 564 1 675 1 522 575 380 644 445 638 19 032 1 142 2

28 
67-267 

4 
30 000 33 564 15 775 14 339 475 3 584 869 4 030 507 179 243 10 755 2

 151 

1 055-2 418 

5 436 34 000 15 980 14 525 820 3 631 455 7 661 962 181 573 10 894 2 179 1 083-4 330 

 

З таблиці видно, що одна тільки діяльність ПЗК забезпечить формування: 

- Фонду ресурсних зобов’язань у розмірі  біля $7 662 млн.; 

- Ресурсного фонду від; $182 млн. 

Кошти на забезпечення діяльності РЕСУРСНОГО ФОНДУ  складуть від $2,2 млн. 

Кошти авторської винагороди за використання нематеріального активу – від $0,5 

млн. до $2,2 млн. 

 

4. Терміни 

4.1. З моменту виділення коштів на початок роботи над першим етапом 

впровадження ПЛАТФОРМИ (Діюча модель ПЛАТФОРМИ) - 3 місяці. 

4.2. Від запуску Діючої моделі ПЛАТФОРМИ починається відлік плану 

впровадження ПЗК, представлений у Таблиці 1.  

 

5. Висновки 

5.1. У розрахунках розглядалась лише постачальна діяльність. Такий же об’єм ринку 

матиме і заготівельна діяльність. 

5.2. Більший, а може і значно більший об’єм ринку будуть мати прямі розрахунки 

між членами кооперації. 

5.3. Такий же об’єм ринку буде мати криптовалюта НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

5.4. При виході економіки із тіні об’єм ринку кооперації також буде збільшено. 

5.5. Ми розрахунки робили виходячи із 47% освоєння плану впровадження ПЗК. 

Дуже ймовірно, що цей показник буде значно більше. 

5.6. Ми ефективність роботи прийняли за 25%. Дуже ймовірно, що при налагоджені 

адресних поставок на замовлення, побудові 225 пакувально-логістичних терміналів, 

розширення номенклатури продукції не тільки на товари першого вжитку та продовольчі 

товари, але й на речові та господарські товари, цей покажчик буде значно більше 100%. 

5.7. Також, ми повинні враховувати, що наявність ФРЗ у мінімальному розмірі $7 

662 млн. дозволить виділити у якості кредитних коштів $1 500 млн. не тільки на створення 

МЕРЕЖІ ПЗК і терміналів, але й на Програму «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО», проекти якої 

на порядки ефективніші самої МЕРЕЖІ. 

5.8. Ми вважаємо, наявність Електронної платформи внутрішніх розрахунків 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ є ключовою не тільки для соціальному напрямку розвитку 

суспільства, але й дуже ефективною з точки зору організації бізнесу. 

5.9. Без врахування пунктів 5.1-5.7 мінімальна можливість повернення інвестицій у 

розмірі $200 тис., що можуть бути покладені на витрати Програми МЕРЕЖА – 2 роки. 

Сума буде використана на програмне забезпечення, запуск в роботу першої ПЗК, оплату 

утримання офісу і працівників ФОНДУ І НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ у строк до 
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наповнення ФОНДУ. Це довгострокові інвестиції, але з великим коефіцієнтом прибутку, 

що значно буде збільшуватись від року до року. 

 

Голова правління 

СТ «НАРОДНА КООПЕРРАЦІЯ»                          В.Г. Петроченков 

 

06.03.2019 р. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО СПІВПРАЦІ 

 

1. Лист до Діаспори 

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/ 

 
Вих. № 211218 від "21 грудня 2018 р. 

 

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

Предмет:  

Співробітництво 

Cooperation 

 

 

  
 

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 

mailto:sbi@i.com.ua
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
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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 

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 

 

2. Лист до кредитних спілок 

 

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/ 

 
Вих. № 211218 від "21 грудня 2018 р. 

 

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

Предмет:  

Співробітництво 

Cooperation 

 

 

  
World Council 
communications@woccu.org,  

MOdonnell@woccu.org, HR@woccu.org, 

JVanKauwenbergh@woccu.org,   

MReuter@woccu.org, SFunk@woccu.org 

 

Шановні учасники кооперативного руху, 

Ми маємо нагоду звернутися до вас з пропозицією про співпрацю 
 

Кредитні спілки є інструментом фінансової кооперації громадян задля допомоги 

громаді і заощадливого використання їх коштів. 

Об’єм коштів кредитних спілок закритої економіки кооперації напряму 

залежить від можливостей мобілізації вільних коштів громади – кооперації, 

заощадливого використання ресурсів і переваг споживчої кооперації.  

http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://ecoprofit.mozello.com/
mailto:sbi@i.com.ua
http://st-nk.mozello.com/
mailto:communications@woccu.org
mailto:MOdonnell@woccu.org
mailto:HR@woccu.org
mailto:JVanKauwenbergh@woccu.org
mailto:MReuter@woccu.org
mailto:SFunk@woccu.org


14 

 

Зважаючи на економічний стан громадян України, ми створили нову економічну 

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

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

Ця платформа створена 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. 

Зважаючи на викладене, запрошуємо Вас приєднатися до СТ «НАРОДНА 

КООПЕРАЦІЯ» http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/. Ваші 

внески будуть використані для створення мережі Постачально-заготівельних контор 

територіальних громад. 

Будемо вдячні за будь-які пропозиції щодо співпраці.  

 

З повагою,  

голова правління                              Валентин Петроченков 
 

3. Лист до учасників кооперативного руху 

 

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/ 

 
Вих. № 080119 від "08 січня 2019 р. 

 

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

 

Предмет:  

Співробітництво 

 

 

  
 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  

МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ 
 

Задля надання допомоги територіальним громадам у набутті суб’єктності, створенні 

фондів соціального і економічного розвитку громад знизу вверх, забезпечення стійкого 

базового життєвого рівня, ми розпочали створення нової економічної платформи 

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

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

Ця платформа створюється для формування, накопичення і використання ресурсних 

фондів кооперації за рахунок благодійних внесків в розмірі від 5% до повної суми націнки 

на товари і послуги всередині кооперації і розподілу їх знизу вверх за принципом: на 

розвиток первинного рівня громад (село, селище, місто) - 90% внесків; районів, областей і 

центру – 10% внесків.  

http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/
mailto:sbi@i.com.ua
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
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Опитування громадян і уповноважених осіб територіальних громад на семінарах на 

протязі останнього року, підтверджують, що ця форма створення фондів є доволі 

прийнятною, економічно виправданою і доцільною.  

Благодійні внески громадян до ресурсних фондів усіх рівнів будуть відображатися 

на їх особистих рахунках і складати основу їх додаткової спроможності для участі у 

проектах соціального забезпечення, внутрішнього кредитування  та розвитку. Створення 

додаткових вільних ресурсів власного розпорядження, їх прискорений обіг та розгалужена 

мережа кредитних спілок підтримають розвиток закритої економіки кооперації. 

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, що забезпечить співробітництво з 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 на Україні, 

дасть надію на повернення до розвитку науки і технологій, можливості міжнародної 

кооперації на базі Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ 

ВИГІДНО» http://ecoprofit.mozello.com/. 

Оскільки закрита спланована економіка кооперації, як додаток до загальної відкритої 

економіки держави має значні переваги, це допоможе вистояти громадянам проти 

спекулятивних ринкових процесів. 

Ми тільки на початку шляху і тому маємо потребу буквально у всьому. 

Наприклад. Нам потрібна методологічна і юридична допомога: 

На які міжнародні документи можна спиратися для того, щоб вступний, пайовий і 

додатковий внески, товари і послуги членів СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» - 

нерезидентів не обкладалися податками і зборами при перетині митного кордону України. 

Також, при переміщенні товарів і послуг від СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» його членам 

за кордон України. 

Потрібна допомога у створенні програмного забезпечення – відокремленої платіжної 

системи всередині кооперації. 

Потрібна стартова фінансова та матеріально-технічна допомога для створення 

Постачально-заготівельних контор при кооперативах і споживчих товариствах первинного 

рівня. 

Зважаючи на викладене, запрошуємо Вас до кооперації внесенням свого посильного 

вкладу 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 їх фондів, що дадуть можливість їх зробити 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 

 

4. Лист до аграріїв України 

 

http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://ecoprofit.mozello.com/
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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 

 

mailto:sbi@i.com.ua
mailto:sbi315000@gmail.com
http://st-nk.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
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5. Лист територіальним громадам 

 

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 

 

 

 

  
Територіальним громадам, 
фермерським господарствам,  

колективним сільськогосподарським 

підприємствам,  

господарським товариствам, кооперативним, 

державним та іншим підприємствам України 
 

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 не можуть, бо напряму позбавлені права бути зареєстрованими, як суб’єкт 

господарювання, мати розрахунковий рахунок у банку та забезпечувати повноцінні 

договірні відносини.  

Беззаперечно, можна розраховувати на виконання цих функцій органами місцевого 

самоврядування, але вони і самі залежні від фінансування з бюджету, що спускається 

зверху вниз «за можливістю». Результати такого врядування і розподілу ми відчуваємо на 

своєму житті. 
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. 

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 створити 

mailto:sbi@i.com.ua
mailto:sbi315000@gmail.com
http://st-nk.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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додатковий до економіки держави допоміжний незалежний від зовнішніх чинників економічний 

фундамент самозабезпечення населення. 

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

громади у єдиний кооператив чи споживче товариство із збереженням власної незалежності 

територіальної 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 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      

 
27.02.2019 року 
 

6. Лист до міських, сільських та селищних рад 

 

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 

http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
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http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
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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. 

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 
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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 
 

7. Семінар 

 

СЕМІНАР 
 

м. Київ                                                                                                                                       14.03.2019 р. 

 

1. Тема. 

http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/
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«ЕКОНОМІКА – БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ». 

2. Підстави.  

Договір кооперації № 180731 від 31 липня 2018 року, п.п. 2.1.1 (http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/), 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 між ГС «ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ» і СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», досвід співробітництва минулого 

періоду та перемовини 13.03.2019 р.  

3. Головування. 

ГС «Об’єднання громадського контролю України» 

4. Партнери. 

Стратегічний партнер «Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад» 

4. Учасники. 

Голови міських, сільських, селищних рад та уповноважених осіб їх територіальних 

громад. 

5. Порядок організації. 

Списки, запрошення та організацію участі покласти на  стратегічного партнера. 

Семінари проводити для учасників по районам.  

Почати пропонується з Баришівського району Київської області.  

6. Місце проведення. 

04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73 (13 поверх). Їхати до м. Лук’янівська, 

на тролейбусі, автобусі, чи маршрутному таксі до зупинки Полтавська. Тел./факс: (044) 

5859012, (044) 5859015, e-mail: vassr@vassr.org, http://vassr.org/  

7. Терміни. 

Один семінар – один день. 

По 2 семінари на неділю по понеділках та середах з 10:00 по 17:00 з перервою на обід з 

13:00 до 14:00. 

8. План проведення та тематика семінару. 

8.1. Правове та законодавче поле територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування. Тривалість – 45 хвилин. Доповідач - Пилипко А.Г. Співдоповідач 

Петроченков В.Г. 

8.2. Економіка держави та кооперації. Недоліки та переваги. Позитивні приклади та 

висновки.  Тривалість – 45 хвилин. Доповідач - Петроченков В.Г. 

8.3. МЕРЕЖА. Створення додаткової економіки, незалежних фондів розвитку і 

соціального забезпечення громадян Тривалість – 90 хвилин. Доповідач - Петроченков В.Г. 

8.4. Перерва на обід. Тривалість – 60 хвилин. 

8.5. Ліквідація конфлікту інтересів здійснення влади безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5 КУ). Тривалість – 45 хвилин. 

Доповідач – Яворський В.М. 

8.6. Відповіді на запитання. Тривалість – 90 хвилин.  

8.7. Організаційні висновки. Підписання Протоколу. Тривалість – 45 хвилин. 

9. Кількість учасників. 

20-40 чоловік. 

10. Вартість.  

Від 600 грн. з учасника. 

11. Умови сплати. 

По 200 грн. на реквізити кожного організатора семінару: 

11.1. «Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад» 

11.2. Громадська спілка «Об’єднання громадського контролю України» 

11.3. Благодійна організація «РЕСУРСНИЙ ФОНД». Формулювання: Благодійний 

внесок на Програму НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ «МЕРЕЖА».  

 

Голова правління  

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»                        В.Г. Петроченков 
 

РІВНІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ГРОМАДАМИ І ЇХ ОБ’ЄДНАННЯМИ  

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
mailto:vassr@vassr.org
http://vassr.org/
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Матеріали цього документу створені з урахуванням норм Статті 69 

КУ. «Народне волевиявлення здійснюється через вибори,  

референдум та інші форми безпосередньої демократії» 

 

Рішення територіальних громад, як безпосередньої влади, приймаються і 

обов’язкові до виконання на всіх рівнях від первинних територіальних громад, їх 

об’єднань на рівнях районів, областей, республіки. 

 

Невід’ємною характеристикою будь-якої громади чи їх об’єднання є наступна. 

1. Договір(вори) про створення громади.  

2. Договір про об’єднання громад. 

3. Область, район, перелік під’їздів, будівель, вулиць, провулків, хуторів, сіл, селищ, 

міст, районів в містах, тощо …). 

4. Люди і громадяни, учасники громад. 

5. Картографічна інформація про громади і/або об’єднання громад з описом меж. 

6. Перелік спільних ресурсів, майна і фінансів громад. 

7. Перелік повноважень для прийняття рішень громадами і/або об’єднаннями. 

8. Перелік повноважень, що передані громадою іншим особам і інституціям 

державного управління. 

9. Уповноважені особи громад і їх об’єднань. 

 

Будь-яка особа, що є учасником Системи, у відповідності до законів України несе 

персональну відповідальність за достовірність занесених у бази даних Системи даних. 

Приналежність до будь-якої громади і об’єднання не звільняє від відповідальності 

по закону з урахуванням принципу верховенства права. 

 

РІВЕНЬ 1. Первинний рівень.  

1.1. Адміністративно-територіальна виборча одиниця (село, селище, місто, район у 

місті) включає в себе підрівні більш глибокої структуризації. 

Біля 10 помешкань (сімей), це первинний осередок (незначні квартирні чи 

будинкові об’єднання - поверх під’їзду,  під’їзд, будівля, вулиця, провулок, хутір, тощо 

…) 

Як правило біля 100 помешкань (сімей), це об’єднання на рівні первинних 

осередків (декілька під’їздів, будівель, вулиць, провулків, хуторів, тощо …). 

Об’єднання  адміністративно-територіальних і виборчих одиниць першого рівня 

(сіл, селищ, міст, районів у міст). 

1.2. За рахунок того, що адміністративно-територіальна виборча одиниця (село, 

селище, місто, район у місті) має більш глибокий рівень структуризації громади, це 

оперативно, завжди і однозначно дозволяє прийняти рішення щодо буття громади. 

1.3. Цей більш глибокий рівень структуризації – самоорганізації населення 

починається з незначних квартирних чи будинкових об’єднань - поверхів під’їздів,  

під’їздів, будівель, вулиць, провулків, хуторів, тощо … 

1.4. Ці найменші первинні об’єднання об’єднуються у більш крупні для забезпечення 

розпорядження спільним неподільним майном. Це об’єднання декількох під’їздів, 

будівель, вулиць, провулків, хуторів, тощо … 

1.5. При самостійній за волевиявленням реєстрації громад, як первинних осередків, 

вони можуть вирішувати питання виключно власної компетенції тієї кількості і саме тих 

осіб, які приєдналися до договору. Право голосу у Договорі має кожен обраний голова 

сім’ї. В межах компетенції голів сімей є розгляд питань розпорядження суспільно-

неподільним майном, сервітутами. 

1.6. Це об'єднання за: 
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- локальним місцем проживання (незначні квартирні чи будинкові об’єднання - 

поверх під’їзду,  під’їзд, будівля, вулиця, провулок, хутір, тощо …); 

- поглядами на життя, інтересам до самоврядування і народовладдя, вжиття заходів 

для кількісного і якісного збереження і примноження загального ресурсу.  

1.7. Відсутність демократичної більшості адміністративно-територіальної одиниці 

підписантів договору громади, має блокувати можливість розпорядження спільним 

ресурсом цієї одиниці.  

1.8. При наявності такої більшості підписантів договору, конкретні питання буття 

громади можуть вирішуватися простою більшістю голосуючих в межах обумовленого на 

старті терміну при дотриманні інших обов'язкових умов питання, що голосується.  

1.9. «Право першого» добросовісного набувача щодо нічийного (не визначеного 

власника) загального ресурсу повинно дотримуватися членами громади до перегляду 

цього права при створенні демократичної більшості підписантів договору. В цьому 

випадку, при всіх рівних умовах для конкуруючих сторін, перевага подальшого 

користування спільним ресурсом матиме колишній сумлінний користувач. 

1.10. Договори маленьких територіальних громад будь-якої кількості в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці, не можуть конфліктувати з територіальною 

громадою, що включає в себе демократичну більшість всієї адміністративно-

територіальної одиниці, оскільки не можуть мати рівних їй повноважень управління і 

розпорядження спільним ресурсом цієї адміністративно-територіальної одиниці. 

1.11. Для зупинення самовільного, або без дозволу використання і розпорядження 

спільним ресурсом громади, достатньо рішення первинного осередку, що немає 

демократичну більшість голосів громади, якій належить спільний ресурс. Для винесення 

рішення про користування і розпорядження спільним ресурсом, необхідна демократична 

більшість голосів громади, яким належить спільний ресурс. 

1.2. Важливо. Будь-які маленькі і великі громади, навіть ті, що включають в себе 

демократичну більшість адміністративно-територіальних одиниць, не можуть 

представляти загрози сепаратизму для єдиної неподільної унітарної республіки Україна, 

оскільки не можуть принципово мати в своєму переліку питань відчуження територій 

країни (плебісциту). - Такі питання будуть заблоковані програмним забезпеченням та 

адміністративним обслуговуванням «Системи прийняття оперативних рішень 

територіальних громад України» (далі - СИСТЕМА). З таких питань ведеться кримінальне 

переслідування відповідно до закону. 

1.3. Об’єднання на рівні первинних осередків користуються тими ж нормами і 

правилами, що і самі первинні осередки. 

1.14. Окрім повноважень громад і їх об’єднань Адміністративно-територіальна 

виборча одиниця (село, селище, місто, район у місті) зобов’язана приймати для розгляду і 

обговорення рішення громад і об’єднань більш глибокого рівня структуризації на своєму 

рівні і по результату виносити загальні рішення в рамках своїх повноважень. 

1.15. Об’єднання  адміністративно-територіальних і виборчих одиниць (сіл, селищ, 

міст, районів у міст) вирішують питані використання і розпорядження спільних ресурсів в 

межах свого об’єднання. 

 

РІВЕНЬ 2 - об’єднання громад на районному рівні. 

2.1. Окрім повноважень громад і їх об’єднань об’єднання громад районного рівня: 

1) приймає для розгляду і обговорення рішення громад і об’єднань 1-го рівня 

включно їх більш глибоких об’єднань самоврядування, і по результату виносить загальні 

рішення в рамках своїх повноважень; 

2) вирішує питання використання і розпорядження спільних ресурсів в межах свого 

об’єднання. 

РІВЕНЬ 3 - об’єднання громад на обласному рівні. 
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3.1. Окрім повноважень громад і об’єднань 1, 2-го рівнів, об’єднання громад 

обласного рівня: 

1) приймає для розгляду і обговорення рішення громад і об’єднань 1, 2-го рівнів і по 

результату виносить загальні рішення в рамках своїх повноважень; 

2) вирішує питання використання і розпорядження спільних ресурсів в межах свого 

об’єднання; 

РІВЕНЬ 4 - об’єднання громад на рівні республіки Україна. 

4.1. Об’єднання громад рівня республіки Україна є виконавчим органом управління 

державою і тому приймає на виконання рішення громад і об’єднань нижчих рівнів від 

об’єднань громад 2-го обласного рівня. 

 

5. Кожен учасник СИСТЕМИ ідентифікований уповноваженою особою 

відповідно до свого місця постійного проживання, приналежний тій, чи іншій 

територіальній громаді, її об’єднанню з іншими громадами на заданій адміністративно-

територіальній одиниці і об’єднанні таких одиниць, об’єднанню громад району і області. 

Об’єднання громад рівня республіки Україна є уповноважені особи областей на 

посади державного управління, у відповідності до безперервного поточного рейтингу. 

Будь-яке питання, висунуте на обговорення громади і/або об’єднань громад має 

авторство, яке відображається на екрані комп’ютера автоматично після натиснення 

відповідної кнопки про бажання створення питання. 

Питання, що підіймаються на обговорення, завжди належать до сфери діяльності 

людей у суспільстві.  

 

5. Ініціатор створення питання повинен вибрати сферу діяльності питання, у 

"вікні  прокрутки" на екрані комп’ютера.  

Орієнтовний і попередній перелік сфер діяльності наступний: 

1. Освіта 

2. Просвітництво 

3. Мистецтво 

4. Інформаційне забезпечення 

5. Наука 

6. Виробництво 

7. Промисловість 

8. Торгівля 

9. Логістика 

10. Транспорт 

11. Економіка: 

12. Комунальне господарство 

13. Сільське господарство 

14. Здоров’я 

15. Соціальний захист 

16. Інститут омбудсменів та безпеки громадян 

17. Поліція 

18. СБУ 

19. Запобігання надзвичайні ситуаціям і ліквідація наслідків 

20. Прикордонна служба 

21. Розвідка 

22. Армія 

23. Екологія і природні ресурси 

24. ІНШІ 

24.1. Програма «ЕКОПРОФІТ» для громад 
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5. Питання будь-якої сфери може відноситися до типу рішення, що треба 

прийняти. 

Ініціатору формування рішення пропонується у вікні прокрутки вибрати тип 

рішення, що треба прийняти. 

Типи рішень можуть бути наступні. 

1. Участь Людини і Громадянина у життєдіяльності своєї територіальної громади, 

об’єднання, тощо. 

2. Управління спільними ресурсами громадян, їх громад і об’єднань. 

3. Законодавча ініціатива (закони, підзаконні акти, норми і правила) управління 

ресурсами і майном. 

4. Призначення на посади державного управління уповноважених осіб вищого рангу 

від територіальних громад. 

 

5.1. Участь Людини і Громадянина у життєдіяльності своєї територіальної 

громади, об’єднання, тощо. 

1.1. Незалежно від самовизначення всі люди на території України можуть бути 

розподілені на: 

- Людей без громадянства України; 

- Людей і Громадян України. 

1.2. Під Людиною ми розуміємо саме живу істоту, що до міжнародного правового 

поля має міжнародний захист своїх прав і свобод. 

1.3. Під Громадянином ми розуміємо Людину, що постійно проживає (а не 

тимчасово мешкає) на території України та за своїм місцем проживання  може бути 

віднесена  до адміністративно-територіальної одиниці, заселеної її жителями – 

територіальної громади. 

1.4. Кожен Громадянин в межах своєї територіальної громади має право участі у 

виборах на посади державного управління, законодавчу ініціативу управління спільними 

ресурсами, участь в організації життєдіяльності своєї територіальної громади. 

1.5. Будь-яка ініціатива громадянина, віднесена до компетенції громади, об’єднання, 

району, області, республіки: 

1) завжди розглядається і аналізується з наданням висновку на компетентному рівні; 

2) приймається, або відхиляється більшістю голосів компетентного рівня. 

1.6. Формування будь-якої ініціативи громадянина повинно мати інформацію про: 

- інформацію про заявника запиту (пропозиції); 

- тему запиту (пропозиції); 

- компетенцію розгляду; 

- очікуваний результат; 

- шляхи досягнення; 

- контрагентів; 

- ресурсні витрати; 

- часові рамки прийняття рішень і виконання робіт; 

- запобіжники до зловживання для досягнення мети; 

- застереження щодо конфіденційності. 

1.7. Уповноважені особи територіальних громад зобов’язані забезпечити участь 

громадянства в життєдіяльності територіальних громад, забезпеченні волевиявлення 

громадянина на всіх рівнях компетентності. 

1.8. Громадяни за підтримкою і при участі своїх громад приймають процедурні 

рішення щодо захисту прав і свобод, майнових прав, поверненню законодавства у правове 

поле, створення і розбудови індустріальної економіки, народного підприємництва. 

1.9. Територіальні громади самостійно приймають рішення щодо оприлюднення 

своїх рішень за межами своєї громади. Всі рішення і документи громади доступні для всіх 

членів громади без обмеження, мають застереження щодо публічності за межами громади. 
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1.10. Рішення громади, що не суперечить правовому полю і стосується 

безпосередньо забезпечення життєдіяльності, обов’язкове до виконання. 

1.11. Рішення громади, що не стосуються особистих майнових прав члена громади, 

інтересів інших громад і державного управління, а стосуються лише загальної організації 

побуту та спільної роздільної власності, приймаються більшістю голосів громади і не 

можуть бути оскаржені судом. 

 

5.2. Управління спільними ресурсами громадян, їх громад і об’єднань. 

5.2.1. Надра, земля, вода, повітря у відповідності до Конституції України належать 

народові і є його суспільним природним ресурсом. 

5.2.2. Управління природними ресурсами у відповідності до доручення на управління 

від територіальних громад виконується уповноваженими особами, інституціями громад і 

держави. 

5.2.3. Контроль за управлінням спільними природними ресурсами забезпечують 

відповідні Комісії територіальних громад, що створюються Дорадчим Колом 

територіальних громад України. 

5.2.4. Люди, Громадяни, територіальні громади, організації, підприємства і державні 

інституції будь-якої організаційної форми і приналежності шляхом використання 

природних і соціальних ресурсів, матеріальних і нематеріальних активів створюють 

товари і послуги, об’єкти будь-якого соціального призначення. 

5.2.5. Для управління процесом створення, впровадження і використання суб’єкти 

цих процесів вступають у договірні відносини. 

5.2.6. Договірні відносини регламентуються відповідним правом, закріпленим 

законами України, регуляторними нормами захисту екології, економіки, соціального 

устрою, безпеки і правосуддя. 

5.2.7. Контроль за дотриманням права, законності, норм і правил територіальної 

громади, справедливого розподілення прибутку у відповідності до договірної господарчої 

діяльності за участю Людей і Громадян територіальних громад у договірних відносинах, 

покладається на відповідні Комісії Дорадчого Кола територіальних громад. 

 

5.3. Законодавча ініціатива (закони, підзаконні акти, норми і правила) 

управління ресурсами і майном. 

5.3.1. Законодавча ініціатива формується на підставі пропозицій громадян у їх 

територіальних громадах. 

5.3.2. Територіальна громада приймає за доцільне щодо запропонованого закону, 

підзаконного акту, норми чи правила. 

5.3.3. У відповідності до рівня пропозиції пропозиція приймається до впровадження 

у власній територіальній громаді, чи пропонується на рівень об’єднання громад, за 

територіальними ознаками (осередок, район, область, край, тощо...). 

5.3.4. Всі пропозиції проходять обговорення  в громадах на рівнях їх компетенції та 

приймаються більшістю голосів із затвердженням відповідних документів: норм, правил, 

підзаконних актів, законів. 

5.3.5. Жодне питання, чи пропозиція законодавчої ініціативи не можуть суперечити 

базовим* принципам права і Конституції України. 

5.3.6. Інші питання, що не порушують базових принципів п. 2.5, можуть бути внесені 

на загальне народне обговорення і референдум, прийняті 52 % голосів загальної кількості 

громадян України. 

 

5.4. Призначення на посади державного управління уповноважених осіб вищого 

рангу від територіальних громад. 

5.4.1. Потрібен затверджений перелік державних інституцій, що потребує 

контрольованого управління зі сторони громадянського суспільства. 
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5.4.2. Потрібен затверджений порядок взаємодії, підпорядкування, діяльності та 

звітності державних інституцій контрольованого управління зі сторони громадянського 

суспільства. 

5.4.3. Потрібні затверджені Положення про державні інституції і їх Штатний розклад 

контрольованого управління зі сторони громадянського суспільства. 

5.4.4. Потрібні затверджені кваліфікаційні вимоги до вищих посадових осіб 

державного управління у відповідності до: 

- Переліку інституцій; 

- Положення про інституції; 

- Штатного розкладу інституцій. 

5.4.5. Документи 4.1-4.4 повинні бути у вільному доступі на Порталі Системи 

прийняття оперативних рішень територіальних громад України.  

5.4.6. На кожну штатну одиницю державного управління (посаду) повинні бути 

відомості про відкриті персональні дані (резюме) дійсного виконання робіт і послуг, 

кандидатів на цю посаду. 

5.4.7. На кожну посаду повинні вестись планові і фактичні показники якісного 

виконання робіт (послуг), контрольні відмітки контролюючих і силових органів про 

дотримання законодавства. 

5.4.8. Займати посаду вищого управлінського апарату країни можливо лише прямим 

набором більшості голосів громадян України. 

5.4.9. Відношення кількості голосів «ЗА» до загальної кількості голосів, називається 

рейтингом. 

5.4.10. До списку кандидатів на посади вищого управління можна потрапити тільки 

після підтвердження кваліфікаційного рівня. 

5.4.11. Кваліфікаційний рівень підтверджується відповідною кваліфікаційною 

комісією Дорадчого Кола Територіальних громад України. 

5.4.12. Кваліфікаційна комісія забезпечує постійний моніторинг відповідності особи 

займаній посаді. 

5.4.13. Порушення законодавства посадовою особою, зафіксоване Комісією 

Дорадчого Кола, тягне за собою відсторонення  від займаної посади. 

5.4.14. Посаду займає особа, рейтинг якої був наступним у списку на цю посаду. 

5.4.15. При зниженні довіри, або зменшенні оцінки щодо рівня кваліфікації особи,  за 

яку був відданий голос виборця, виборець має право і можливість у будь-який час із будь-

якого місця Планети зняти свій голос з дійсного виконавця обов’язків і віддати його 

іншому кандидату. 

5.4.16. Якщо рейтинг дійсного виконавця стає нижче заданого рівня, його доступ до 

робочого місця припиняється, а його місце займає кандидат з найвищим рейтингом. 

5.4.17. Звільнена з посади особа у відповідний до Положення про інституцію термін 

із належною якістю передає посаду новій посадовій особі. 

5.4.18. Порушення п. 4.17 тягне за собою кримінальну відповідальність. 

 

6. Загальні принципи прийняття рішень 

6.1. Питання людей і громадян, що порушуються і рішення, що приймаються 

територіальними громадами не можуть виходити за межі правового поля України. 

Саме тому, для людей і громадян, що на підставі вільного волевиявлення 

об’єднались у громади приймаються деякі базові норми і правила, яких необхідно 

дотримуватись при здійсненні прямого народовладдя і самоврядування. 

Норми і правила прийняття рішень не є вичерпними, підлягають обговоренню і 

вдосконаленню, можуть діяти тільки у межах кожної створеної громади і/або її об’єднань, 

але не можуть суперечити правам і свободам людини і громадянина, нормам права 

унітарної неподільної республіки Україна. 
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6.2. Питання зміни положень Конституції України відповідно до самої 

Конституцією (ст. 73) є предметом всенародного референдуму і абсолютної 

демократичної більшості голосів (52%) народу, об'єднаного в територіальних громадах 

за адміністративно-територіальним принципом.  

6.3. Питання, що сприяють поваленню конституційного ладу, не можуть бути 

прийняті СИСТЕМОЮ для розгляду.  

6.4. Питання, що сприяють зміні норм Конституції, можуть бути винесені на 

загальний референдум тільки тоді, коли переважна демократична більшість голосів 

спочатку первинного рівня, а потім і всіх інших рівнів від 2-го до 4-го, ухвалять рішення 

про винесення питання на загальний всеукраїнський референдум. 

 

7. Народна економіка і підприємництво. Підстави і принципи побудови. 

7.1. Ця форма трудової діяльності в нашій країні не заборонена, а значить - дозволена 

(ст. 42 КУ). Виходячи з цього, реєстрація народного підприємництва може бути 

організована самостійно будь-якою людиною і громадянином на електронному ресурсі 

СИСТЕМИ з одержанням дозволу від громади на роздруківку свого свідоцтва про 

реєстрацію із своїм унікальним номером. 

7.2. Враховуючи територіальну приналежність трудової діяльності (ст. 5, 140 КУ) під 

час електронної реєстрації народний підприємець повинен узгодити норму добровільного 

самооподаткування до загального фонду розвитку громади та порядок користування 

спільними ресурсами громади. Самооподаткування використовується як механізм 

добровільного трудового внеску після оприлюднення підприємцем на єдиному 

електронному ресурсі Системи структури ціни на вироблену продукцію і надані послуги, 

об’єму виробленої продукції і наданих послуг. 

7.3. За умовами використання загальних ресурсів громади конкретна підприємницька 

діяльність повинна узгоджуватися з демократичною більшістю адміністративно-

територіальної одиниці громади. Порушення цього принципу має переслідуватися за 

законом, як злодійство і т.п. діяння. (ст.191 КК) 

7.4. Народне підприємництво не повинно займатися комерційними операціями 

купівлі-продажу (перепродажу) з метою отримання доданої вартості - комерція, або -

спекуляція. Продаж колективної праці може бути довірена одному з учасників 

виробничого процесу з подальшим правом розподілу доходу між усіма учасниками 

процесу виробництва.  

7.5. Забороняється виробляти продукцію і надавати послуги, заборонені 

законодавством України для цивільного населення. 

7.6. Внутрішня кооперація для створення спільного продукту відповідно до 

міжнародних норм права не повинна обкладатися податком. 

7.7. Народна підприємницька діяльність здійснюється тільки громадянами України, 

тобто особами, які постійно проживають на території своєї адміністративно-

територіальної одиниці. Ця ж діяльність носить екстериторіальний характер, оскільки не 

має територіальних обмежень держави (ст. ____ КУ). 

7.8. Народні підприємці - самозайняті особи в межах своєї адміністративно-

територіальної одиниці (село, селище, місто, район в місті, район, область, країна). Вони 

не змогли працевлаштуватися на державних і громадських підприємствах, або вважають 

за краще і доцільніше для себе і громади народне підприємництво, ніж роботу на 

підприємствах індустрії, великого, середнього і малого бізнесу, - не підлягають 

загальному оподаткуванню. За визначенням, будучи джерелом влади, їм ніхто не може 

заборонити реалізувати своє право на працю і винагороду за цю працю. 

7.9. Фактично, в нашій країні, народне підприємництво - додаткове джерело 

економіки (самозабезпечення громадян), що знімає частину фінансового навантаження з 

інститутів держави, покликаних забезпечувати населення країни необхідним мінімумом 

(ст. 15 КУ). 

http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/


29 

 

7.10. Народне підприємництво підлягає внутрішньому (в територіальній громаді) 

самостійному оподаткуванню. Розмір та умови такого оподаткування податком - предмет 

внутрішніх договірних умов самої територіальної громади. 

7.11. Ми пропонуємо децентралізоване оподаткування зі сплатою десятини (10%) від 

заробітку в громаду первинного (базового) рівня, і т.д. по десятині в верхні рівні 

Наприклад, при заробітку в розмірі хоча б $ 1000 в місяць одного мільйона народних 

підприємців, додатковий дохід громад країни складе $ 1 млрд. Це не багато для того, щоб 

принципово вирішити проблеми соціального облаштування громадян в країні, але це і не 

так мало, для того, щоб підтримати соціальні потреби громад на базовому рівні, тим 

більше, що це всього лише додаткове завантаження працездатного населення. Це і не так 

багато в порівнянні із загальною чисельністю населення для складання конкуренції 

цільовим економічним напрямами та програмам розвитку країни, але і не так мало, для 

подолання порогу бідності і базового самозабезпечення. Це цілком нормальний підхід до 

взаємодопомоги і взаєморозуміння громадянина і держави. 

 

Доповнення до розуміння вартості питання. Нас, як суспільство, не повинна 

«тиснути жаба» від того, що хтось серед нас зміг знайти себе в нашому суспільстві, 

забезпечити себе, свою сім'ю, та ще й поділитися з громадою. Так, він не учасник 

приватної репресивної корупційної системи оподаткування. Але зате він провісник 

створення правильної життєствердної системи ціноутворення, оподаткування, 

регуляторних функцій економіки і управління держави - республіки України. 

 

В.Г Петроченков 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

на Електронну платформу внутрішніх розрахунків 

членів Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»  

(надалі – ПЛАТФОРМА) 

 

Версія 001-ТЗ від 07.02.2019 р. 

 

ЗАМОВНИК 

Благодійна організація "РЕСУРСНИЙ ФОНД" (надалі – ФОНД) 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 

________________________________________ 

 

1. Призначення 

 

«Електронна платформа внутрішніх розрахунків членів Споживчого товариства 

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – ПЛАТФОРМА) призначена для забезпечення 

економічного середовища та інструментарію виконання Програм Споживчого товариства 

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – ТОВАРИСТВО): 

1. Мережа Дільничних відділень (ДВ) і Постачально-заготівельних контор (ПЗК) 

"НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі – МЕРЕЖА) http://st-nk.mozello.com/. 

2. Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України (надалі – 

СИСТЕМА), http://system.mozello.com/.  

3. Міжнародна науково-технологічна програма "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО" (надалі 

– ПРОГРАМА), http://ecoprofit.mozello.com/. 

а саме – забезпечення внутрішнього обігу товарів і послуг всередині одного 

зведеного балансу бухгалтерії ТОВАРИСТВА за внутрішніми цінами кооперації. 

Див. Додаток 1.1 «Тези Програм «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» 

http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
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2. Законодавче забезпечення 

 

Закон України «Про споживчу кооперацію», (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР) 1992, N 30, ст.414). 

Стаття 11. Основи господарської діяльності 

2. Споживчі товариства та їх спілки виходячи з статутних вимог мають право: 

створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення своїх статутних 

завдань будь-які підприємства, установи, організації, біржі, комерційні банки, 

фінансово-розрахункові центри, страхові товариства та інші об'єкти, діяльність яких не 

суперечить законам України; 

… 

3. Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та 

матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у підприємств 

(виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, шляхом заготівель 

сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, 

колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на 

власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Забезпечення споживчої кооперації централізовано розподілюваними ресурсами 

здійснюється в тому ж порядку, що і забезпечення підприємств агропромислового 

комплексу України. 

… 

2. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або на договірних 

засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного 

призначення, сировину, сільгосппродукцію і товари народного споживання, що 

виробляються і закуповуються ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, 
за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і 

тарифів. 

… 

Стаття 17. Гарантії прав споживчої кооперації 

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів споживчої кооперації 

та її членів. 

2. Організації та підприємства споживчої кооперації взаємодіють з органами 

виконавчої влади у питаннях організації торговельного обслуговування населення, 

закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва товарів 

народного споживання, надання населенню різних послуг тощо. 

 

3. Загальний опис ПЛАТФОРМИ 

 

Етапи робіт по створенню програмного продукту (ПП) попередньо складають 

наступний перелік.  

 

1. Обіг ресурсів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ в МЕРЕЖІ.  

1.1. Реєстрація членів ТОВАРИСТВА, відкриття рахунків і особових кабінетів. 

1.2. Робота ПЗК. 

1.3. Ресурсні операції на балансі ТОВАРИСТВА між членами кооперації. 

2. Власна криптовалюта. 

3. Заготівельно-постачальна діяльність. 

4. Внутрішнє технологічне середовище малого і середнього бізнесу. 

5. Індустріальна економіка і міжнародна міжгалузева кооперація. 

6. Система прийняття оперативних рішень. 
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4. Опис 1-го етапу 

 

4.1. Реєстрація членів ТОВАРИСТВА, відкриття рахунків і особових кабінетів 

4.1.1. Реєстрація членів ТОВАРИСТВА забезпечується через розділ сайту 

«Приєднання» http://st-nk.mozello.com/pridnannja/ шляхом вільного волевиявлення, 

заповнення таблиці особистих даних для громадянина http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/ або юридичної особи http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/ і натисканням кнопки «Відправити». 

4.1.2. При натисканні кнопки «Відправити» особові данні потрапляють на 

електронну пошту luckyfair315@gmail.com . 

4.1.3. За результатом приходу особистих даних нового члена кооперації на пошту 

luckyfair315@gmail.com треба вчинити наступні дії: 

1. Дані потрібно автоматично розмістити в єдину базу даних членів кооперації із 

ознаками: 

1.1. резидент; 

1.2. нерезидент; 

1.3. громадянин; 

1.4. юридична особа; 

1.5. дійсний член; 

1.6. асоційований член; 

1.7. дільничне відділення обласного рівня; 

1.8. дільничне відділення районного рівня; 

1.9. дільничне відділення первинного рівня; 

1.10. ПЗК. 

2. На нового члена кооперації відкрити особистий кабінет, в якому розмістити бази 

даних за призначенням: 

2.1. куплений в кооперації товар; 

2.2. проданий в кооперації товар; 

2.3. рахунок благодійних внесків до ресурсних фондів кооперації; 

2.4. особистий рахунок ресурсних одиниць; 

2.5. рахунок криптовалюти НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ; 

2.6. вступний, пайовий і додатковий внески до кооперації всіх рівнів; 

2.7. дивіденди первинного відділення і НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ; 

2.8. боргові зобов’язання держави за розподільчим балансом СРСР; 

2.9. поточні ресурсні надходження і зобов’язання держави. 

3. Кожному члену кооперації присвоїти ознаку адміністративно-територіальної 

приналежності до областей, районів, міст, районів в містах, сіл, селищ, поштових індексів, 

виборчих округів та дільниць. 

4. Кожному члену кооперації присвоїти ознаку адміністративно-територіальної 

приналежності до Дільничного відділення первинного, районного і обласного рівнів. 

5. Кожній ПЗК на сайті МЕРЕЖІ http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/ 

відкрити офіційну сторінку купівлі-продажу товару та формування фондів громади. Ця 

сторінка повинна відображати інформацію особистої сторінки бази даних юридичної 

особи, що повинна знаходитись у вільному доступі. 

6. Для кожного Дільничного відділення первинного рівня на мапі вказати його 

офіційні контури та нанести контури, що громада вважає за справедливі для їх 

подальшого узгодження із сусідами та владою. 

7. На кожного нового члена кооперації повинна бути заведена відмітка на Google-

мапі http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/. 

8.  Google-мапа використовується в якості засобу доступу до особового кабінету 

члена кооперації http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-kabnetu/ набором у 

пошуковому вікні номера посвідчення члена кооперації, його адреси, імені, чи назви.  

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
mailto:luckyfair315@gmail.com
mailto:luckyfair315@gmail.com
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-kabnetu/
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9. У інтерактивному вікні члена кооперації на мапі повинне бути посилання на його 

особистий кабінет. Забезпечити вхід до кабінету тільки з комп’ютера чи телефону 

власника кабінету. Також, треба забезпечити вхід до власного кабінету під власним 

паролем з окремої сторінки сайту.  

10. Права користувачів ПЛАТФОРМИ у доступі до особових кабінетів наведено у 

Додатку 1.02 до Договору. 

11. Організувати на сайті кнопки сплати вступних і пайових внесків з 

розрахункового рахунку чи карточки на рахунок ТОВАРИСТВА. 

12. Вхід до кабінету члена кооперації повинен бути забезпечений ключем (e-mail / 

pass). Повинна відображатися інформація, занесена при реєстрації, а також можливість 

зміни цієї інформації (крім e-mail). 

Надалі в кабінеті повинна бути інформація, взята з основної системи (backend) 

наприклад історія операцій, знижки, накопичувальний бонус і т.д. Тому потрібно 

передбачити можливість розширення функцій кабінету. 

На даному етапі взаємодія з backend (версія сайту 0.1) обмежується тільки 

додаванням / редагуванням користувача. Відповідно для цього потрібно розробити API 

або SOAP / XML інтерфейс. 

Вхід в кабінет повинен бути захищений captha 

13. Кабінет адміністратора кожного рівня, до яких відносяться керівники, чи їх 

представники Дільничних відділень (ДПР, ДБР, ДРР, ЦРФ) повинен дозволяти: 

1. Переглядати списки членів кооперації свого Дільничного відділення і підзвітних 

йому у ієрархії (ЦРФ - ДРР - ДБР – ДПР), здійснювати пошук по базам даних цих 

відділені і фільтрувати по різних полях. 

2. Редагувати інформацію члена кооперації із відміткою про редакцію (час, дата, 

причини, відповідальність, режим оскарження). 

3. Блокувати / видаляти члена кооперації за порушення законодавства, норм і правил 

члена НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, що погоджені були ним при приєднанні.. 

Операції з основною БД проводяться через відповідний API або SOAP / XML 

інтерфейс. 

Вхід в кабінет повинен бути захищений captha 

 

Таблиця 01.00. «Вступні і пайові внески членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

(пропозиція)  

 

Кожна комірка таблиці - кнопка погодження сплати. 

Сторінка з пропозицією до сплати висвітлюється одразу після введення 

персональних даних і натискання кнопки «Відправити». 

Данні про відправку внесків на рахунок ТОВАРИСТВА занести до особового 

кабінету (п.2.6) та загальної бази даних – строки власника кабінету. 

Таблиця 01.00 

 

№ Найменування 

Вступний внесок Пайовий внесок 

Резидент Нерезидент Резидент Нерезидент 

Громад. Юр особа Громад. Юр особа Громад. Юр особа Громад. Юр особа 

*Д **А Д А Д А Д А Д А Д А Д А Д. А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ДПР 10 10 100 50 -- 10 -- 100 10 10 750 375 -- 25 -- 250 

2 ДБР 10 10 100 50 -- 10 -- 100 10 10 750 375 -- 25 -- 250 

3 ДРР 10 10 100 50 -- 10 -- 100 10 10 750 375 -- 25 -- 250 

4
.1 

НАРОДНА 
КООПЕРАЦІЯ: 

- для членів ДПР 

10 10 100 50 -- 10 -- 100 10 10 750 375 -- 25 -- 250 

4

.2 

- тільки для*** 

ТОВАРИСТВА 

40 40 400 200 -- 20 -- 400 40 40 3000 1500 -- 100 -- 1000 

 СУМА: 40 40 400 200 -- 40 -- 400 40 40 3000 1500 -- 100 -- 1000 
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13. Посвідчення новому члену НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ видаються представником 

ТОВАРИСТВА одразу після заповнення на сайті анкети, чи поштою після підтвердження 

сплати внесків. Посвідчення являє собою пластикову картку з порядковим номером члена 

кооперації і QR-кодом.  

14. Прикріпити до власного кабінету члена кооперації зображення його QR-коду,  

15. Для забезпечення виготовлення карток – посвідчень, генерації QR-кодів у 

кабінетах членів кооперації, формуванні членами кооперації QR-кодів продажу власного 

товару і ідентифікації ресурсних операцій всередині кооперації прикріпити до платформи 

генератор і дешифратор QR-кодів, а також штрих-кодів.  

16. Забезпечити голові правління ФОНДУ, головному ревізору, головному 

бухгалтеру ТОВАРИСТВА і адміністратору ПЛАТФОРМИ і / або довіреним головою 

особам доступ до генератора QR-кодів з формуванням для заказу виготовлення карток 

файлів PNG формату. В цьому випадку змінним параметром є тільки номер картки, тому 

для генерації заповнюється тільки віконце «з якого по який номер провести генерацію».  

17. Генерацію QR-кодів для власної пропозиції продажу товару чи послуг зробити 

доступною для кожного члена кооперації як у ноутбуці (комп’ютері), так на планшеті чи 

телефоні. 

18. Функцію дешифрування QR-кодів також зробити доступною для кожного члена 

кооперації. 

19. Забезпечити голові правління ФОНДУ, головному ревізору, головному 

бухгалтеру ТОВАРИСТВА і адміністратору ПЛАТФОРМИ і / або довіреним головою 

особам доступ до ручного вводу у головну базу даних номера посвідчення члена 

кооперації по факту його видачі на руки володільцю. Внесення номера і будь-яких 

додаткових відомостей у базу даних забезпечити пошуковою системою.  

20. Для внесення додаткових відомостей бази даних забезпечити можливість її 

розширення додатковими графами довільних форматів і посилань до сторонніх джерел. 

21. Номер посвідчення члена кооперації є головною ознакою, за якою 

організовується переадресація (імпорт-експорт даних) усіх баз даних ПЛАТФОРМИ.   

22. Номер посвідчення члена кооперації і QR-код є головними ознакою члена 

кооперації,  супроводжують його представлення при ресурсних операціях всередині 

НОРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

23. Зразок посвідчення члена НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

Централізовану базу даних членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ організувати по двом 

основним розділам: 

- громадяни; 

- юридичні особи. 

Зразок цих баз даних наведено у Таблиці 02.00 і Таблиці 03.00 

 

Таблиця 02.00 «Централізована база даних громадян – членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ» 

 

Таблиця  02.00 

Централізована база даних громадян – членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

№ Посвідче

ння 

Ч

ас, 

дата 

С

татус 

участі 

Внески П

різвищ

е, ім'я, 

Ф

ото 

Дільничне 

відділення, 

до якого я 

М

ешкаю 

за 

Д
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наро

П

аспорт 

(серія, 

І

дентиф

ікаційн

М

обіль

ний 

E

-mail 

С

айт 

Д

одат

кові 
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Графа 3 «Статус» має ознаки: 

- видане (В) – проставляється номер посвідчення особи, яка видала посвідчення; 

- підлягає видачі (ПВ) – при натисканні комірки у додатковому віконці 

висвітлюються реквізити, за якими слід надіслати посвідчення; 

- надіслане (Н) – при натисканні комірки у додатковому віконці висвітлюються 

реквізити посилання та відповідальної особи, у Графі 2 проставляється номер надісланого 

посвідчення; 

Графа 5 «Статус участі» має інформацію про вид членства: 

- дійсний (Д); 

- асоційований (А); 

- резидент (Р); 

- нерезидент (НР). 

Графи 6-9 заповнюються значеннями сплачених Вступних внесків у гривнях до ДПР, 

ДБР, ДРР, ЦРФ відповідно. При натисканні на ці комірки висвітлюється додаткове 

віконце з даними платежу. 

Графи 10-13 заповнюються значеннями сплачених Пайових внесків у гривнях до 

ДПР, ДБР, ДРР, ЦРФ відповідно. При натисканні на ці комірки висвітлюється додаткове 

віконце з даними платежу. 

Графа 14 «Додатковий» заповнюється із сумарного значення комірки Таблиці 06.01 

«Особиста база даних ФРЗ – Додаткових внесків» і має інтерактивне посилання на цю 

таблицю. 

Графа 15 «Благодійний внесок до ФОНДУ» заповнюється із відповідної Графи 

Таблиці 06.01 «Особиста база даних ФРЗ – Додаткових внесків» і має інтерактивне 

посилання на цю таблицю. 

 

Таблиця 03.00. «Централізована база даних юридичних осіб – членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ» 

 

Графи 1-15 заповнюються таким же чином, як і у Таблиці  03.00.  

Таблиця  03.00 
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Централізована база даних юридичних осіб – членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 
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У Графі 28 позначається рівень Дільничного відділення, посаду якого прийняла 

юридична особа. При натисканні комірки повинно висвітлюватись віконце, у якому 

повинна знаходитись інформація і посилання на Договір кооперації, підписаний 

Сторонами в електронному вигляді на ресурсі Paperless. 

У Графі 28 позначається Дільничне відділення (назва, номер посвідчення), до якого 

вступила юридична особа. Ця інформація відкривається у додатковому віконці при 

натисканні на комірку цієї графи і вказує на приналежність до одного із рівнів ДПР, ДБР, 

ДРР.  

Бажання керувати Дільничним відділенням (назва адміністративно-територіальної 

одиниці) поступає до Графи 30 разом із інформацією додаткового повідомлення члена 

кооперації. 

 

4.2. Робота ПЗК 

 

4.2.1. Загальні принципи роботи ПЗК 

 

Постачально-заготівельні контори (ПЗК) створюються при кооперативах чи 

споживчих товариствах первинного рівня (Дільниця первинного рівня – ДПР), де членами 

кооперації є безпосередньо місцеві жителі.  

ПЗК є осередком відновлення функцій територіальної громади: згуртованості, 

самоуправління, самозабезпечення, розвитку, безпосередніх соціальних гарантій 

підтримки слабо забезпечених і неспроможних членів суспільства (діти, старці, інваліди). 

Порядок створення ПЗК наведено у Додатку 1.03 до Договору.  

Для програмного забезпечення діяльності ПЗК на цьому етапі впровадження 

ПЛАТФОРМИ важливо знати, що ПЗК: 

 – внутрішня госпрозрахункова структура Дільничного відділення первинного рівня, 

що є юридичною особою з власним балансом і спроможністю створювати на цьому 

балансі власні фонди розвитку і соціального забезпечення.  

- Колективний асоційований член НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ; 

Головна мета ПЗК: 

- забезпечення поставки своїм членам по внутрішнім цінам кооперації, що нижче 

ринкових; 

- за рахунок різниці ціни кооперації (продажу) і собівартості кооперації формування 

власних ресурсних фондів розвитку і соціального забезпечення. 

Оскільки ПЗК, це торгова точка громади, то вона сама собі (своїм членам) продає 

товари за визначеною керівником ПЗК ціною продажу зі знижкою (економією). 

Із різниці ціни продажу та витрат кооперації (закупка, логістика, продаж, тощо) 

формуються ресурсні фонди НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (РФ), з яких: 90% - залишається у 

ДПР, а 10% перераховується до централізованого ресурсного фонду БО «РЕСУРСНИЙ 

ФОНД» (надалі – ФОНД) для подальшого розподілу до фондів базового (районного) та 

регіонального (обласного) рівнів.  

Важливо, що структура ціни на товари і послуги кооперації є загальнодоступною 

інформацією, а тому бази даних продажу товару виставляються на сторінці сайту кожної 

ПЗК Дільничного відділення первинного рівня. 

 

4.2.2. Бази даних торгових операцій ПЗК 

 

Для обліку благодійних відрахувань у центральній базі даних ФОНДУ, як 

адміністратора ПЛАТФОРМИ, на кожного члена НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, у тому числі 

. 
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 ВСЬОГО                           
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і на ДПР та її ПЗК заводяться відповідні бази даних (як варіант - Google-таблиці на 

Google-диску). Данні в цих базах заводяться під порядковими номерами посвідчень членів 

кооперації. Доступ до інформації баз даних відповідає наступному порядку. 

 

4.2.2.1. Доступ до таблиць ДПР 

 

ФОНД на правах адміністратора з можливістю перегляду має доступ до Таблиці 

05.01 «Список товарів і послуг ПЗК», Таблиця 05.02 «Каталог постачальників товарів», 

Таблиця 05.03 «Каталог товарів і послуг»  

Керівник ПЗК на правах власника інформації із можливістю заповнення та 

коригування має доступ до Таблиці 1 «Список товарів і послуг на складі ПЗК», Таблиця 

05.02 «Каталог постачальників», Таблиця 05.03 «Каталог товарів і послуг». 

Будь-який член суспільства на сторінці ДПР сайту http://st-nk.mozello.com/ має 

право вільно дивитись Таблицю 05.04 «Продаж товарів і послуг», як витримку із Таблиці 

1 строк «Продано» і їх суми. 

 

4.2.2.2. До таблиць члена кооперації «Покупка товару» надається доступ 

 

2.1. ФОНДУ на правах адміністратора з можливістю його коригування та 

заповнення. 

2.2. Керівнику ПЗК з правом внесення нових даних. 

2.3. Автоматичне внесення від загальної бази даних покупок чи ДПР (Google-

таблиць). 

2.4. Члену кооперації з правом ознайомлення. 

 

4.2.2.3. До таблиць ФОНДУ «Внески» надається доступ 

 

3.1. ФОНДУ на правах адміністратора з можливістю його коригування та 

заповнення. 

3.2. Автоматичне внесення баз даних покупок (в т.ч. Google-таблиць) ПЛАТФОРМИ 

(ДПР інших членів кооперації). 

 

4.2.3. Формування таблиць торгівлі ПЗК 

 

Таблиця 05.01 «Список товарів і послуг ПЗК» 

 

Керівник ПЗК, або його співробітники шляхом опитування членів кооперації 

визначають потребу у товарі, заносять до бази даних ДПР (чи своєї Google-таблиці) 

планові показники номенклатури та конкурентної ціни товарів планової закупки.  

Після визначення планової номенклатури і кількості керівник (чи підлеглі за 

дорученням) визначаються із постачальниками і закінчують заповнення таблиці планової 

закупки.  

Для кожної номенклатури товару заводиться 4-ри строки функціонального 

призначення: 

- План; 

- Факт; 

- Продано; 

- Залишок.  

Кожна із строк функціонального призначення може бути поділена за часом і датою її 

заповнення на декілька строк і у цьому разі обов’язково мати підсумовуючу строчку. 

Потрібно забезпечити огляд і роботу як із таблицею загальних даних, так і з 

таблицями вибраних параметрів. 

http://st-nk.mozello.com/
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Таблиця 05.01 

 

Графа 3 заповнюється автоматично при коригуванні даних строки. 

Графи 4, 5 заповнюється оператором у відповідності до Каталогу (списку) 

постачальників товарів Таблиці 05.02 і Каталогу номенклатури товарів Таблиці 05.03 

відповідно. Спочатку натисканням комірки активується відповідна таблиця каталогу, 

потім натисканням комірки каталогу активується перенос даних з таблиці в таблицю із 

запам’ятовуванням адреси посилання для можливості контролю правильності заповнення 

даних. 

Графа 6 заповнюється оператором. При заповненні комірки строки «Продано» 

забезпечити контроль наявності поставленого товару із жаданим за просом на його 

продаж. 

Графа 7 заповнюється автоматично із Таблиці 05.03 після внесення даних комірки 

Графи 5. 

Графа 8 заповнюється оператором у процентах  і автоматично перераховується у 

гривні. Представляються дані комірки двома цифрами: грошового формату і у дужках – у 

процентах. Націнка кооперації визначається як відношення сумарних планових витрат 

ПЗК на забезпечення торгівлі (логістика і власні витрати) до планової суми оптової 

вартості товарів, що плануються до продажу.  

Графа 8 заповнюється автоматично, як різниця даних Графи 7 і Графи 8. 

Графа 13 заповнюється для довідки про конкурентні ціни у роздрібній торгівлі 

безпосередньої близькості до проживання громади. 

Графа 12 заповнюється оператором за погодженням голови кооперативу. За 

рішенням кооперативу деяким її членам надаються додаткові пільги. Комірка Графи 12 

заповнюється у процентах і автоматично перераховується у гривні. У комірці Графи 12 

проставляються дві цифри: грошового формату і у дужках – у процентах. Я 

Графа 11 проставляється автоматично, як різниця Графи 13 і Графи 12.  

Графа 10 проставляється автоматично, як різниця Графи 11 і Графи 9. 

 

Таблиця 05.02 «Каталог постачальників товарів» 

 

Ця база даних заповнюється після визначення начальником ПЗК номенклатури 

товарів і послуг для своєї громади. Із існуючого ринку постачальників вибираються за 

пріоритетом: 

- члени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ; 

- контрагенти двосторонніх зобов’язань довгострокової поставки товарів і послуг; 

- постачальники продукції найкращої якості; 

- постачальники продукції найнижчої ціни; 

- постачальники продукції найменших витрат логістики. 

Таблиця 05.02 

Список товарів і послуг ПЗК 

Номер посвідчення Назва ДПР 

№ Функція Час, дата Постач-к 
(номер 

каталогу) 

Назва 
(номер 

каталогу) 

Кільк-ть Ціна 
закупки 

Націнка 
кооперації 

Ціна 
кооперації 

Внесок 
до 

фондів 

Ціна 
продажу 

Знижка, 
(економія) 

Конкурентна 
ціна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 План            

Факт          

Продано           

Залишок           

2 План            

Факт          

Продано           

Залишок           

… …            

 ВСЬОГО            

Каталог постачальників товарів 
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Таблиця 05.03 «Каталог товарів і послуг» 

 

Каталог товарів і послуг заповнюється при оформленні товару на склад. 

Ця база даних постійно поповнюється новою інформацією і слугує довідковим 

матеріалом для заповнення строчок «Факт» Таблиці 05.01. 

Таблиця 05.03 

 

При заповненні будь-якої із Граф 2, 3, 4 інформація автоматично переноситься до 

Граф 2, 3, 4 Таблиці 05.02. 

Графа 7 заноситься вручну, або автоматично з міжнародного довідника при 

скануванні штрих-коду, або QR-коду. 

Графи 11, 12 містять інформацію про форми розрахунків готівкова, безготівкова, 

ресурсними одиницями, бартером, авансові платежі та строки остаточних розрахунків.  

 

Таблиця 05.04 «Продаж товарів і послуг» 

 

Для продажу товарів і послуг продавець через сайт http://st-nk.mozello.com/ відкриває 

відповідний додаток ПЛАТФОРМИ, сканує QR-код чи записує в комірці Графи 2 Таблиці 

05.04 номер посвідчення члена кооперації. У разі сканування QR-коду, номер повинен 

бути внесений автоматично. 

Далі оператор в Таблиці 05.04, що з’являється на екрані, в Графі 4 проставляє із 

Каталогу поставки товару Таблиці 05.03 каталожний номер товару. Забезпечити внесення 

номеру автоматично після встановленням маркера у потрібну комірку і при скануванні 

штрих-коду чи QR-коду товару. 

Графа 5 заповнюється автоматично після заповнення Графи 4. 

Після цього автоматично повинні бути заповнені Графи 7, 8, 9, 11, 12, 13, як 

показники структури ціни за одиницю товару. Після заповнення вручну комірки Графи 6, 

дані Граф 7, 8, 9, 11, 12, 13 повинні бути змінені на ті, що відповідають значенням 

кількості товару, що купується. 

Графа 3 повинна заповнюватись автоматично після заповнення Графи 6. 

Таблиця 05.04 

Номер посвідчення Назва ДПР 

№ 

п

По 
Катало

гу 

Номер 

посвідченн

я 
НАРОДНО

Ї 

КООПЕРА
ЦІЇ 

Код 

ЄДРП

ОУ 

Назва 

організац

ії 

Юридичн

а адреса 

Адреса 

дислокац

ії 

Керівник Відповідальна 

особа 

Договір Назви, 

номери по 

каталогу: __; 
__; … 

ФІП Контактн

а 
інформац

ія 

ФІП Контактн

а 
інформац

ія 

Реквізити Умови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

…             

             

Каталог товарів і послуг 

Номер посвідчення Назва ДПР 

Постачальники товарів і 

послуг 

Група 
товарів 

Підгрупа 
товарів 

НАЗВА 
ТОВАРУ

, 

ПОСЛУГ
И 

Штрих-
код 

QR-код 

№ 
міжнародн

ому 

кодифікато
ра 

Умови 

Примітки, 
посилання на 

якість, умови  

і терміни 
зберігання 

№ 
п

По 

Катало
гу 

Номер 

посвідченн
я 

НАРОДНО

Ї 
КООПЕРА

ЦІЇ 

Код 

ЄДРП

ОУ 

Назва 
організац

ії 

постачал
ьника 

Аванс, 

кінцевий 
розрахун

ку 

Форма 
оплати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

…             
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За результатами заповнення в Таблиці 05.04 номенклатури товарів, покупець, - член 

кооперації розраховується із продавцем ПЗК: 

1) наявними фіатними коштами; 

2) перераховує гроші з карточки; 

3) розраховується Ресурсними одиницями (РО)  з свого Особового рахунку 

Ресурсного фонду (ОРРФ). 

У Першому випадку продавець приймає кошти і натискає кнопку «Продано». Наявні 

кошти через касу підприємства вносяться на розрахунковий рахунок з розподілом по 

призначенню: «Ціна кооперації» (Графа 9); «Внесок до первинного ресурсного фонду» 

(90% Графи 10); «Внесок до РЕСУРСНОГО ФОНДУ» (10% Графи 10). Якщо закупка 

товарів проводилась за рахунок Ресурсних одиниць (РО), то кошти «Ціна кооперації» 

(Графа 9) потрапляють на поповнення рахунку ДПР призначення «Додаткові внески 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» 

Дані Таблиці 05.04 автоматично направляються до централізованої бази даних, що 

наведені у Таблиці 05.00 «Централізована база даних Продажу товарів і послуг» 

У другому випадку безготівкові кошти «Ціна кооперації» (Графа 9) зараховуються в 

залежності від того, за які кошти було куплено товар для перепродажу його членам 

кооперації: на розрахунковий рахунок ДПР, або до РФ за призначенням «Внесок до 

первинного ресурсного фонду» (90% Графи 10). Кошти благодійних внесків 

розподіляються у такому ж порядку.  

Третій випадок частково описаний першими двома випадками, коли відбувається 

повернення коштів до ОРРФ ДПР.    

Якщо член НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ зробив покупки у ПЗК ДПР не за місцем 

проживання, то 90% благодійного внеску залишиться у ДПР за місцем покупки. 

Дані кожної занесеної строки Таблиці 05.04 автоматично переносяться до 

відповідних строк Таблиці 02.00 «Продано». Строчка «Продано» є доступною для будь-

кого на відповідній сторінці ДПР сайту http://st-nk.mozello.com/. 

Також, дані кожної занесеної строки Таблиці 05.04 автоматично переносяться до 

відповідних строк Таблиці 05.05 «Персональний облік покупки товарів і послуг». 

 

Таблиця 05.05 «Персональний облік покупки товарів і послуг» 

 

Дані продажу товарів і послуг обліковуються не тільки у кабінеті ДПР, але і у 

особових кабінетах членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.  

Таблиця 05.05 

Продаж товарів і послуг 

Номер посвідчення Назва ДПР 

№ Номер 
посвідчення 

НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

Час, 
дата 

Каталожний 
номер 

товару 

Назва 
товару 

 

Кільк-
ть 

Ціна 
закупки 

Націнка 
кооперації 

Ціна 
кооперації 

Внесок 
до 

фондів 

Ціна 
продажу 

Знижка, 
(економія) 

Конкурентна 
ціна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

…             

 ВСЬОГО            

Персональний облік покупки товарів і послуг 

Номер посвідчення ФІП (для громадянина) / Назва (для юридичної особи) 

№ Номер 

посвідчення 

НАРОДНОЇ 
КООПЕРАЦІЇ 

того, хто 

продав товар 

Час, 

дата 

Каталожний 

номер 

товару 

Назва 

 

Кільк-

ть 

Ціна 

закупки 

Націнка 

кооперації 

Ціна 

кооперації 

Внесок 

до 

фондів 

Ціна 

продажу 

Знижка, 

(економія) 

Конкурентна 

ціна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             
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У відповідності до даних цієї таблиці за домовленістю із продавцем товарів і послуг 

покупцеві надається чек із переліком даних: 

Вами в ДПР посвідчення _________________ куплено товар: 

1. ______________________ на суму: ____________ грн. 

2. ______________________ на суму: ____________ грн. 

--- 

ВСЬОГО на суму: ____________ грн. 

Ви зекономили __________ грн. 

Ви внесли благодійні внески  

до ресурсних фондів: 

ДПР________ грн.,  

РФ ________ грн. 

У відповідності до цих даних у кабінеті члена кооперації повинна бути сформована 

Таблиця 04.01 «Мої благодійні внески». 

 

Таблиця 04.01 «Мої благодійні внески» 

 

Благодійні внески члена кооперації формуються тоді, коли він купує продукцію 

всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ переважно у ПЗК ДПР. У цьому випадку уся різниця 

між витратами ПЗК і ціною продажу складає благодійний внесок до ресурсних фондів.  

Також, благодійні внески формуються тоді, коли  члени кооперації самостійно 

купують і продають один одному продукцію чи послуги, або обмінюються ними. В цьому 

випадку сума благодійних внесків складає 5% від транзакції угоди. У цьому випадку 

благодійний внесок робить сторона, яка продає товари чи послуги. 

У разі бартеру кожна сторона сплачує благодійні внески у розмірі 2,5%. 

Будь-які внески розподіляються:  

90% залишається у ДПР де діє ПЗК, або проводиться торгівля; 

10% направляється до централізованого ресурсного фонду. 

ФОНД 10% розподіляє: 6% залишає в централізованому фонді, 2% направляє до ДРР  

(область) приналежності ДПР і 2% направляє до ДБР (район) приналежності ДПР. 

Таблиця 04.01 

 

Графа 2 збиває (групує) данні, що належать до однакового номера посвідчення члена 

і по ним формує строки «РАЗОМ», внизу строчка «ВСЬОГО» об’єднує (сумує) результати 

усіх строк де номер посвідчення зустрічається один раз і ті, які згруповані під назвою 

«РАЗОМ». 

 

Таблиця 05.00 «Централізована база даних Продажу товарів і послуг» 

 

…             

 ВСЬОГО            

Мої благодійні внески 

Номер посвідчення ФІП (для громадянина) / Назва (для юридичної особи) 

№ Номер посвідчення 

НАРОДНОЇ 
КООПЕРАЦІЇ 

того, хто продав товар 

Час, дата Внески первинного 

рівня 

Внески базового 

(район) рівня 
 

Внески регіонального 

рівня (область) 

Внески до 

централізованого РФ 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

 РАЗОМ      

3       

4       

…       

 ВСЬОГО      
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Дані Таблиці 05.00 заповнюються автоматично переносом даними Таблиць 05.04 

«Продаж товарів і послуг» від усіх ПЗК Дільничних відділень 

Таблиця 05.00 

 

Дані від одних і тих же номерів посвідчень групуються з формуванням їх суми у 

стрічку «РАЗОМ». 

 

Таблиця 04.00 «Централізована база даних ресурсних фондів» 

 

Дані Графи 2, 3, 10 Таблиці 05.00 поступають до Таблиці 04.00.  При цьому, дані 

графи 2 заносяться до Графи 3, Графи 3 – до графи 4. Дані графи 10 розподіляються у 

пропорції:  

- 90% - до Графи 5; 

- 10% - до графи 6; 

- 2% - до Графи 7; 

- 2% - до Графи 8; 

- 6% - до Графи 9; 

Таблиця 04.00 

 

4.3. Безпосередні розрахунки між членами кооперації 

 

У Додатку 1.04 до Договору «Інструкція обліку ресурсних зобов’язань членів 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» надане законодавче і організаційне підґрунтя створення 

Централізована база даних продажу товарів і послуг 

№ 

Номер 
посвідчення 

члена 

НАРОДНОЇ 
КООПЕРАЦІЇ 

від якої 

поступив 
внесок 

Час, 
дата 

Каталожний 

номер 

товару 

Назва 

товару 

 

Кільк-
ть 

Ціна 
закупки 

Націнка 
кооперації 

Ціна 
кооперації 

Внесок 

до 

фондів 

Ціна 
продажу 

Знижка, 
(економія) 

Конкурентна 
ціна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 N1            

             

 Nx            

 РАЗОМ            

 К1            

             

 Кх            

… РАЗОМ            

 ВСЬОГО            

Централізована база даних ресурсних фондів 

№ Стан нарахувань 

Номер 
посвідчення 

НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 
того, надав 

благодійні 
внески 

Час, дата 

Внески 

первинного 
рівня 

Сумарні внески 

районного, 

обласного і 
централізованого 

рівнів 

Внески 
базового 

(район) рівня 
 

Внески 

регіонального 
рівня (область) 

Внески до 

централізованого 
РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Операція здійснена        

Кошти поступили        

БАЛАНС        

2 Операція здійснена        

Кошти поступили        

БАЛАНС        

 …        

N Операція здійснена        

 Кошти поступили        

… БАЛАНС        

 ВСЬОГО        
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системи безпосередніх розрахунків між членами кооперації, викладені основні принципи 

створення Фонду ресурсних зобов’язань. 

Пунктом 3.3. «Структурна схема роботи фондів» і пунктом 3.4. «Послідовність 

функцій продажу-купівлі товару» Інструкції Додатку 1.04 описується функція розрахунків 

між членами кооперації. 

Основою функціонування Фонду ресурсних зобов’язань (ФРЗ) є централізована база 

даних РЕСУРСНОГО ФОНДУ (ФОНД), що поповнюється сторонами торгівельних 

операцій або під час торгівельної угоди, або у будь-який інший зручний для цього час. 

Для того, щоб торгівельна операція відбулася, необхідно, щоби обидві сторони 

угоди передали свої ресурси на баланс НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, це: 

- у разі купівлі-продажу - гроші і товар (послуга); 

- у разі бартерної операції - товар 1 (угода 1) і товар 2 (угода 2). 

Ресурси на балансі ФОНДУ у ФРЗ є ресурсними зобов’язаннями, що вимірюються в 

ресурсних одиницях (РО). На початку роботи ПЛАТФОРМИ одна РО прирівнюється 

одній гривні. 

Ресурсні зобов’язання поступають на баланс у якості Додаткового внеску у 

НАРОДНУ КООПЕРАЦІЮ. Важливо, що Додаткові внески вносяться у режимі вільного 

волевиявлення без обмежень у розмірі та часі. Повернення Додаткових внесків торгових 

операцій теж немає обмеження у розмірі та часі окрім договірних зобов’язань з ФОНДОМ 

і НАРОДНОЮ КООПЕРАЦІЄЮ, якщо такі були скріплені угодами додатково. 

Отже, якщо дві сторони угоди всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ вирішили 

вчинити торгівельну операцію, вони повинні спочатку покласти свої ресурси у якості 

Додаткових внесків до особового (власного) рахунку РФ,  а потім вчинити еквівалентний 

обмін ресурсами між своїми особовими рахунками. 

Кожному особовому рахунку у ФРЗ, що відображається у особовому кабінеті, 

відповідає база даних, показники якої контролюються і дублюються централізованою 

базою даних ФРЗ у ФОНДІ.  

 

Таблиця 06.00 «Централізованої база даних ФРЗ» 

 

Централізована база ФРЗ – це база даних Додаткових внесків членів народної 

кооперації до ФРЗ. 

Запит однієї із сторін угоди купівлі-продажу товару супроводжується запитом-

дозволом на здійснення угоди у Централізованій базі даних ФРЗ Таблиці 06.00. 

Коли продавець бажає продати свій товар, він вводить його назву, кількість, ціну за 

одиницю, фотографує і формує оферту у вигляді QR-коду. Ці дані заносяться до 

Особистої бази даних Таблиці 06.01 у Графи 4-9 товарних операцій і до Централізованої 

бази даних Таблиці 06.00 у Графи 4-9. 

Покупець сканує QR-код і вказує характер операції: купівля-продаж, чи бартерна 

операція (товар-товар; товар-послуга; послуга-товар). У відповідності до запрошеної 

операції Центральна база ФРЗ порівнює можливість покупця із запрошеною сумою угоди. 

Якщо суми РЗ покупця не достає, то до продавці і покупця одночасно поступає 

інформація про необхідність поповнення особистого ФРЗ (ОФРЗ) покупця на визначену 

суму, угода зноситься до моменту поповнення ОФРЗ  на суму рівну, чи більшу 

визначеної. Інформація про поповнення ОФРЗ поступає продавцю і покупцю. Якщо 

продавець повторює оферту і натискання кнопки «Купити» на телефоні (планшеті, 

ноутбуці) і при цьому на його ОФРЗ достатньо коштів ти товарів, чи послуг, то угода 

вважається виконаною.   

При натисканні кнопки «Купити» Централізована база ФРЗ робить порівняння 

оферти продавця, запиту покупця і його спроможності на покупку, переносить внесок (РЗ) 

продавця до облікового запису Покупця, а внесок (РЗ) Покупця до облікового запису 

Продавця. 
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Також, Централізована база даних ФРЗ робить аналіз статусу Продавця у 

Централізованій базі даних членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ:  

- якщо торгівельна угода ініційована ПЗК ДПР, то ця ПЗК ДПР самостійно 

переводить сформовані кошти благодійних внесків до ресурсних фондів (90% - ДПР; 10% 

- ЦРФ); 

- якщо торгівельна угода ініційована будь-яким іншим членом кооперації, то до 

продавця поступає сума поповнення ОФРЗ на 5% менша за суму його оферти. Ці 5% - 

благодійний внесок до РФ НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. ФОНД розподіляє ці кошти по 

рівням: 90% - ДПР; 2% - ДБР; 2% - ДРР; 6% - ЦРФ. 

У випадках бартерних операцій Централізована база даних ФРЗ робить аналіз 

спроможності формування благодійного внеску по 2,5% з кожної із сторін угоди. 

Повідомлення про спроможність проводиться у такому ж порядку, що і у випадку з 

угодою купівлі-продажу.  

Забезпечити можливість формування додаткових граф із іншими видами РЗ (оренда 

землі, рухомих і нерухомих об’єктів, зобов’язань широкого профілю, авторських прав, 

інших матеріальних і нематеріальних активів, тощо…) 

Таблиця 06.00 

 

Статус торгівельного забезпечення відображає стан товару Графи 4:  

- довгострокова оферта (ДО); 

- термінова оферта (ТО); 

- малоцінний товар (МЦТ); 

- цінний товар (ЦТ); 

- основні фонди (ОФ); 

- транспортний засіб (ТЗ); 

- інструменти і обладнання (ІО); 

- капітальне будівництво (КБ); 

- тимчасові споруди (ТС). 

При натисканні на відповідну комірку забезпечується перехід  до Особової бази 

даних товарів, або Інтернет ресурсу, де є більш розвернений опис товару. 

Статус забезпечення послуг Графи 10 відображає порядок доступу до послуги: 

- постійно (П); 

- за замовленням (З). 

Статус грошового забезпечення Графи 14 відображає: 

- оперативні (О); 

- довгострокові (ДС); 

- середньострокові (СС); 

- короткострокові (КС); 

Централізована база даних ФРЗ – Додаткових внесків 

№ 

Номер 
посвідчення 

члена 

НАРОДНОЇ 
КООПЕРАЦІ

Ї від якої 

поступив 
внесок 

Ч

ас, 

дата 

Товарне забезпечення Забезпечення послугами 
Грошове 

забезпечення 
Забезпечення 

МА і НМА  на 
договірній 

основі 
Стату

с 

QR-

код 

Назва 
товару 

 

Кількіс

ть 

Ціна за 
одиниц

ю 

Сумарн

а 

вартіст
ь 

Стат

ус 

QR-

код 

Назва 
послуг

и 

Ціна 
продаж

у 

Стату

с 
Гривня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 N1               

                

 Nx               

 РАЗОМ               

 К1               

                

 Кх               

… РАЗОМ               

РАЗОМ по групах     

ВСЬОГО  
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- кредитні (К); 

- соціальної допомоги (СД). 

При натисканні на відповідну комірку відкривається віконце з додатковим 

поясненням.  

Варіанти усіх статусів невичерпані і можуть поповнюватись. 

 

Таблиця 06.01 «Особиста база даних ФРЗ» 

 

Різниця особистої бази даних із Централізованою в тому, що особиста відображає 

тільки власні угоди члена НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.  

Таблиця 06.01 

 

База даних заповнюється з власного телефону, планшету чи ноутбуку. Дані 

Особистої бази даних ФРЗ Таблиці 03.01 автоматично заноситься до Централізованої бази 

даних ФРЗ Таблиці 03.00.  

 

5. Організація баз даних 

 

Організація баз даних, представлених таблицями, повинна бути виконана на базі 

Geoprotocol в мережі. 

Для перевірки і відпрацювання зв’язків баз даних допускається на першому етапі 

використання Google-таблиць, розташованих на Google-диску аккаунта «Lucky Fair» 

luckyfair315@gmail.com.  

Для того, щоб таблиці виконували перелічені задачі, необхідно їх зв’язати 

скриптами. 

Окрім написання скриптів та їх впровадження для подальшої експериментальної 

самостійної роботи необхідно Замовника навчити застосовувати розроблені скрипти.  

Очевидний для Замовника перелік скриптів, що повинні виконувати певні функції 

з’єднання Google-таблиць, написаний нижче по тексту. Очевидно, що цей перелік не 

достатній. Його треба доповнити і впровадити з виконанням тих же вимог. 

 

Скрипт 1. Імпорт персональних даних з поштової скриньки в Google-таблицю. 

Зробити так, щоб при приході на пошту листи з сайту з даними заповненої таблиці 

покупця, або нового приєдналася учасника ..., ці дані автоматично розносилися по 

осередках таблиці. 

 

Скрипт 2. Скрипт для Google-таблиці: "Експорт даних". 

Особиста база даних ФРЗ – Додаткових внесків 

№ 

Номер 
посвідчення 

члена 

НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІ
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забезпечення 
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ус 

QR-

код 
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товару 

 

Кількіс

ть 

Ціна за 
одиниц

ю 
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на 
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ь 
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ус 

QR-

код 
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и 

Ціна 
продаж

у 

Стат

ус 
Гривня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 N1               

                

 Nx               

 РАЗОМ               

 К1               

                

 Кх               

… РАЗОМ               

РАЗОМ по групах     

ВСЬОГО  

mailto:luckyfair315@gmail.com
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Необхідно при внесенні в одну з комірок першої Google-таблиці певного числа, 

експортувати рядок з цього осередку цієї таблиці в іншу задану Google-таблицю з назвою 

цього числа. Наприклад. У рядок заношу продаж співробітнику № 000 000 003 товару, - в 

його особистий обліковий Google-таблиці під номером 000 000 003 повинен з'явитися 

відповідний рядок першої таблиці. 

 

Скрипт 3. Кнопка дії в Google-таблиці. 

Ввести в комірку кнопку, наприклад, «Виконано», яка б ініціювала дії, - наприклад: 

- «Надіслати рядок в іншу таблицю», або 

- в окремій клітинці рядка проставити дату і час натискання кнопки, або 

- відправити по пошті, або SMS повідомлення із заданою фразою. 

 

Скрипт 4. Заповнити форму «Дата і час» в Google-таблиці. 

Зробити так, щоб в осередках графи значення заповнювалися автоматично при 

внесенні перших даних рядка, або при закінченні внесення або автоматичному заповненні 

останніх даних рядка. 

 

Скрипт 5. Новий запис в Google-таблиці при скануванні QR-коду. 

Зробити так, щоб при скануванні QR-коду відкривалася таблиця продажу товару і в 

клітинку вводився номер посвідчення, зашифрованого в QR-коді. 

 

Скрипт 6. Генерація QR-коду. 

Формування (генерація) QR-коду в смартфоні при заповненні даних про товар. 

 

Скрипт 7. Дані QR-коду в Google-таблицю. 

Сканування телефоном QR-коду, дешифрування даних товару, що продається і 

передача даних в Google-таблицю, порівняння суми покупки і сум готівки для покупки, 

видачі рішення про дозвіл покупки, або про поповнення рахунку. 

 

6. Платіжна система ПЛАТФОРМИ 

 

Додаткові грошові внески до Фонду ресурсних зобов’язань (ФРЗ) потребують 

контролю і управління ними. 

Також, контролю і управління потребують благодійні внески до Ресурсного фонду 

(РФ) розвитку і соціального забезпечення з транзакцій купівлі-продажу та бартеру товарів 

і послуг. 

Забезпечити виконання цих функцій можна по трьом сценаріям. 

 

1-й сценарій. Робота з ПриватБанком. 

На початку діяльності ПЛАТФОРМИ треба забезпечити: 

- перерахунок коштів (внесків) натиском відповідної кнопки на сайті; 

- облік транзакцій до розрахункового рахунку ФОНДУ у ПриватБанку і автоматичне 

занесення інформації з банківських виписок до баз даних (таблиць) ПЛАТФОРМИ; 

- напівавтоматичний режим розподілу внесків по фондах адміністративного поділу 

МЕРЕЖІ НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (ДПР, ДБР, ДРР). 

Недоліком цієї схеми є втручання контрольно-ревізійного відділу ПриватБанку, що 

веде себе досить непрогнозовано і безапеляційно.  

 

2-й сценарій. Робота з GeoPay. 

Використовувати замість  

Вирішити проблемні питання перерахунку Благодійних внесків і Додаткових внесків 

на GeoPay. 
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З’ясувати реквізити і правову основу використання фінансових посередників 

України в міжнародній платіжній системі GeoPay, фізичне перебування і маршрути 

перебігів коштів, що будуть перераховуватися на рахунок ФОНДУ в GeoPay. 

Перевести платежі з ПриватБанку на GeoPay. 

 

3-й сценарій. Власна платіжна система Payment System of Citizen Cooperation 

(PSCC). 

Створити Платіжну систему НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (ПСНК, або PSCC) по 

принципу і з функціями GeoPay інтегрованими з базами даних фондів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ. 

Реєстрація ПЛАТФОРМИ, її платіжної системи і функцій в системі Нацбанку 

України. 

 

7. Криптовалюта 

 

Останнім часом майже усім світом криптовалюта признана і використовується в 

якості платіжного засобу, що паралельно має функції «ринкової» біржової економіки, 

просування технологічних ідей для їх популяризації, збору коштів та впровадження.  

У більшості випадків вартість криптовалюти визначається витратами майнінгу та 

комерційної ситуації віртуального «ринку» без матеріального забезпечення. Прямий 

зв’язок криптовалюти з можливістю обміну на електронні і фіатні кошти робить її 

привабливою для швидкого отримання «легких» прибутків, але і небезпечною для втрати 

власних заощаджень недосвідченими громадянами. 

Оскільки НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ є інструментом закритої економіки кооперації, 

то ми не можемо дозволити безконтрольному довільному витоку із закритої системи 

ресурсів за випадковим фактором гри з грошима без компенсації такого витоку 

еквівалентними ресурсами. Однак, ми також і не можемо повністю обмежити 

використання власних вподобань гри на «ринку» членами кооперації.  

Враховуючи зазначене, прийняте рішення про випуск токенів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ  у наступних випадках: 

1. Токени випускаються на суму, рівну благодійним внескам в РФ і надаються 

власникам цих благодійних внесків, для чого в базах даних цих власників – членів 

кооперації робляться відповідні записи. Отже, коли член кооперації в ПЗК Дільничного 

відділення придбав товари і послуги і здав благодійні внески на рахунки Дільничних 

відділень усіх рівнів адміністративного поділу, йому на особистий рахунок криптовалюти 

поступила емітована Центральним відділенням РФ криптовалюта. Якщо така 

криптовалюта не поступила вчасно, це означає, що дільничне відділення вчасно не 

перерахувало коштів до ЦРФ і є підстави для контролю перерахувань благодійних внесків 

у власному ПЗК. Такий зв’язок є механізмом контролю фінансових операцій РФ. Ці 

токени  мають ресурсний еквівалент, що діє в реальній економіці кооперації – з одної 

сторони, а дзеркально – в міжнародній «ринковій» економіці і заробляє додаткові гроші 

для члена кооперації, що вчиняє благодійництва на території своєї країни. 

2. Токени емітуються для впровадження Програм НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, таких 

як «МЕРЕЖА» і «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО». Ці токени матимуть реальне ресурсне 

забезпечення: «МЕРЕЖА» - у вигляді обігових коштів купівлі продажу товарів і послуг 

першого вжитку; «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» природних ресурсів – надра, і в першу 

чергу – техногенних відходів виробництва і споживання, конвертованих у вторинну 

сировинну базу індустріальної економіки. 

На цьому етапі необхідно: 

- зробити ретельний аналіз, обговорення і коригування ТЗ на Блок ПЛАТФОРМИ 

«Криптовалюта НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ», яке надане у Додатку 1.05 до Договору.  
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- зробити ретельний аналіз, обговорення і формування ТЗ з Наукового твору - 

Проекту «ФОСФОГІПС – КОНВЕРСІЯ І КАПИТАЛІЗАЦІЯ» («ПРОЗРІННЯ»); 

- визначити доцільність використання для випуску і обігу токенів платформи Waves 

та їй подібних, чи створення нової платформи реальної економіки. 

 

8. Питання ризиків та безпеки 

 

Кожний етап робіт по Договору закінчується передачею Виконавцем Замовнику 

робочого функціоналу ПЛАТФОРМИ, описів програм, програмних текстів, паролів, адрес 

серверів і робочі посилання. 

Адреси серверів, паролі і коди є секретною інформацією. 

Виконавець розробляє, вдосконалює на кожному етапі робіт і передає Замовнику 

комплекс дій безпеки програмного, апаратного і організаційного характеру. Сторони в 

обов’язковому порядку виконують вимоги безпеки, розроблені Виконавцем. 

На першому етапі управління діючою моделлю ПЛАТФОРМИ з використанням 

послуг ПриваиБанку та GeoPay передається Замовнику. У подальшому адміністрування 

ПЛАТФОРМОЮ передається штатному персоналу за моделлю, що буде розроблена 

Виконавцем. 

Виконавець досліджує і надає звіт про фізичні і програмні канали організації 

фінансової системи ПриваиБанку та GeoPay з метою аналізу безпекової ситуації захисту 

ресурсів членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ та напрацювання заходів безпечного 

використання ПЛАТФОРМИ. 

Повинна бути приділена особлива увага до безпеки системи з урахуванням векторів 

атак згідно OWASP TOP 10 (https://habr.com/company/simplepay/blog/258499/). Система 

повинна бути стійка до описаних у вищезгаданій класифікації векторах атак. 

У разі створення API, протоколів, SOAP / XML інтерфейсів для взаємодії сайту і 

основної системи ПЛАТФОРМИ (backend), повинна бути зроблена необхідна 

документація по цих взаємодіях. 

Входи до кабінетів повинні бути захищені captha. 

 

9.  Вимоги до дизайну  

 
Дизайн повинен бути витриманий в строгих і м'яких пастельних тонах, інформація 

подаватись виключно необхідного на цей момент об’єму для розгляду крупним шрифтом 

у фокусі екрану. Використанням мови програмування (HTML / HTML5 / CSS / JavaScript, 

AngularJS, Bootstrap фреймворків для збільшення реактивності, usability а також 

швидкості розробки, тощо …) – питання вибору Виконавця. Навігація інтерфейсу повинна 

відповідати "правилам трьох кліків". 

Забезпечити швидкі переходи до матеріалів попереднього і наступного розглядів, 

надання вибіркової інформації із баз даних 

 

10. Умови виконання робіт 

10.1. Організація робіт Замовника і Виконавця по Договору. 

10.1.1. Замовник надає всі необхідні роз'яснення та відповіді - не пізніше двох 

робочих днів з моменту запиту (при особистій зустрічі, по електронній пошті telegram / 

skype). 

10.1.2. Замовник забезпечує комунікацію, узгодження зміни та вимоги з 

розробниками не пізніше одного робочого дня з моменту запиту (при особистій зустрічі, 

по електронній пошті, telegram / skype). 

Затримки з боку Замовника і його контрагентів при наданні матеріалів (доступу, 

відповідей та іншої інформації) можуть привести до збільшення термінів здачі етапів і 

проекту в цілому. 

https://habr.com/company/simplepay/blog/258499/
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10.2. Погоджені поетапно Календарні плани робіт (Додаток 2 до Договору) і їх 

вартість є фіксованими і незмінними з моменту підписання останньої версії за умови 

чіткого дотримання умов і вимог, прописаних у документах Договору. При зміні обсягу 

робіт та вимог, суми і терміни змінюються і коригуються відповідними документами. 

10.3. Якщо потреби бізнесу Замовника потребують будь-яких змін в обсязі робіт і / 

або вимогах, Замовник повинен відправити запит на зміни Менеджеру проекту. 

10.4. Менеджер проекту повинен відповісти на запит зміни протягом двох робочих 

днів. 

Відповідь має містити одне з наступних: 

10.4.1. План впровадження змін, що містить необхідну нову редакцію завдань ТЗ і 

Календарного плану робіт – зміну строків і вартості, ризики та інші сторони проекту; або 

підтвердження того, що запит на зміну може бути прийнятий без будь-яких додаткових 

змін поточного плану проекту; 

або ж 

10.4.2. Аналіз оцінки - інформацію про додатковий час, який необхідний для аналізу 

запиту і надання Замовнику плану реалізації змін. 

10.5. Після отримання Плану впровадження змін від Менеджера проекту Замовник 

повинен відправити своє схвалення або відмову Менеджеру проекту по електронній пошті 

протягом двох робочих днів. 

10.6. Строк розглядання змін до Договору Виконавцем – 2 (два) дні.  

10.7. Виконавець починає роботу над наступним етапом тільки після підписаного 

Акту здачі-прийняття робіт попереднього етапу.  

 

10.8. Ресурси Виконавця. 

10.8.1. Менеджер проекту зі сторони Виконавця робіт _________________________, 

+380________________, __________@_______.  В його функції входить: організація і 

управління процесом розробки і впровадження, організація зустрічей і переговорів, 

формування бізнес-документації, організація робіт підрядників прийом і здача робіт 

Замовнику. Менеджер набирає співвиконавців робіт, відповідає за якість і своєчасність 

виконання ними роботи. Менеджер несе відповідальність за збереження конфіденційної і 

персональної інформації зі сторони Виконавця, до початку робіт надає Замовнику Перелік 

допуску до робіт, в якому указує достовірні паспортні дані: свої і співвиконавців, роботи, 

які будуть виконуватися допущеною особою. При розширенні кола співвиконавців до 

основного Переліку надаються додатки. 

10.8.2. Менеджер-інженер (архітектор). В його функції входить: співпраця із 

Замовником над ТЗ; проектування архітектури ПЛАТФОРМИ; інтеграція на 

ПЛАТФОРМУ MVP; інтеграція ПЛАТФОРМИ з GEO Protocol та платіжними системами; 

формування бізнес-документації;. 

10.8.3. Економіст.  В його функції входить: моделювання економічних систем. 

10.8.4. Дизайнер. В його функції входить: розробка зовнішнього вигляду 

документації і MVP. 

10.8.5. Носій мови – редактор. В його функції входить: вичитування тексту згідно 

мовних норм.  

 

Голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

В.Г. Петроченков 

 

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ПЛАТФОРМИ У ДОСТУПІ ДО ОСОБОВИХ 

КАБІНЕТІВ 
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Передбачити розмежування прав користувачів ПЛАТФОРМИ на перегляд звітів, 

списків, особових кабінетів.  

Права користувачів: 

1. Будь-яка особа без обмежень, яка заходить на сайт http://st-nk.mozello.com/ має 

можливості: 

- побачити карту кооперації з зазначеними на ній торговими точками; 

- вибрати будь-яку з торгових точок і подивитися історію продажів по датах з 

розшифровкою ціни по номенклатурі продукції і структурою ціни: 

- дата; 

- конкурентна ціна; 

- ціна покупки; 

- економія,%, сума; 

- благодійний внесок до місцевого ресурсного фонду; 

- благодійний внесок в централізований ресурсний фонд. 

Інформація про покупців має бути відсутня. 

2. Продавець продукції може бачити: 

- тільки пул, який він синхронно заносить до Програми і на картку сайту; 

- розшифровку продажів поточного дня із зазначенням чеків і номерів посвідчень 

покупців. 

3. Покупець продукції може бачити повну інформацію про свої покупки. 

4. Керівник і довірені особи «Дільничних відділень» - кооперативи і споживчі 

товариства можуть бачити повну розшифровку в межах членів свого відділення повністю і 

тих покупок, які були здійснені в його торговій точці (на його території) членами 

«НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» з інших відділень. 

5. Голова правління ФОНДУ, головний ревізор, головний бухгалтер ТОВАРИСТВА 

і адміністратор ПЛАТФОРМИ і / або довірені головою особи можуть бачити і 

контролювати повний обсяг інформації ПЛАТФОРМИ. При порушенні «Принципів 

економічного регулювання «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ», підписаних договорів про 

кооперацію і декларації приєднання до Договору «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» членами 

якої є всі користувачі, Адміністратор ПЛАТФОРМИ має право обмежити обсяг наданої 

інформації аж до позбавлення права користування Програмою і особистим кабінетом. 

2.4. Дати можливість користувачам в особистому кабінеті повний обсяг особистої 

інформації.  

2.5. Зробити можливість подальшого доопрацювання - роботи з особистими 

рахунками на місцевому та централізованому ресурсних фондах (передбачити звіт 

використання ресурсних засобів): 

- фіксації та накопичення; 

- використання на цілі розвитку і соціального забезпечення за рішенням загальних 

зборів членів кооперативу або споживчого товариства; 

- повного або частково особистого розпорядження на свій розсуд - зняття 

накопичень із зазначенням причини зняття; 

- придбання криптовалюта МЕРЕЖІ «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ»; 

- тощо … 

 

Голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

В.Г. Петроченков 

 

ІНСТРУКЦІЯ СТВОРЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНО-ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ КОНТОРИ 

(ПЗК) 

 

http://st-nk.mozello.com/
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1. Дільничному відділенню первинного рівня, яке створює ПЗК підписати Договір 

кооперації з СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ». 

2. Зареєструватись на сайті http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/, 

сплатити членський внесок асоційованого члена юридичної особи Дільничного відділення 

до СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» у розмірі: 200 грн. вступного внеску і 1500 грн. 

пайового внеску, всього 1700 грн. 

3. Створити Положення про госпрозрахунковий підрозділ кооперації, штатний 

розклад та посадові інструкції ПЗК.  

4. Наказом голови кооперації затвердити ці нормативні документи ПЗК. 

5. Прийняти на роботу посадових осіб. 

6. Відкрити в своєму відділенні банку додатковий рахунок для ПЗК. 

7. Провести опитування населення відносно товарів першого вжитку, які вони готові 

закупити. 

8. Виявити оптових постачальників товарів і закупити, або взяти на реалізацію  

замовлені товари. 

9. Запропонувати постачальникам товарів стати колективними членами кооперації 

свого Дільничного відділення. 

10. Завезти товари до громади. 

11. Відповідно до калькуляції скласти структуру ціни на товари, визначивши ціну 

кооперації і ціну продажу. 

12. Перед продажем товарів прийняти кожну посадову особу кооперації і кожного 

покупця до членів своєї первинної кооперації та СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ». 

12.1. До членів своєї первинної кооперації приймати за заявами і по документах. 

12.2. До членів СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» приймати заповненням анкети на 

сайті http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/.  

13. Для продажу товарів і послуг під реєстраційним номером посвідчення 

колективного члена кооперації ввійти через Мапу на сторінці http://st-

nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/ до Google-таблиці БО 

«РЕСУРСНИЙ ФОНД».  

14. Різницю ціни продажу і ціни кооперації розподілити у пропорціях: 90% - 

залишити у ресурсному фонді свого Дільничного відділення; 10% - направити до 

централізованого фонду БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД», який у свою чергу виконає 

подальший розподіл цих коштів між базовим і регіональним рівнями. 

 

Голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

В.Г. Петроченков 

 

ІНСТРУКЦІЯ ОБЛІКУ РЕСУРСНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЧЛЕНІВ НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

 

1. Загальні положення 

Для виконання статутних завдань - спільного ведення господарської діяльності з 

метою поліпшення свого економічного та соціального стану, створення і управління 

фондами розвитку і соціального забезпечення НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ у 

різноманітній їх модифікації Споживчим товариством «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

(надалі – ТОВАРИСТВО) було прийняте рішення про створення Благодійної 

організації «РЕСУРСНИЙ ФОНД» (надалі – ФОНД). 

Первинним фондом для акумуляції коштів і формування інших фондів 

розвитку і соціального забезпечення НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ є Фонд ресурсних 

зобов’язань.  

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
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Мета Фонду ресурсних зобов’язань (надалі – ФОНД РЗ)  – організація 

товарообігу в середині кооперації за внутрішніми цінами кооперації та створення за 

рахунок благодійних внесків з транзакцій товарообігу – Ресурсних фондів Дільничних 

відділень усіх рівнів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ на  базі додаткових пайових внесків 

членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

 

2. Підстави – витяги з документів 

2.1. Закон України «Про споживчу кооперацію»  

Розділ V, Економічна і соціальна діяльність споживчих товариств та їх спілок  

Стаття 11. Основи господарської діяльності 

… 

3. Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та 

матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у 

підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, шляхом 

заготівель сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських 

господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, 

виробництва товарів на власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Забезпечення споживчої кооперації централізовано розподілюваними 

ресурсами здійснюється в тому ж порядку, що і забезпечення підприємств 

агропромислового комплексу України. 

Стаття 12. Доходи і ціноутворення 

1. Доходи споживчих товариств та їх спілок формуються за рахунок коштів, 

одержуваних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших 

надходжень. 

2. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або на договірних 

засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного 

призначення, сировину, сільгосппродукцію і товари народного споживання, що 

виробляються і закуповуються ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, 
за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і 

тарифів. 

… 

Розділ VI. Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність.  

Стаття 16. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації 

… 

2. Споживчі товариства, їх спілки та підпорядковані їм підприємства самостійно 

встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн і відповідно до 

законодавчих актів України створюють спільні підприємства та здійснюють інші види 

зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Державні органи сприяють розвиткові і зміцненню економічної самостійності 

споживчих товариств та їх спілок, підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають 

будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи споживчої кооперації, 

вільної і рівноправної участі її на ринках товарів, робіт і послуг. 

Підприємства та організації споживчої кооперації користуються пільгами, 

передбаченими для господарств агропромислового комплексу України. Плата за 

трудові ресурси з організацій і підприємств споживчої кооперації не справляється. 

 

2.2. Протокол № 5 від 28.12.2017 р. 

Загальних зборів засновників – правління ТОВАРИСТВА  

… 

ПРОПОЗИЦІЇ. 
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5. Для забезпечення розвитку кооперативного руху на базі ТОВАРИСТВА, 

збереження і розподілення по фондам розвитку і соціального забезпечення 

зареєструвати Благодійну організацію «РЕСУРСНИЙ ФОНД».  

Вирішили: 
1. Затвердити звіт і прийняти в повному обсязі пропозиції голови і заступника 

голови правління. 

 

2.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб … 

від 12.04.2018 р. 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42065919 

Дані про основний вид економічної діяльності: 88.99 Надання іншої соціальної 

допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 

 

2.4. Протокол № 10-5 від 17.10 2018 р.  

Загальних зборів засновників – правління ТОВАРИСТВА та ФОНДУ 

… 

ВИРІШИЛИ: 
… 

3. Забезпечити за рахунок додаткових пайових внесків членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ управління та розпоряджання на балансі ФОНДУ Фондом ресурсних 

зобов’язань.  
 

2.5. Статут ФОНДУ  

затвердженого Протоколом правління ФОНДУ № 1 від 24.01.2018 р. (надалі – 

СТАТУТ). 

Розділ II. БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Стаття 3. Цілі та сфери благодійної діяльності 

1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним 

інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених ЗАКОНОМ, а також 

розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. 

2. Сферами благодійної діяльності є: 

… 

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності; 

… 

10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 

11) розвиток територіальних громад; 

12) розвиток міжнародної співпраці України; 

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих 

регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 

… 

4. ФОНД за винагороду надає послуги довірчого управління і розміщення 

активів (матеріальних і нематеріальних) на вітчизняних торгівельних площадках та 

іншими способами, не забороненими законодавством. Винагороду за довірче 

управління і розміщення активів використовує для забезпечення статутної діяльності 

ФОНДУ. 
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5. Для виконання цілей і завдань ФОНДОМ, його членами, підрозділами і 

філіями, самостійно, в кооперації, у складі спілок здійснюється економічна 

діяльність.  

5.1. Види господарської діяльності ФОНДУ не можуть бути обмежені, окрім, як за 

умов українського законодавства та ратифікованого Україною права. 

5.2. Види діяльності ФОНДУ визначені Національним класифікатором України 

"Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) ДК 009:2010, чинним від 01.01.2012 

р., та гармонізовані з Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 

2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European Parliament and of the 

Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities 

NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well as certain EC 

Regulations on specific statistical domains), Господарським Кодексом України, Законом 

України "Про державну статистику". 

5.3. Види діяльності ФОНДУ за секційним поділом наступні. 

… 

J. Інформація та телекомунікації: … видання та виробництво програмного 

забезпечення; … комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність; надання інформаційних послуг; оброблення даних, розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних 

послуг. 

K. Фінансова та страхова діяльність: надання фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення; грошове посередництво; діяльність холдингових 

компаній; трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; надання інших фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення; страхування, перестрахування та 

недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; 

страхування; перестрахування; недержавне пенсійне забезпечення; допоміжна діяльність у 

сферах фінансових послуг і страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, 

крім страхування та пенсійного забезпечення; допоміжна діяльність у сфері страхування 

та пенсійного забезпечення; управління фондами. 

L. Операції з нерухомим майном: операції з нерухомим майном; купівля та продаж 

власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

M. Професійна, наукова та технічна діяльність: діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку; діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; діяльність головних управлінь 

(хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність головних управлінь (хед-

офісів); … дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних 

наук; … інша професійна, наукова та технічна діяльність; …. 

… 

6. Основні види економічної діяльності ФОНДУ: 

*64.30. Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 

*66.11. Управління фінансовими ринками 

66.12. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

*66.19. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 

пенсійного забезпечення 

*66.30. Управління фондами 

*68.32. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

70.10. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 

*94.99. Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. 

* - основні види діяльності у первинному переліку статистичних даних. 

 

7. Основні цілі ФОНДУ: 
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7.1. Довірче управління Фондом ресурсного забезпечення членів Споживчого 

товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ". 

7.2. Фінансування програм і проектів науково-технічного розвитку альтернативних 

видів енергії, енергозбереження, утилізації відходів виробництва і споживання, 

соціального забезпечення і захисту, екологічної безпеки і рекреації територій, сприяння 

розвитку і децентралізації територіальних громад. 

7.3. Персональна дольова участь членів кооперації у розвитку ФОНДУ, оборотній 

фінансово-економічний зв’язок з членами кооперації (краудінвестинг). 

7.4. Створення Фонду нематеріального активу членів народної кооперації України, 

розміщення його активів на торгових площадках, збір, збереження і довірче використання 

отриманих за рахунок довірчого управління коштів членів кооперації. 

… 

Розділ III. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ФОНД 

Стаття 11. Засади діяльності ФОНДУ 

… 

5. З метою отримання власного узгодженого сторонами договірних відносин 

прибутку ФОНД має право отримувати у довірче управління (без переходу права 

власності) від будь-яких громадян і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, а 

також засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, 

працівників матеріальні і нематеріальні активи. У цьому випадку, ФОНД отримує 

погоджену в умовах договору винагороду за довірче управління, друга сторона договору 

(у разі виникнення) - власний прибуток на власний актив. Такі договори підписуються за 

погодженням контролюючих органів ФОНДУ. При виникненні конфлікту інтересів сторін 

Договору з питань рівних прав, перевага віддається ФОНДУ. 

 

2.6. Положення про ФОНДИ ТОВАРИСТВА  

затверджене Протоколом № 3 від 04 жовтня 2017 р. Загальними зборами членів 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – ПОЛОЖЕННЯ). 

… 

5. Внески до фондів ТОВАРИСТВА. 

5.1. Будь-які внески членів до ТОВАРИСТВА зараховуються до фондів 

ТОВАРИСТВА.  

5.2. На кожного члена ТОВАРИСТВА на внутрішній електронній платформі 

заводиться «Персональний облік ресурсного забезпечення» (ПОРЗ) – аналог «Рахунку 

бюджетного фінансування» (РБФ), але без функцій грошових операцій, які за договором 

виконує обслуговуючий банк «ПриватБанк». 

5.3. На сайті ТОВАРИСТВА Ви у будь-який час можете проглянути стан ПОРЗ: 

внески до фондів, надані соціальні послуги та баланс взаємних зобов’язань  по ПОРЗ. 

5.4. Обов’язкові вступний внесок і пайовий внесок визначаються окремим 

документом правління «Рахунок для сплати внесків у ТОВАРИСТВО». 

5.5. Комісія банків на перерахування коштів до фондів ТОВАРИСТВА сплачується 

за рахунок осіб, що проводять внески. 

5.6. Оскільки життєвий рівень резидента і нерезидента суттєво різняться, внески 

асоційованих членів нерезидентів визначаються у доларах США.  

5.7. На початок роботи ТОВАРИСТВА визначено наступні внески і фонди: 

… 

5.7.3. Додатковий пайовий внесок до однойменного фонду.  

5.7.3.1. Правління ТОВАРИСТВА (п. 7.36 Статуту):. визначає та вносить на 

затвердження загальних зборів (зборів уповноважених) членів ТОВАРИСТВА розміри 

додаткових  пайових  внесків  на формування фінансових ресурсів (п. 7.36.7 Статуту);  
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5.7.3.2. Рішенням загальних зборів Протокол № 3 від 04 жовтня 2017 р. затверджено 

дійсне Положення і прийнято, що Додатковий пайовий внесок вноситься членом 

ТОВАРИСТВА на свій особистий розсуд, термінами і сумами не обмежується. 

5.7.3.3. Достроково без виходу із ТОВАРИСТВА повернути Додатковий пайовий 

внесок можна тільки за згодою сторін.  

5.7.3.4. Сукупність коштів, інших матеріальних і нематеріальних активів громадян і 

юридичних осіб, добровільно розміщених у ТОВАРИСТВІ та його підприємствах для 

здійснення господарсько-фінансової діяльності, а також їх спільна сумісна неподільна 

власність є пайовим капіталом (п. 9.12 Статуту). 

5.7.3.5. При внесенні до пайового фонду колективом учасників майна спільної 

неподільної власності (землі, природних ресурсів, немайнових прав, тощо) і виході із 

ТОВАРИСТВА окремих осіб цього колективу, таким особам не надається компенсація їх 

паю у вигляді фінансового еквіваленту (п. 9.13 Статуту). 

5.7.3.6. ТОВАРИСТВО в економічній діяльності (п. 10.2 Статуту): приймає від 

своїх індивідуальних і колективних членів, від членів інших  споживчих товариств і 

працівників системи споживчої кооперації України, а також від інших громадян і 

юридичних осіб додаткові пайові внески на формування фінансових  ресурсів 

ТОВАРИСТВА та його підприємств з наданням їм права одержання гарантованих 

відсотків на них (п. 10.2.6 Статуту); 

5.7.3.7. Прибуток нерезидентів, отриманий в результаті інвестицій у Додатковий 

пайовий внесок, оподатковується відповідно до законодавства України на загальних 

підставах (п. 14.7 Статуту).  

(*Формулювання цього пункту Статуту, як носія однієї із функцій 

неприбуткової організації, додатково погодити із фіскальною службою) 

… 

5.7.11. Фонд ресурсних зобов’язань. 

5.7.11.1. Фонд ресурсних зобов’язань (ФРЗ) - фонд забезпечення внутрішніх 

розрахунків учасників кооперації – членів ТОВАРИСТВА.  

5.7.11.2. Користуючись електронною формою "Персонального обліку ресурсного 

забезпечення кооперації ТОВАРИСТВА" (ПОРЗК СТ) для внутрішніх переміщень (обмін, 

оренда, лізинг, короткострокове і довгострокове користування, тощо …) ресурсів за 

дорученнями до ТОВАРИСТВА, та переданих у кооперацію ТОВАРИСТВА, учасники 

таких переміщень забезпечують виконання своїх взаємних зобов’язань, що 

підтверджуються реальними коштами і векселями, електронними і готівковими 

розрахунками обслуговуючого банку ПриватБанк. 

5.7.11.3. Система ефективного електронного і оперативного обліку всередині 

ТОВАРИСТВА дозволяє значно заощадити на більш економному виробництві товарів, 

нарощувані об’ємів виробництва та більш дешевих товарах і послугах всередині 

ТОВАРИСТВА. 

… 

7. Обігові ресурси і ресурсні зобов’язання ТОВАРИСТВА.  

7.1. До обігових ресурсів ТОВАРИСТВА відносяться гроші, матеріальні та 

нематеріальні активи, трудові витрати, що передані у його використання і розпорядження.  

7.2. Право розпорядження Ресурсами (грошами, матеріальними і нематеріальними 

активами, трудовими витратами) може надаватися ТОВАРИСТВУ, або використовуватись 

безпосередньо за участю ТОВАРИСТВА в якості члена ТОВАРИСТВА. 

7.3. Гроші можуть бути будь-якої валюти. Матеріальні і нематеріальні ресурси не 

мають обмежень окрім визначених діючим законодавством. Трудові витрати – 

зобов’язання витрат власного часу на виконання визначених договором робіт з 

визначеним результатом, об’ємом і якістю. 

7.4. Передача Ресурсів у повне відання і розпорядження зараховується у грошовому 

еквіваленті до Додаткового пайового внеску члена ТОВАРИСТВА. 
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7.5.   Передача Ресурсів у спільне розпорядження ТОВАРИСТВА і власника ресурсу 

зараховується у грошовому еквіваленті до Фонду ресурсних зобов’язань. 

7.6. Передача у розпорядження Ресурсів не тягне за собою зміну власника, 

залишається на балансі (у віданні) громадянина чи юридичної особи, а тому не 

розглядається і не обліковується, як акт купівлі-продажу чи бартеру. 

7.7. Прийом у розпорядження ТОВАРИСТВА Ресурсів проводиться за умови 

обов’язкової грошової оцінки Ресурсу, не тягне за собою обов’язку на збереження його 

вигляду і якостей, але зобов’язує при поверненні Ресурсу його власнику обов’язкової 

грошової компенсації з урахуванням амортизації, морального і комерційного старіння та 

здешевлення.  

7.8. Ефективне самостійне господарське використання і розпорядження 

ТОВАРИСТВОМ отриманими Ресурсами передбачає отримання прибутку від виробничої 

і господарської діяльності, що не розподіляється серед членів ТОВАРИСТВА, а поповнює 

його фонди.   

7.9. Одночасно з одержанням ТОВАРИСТВОМ прибутку пропорційно пайовій 

участі у фондах поповнюється баланс "Персонального обліку ресурсного забезпечення 

кооперації ТОВАРИСТВА " (ПОРЗК СТ). 

7.10. Члени ТОВАРИСТВА у способи, визначеної ТОВАРИСТВОМ кооперації і на 

внутрішній електронній платформі ТОВАРИСТВА можуть між собою в середині 

ТОВАРИСТВА проводити безготівковий взаємний обмін Ресурсами (товарами і 

послугами).  

7.11. Для застереження помилки у формулюваннях і не назви факту безготівкового 

розрахунку грошовою операцією, ми називаємо ці операції операціями з ресурсними 

зобов’язаннями (РЗ). Грошові готівкові і безготівкові операції веде виключно 

обслуговуючий банк ТОВАРИСТВА – ПриватБанк. 

7.12. Передавач до кооперації грошей повинен на рахунок Фонду ресурсних 

зобов’язань (ФРЗ) ТОВАРИСТВА в обслуговуючому банку БриватБанк внести достатньо 

коштів для своєї операції з ресурсами (товарами чи послугами).  

7.13. Еквівалентно своєму внеску до Фонду ресурсних зобов’язань поповнюється 

особистий ПОРЗК СТ. 

7.14. Операції з ресурсами всередині ресурсної системи ТОВАРИСТВА можливі в 

межах розміру ПОРЗК СТ. 

7.15. В окремих випадках, за окремим договором з VIP-користувачем ресурсної 

системи, йому може надаватись ресурсний кредит. 

7.16. Передавач до кооперації товару чи послуги отримує на свій ПОРЗК СТ 

ресурсне зобов’язання (РЗ), що надає йому можливість, в свою чергу, стати покупцем 

товарів і послуг всередині Ресурсного фонду ТОВАРИСТВА в межах РБФ ЧСТ. 

7.17. Операції внутрішніх послуг РЗ виконуються за допомогою комп’ютера, 

планшета, телефону, QR-коду, зчитуванням з персональної пластикової розрахункової 

картки, через термінал. 

7.18. Систему операцій з ресурсними зобов’язаннями можна застосовувати для 

виробництва товарів, обслуговування клієнтів, операцій з товарами і послугами, 

оперативної і довгострокової оренди та лізингу рухомих і нерухомих об’єктів, закупівлі 

товарів і продажу їх в системі споживчої кооперації ТОВАРИСТВА. 

7.19. По всіх операціях з РЗ до ТОВАРИСТВА сплачується послуга обслуговування 

кооперації на рівні 5% з обороту.  

7.20. Еквівалент РЗ за послугу обслуговування кооперації знімаються з ПОРЗК СТ 

подавця товарів чи послуг. 

7.21. Кошти обслуговування кооперації на рахунку у ПриватБанку є прибутком 

ТОВАРИСТВА і підлягають розподілу між фондами ТОВАРИСТВА, поповненню 

соціального пакета платника податку. 
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7.22. Оскільки внутрішнє виробництво товарів і послуг, їх обіг всередині (між 

членами) ТОВАРИСТВА націлений на задоволення потреб виробництва і споживання і не 

є комерційною діяльністю, а прибуток від цієї діяльності спрямовується на поповнення 

фондів ТОВАРИСТВА і задоволення соціальних потреб членів ТОВАРИСТВА, цей 

прибуток у відповідності до зареєстрованого статусу неприбуткової організації не 

оподатковується. 

7.23. Оподатковуються на загальних підставах кошти, що повертаються із 

розпорядження ТОВАРИСТВА в замін матеріальних і нематеріальних ресурсів власника 

внеску у Додатковий пайовий, чи Ресурсний фонди. Таке оподаткування відбувається на 

балансі члена ТОВАРИСТВА. 

7.24. РЗ зі своєї картки члена ТОВАРИСТВА можна обміняти на будь-яку валюту, 

розміщенням її на власному картковому рахунку БриватБанку. 

7.25. Поповнення власного ПОРЗК СТ ресурсними зобов’язаннями виконується у 

будь-який час у будь-який спосіб перерахунком коштів у Фонд ресурсних зобов’язань 

ТОВАРИСТВА, або при передачі товарів і послуг – отриманням векселя чи чека 

ТОВАРИСТВА.  

 

2.7. Протокол № 10-5 від 17.11.2018 р.  

Загальних зборів засновників – правління ТОВАРИСТВА і ФОНДУ 

ВИРІШИЛИ: 
… 

3. Забезпечити за рахунок додаткових пайових внесків членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ управління та розпоряджання на балансі ФОНДУ Фондом ресурсних 

зобов’язань.  
 

3. Товарообіг в середині кооперації 

3.1. Закон збереження енергії 

- у фізиці, принцип, згідно з яким повна енергія замкненої системи зберігається 

впродовж часу. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише 

перетворюватись з однієї форми на іншу. (Матеріал Вікіпедії) 

Якщо дотримуватись механістичної моделі побудови економіки суспільства і його 

груп, то яскравим представником таких груп є територіальна громада будь-якого рівня і 

розміру. 

Якщо обмежити економічну діяльність громади, представленої у вигляді суб’єкта 

права – кооперативу, споживчого товариства, чи їх об’єднання у НАРОДНУ 

КООПЕРАЦІЮ єдиним бухгалтерським обліком, то ми отримаємо замкнену систему, де 

енергетичним еквівалентом економічної потужності взаємодії її елементів – членів 

кооперації будуть ресурси, оцінені грошовим еквівалентом.  

Будь-які переміщення ресурсів від одного члена кооперації до іншого члена 

кооперації всередині замкненої системи НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ не змінять сумарного 

енергетичного балансу системи.  

Зміни можуть виникнути в результаті ресурсного обміну закритої системи економіки 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ із зовнішніми гравцями так званого економічного ринку. 

Якщо ефективність використання ресурсів, в тому числі і робітничих, внутрішньої 

системи буде вищою за зовнішню відкриту систему, а вартість одиниці товару – нижчою, 

то потік ресурсного еквіваленту (грошей) буде направлений всередину замкненої системи, 

її енергетичний баланс буде збільшуватись, люди стануть жити більш забезпечено. 

Якщо ефективність буде нижчою, то енергетичний потік буде направлений на 

зовнішній простір, енергетичний баланс буде зменшуватись, люди замкненої системи 

стануть жити гірше. 

Внутрішня ефективність замкненої системи залежить від швидкості обертання 

ресурсів і їх економного використання. 
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Гроші, як і будь-який вид енергії течуть лише по шляху найменшого опору. 

Отже, економіка - бухгалтерський облік закритої системи НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

– це внутрішній госпрозрахунок з параметрами взаємодії (входу – виходу) із зовнішньою 

системою економіки держави.  

Податкові зобов’язання замкненої системи виникають у момент порівняння входу і 

виходу із системи госпрозрахунку НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.  

 

3.2. Створення Фонду ресурсних зобов’язань 

Для того, щоб розпочати внутрішній обіг ресурсів, треба створити структуру, по якій  

здійснювати цей обіг, яка дозволить вести облік цих ресурсів. 

Для того, щоб гарантувати обіг ресурсів, необхідно мати гарантії безпечного обігу. 

Кращою гарантією такого обігу є грошовий еквівалент у відповідному фонді.  

Цей фонд ми назвемо – Фонд ресурсних зобов’язань (ФРЗ).  

Зобов’язання розрахуватись за товар чи послугу ми назвемо - Ресурсні зобов’язання 

(РЗ). 

Одиниця розрахунку на початку обігу всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

прийнята рівній одній гривні – Одиниця ресурсних зобов’язань (ОРЗ), або Ресурсна 

одиниця (РО). 

У відповідності до п. 3 статті 11 Закону України «Про споживчу кооперацію»: 

«Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та 

матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у підприємств 

(виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, шляхом заготівель 

сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, 

колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на 

власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством». 

Для таких дій повинні бути належні і відповідні кошти – це Ресурсні фонди (РФ). 

Отже для: 

- виконання безготівкових товарних операцій потрібен Фонд ресурсних зобов’язань 

(ФРЗ); 

- заготівельної діяльності - потрібен Ресурсний фонд (РФ). 

Підсумовуємо. 

Еквівалент купівельної спроможності закритої системи кожного члена кооперації 

можна зберігати у ФРЗ. 

РФ можна сформувати за рахунок благодійних внесків з кожної транзакції. 

Попередньо за достатній розмір благодійного внеску з продавця товару чи послуги було 

визнано 5% від транзакції при купівлі-продажу, і по 2,5% з кожної сторони при бартері. 

 

3.3. Структурна схема роботи фондів  

 



59 

 

 
3.4. Послідовність функцій продажу-купівлі товару 

1. Продавець формує у своєму смартфоні, чи комп’ютері QR-код на товар і 

надає можливість його сканувати потенційному Покупцю. 

2. Покупець сканує QR-код на товар.  

3. Програма забезпечує можливість порівняння запиту і можливості, висвічуючи на 

табло цифри балансу. Покупець оцінює можливість покупки.  

4. Якщо у Покупця не достатньо ресурсних зобов’язань для покупки, він 

перераховує додатковий пай на рахунок ФРЗ РЕСУРСНОГО ФОНДУ суму грошей у 

гривні, рівну чи більше за потреби покупки. 

Якщо РЗ достатньо, - він натискає кнопку «Купити» (слідує перехід до п. 6). 

5. Якщо гроші поступили у ФРЗ на рахунок Покупця і достатні для забезпечення 

покупки, то ФРЗ генерує підтвердження поповнення рахунку Покупця. 

6. Покупець отримує підтвердження і натискає кнопку «Купити». 

7. Отримавши команду «Купити», ФРЗ переводить ресурсні зобов’язання на 

рахунки:  

- 95%ОРРЗ на рахунок Продавця. 

8. - 5%ОРРЗ на рахунок РЕСУРСНОГО ФОНДУ. 

9. Продавець отримує підтвердження про покупку переводом 95%РЗ Покупця на 

свій рахунок. 

10. Покупець відпускає товар Продавцю.  

 

Голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

В.Г. Петроченков 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЕМІСІЮ І ВИКОРИСТАННЯ 

КРИПТОГРАФІЧНИХ ТОКЕНІВ «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ 

РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ ТА В «МЕРЕЖІ» 

 

1. Токени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, тип і цільове призначення 
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Розділом 8 наукового твору «Економіка «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» (надалі  - 

МЕРЕЖА) в п. 2 цього Технічного завдання (надалі – ТЗ) обґрунтовано параметри 

МЕРЕЖІ, що необхідно врахувати в якості вихідних даних для випуску криптографічних 

токенів і розміщення їх Споживчим товариством «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – 

ТОВАРИСТВО) і членами ТОВАРИСТВА на відкритому ринку криптовалюти. 

Скорочена назва криптографічних Токенів ТОВАРИСТВА – НКТ, або англійською 

мовою Token of PEOPLE COOPERATION – ТРС. 

Цільове призначення випуску криптографічних токенів є забезпечення процесу 

залучення коштів для впровадження МЕРЕЖІ та забезпечення обігу товарів і послуг 

всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.  

ТСР, що випускаються у обіг Благодійним фондом «РЕСУРСНИЙ ФОНД» (надалі – 

ФОНД) за дорученням ТОВАРИСТВА – «Equity tokens» є акціями Програми МЕРЕЖА. 

ТСР також має функцію «Asset-backed tokens» - цифрового зобов'язання на реальні 

товари або послуги, ресурси МЕРЕЖІ.  

На відміну від криптовалюти, ТСР емітуються централізовано ФОНДОМ. Обробка і 

прийняття транзакцій (контроль серверів) також виконується централізовано ФОНДОМ 

Формування ціни токени на вільному ринку криптовалюти залежатиме не тільки від 

балансу попиту і пропозиції, а ще й від прив'язки до зовнішнього ресурсів (активу) 

ФОНДУ, правил емісії, винагороди за залучення коштів до Програми, але не може бути 

нижчою за вартість ресурсного забезпечення на балансі ФОНДУ. Крім цього, на відміну 

від криптовалюти ТСР не має власного блокчейну. 

 

2. Вихідні данні для створення криптовалюти НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

 

Основні економічні параметри Програми МЕРЕЖА наведені у п.п. 2.1-2.11 цього ТЗ 

нижче по тексту. 

 

2.1. Номенклатура постачання продукції 

Номенклатура і об’єм постачання продукції на ринку НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ 

визначають основні економічні витрати і прибутки Програми «МЕРЕЖА», з яких слідує 

показник ефективності Програми в цілому.  

Це товари першого вжитку. Ці товари являють собою основний перелік, що 

підтримує рівень життєдіяльності на мінімально достатньому рівні, без якого  більшість 

сімей не можуть обійтись. Сума закупки таких товарів на один двір складає $10.68-16.05, 

або $5340.24-8022.39 на 500 дворів, що охоплюють в середньому біля 1000-1300 чоловік 

територіальної громади. Таких територіальних громад по країні налічується 33564. 

 

2.2. Витрати утримання постачально-заготівельної контори (надалі – ПЗК) 

Ми плануємо при кожному з 33564 Дільничних відділень (кооперативів чи 

споживчих товариств) створити одну ПЗК. Номенклатура і кількість продукції на одну 

дільницю дозволяє не тільки торгівлю організувати періодично, але і «з борта 

автомобіля». Тому планові витрати на утримання однієї ПЗК в місяць складатимуть біля 

$798.53. Витрати на всі ПЗК в місяць складуть - $26 801.96 млн. 

 

2.3. Формування цін на продукцію ПЗК (в розробці) 

2.4. Структура ціни на одиницю товару (в розробці)  

2.5. Рівняння торгівлі для однієї номенклатурної позиції 

Смислове значення цих пунктів наступне. 

Структура ціни на продукцію, що продається торгівельним посередником кооперації 

– ПЗК буде надбанням суспільства і публікуватиметься на сайті ТОВАРИСТВА. 

Принцип формування ціни на продукцію ПЗК такий, що окрім знижки на вартість 

товару у порівнянні з цінами на роздрібному ринку, дає можливість сформувати місцевий 
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Дільничного відділення і централізований ФОНД. Ці фонди окрім використання реальних 

коштів на впровадження програм і проектів розвитку, соціального забезпечення членів 

кооперації, дозволяють на суми благодійних персональних внесків у ці фонди видавати 

РСТ. 

Фонди формуються у наступному порядку.  

Кожна транзакція торгівлі НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ супроводжується благодійним 

внеском у фонди у розмірі 5%. При бартерних операціях кожна сторона сплачує по 2,5%. 

Якщо після цього внеску залишається різниця між сплатою за товар і витратами на його 

придбання і реалізацію, то ця різниця також перераховується у повному обсязі до фондів у 

якості додаткових благодійних внесків. Розподілення між фондами: 90% - у місцевий 

фонд Дільничного відділення; 10% - інших фондів – районних, обласних і 

централізованого: 

- 90% - до місцевого ресурсного фонду Дільниці первинного рівня (або – ДПР); 

- 2% - до ресурсного фонду Дільниці базового рівня (або – ДБР); 

- 2% - до ресурсного фонду Дільниці регіонального рівня (або - ДРР): 

- 6% - до централізованого ФОНДУ. 

 

2.6. Торгівельна спроможність ПЗК 

Торгівельна спроможність 33564 ПЗК в місяць тільки по основній групі товарів 

складає біля $179 239 815.82-269 263 497.96.  

Місячні показники благодійних внесків від діяльності однієї ПЗК складатимуть біля 

$1527.96, річні - $18 335.52. 

Для 33564 ПЗК місячні показники становитимуть біля $51 284 449.44 на рік - 

$615 413 339.28. За даними офіційної статистики 2017 року ця цифра становить 

$30 913 000 000 - 42% від загальних витрат населення на своє утримання. Отже, наші 

«апетити» - «торгова ніша» значно занижені – у 50,2 рази. Це означає, що торгова 

діяльність ПЗК в ТОВАРИСТВІ складає лише 1/50 частину торгівельного ринку 

продуктами загального вжитку і 1/62 від загального ринку забезпечення життєдіяльності 

громадян, а отже: серйозної загрози для конкурентів вільної відкритої економіки держави 

не складає, тим більше, що економіка кооперації націлена на додаткове завантаження 

вільного часу від вже існуючої трудової участі громадян.. 

 

2.7. Забезпечення впровадження ПЗК 

Цей розділ формує основні висновки наступного складу.  

Для розгортання мережі ПЗК бажано для кожної ПЗК мати власного інвестора у 

розмірі біля $10 тис. на старті впровадження. Основна сума – це стартова закупівля 

товару, що одразу ж компенсується із кошт покупців товарів. 

Для цього можуть бут корисні "дешеві" кошти іноземних інвесторів по роках: 1-й – 

$640 тис.; 2-й – $5000 тис.; 3-й – $30 000 тис.; 4-й - $300 000 тис. 

Контракт на такі інвестиції можна підписувати з ФОНДОМ, 

Доцільно при розгортанні МЕРЕЖІ на базі кооперативного руху Дільничних 

відділень спиратися на фермерів - інвесторів – лідерів виробничого сектору сільського 

господарства, що мають підтримку територіальної громади, здатних об’єднати у собі 

якості уповноваженої особи громади і голови споживчо-виробничого кооперативу чи 

споживчого товариства. 

Економічна доцільність розвитку фермерства при об’єднанні громади у 

кооперативному русі на базі Дільничних відділень і осередків товарообмінних 

операцій ПЗК з формуванням бюджету знизу вверх на базі місцевих ресурсних 

фондів очевидна. 

 

2.8. Утримання центрального офісу ТОВАРИСТВА 
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Мінімальні кошти на утримання центрального офісу ТОВАРИСТВА складають 

$5 150 на місяць, $61 800 – на рік. 

 

2.9. Краудфандінг МЕРЕЖІ 

Краудфандінг для розгортання МЕРЕЖІ може стати визначальним. Оскільки не 

тільки на благодійні внески від транзакцій внутрішніх торгових операцій, але й на кожні 

додатково залучені кошти від члена народної кооперації видаються ТРС.  

 

2.10. Витрати на створення МЕРЕЖІ 

Сумарні витрати на освоєння повинні поступати із надходжень інвестицій, 

краудфандінгу, і будуть рівні сумі токенів. Ці витрати можна представити наступною 

таблицею  

 

Р

оки 
Освоєння 

Кількіст

ь, одиниць 

Вартість 

одиниці, тис. $ 
Сума, тис. $ 

1 2 3 4 5 

1 ПЗК 64 10 640 

2 ПЗК 500 10 5 000 

3 
ПЗК 3 000 10 30 000 

Термінали* 5 5 000 25 000 

4 
ПЗК 30 000 10 300 000 

Термінали 20 5 000 100 000 

5 Термінали 200 5 000 1 000 000 

 РАЗОМ:   1 460 640 

* - Термінали логістики і пакування продукції. 

 

2.11. Планові надходження МЕРЕЖІ 

Отже, підсумовуючи 5-ти річну діяльність по створенню МЕРЕЖІ, можна навести 

наступні сумарні показники у мільйонах доларів США: 

1) витрати по створенню МЕРЕЖІ – 1 460,64; 

2) економія громадян на закупівлі товарів - 3 582,94; 

3) благодійні внески до місцевих Дільничних ресурсних фондів - 8 511,32; 

4) благодійні внески до централізованого ФОНДУ - 325,18; 

5) СУМА ресурсних фондів – 8 836,50. 

6) ROI = 6,05 
Не враховано потенціал:  

- внутрішнього виробництва, його росту і номенклатурного розширення; 

- експансія на зовнішній вітчизняний і закордонний ринок; 

- перехід учасників ринку за наявних економічних переваг закритої економіки над 

відкритою економікою до економіки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

За умов розширення впливу на внутрішній ринок хоча б у 50 разів,  оздоровлення і 

збільшення економічного потенціалу до європейського рівня, хоча б у 10 разів, 

ефективність МЕРЕЖІ може скласти  ROI = 3025. Це є біржовий потенціал ТРС. 

 

3. Функції ТРС 

Криптографічні токени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ  мають наступні основні функції. 

1. Еквівалент і свідоцтво інвестиційного внеску в розвиток МЕРЕЖІ. 

2. Еквіваленту ресурсного забезпечення – матеріальних і нематеріальних активів 

(МА і НМА) всередині МЕРЕЖІ. 

3. Засобу (інструменту) забезпечення ресурсного переміщення всередині 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 
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4. Посередника будь-яких договірних операцій переміщення матеріальних і 

нематеріальних активів. 

5. Інструменту (еквіваленту) розміщення акцій на міжнародній електронній 

платформі криптовалюти у всесвітньої мережі Інтернету. 

6. Джерела додаткової економіки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, додаткового 

особистого доходу громадян – членів ТОВАРИСТВА. 

 

4. Умови, порядок і підстави виникнення генерації ТРС 

 

4.1. Емісія токенів і розміщення їх на відкритому ринку криптовалюти 

Процес випуску токенів для залучення фінансування (краудфандінгу) - Initial Coin 

Offering (ICO) провадиться ФОНДОМ  в межах плану витрат на Програму по роках, 

відображених у п. 1.10 цього ТЗ.  

Безпосередня покупка токенів на ринку – це краудфандінг у розвиток Програми 

МЕРЕЖА. 

Якщо покупець токенів стає членом ТОВАРИСТВА, він отримує право на 

отримання частини прибутків Програми – дивідендів на свій вклад. Краудфандінг з цього 

моменту для нього стає краудінвестингом. 

Емісія ТРС проводиться один раз на рік у межах плану впровадження МЕРЕЖІ. 

Додаткові емісії допускаються у випадках розширення функцій і об’ємів витрат МЕРЕЖІ. 

Рішення про додаткові емісії приймаються правлінням ФОНДУ, про що за місяць до емісії 

робиться повідомлення на сайті ТОВАРИСТВА.  

Емітоване ТРС застосовується для забезпечення наступних операцій. 

1. Торгові операції на ПЛАТФОРМІ. 

2. Інвестиційні надходження до ФОНДУ. 

3. Інвестиційні надходження безпосередньо до фондів ДРР, ДБР, ДПР. 

4. Розрахунки за роботи і послуги для МЕРЕЖІ. 

 

4.2. Забезпечення торгових операцій 

4.2.1. Покупець в ПЗК Дільничного відділення отримує товар і розраховується за 

нього фіатними коштами. При цьому продавець повинен сканувати QR-код з посвідчення 

члена кооперації, видати покупцю чек, обновити бази даних ПЛАТФОРМИ і особистого 

кабінету покупця. 

4.2.2. Продавець здає денну виручку в касу ПриватБанку. 

4.2.3. Бухгалтер дільничного відділення розподіляє здані на загальний рахунок 

кошти і перераховує їх за призначенням: 

4.2.3.1. розрахунки з контрагентами за поставку товару, послуг, ресурсів, тощо; 

4.2.3.2. за дорученням покупців – благодійні внески до ресурсних фондів: 

- 4,5% - до місцевого ресурсного фонду Дільниці первинного рівня (або – ДПР); 

- 0,1% - до ресурсного фонду Дільниці базового рівня (або – ДБР); 

- 0,1% - до ресурсного фонду Дільниці регіонального рівня (або - ДРР): 

- 0,3% - до централізованого ФОНДУ. 

4.2.4. Бухгалтер – фінансовий адміністратор ПЛАТФОРМИ робить звірку баз даних 

торгової програми «АРМ Торгівля», особистих кабінетів і надходжень, видає дозвіл на 

передачу ТСР і їх зарахування на особисті рахунки членів ТОВАРИСТВА. – Розглянути і 

запропонувати варіанти автоматичного контролю надходження коштів, звірки балансів 

і надання дозволу на емісію ТСР. 

4.2.5. Керівник ФОНДУ (адміністратор емісії і контролю обігу ТРС) передає і 

зараховує ТСР на особистих рахунках членів ТОВАРИСТВА з одночасним дозволом їх 

вільного під управлінням власника виходу на платформу криптовалюти в мережі Інтернет. 

 

4.3. Інвестиційні надходження до ФОНДУ 
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4.3.1. Будь-які надходження МА і НМА до ФОНДУ мають грошовий еквівалент, що 

зараховується на балансі підприємства. 

4.3.2. Будь-які надходження МА і НМА мають договірні підстави.  

4.3.3. Якщо внески до ФОНДУ зроблені членом ТОВАРИСТВА, це є підставою для 

еквівалентної зробленому внеску видачі такому члену кооперації ТРС. 

4.3.4. Бухгалтер-адміністратор ПЛАТФОРМИ після постановки на баланс отриманих 

ресурсів дає дозвіл на передачу ТРС інвестору. – Розглянути і запропонувати варіанти 

автоматичного контролю надходження коштів, звірки балансів і надання дозволу на 

емісію ТСР. 

4.3.5. Керівник ФОНДУ (адміністратор емісії і контролю обігу ТРС) передає ТРС 

інвестору і зараховує їх на особисті рахунки членів ТОВАРИСТВА з одночасним 

дозволом їх вільного під управлінням власника виходу на платформу криптовалюти в 

мережі Інтернет. 

 

4.4. Інвестиційні надходження безпосередньо до ресурсних фондів ДРР, ДБР, 

ДПР 

4.4.1. Будь-які надходження МА і НМА до ресурсних фондів ДРР, ДБР, ДПР мають 

грошовий еквівалент, що зараховується на балансі підприємства. 

4.4.2. Будь-які надходження МА і НМА мають договірні підстави.  

4.4.3. Якщо внески до ФОНДУ зроблені членом ТОВАРИСТВА, що є членом ДРР, 

ДБР, ДПР, це є підставою для видачі такому члену кооперації ТРС, з номіналом, 

еквівалентним зробленому внеску. 

4.4.4. Бухгалтер-адміністратор ДРР, ДБР, ДПР після постановки на баланс 

отриманих ресурсів дає запит до бухгалтера-адміністратора ФОНДУ на емісію ТРС. – 

Розглянути і запропонувати варіанти автоматичного контролю надходження коштів, 

звірки балансів і надання дозволу на емісію ТСР. 

4.4.5. Бухгалтер-адміністратор ПЛАТФОРМИ після перевірки цільового 

надходження і використання ресурсів для розвитку МЕРЕЖІ, дає дозвіл на передачу ТРС 

інвестору. – Розглянути і запропонувати варіанти автоматичного контролю 

надходження коштів, звірки балансів і надання дозволу на емісію ТСР. 

4.4.6. Керівник ФОНДУ (адміністратор емісії і контролю обігу ТРС) передає 

визначену бухгалтерією кількість ТРС з управління ФОНДОМ в управління інвестора із 

зарахуванням їх на особистому рахунки інвестора, одночасним дозволом їх вільного під 

управлінням нового розпорядника виходу на біржову платформу криптовалюти в мережі 

Інтернет. 

 

4.5. Розрахунки за роботи і послуги для МЕРЕЖІ 

Керівник ФОНДУ планує поточні витрати на МЕРЕЖУ, погоджує їх основні об’єми 

і напрямки з правлінням ФОНДУ і ТОВАРИСТВА, підписує і забезпечує зі сторони 

ФОНДУ і ТОВАРИСТВА їх виконання, розрахунки з контрагентами. 

Однією із форм розрахунку за роботи із підрядниками і контрагентами є розрахунок 

у вигляді ТРС. У цьому випадку керівник ФОНДУ (адміністратор емісії і контролю обігу 

ТРС) передає і зараховує підряднику чи контрагенту у його вільне розпорядження на 

електронній платформі криптовалюти ТРС. У разі, коли підрядник, чи контрагент є 

членом НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, в його кабінеті відкривається особовий рахунок ТРС, 

на суму ТРС нараховуються дивіденди Програми «МЕРЕЖА».  

 

5. Waves Platform 

Для розміщення активів Програми МЕРЕЖА в електронній мережі пропонується 

випуск токенів Програм на електронній платформі  Waves. 

Токен - одиниця обліку ресурсів (МА і НМА) на балансі ФОНДУ, яка 

використовується для відображення цифрового балансу активу МЕРЕЖІ, розміщеному на 
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електронній платформі. Генерація (випуск) токенів МЕРЕЖІ відбувається тільки у 

випадку його реального забезпечення ресурсами на балансі ФОНДУ. Облік токенов 

ведеться в базі даних на основі технології блокчейн, а доступ до них здійснюється через 

спеціальні додатки з використанням схем електронного підпису в Waves. – Ретельно 

описати процедуру.  

Waves – блокчейн-платформа для випуску криптографічних токенов і проведення 

краудфандінгових кампаній.  

Платформа функціонує на основі консенсусу LPoS, модифікації консенсусу Proof-of-

stake. Особливістю LPoS є можливість для користувачів передавати власні баланси 

повним вузлам на правах оренди в обмін на частину прибутку від майнінгу (так званий 

Account leasing). – Ретельно описати процедуру. 

У орендодавців платформи Waves залишається право повернути передані кошти в 

будь-який момент. Користувачі, зайняті генерацією блоків, відбираються по балансу 

токена Waves. Право майнінгу в рамках платформи є тільки у повних нод. Рядові 

користувачі можуть лише передавати їм свої баланси в оренду і в процесі майнінгу не 

беруть участь. – Потребує ретельного опису процедури, можливо з виводом у окремий 

Додаток до ТЗ.  

Токени можуть бути конвертовані як в фіатну форму, так і в криптовалюту, а також 

в токени інших проектів. – Ретельно описати процедуру. 

ФОНД, як користувач платформи Waves, випускає власні криптографічні активи - 

токени, які в обмін на ресурси для МЕРЕЖІ передаються у розпорядження невизначених 

осіб на правах краудфандінгу і членам ТОВАРИСТВА на правах краудінвестингу. Члени 

ТОВАРИСТВА приймають участь отриманими токенами у відкритому ринку.  

Покупці токенів можуть їх придбати в будь-якій зручній валюті: доларах США, євро, 

біткоїнів і так далі. Покупець токену отримує право перепродати, подарувати, або 

обміняти його на токен іншого проекту в рамках блокчейн-інфраструктури Waves. 

Справжня вартість токена визначається в ході торгів на відкритому ринку, який 

формується природним чином. 

Всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ на її ПЛАТФОРМІ токен набуває якості 

ресурсного еквіваленту, може бути обміняний на будь-який товар чи послуги. 

Waves відкрила першу в історії децентралізовану біржу DEX, де можна проводити 

операції з біткоїнами за принципово новою технологією - користувачі цієї біржі можуть 

торгувати будь-яку пару токенів без необхідності проводити операцію через проміжну 

валюту. У новій біржі заявки погоджуються моментально - як правило, протягом 

декількох мілісекунд. 

Waves пропонує для зберігання токенів найзручніший гаманець Waves Wallet, безліч 

крипто- і фіатних гейтвєєв, а також відсутність обмежень на висновок криптоактівів. 

Waves має нічний режим для трейдерів - 24/7. 

Waves DEX - найсучасніша, швидка і, що важливо, безпечна децентралізована біржа 

з пропускною здатністю 1000 транзакцій в секунду, на відміну від традиційних крипто 

валютних бірж, працює швидше і безпечніше. Функціонування DEX забезпечують ноди-

метчери. Їх завдання - зв'язати продавця і покупця і зафіксувати транзакцію в блокчейні 

Waves. За свою роботу ноди-метчери отримують комісію. . – Ретельно описати 

процедуру. 
На DEX ймовірність того, що ви втратите кошти, дорівнює нулю. Вся справа в 

матчері. Він отримує ордера по зашифрованому каналу, і інші учасники торгів не бачать 

їх, поки вони не будуть виконані. 

Новий інтерфейс разом з поточної високою ліквідністю (середньодобовий обсяг 

торгів - більш 7 000 000 доларів США), безпекою, швидкістю і низькими комісіями 

(менше $ 0,01 або 0,003 WAVES за один ордер) виводять децентралізовану біржу Waves 

на якісно новий рівень і роблять гідним конкурентом централізованих криптобірж. 
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6. Витрати і доходи використання ТРС 

Для членів кооперації, що отримали ТРС за участь у благодійній діяльності 

(спонтанні внески, внески з транзакцій торгових операцій у розмірі 5%, додаткові внески 

від транзакцій торгівельних операцій) на користь розвитку МЕРЕЖІ, видача ТРС є 

бонусом. 

Покупка розміщених на DEX токенів за бажанням покупця стати членом 

ТОВАРИСТВА супроводжується разовими витратами на вступний і пайовий внески, але 

винагороджується участю у Програмі з правом отримання дивідендів від її діяльності. 

Всі транзакції криптовалюти на ПЛАТФОРМІ МЕРЕЖІ і на DEX супроводжуються 

благодійними внесками у ФОНД  розмірі 5% і розподіляються у порядку, описаному у п. 

4.2.3.2 цього ТЗ. Транзакції платформи DEX коштують $ 0,01 (біля 0,27 грн.). 

 

7. Параметри crowdsale контракту 

 

7.1. Базові властивості токену 

a. Ціна токену – 1 USD; 

b. Назва токену – Token of PEOPLE COOPERATION; 

c. Короткий код токена - "TPC" 

 

7.2. Емісія токенів 

а. Чи обмежена кількість токенів, чи залежить від продажу – Емісія обмежена 

планом розвитку Програми «МКРЕЖА» по роках, наведеним у п. 2.10 цього ТЗ. За 

рішенням правління може проводитись додаткова емісія, про обґрунтування, розміри 

і терміни якої повідомляється за місяць на сайті ТОВАРИСТВА; 

b. Якщо кількість токенів обмежена, то що робити з тими, що не були куплені – 

Нічого. Це означає відставання темпів впровадження Програми. Не освоєний залишок 

планового фінансування переходить на наступний рік, про що робиться повідомлення 

на офіційному сайті ТОВАРИСТВА.  

 

7.3. Глобальні обмеження 

a. Чи є обмеження на суму зібраних коштів (USD або ETH) - НЕМАЄ 

b. Чи є мінімальне обмеження на покупку токенів –1 PCT 

c. Чи є мінімальна межа зібраних коштів, недосягнення якої означає, що ICO 

провалилося і клієнтам будуть повернуті їхні кошти? – НІ. ICO у нас немає. 

 

7.4. Стадії продажу 

a. Чи повинна бути можливість поставити продажу на паузу? – ТАК. У випадках, 

коли план продажу перевиконано і необхідно провести розширення Програми, 

збільшення планових об’ємів фінансування.  

b. Які ще є стадії продажу крім головної стадії – НЕМАЄ. Стадії pre sale немає. 

c. Чи є знижки під час pre sale і головної стадії, і від чого вони залежать – НЕМАЄ. 

Стадії pre sale немає. 
d. Дати початку і кінця кожної стадії продажів – Дата початку – дата випуску в 

обіг першої партії ТРС першого року – 1-го етапу Програми. Дата закінчення 1-го 

етапу 31.12.2018 р. Кожний наступний 2-5-й етапи рівні кожному наступному 

календарному року. 

e. Чи є обмеження на кількість токенів доступних до продажу на тій чи іншій стадії – 

ТАК. Є планове обмеження. За планом щорічна емісія по етапах (календарних роках), 

тис.$: 1- 640; 2- 5 000; 3 – 55 000; 4 – 400 000; 5 – 1 000 000. Але правлінням ФОНДУ 

плани оперативно можуть змінюватись, відповідні рішення опубліковуватись на 

офіційному сайті ФОНДУ за місяць до таких змін. 
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f. Чи є білий список осіб, допущених до тієї чи іншої стадії продажів? – НІ. 

Обмежень немає. 

 

7.5. Вільний обіг токенів 

a. Чи можна пересилати куплені токени до того, як закінчена остання стадія продажу 

– ТАК. У буд-який час. 

b. Чи потрібно заморожувати можливість пересилати токени на деякий термін після 

закінчення продажів? – НЕ ПОТРІБНО. 

 

7.6. Введення-вивід грошей 

a. Ціна токена для покупців визначається через USD? – 0,1 USD 

b. У яких валютах планується збір коштів (ETH, BTC, USD, etc). Якщо планується 

прийом оплати у валюті, відмінній від ефіру, то яким чином клієнт планує висилати 

токени, куплені за ці валюти. - ETH, BTC, USD, etc. 

c. Що повинно відбуватися з ефіром, прийнятим на смарт-контракт, він повинен 

пересилатися на якийсь гаманець? – в «Гаманець «ФОНД». В Гаманець «ФОНД» 

також повинні надсилатись 2,5% від транзакцій ТРС на DEX платформі. – 

Обговорити і при потребі відкоригувати. 
 

7.7. Розподілення токенів 

a. Яким чином розподіляться токени? Наприклад, 10% pre-sale, 60% продаж, 30% 

команді на ті чи інші завдання – Ніяким. Проводиться щомісячна емісія у відповідності 

з п’ятирічним планом,  тис.$: 1- 640; 2- 5 000; 3 – 55 000; 4 – 400 000; 5 – 1 000 000. Але 

правлінням ФОНДУ плани оперативно можуть змінюватись, відповідні рішення 

опубліковуватись на офіційному сайті ФОНДУ за місяць до таких змін. 
b. Чи потрібна можливість пересилати токени вручну? Наприклад, для того, щоб 

вислати токени тим, хто оплатив через bitcoin. – ТАК. Розглянути можливість 

мінімізувати цю функцію.  

 

7.8. Параметри кабінету 

 

7.8.1. Реєстрація в кабінеті 

a. Які поля необхідні при реєстрації? - Передбачити 2 варіанти покупки токенів: 

1-й - проста покупка - "краудфандінг"; 2-й - в комплекті зі вступом в члени 

ТОВАРИСТВА - "краудінвестинг". У 1-му варіанті заповнити ті ж реквізити при 

покупці ТРС, але знати, що при вході особистий кабінет, ПЛАТФОРМА запросить 

погнили верифікації та авторизації та відповідним для цього повним переліком 

особистих данях. 
b. Чи є можливість реєстрації за допомогою соцмереж? – ТАК. По-перше – з 

ПЛАТФОРМИ (сайту, особового кабінету). Передбачити можливість реєстрації з 

інших існуючих соцмереж.   

c. Чи обов'язково проходити верифікацію особистості для користування кабінетом 

(KYC)? – Для краудфандінгу – НІ. Для краудінвестингу – ТАК, але у особистому 

кабінеті на ПЛАТФОРМІ. Передбачити перехід з одного кабінету до іншого і навпаки. 
 

7.8.2. Відображення в кабінеті  

a. Калькулятор. Чи потрібен калькулятор, для розрахунку кількості токенів щодо 

умов смарт-контракту і ICO. – Для старт-контракту – ТАК. Для ІСО – НІ, бо цієї 

стадії немає. 

b. Лічильник. Чи потрібен лічильник зворотного звіту (по кожному етапу 

попереднього продажу інформація про бонус); - ТАК. – Обговорити. 
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c. Мої інвестиції. Чи потрібно відображення кількості придбаних токенів а також 

історії покупок токену? - ТАК 

d. Реферальная програма. Чи потрібна інформація про заробіток який принесли 

реферали? – НІ. – Обговорити. 

e. Верифікація. Чи потрібна верифікація щоб зняти деякі обмеження (наприклад 

покупка токенів на суму більше ніж $ 1000, вимагає верифікації), і наскільки детальна? – 

Верифікація проводиться тільки для членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (учасників 

краудінвестингу) на ПЛАТФОРМІ. Оскільки усі кошти краудфандінгу і 

краудінвестингу витрачаються на практичний сектор економіки Програми 

«Мкрежа», зняття цих коштів повністю виключається. Знати можна тільки 

прибутки, отримані на DEX платформі. 
f. Які додаткові розділи потрібні в кабінеті (наприклад контакти, допомогу, faq) - 

Мабуть, - контакти, допомогу, faq, вихід на сайт в кабінет ТОВАРИСТВА на 

ПЛАТФОРМУ. 
g. Багатомовність. На які мови повинен бути переведений кабінет. - Для початку: 

українська, російська, англійська, далі будемо продовжувати ... 

 

8. Взаємодія DEX-платформи Waves і ПЛАТФОРМИ (в розробці) 

 

9. Програмне забезпечення (в розробці) 

 

_____________В.Г. Петроченков 

 

10.08.2018 р. 
 

ЮРИДИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ – ОСНОВА ПОРОЗУМІННЯ ЛЮДЕЙ 

(АНАЛІТИКА ДО ФОБІЙ) 

13 березня 2019 р.  

 

Ми розуміємо, що в наш час, як ніколи, мабуть раніше, засоби масової інформації 

(ЗМІ) мають великий вплив на свідомість людей.   

Також, ми розуміємо, що в наш час на перший фланг виступають не прямі засоби 

війни із застосуванням зброї, а ЗМІ. 

У технології завоювання рабів і їх територій ЗМІ діє через свідомість, виконуючи 2 

діаметральні задачі: 

1. Згуртування нездібних до аналітичного мислення, прийняття власних рішень і 

самостійного волевиявлення, але тих, що приймають на віру сумнівну істину своїх 

пастирів і здібні із фанатичною впевненістю у правоті своєї віри іти у пекло. Цю задачу 

майже без перешкоди державних кордонів виконують релігійні служителі. Цю задачу в 

межах державних кордонів виконують політичні діячі. І релігійні діячі і політичні 

служителі поділяються на свідомих пастухів і несвідоме стадо. 

2. Роз’єднання зневірених і вже не здібних до єднання у громади особистостей, 

які вірять тільки в себе і дистанціюються від соціуму на стільки, на скільки це можливо. 

Іноді вони здатні об’єднуватись для стихійних, або вміло організованих соціальних 

«вибухів». Але це дії революційного характеру, що несуть деструктивні наслідки, 

породжують зворотній ефект соціального збурення і в результаті, - ще більшої зневіри у 

позитивні перетворення. Цю задачу в межах державних кордонів частіше всього 

виконують політичні діячі, створені і керовані олігархатом. 

Перші – це добре організоване «стадо», яким легко управляти, з яким легко 

організовувати будь-які соціальні сценарії. 

Другі – розрізнене «стадо», яке не може представляти істинної загрози керуючому 

клану олігархату. 
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Якщо олігархат не уособлює диктатуру і має конкуренцію на заданій території, він 

цькує «стада» одне на одне і в середині їх з метою перерозподілу національних ресурсів 

(включно рабів) на свою користь. 

Якщо олігархат – запроданці, вони цькують «стада» одне на одне і в середині їх з 

метою створення геноциду і здачі ефективних до використання національних ресурсів 

(включно рабів) на користь держав, що керують цими запроданцями. 

«ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ: не має значення, через який квітучий лужок ведуть 

стадо, - його ведуть на бійню». 
Дуже важливо вміти аналітично мислити і відділяти істинну інформацію від 

спотвореної. 

Важливо не бути віднесеним до будь-якого з описаних вище «стад». 

Для соціуму, мабуть, найважливішою функцією є порозуміння між людьми. 
Порозуміння ґрунтується на поняттях – визначеннях предметів, якостей, дій, їх 

комплексів та ін. 

Якщо поняття кожною особою, що спілкується, відносно одних і тих же предметів, 

якостей, дій, їх комплексів різні, то особи не знаходять порозуміння. Вони починають 

сперечатися, закінчують спілкуватись, розходяться, чи сваряться – РОЗ’ЄДНУЮТЬСЯ. 

- Друга задача «роз’єднання» виконана. 

Якщо визначення міжнародної спільноти відрізняються від визначень державного 

законодавства, а ті, у свою чергу у кожному законі різні, та ще й відрізняються від 

вільного трактування ЗМІ, то - друга задача «роз’єднання» виконана. 

Саме тому, при створенні «Системи прийняття оперативних рішень територіальних 

громад України», ми стверджуємо, що ключовою задачею порозуміння людей є «Словник 

юридичних термінів». Такий Словник: ліквідує потребу наявності у кожному законі 

визначальної частини; зекономить багато коштів і часу населення; прибере зайві соціальні 

непорозуміння; стане основою логіки соціальних відносин. 

Міжнародна спільнота, усвідомлюючи, що наступив вік глобалізації, а подальше 

непорозуміння і роз’єднання держав є фатальним для всієї цивілізації, віддала пріоритет 

визначення багатьох ключових понять і правил у відповідальність Організації об’єднаних 

націй (ООН), а її представники – керівники держав підписали багато міжнародних 

документів, що зобов’язують їх країни привести своє внутрішнє законодавство до 

міжнародних узгоджених кодифікованих норм і правил. 

Республіка Україна, що є засновником ООН, підтримуючи її миротворчу 

діяльність, і пріоритет погоджених договірних стосунків, включила у Конституцію 

України наступні норми відношення до ратифікованих міжнародних договорів. 

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 

лише після внесення відповідних змін до Конституції України. 

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її 

національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 

співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними 

принципами і нормами міжнародного права. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі 

самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, 

законами чи міжнародними договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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… 

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна. 

… 

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

… 

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 

визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. 

  

Отже, статтею 55 Конституції України визначається правосуб’єктність у судах 

людини і громадянина, а статтею 124 – право людини і громадянина звернутись до 

міжнародної юрисдикції суду. 

Ми визнали міжнародні цінності і домовленості, положення, затверджені Верховною 

Радою України, основними, ми коригуємо Конституцію України і всі закони України у 

відповідності до положень міжнародного права, шукаємо і отримуємо останню підтримку 

на свій захист у міжнародних судах. 

Саме тому, у наших законах зроблені зауваження щодо пріоритету ратифікованих 

міжнародних договорів. 

Важливо: не тому, що нас хтось хоче зробити рабами, а тому, що ми свідомо 

віддаємо пріоритети міжнародній спільноті, як колективному розуму і підґрунтю на яке 

ми спираємося, та плекаємо останню надію на цю спільноту, і не хочемо щоб нас зробили 

рабами. 

ЦЕ ПРИНЦИПОВО. Якщо Ви це не усвідомите і не розмежуєте з інтересами рабо 

володільців – олігархату, то усі Ваші подальші думки будуть наповнені зневірою, 

ненавистю і непорозуміннями, ви спочатку будете «взагалі» звинувачувати «захід», 

будете сперечатися та сваритися з рідними та близькими, звернете усю свою енергію 

боротьби на тих, з ким не слід боротися, а потім будете шукати підтримки, як останньої 

надії, у тих, проти кого боролися – міжнародної спільноти. Ви станете жертвою 

тактичного прийому ворогів «розділяй і володій». 

Для нас повинно бути принциповим: ми частина міжнародної спільноти, що живе 

за спільними правилами, чи ми відокремлена від світу держава без взаємного порозуміння 

і підтримки. Ми свій вибір зробили давно, так давайте будемо послідовними до свого 

вибору і його дотримуватись. Якщо ми відвернемося від усього Світу, то не слід казати, 

що Світ відвертається від нас, як це роблять деякі країни. 

Безперечно, треба добре розрізняти: країни, чи олігархат, що захопив владу у цих 

країнах, до нас відноситься вороже. – «Пани чубляться – у холопів чуби тріщать». 

Без сумніву, конкурентна боротьба на міжнародному ринку товарів і послуг 

жорстока, але перетворюють її в геноцид і війни не народи, а олігархат, що понукає цими 

народами. 

Тому, якщо ми відчуваємо: 

- значний економічний і політичний тиск та несправедливий розподіл ринку із 

сторони «заходу», до якого ми так рвемося; 

- диверсійну діяльність та войовничі дії зі сторони «сходу», який ми ще не перестали 

так обожнювати; 

то ми розуміємо, що цей геноцид утворено не народами, що нас оточують, а 

олігархатом, що «випасає ці стада» і в нас немає іншого шляху, як знайти порозуміння у 

власній домівці та запровадити таку систему взаємовідносин із сусідніми народами, що 

зведе нанівець потуги зовнішнього та внутрішнього олігархату, яким немає принципової 

різниці, який народ знищувати, - «вони ведуть стада на бійню». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588
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Не дайте олігархату руками ЗМІ з під Вас вибити останню опору і надію - ООН, 

посваривши Вас маніпуляцією з визначеннями понять.Звертайтесь до першоджерел і 

аналізуйте першоджерела. Якщо норми законів їм не відповідають, то визначайте тих осіб 

(персонально) хто у цьому винен, приводьте законодавство у відповідність, а тих хто скоїв 

цей злочин, віддавайте до суду. 

 

ДАВАЙТЕ РАЗОМ РОЗБЕРЕМОСЯ У ДЕЯКИХ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТТЯХ. 

 

1. Цивільний Кодекс України 

 

Стаття 10. Міжнародні договори. 
1. Чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного 

цивільного законодавства України. 
2. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому 

законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом 

цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного 

договору України. 
Отже, ми повинні користуватись законодавством і правом за визначеними 

пріоритетами: нормативні акти звіряти із правилами і актами, описаними законами; 

закони – із кодифікованими зібраннями правил і актів, зведених у кодекси; кодекси – із 

Конституцією – основним законом, чи суспільним договором; положення Конституції – із 

положеннями міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою. 

 

2. Фізична особа і громадянин, їх суб’єктність 

 

2.1. Цивільний Кодекс України 

 

Розділ II. Особи. Підрозділ 1. Фізична особа. Глава 4. Загальні положення про 

фізичну особу. 
Стаття 24. Поняття фізичної особи. 

1. ЛЮДИНА ЯК УЧАСНИК ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН ВВАЖАЄТЬСЯ 

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ. 
Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права 

та обов'язки 

1. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом 

цивільні права та обов'язки, є нікчемним. 

2. Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи мати не заборонені 

законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено 

Конституцією України. 

Стаття 28. Ім'я фізичної особи 

1. Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. 

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, 

власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної 

меншини, до якої вона належить. 

Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних 

відносинах 
1. Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими 

учасниками цих відносин. 
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2. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного 

права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади 

тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. 

3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного 

права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних 

підставах, якщо інше не встановлено законом. 

У роботі помічника судді Вищого господарського суду України Кучерука Н.С. 

обговорюється тематика «Фізична особа як суб’єкт міжнародного права», суть якої 

полягає у наступному. До середини ХХ століття існувала «класична» («традиційна») 

концепція, за якою до суб’єктів міжнародного права відносили тільки держави. Оскільки у 

позовах до Європейського Суду у справах людини проти держав виступають фізичні і 

юридичні особи, то ці особи і є  стороною судового процесу та визнаються суб’єктами 

міжнародного права. 

 

2.2. Фізи́чна осо́ба 

 

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії, визначає поняття: 

«Фізи́чна осо́ба» - у цивільному та інших галузях права термінологія, що 

використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як 

учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та 

правилам поведінки. (Перелік через кому!) 

 

2.3. Класифікації організаційно-правових форм господарювання 

 

У підпункті 3.8.1 п. 3.8 ст. 3 «Класифікації організаційно-правових форм 

господарювання» ДК 002:2004, затвердженої наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 95, 

надається поняття підприємця, під яким розуміється фізична особа, яка є 

громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що 

здійснює підприємницьку діяльність.(Перелік через кому!) 

Поряд із окремими обмеженнями у здійсненні підприємницької діяльності, 

встановленими ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ «Про 

підприємництво», фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності не можуть, 

зокрема: 
1) надавати фінансові послуги, …: 

- випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 

обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

- довірче управління фінансовими активами; 

- діяльність з обміну валют; 

- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 

- фінансовий лізинг; 

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 

- надання гарантій та поручительств; 

- переказ грошей; 

- послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 

- торгівля цінними паперами; 

- факторинг; 

2) займатися діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення …; 

3) займатися космічною діяльністю …; 

4) займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом …; 

5) займатися діяльністю у сфері загальної середньої та вищої освіти …; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://law.leschishin.org/nor007.php
http://law.leschishin.org/nor007.php
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12


73 

 

6) займатися концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг …. 

Послідовним є те, що за наведених визначень, суб’єктом земельних відносин у 

Земельному Кодексі України є саме громадянин, а не фізична особа. 

Громадянин за жодних умов не може позбутися статусу фізичної особи. Цей 

статус втрачається лише з його смертю і не пов'язаний, зокрема, з обсягом його 

правоздатності та дієздатності чи іншими чинниками. Він може бути позбавлений 

статусу підприємця (добровільно або примусово), проте його статус як фізичної особи 

від цього не втрачається. 
Із праці Л.Б. Нисанбекової, старшого викладача кафедри міжнародного права 

КАЗНУ ім. Аль-Фарабі «До питання поняття «фізична особа» в теорії права і міжнародно-

правового регулювання» наводимо цитату: «В результате глубокого анализа материалов 

международной практики и национальных законодательств большинство членов ООН, на 

28 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1977 году был сделан вывод, что термин "лица, 

не являющиеся гражданами" означает физические лица, не имеющие гражданства 

страны, в которой они находятся и являются иностранцами в соответствии с 

внутренним законодательством этой страны».  

Тлумачення цієї тези часто спотворюється з наданням невірного значення, - 

антагоністичного у відношенні до наведеної цитати резолюції ООН. А саме, трактується 

наступним чином: якщо наше законодавство нас прирівняло до фізичних осіб, а ті не є 

громадянами, то нас прирівняли до іноземців – мігрантів. Підігрівають ці твердження 

деякі нормативні акти без правильних чітких формулювань (визначень) і паспортна 

система, що впроваджена з ймовірними порушеннями законодавства, можливо особами, 

що теж мало обізнані у справі, або є ворогами держави. Я вважаю, що саме таке 

твердження є безпідставним, необґрунтованим і деструктивним, бо спотворює дійсність і 

веде до роз’єднання суспільства. 

Спробую пояснити чому. 
По-перше. Ця фраза взята із тексту, повної редакції якої ми не бачимо, і тому може 

тлумачитись по різному. Хоча, я сам з цим не згоден і надаю далі однозначне тлумачення. 

По-друге. Мабуть викладач Л.Б. Нисанбекова брала знання із якихось інших джерел, 

бо у 1977 році була 32-а сесія ООН із резолюціями від A/RES/32/1 до A/RES/32/215, а 28-а 

сесія ООН із резолюціями від A/RES/3050 (XXVIII) до A/RES/3199 (XXVIII) відбулася у 

1973 році. Ні у матеріалах 28-ї 1973 року, ні у матеріалах 32-ї 1977 року сесій наведених 

визначень я не знайшов – мабуть, погано шукав. 28-ї сесії 1977 року не існує в природі, 

якщо я не помиляюсь. Але, це не принципово. 

По своїй суті ці визначення щодо поняття «фізичної особи» виглядають, як вирвані 

із контексту і спотворені у напрямку висновків їх поняття. Міжнародна юридична 

практика теж, як і українська, визначає поняття «фізичної особи», як більш широкого 

поняття, ніж «громадянин», що відноситься до сторони господарських відносин людини у 

суспільстві. 

Все вірно (переклад): «особи, що не є громадянами країни, означає «фізичні особи», 

що не є громадянами країни, де вони перебувають і є іноземцями відповідно до 

внутрішнього законодавства цієї країни. 

Давайте спробуємо розібратися у тезі: 
«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!» 

По-перше. Що це за джерело «Приватне міжнародне право, гл. 6 п. 1»? Це 

підручник, чи закон? Чий? Перебрав багато і підручників і законів, але знайти таку главу у 

ній пункт і фразу мені не вдалося. Мабуть, пошукаю ще. 

По-друге. У якому контексті? Насправді: якщо фізична особа у країні перебування 

не є громадянином цієї країни, то вона – мігрант. Хоча такий мігрант може знаходитись у 

http://www.un.org/ru/ga/32/docs/32res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/28/docs/28res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/28/docs/28res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/28/docs/28res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/28/docs/28res.shtml
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відрядженні, на роботах за договором, туристом, мандрівником, у гостях, в результаті 

катастрофи, у стадії одержання громадянства, після позбавлення громадянства, 

засуджений, як нелегал чи біженець, тощо… Усі ці люди – фізичні особи мають право на 

життя і працю у країні перебування. 

По-третє. Громадянин теж фізична особа – жива людина, але яка має громадянство у 

країні перебування, і наші українські закони це однозначно підтверджують. Тільки, 

чомусь у тексті цитати це упущено, чи не враховано. Чому? Ви не замислювались? - 

Просто, щоби посіяти невіру у право, закон, та власне буття і голосити на весь Світ: «нас 

назвали «фізичними особами, нас за людей не рахують, ми мігранти у власній країні, …». 

На фоні суцільної депресії, приниження і безграмотності – це спрацьовує у більшості 

випадків. Але наша першочергова задача – просвітництво, і ми не повинні попадати у 

подібні «капкани». 

Я пропоную жити по нашим законам, а не сумнівним посиланням на невідомі 

джерела. 
 

2.4. Законі України «Про міжнародне приватне право»  

 

У Законі від 23.06.205 року, наприклад, є використання поняття «фізична особа» у 

наступному контексті. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: 

1) приватноправові відносини - відносини, які ґрунтуються на засадах 

юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб’єктами 

яких є фізичні та юридичні особи; 

Стаття 9. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави 

… 

2. У випадках, що стосуються особистого та сімейного статусу фізичної особи, 

зворотне відсилання до права України приймається. 

Розділ II. КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ТА 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Стаття 16. Особистий закон фізичної особи 

1. Особистим законом фізичної особи вважається право держави, громадянином 

якої вона є. 
2. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим 

законом вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв’язок, 

зокрема, має місце проживання або займається основною діяльністю. 

Стаття 17. Цивільна правоздатність фізичної особи 

1. Виникнення і припинення цивільної правоздатності фізичної особи визначається 

її особистим законом. 
2. Іноземці та особи без громадянства мають цивільну правоздатність в Україні 

нарівні з громадянами України, крім випадків, передбачених законом або 

міжнародними договорами України. 

Стаття 18. Цивільна дієздатність фізичної особи 

1. Цивільна дієздатність фізичної особи визначається її особистим законом. 

Цивільна дієздатність фізичної особи щодо правочинів та зобов’язань, що виникають 

внаслідок завдання шкоди, може визначатися також правом держави місця вчинення 

правочинів або виникнення зобов’язань у зв’язку із завданням шкоди, якщо інше не 

передбачено законом. 

2. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною або 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи регулюються особистим законом цієї 

особи. 
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Стаття 19. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 

1. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності визначається 

правом держави, у якій фізична особа зареєстрована як підприємець. За відсутності в 

державі вимог щодо обов’язкової реєстрації застосовується право держави основного 

місця здійснення підприємницької діяльності. 

Стаття 20. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її 

померлою 
1. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 

оголошення її померлою регулюються останнім з відомих особистих законів цієї особи. 

Стаття 21. Ім’я фізичної особи 

1. Права фізичної особи на ім’я, його використання та захист визначаються її 

особистим законом, якщо інше не встановлено законом. 

Стаття 53. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном 

1. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном, регулюються 

правом України в разі, якщо: 

… 

2) громадяни України уклали з роботодавцями - фізичними або юридичними 

особами України трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в 

їх відокремлених підрозділах, якщо це не суперечить законодавству держави, на території 

якої виконується робота; 

Стаття 54. Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без 

громадянства, які працюють в Україні 
1. Трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, які працюють в 

Україні, не регулюються правом України в разі, якщо: 
… 

2) іноземці та особи без громадянства за межами України уклали з іноземними 

роботодавцями - фізичними чи юридичними особами трудові договори про виконання 

роботи в Україні, якщо інше не передбачено договорами чи міжнародним договором 

України. 

Стаття 76. Підстави визначення підсудності справ судам України 

1. Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з 

іноземним елементом у таких випадках: 

… 

5) якщо у справі про відшкодування шкоди позивач - фізична особа має місце 

проживання в Україні або юридична особа - відповідач - місцезнаходження в Україні; 

Стаття 77. Виключна підсудність 

1. Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним 

елементом: 

… 

5) якщо спір пов’язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України 

іноземних юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців; 

  

Із закону випливає чітке розмежування між поняттями фізичної особи і 

громадянина. 
Пропоную керуватись нашими законами, а не «фобіями», привнесеними для 

роз’єднання нашого суспільства, і тільки тоді коли закони насправді будуть спотворені, - 

боротись за їх чистоту і відновлювати справедливість. 

Оскільки, поняття «фізичної особи» більш широке і включає до свого складу окрім 

людей, що мали право на громадянство і отримали це громадянство, ще й людей, які 

такого права не мали, або ще не встигли оформити громадянство, то такі люди у 

відношенні до країни перебування є іноземцями. – Нічого дивного і крамольного. 
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Якщо в нашому законодавстві використовується термін «фізична особа», це означає, 

що права і обов’язки цього закону розповсюджуються як на більш широку категорію 

людей – «фізичних осіб», так і на їх частину – громадян. Це ніяким чином не прирівнює 

громадян до мігрантів, або нелюді. Це означає, що дана норма законодавства стосується 

усіх: і громадян і мігрантів, а разом – «фізичні особи», тому, що у відповідності до 

ратифікованих Україною міжнародних договорів, ми зобов’язалися наділити мігрантів 

такою ж господарською спроможністю до життя, як і людей власної держави – громадян. 

 

2.5. Загальна декларація прав людини, резолюція 

 

«Загальна декларація прав людини», резолюція 217 A (III) Генеральної Асамблеї 

ООН від 10 грудня 1948 року, Стаття 15. 

1. Кожна людина має право на громадянство. 

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити 

своє громадянство. 

 

2.6. Конституції України 

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення 

громадянства України визначаються законом. 

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права 

змінити громадянство. 
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій 

державі. 

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її 

межами. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть 

такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з 

припиненням повноважень Верховної Ради України. 

… 

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі 

України; 

… 

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні 

обов'язки громадянина; 
2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб 

без громадянства; 

… 

Стаття 106. Президент України: 

… 

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні; 

… 

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і 

законами України. 

… 

Повноваження судді припиняються у разі: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
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… 

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої 

держави; 

… 

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у 

разі: 

… 

3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави; 

… 

Стаття 152. 

Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються 

неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають 

Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України 

процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. 

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 

втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його 

ухвалення. 

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особамактами і 

діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому 

законом порядку. 

Конституція України у Статті 152 має єдине посилання до поняття «фізичної особи» 

у контексті «Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або 

юридичним особам актами і діями, що …». 

Увесь інший текст Конституції України стосується людей і громадян республіки 

Україна. 

 

2.7. Висновок 

Поняття «фізична особа» введено в міжнародній і вітчизняній практиці за аналогією 

з такими фундаментальними поняттями, як "жива" і "нежива" матерія (природа) для того, 

щоб визначити цивільні відносини в суспільстві і розділити їх принципово з відносинами 

групи осіб, або однієї особи, що замінює групу осіб, але з такими ж функціями - юридична 

особа. 

Стаття 28 Цивільного Кодексу України говорить про те, що «фізична особа» може 

бути і не громадянином, і можливо, навіть, апатридом, але ця особа все одно може і 

повинна бути учасником господарських відносин відповідно до закону, бо вона Людина, 

та відповідно до Загальної декларації прав людини, проголошеної Генеральною 

Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, від 04.11.1950 р., підписаної урядами держав – членів 

Ради Європи і 17.07.1997 р. Україною (вступило в дію 11.09.1997 р.),  має мати права на 

працю та інші права, що дадуть їй змогу гідного існування. 

Правильно: «особи, які не є громадянами» є фізичні особи. Але, це зовсім не означає, 

що всі фізичні особи - не громадяни. Нашими не достатніми знаннями вміло 

маніпулюють, стравлюючи на дружні інституції людей, що ображені та шукають правду. 

Це той випадок, коли пряме твердження зовсім не означає рівність зворотному 

твердженню. «Фізична особа» ширше поняття, яке в себе включає поняття громадян та 

осіб без громадянства, апатридів, біженців і нелегалів і мандрівників, транзитерів, деякі 

категорії злочинців, полонених та ін.. Тому зворотне твердження, або твердження про те, 

що «фізична особа» є однозначно мігрант чи апатрид, не припустимо. 

Якщо Вас назвали фізичними особами, то визначили тільки як різноманітну 

спільність людей, які проживають на нашій території, але ні як не рабів. Тому, немає 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004


78 

 

нічого образливого в тому, що фізична особа може бути громадянином, або апатридом, 

або транзитером ... 

Деструктивне твердження про те, що всіх громадян прирівняли до апатридів, 

вкинуте в суспільство фобій, що переростає в тотальну недовіру до всього, що нас оточує, 

позбавляє нас союзників, породжує переконання безвиході і фатальності. Підтримка 

такого твердження - один із способів руйнування соціуму і державності. Помилкові 

твердження і відомості «смутного часу», вміло впроваджені в маси людей і є 

найпотужнішою зброєю проти народу і його держави. Поширення таких тверджень і 

відомостей - диверсійна діяльність проти народу і держави. 

Навіть, якщо законодавство спотворюється і не відповідає міжнародним принципам 

ООН та Конституції України, якщо навмисно вкидається неправдива інформація щодо 

визначень базових юридичних понять, ми не маємо права слідувати фобіям і сіяти їх 

проміж громадянами. Ми навпаки, повинні зберігати спокій, робити глибокий аналіз 

помилок і диверсій, терпеливо вести просвітницьку і законотворчу роботу для 

встановлення справедливості. 

 

3. Правові системи 

 

Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, 

призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що 

виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, 

правосвідомість, законодавство, правові відносини та ін.). 

В такому значенні йдеться про національну правову систему (наприклад, України), 

субнаціональну (правова система суб'єкта федерації), наднаціональну (правова система 

ЄС), релігійну (наприклад, канонічна). 

Риси правової системи проявляються у різновидах соціальної системи, що: 

формуються у межах і за межами певних держав, охоплюють соціальні системи різних 

країн; мають різні ступені розвитку; формуються під впливом об'єктивних історичних 

унікальних для кожного суспільства чинників, що зумовлюють їх різноманітність; 

складаються з різнорідних елементів; характеризуються цілісністю; мають відносно 

стійкий характер у часі; у разі зміни державних форм організації суспільства, зберігають 

свою сутність та основні якості. 

Структуру правової системи становлять: 

- суб'єкти права - фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства та 

ін.), юридичні особи - комерційні і некомерційні організації, держава, соціальні 

спільності та ін. 

- правові норми і принципи. 

- правові відносини, правова поведінка, юридична практика, режим функціонування 

правової системи. 

- правова ідеологія, правосвідомість, правові погляди, правова культура. 

- зв'язки між названими елементами, що визначають результат їх взаємодії — 

законність, правопорядок. 

Взаємодія елементів правової системи суспільства дозволяє виділити 

п'ять підсистем її функціонування: інституційну; нормативну (регулятивну); ідеологічну; 

функціональну; комунікативну. 

За критеріями класифікації правові системи світу поділяються на: 

- спільність історичних коренів виникнення та подальший розвиток; 

- спільність основного юридичного джерела права; 

- єдність у структурі системи і норми права; 

- спільність принципів регулювання суспільних відносин; 

- єдність юридичної техніки, у тому числі термінології, юридичних категорій, 

понять, конструкцій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Правові системи поділяються на сім’ї. 
 

3.1. Романо-германська правова сім'я  

(КОНТИНЕНТАЛЬНА АБО НОРМАТИВНОГО-АКТУ). 

Характерні риси: 
- домінування нормативно-правового акта як джерела права (форма); 

- поділ системи права на публічне та приватне право; 

- диференціація та кодифікація галузей права; 

- нормативність права, розгляд норм права як загального правила поведінки, 

встановленого законодавцем. 

До цієї правової сім'ї належать правові системи 
- романська група правових систем (Італія, Франція, Іспанія та ін.); 

- германська група (Німеччина, Австрія та ін.); 

- скандинавська група (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія); 

- латиноамериканська (Аргентина, Бразилія, Чилі, Парагвай, Уругвай та ін.); 

- східноєвропейська (Росія, Білорусь, Україна). 
 

3.2. Англо-американська або англосаксонська правова сім'я 

(СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА або СУДОВО-ПРЕЦЕДЕНТНА). 

Ознаки: 
- відсутність рецепції римського права; 

- суддівський за своєю природою та змістом характер права; 

- розвиток загального права юристами-практиками; 

- менш абстрактний характер норм, ніж у романо-германському праві; 

- виокремлення в англосаксонському праві прецедентного та статутного права; 

- непоширеність кодификації. 

Правові сім’ї належать правові системи: 
- Англії; 

- США; 

- країн Співдружності нації. 

 

3.3. Релігійна правова сім'я 

Характерні риси: 
- нерозривний зв'язок з релігією; 

- персональний характер дії права; 

- часто не визнається принцип формальної рівності прав людини. 

Правові системи, що належать до цієї сім'ї: 
- ісламське право (Саудівська Аравія, Іран, Лівія, Пакистан, Єгипет, Сирія, 

Мавританія та ін.); 

- канонічне право (Ватикан); 

- юдейське право (Ізраїль); 

- індуське право (Індія, Бірма, Сінгапур, Малайзія). 

 

3.4. Традиційна (звичаєва) правова сім'я 

Ознаки: 
- домінуюче місце у системі джерел права-звичаїв і традицій, що мають, як правило, 

неписаний характер; 

- юридична доктрина не відіграє суттєвої ролі в юридичному житті даних суспільств; 

- законодавство та правовий прецедент не набувають певного значення як джерела 

права. 

До неї належать: 
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- японське право, далекосхідне право, звичаєве право окремих держав Азії, Океанії, 

звичаєве племінне право американських індіанців та африканське звичаєве право. 

 

3.5. Соціалістична правова сім'я 

До неї відносять національні правові системи сучасних Китаю, Північної Кореї, 

Куби. 

ВІДДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ТА НЕВІДДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ правові системи 

ВІДДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ правові системи - різновид правових систем, у яких 

право існує як відокремлене, відносно самостійне явище по відношенню до релігії, 

моралі, звичаю, політики, ідеології. 

Ці правові системи утворюють дві сім'ї: 

- сім'ю романо-германського (континентального) права; 

- сім'ю загального (прецедентного) права. 
НЕВІДДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ правові системи - різновид правових систем, в яких 

існує нерозривний зв'язок права з іншими регуляторами і цінностями. Вони об'єднуються 

в наступні правові сім'ї: релігійна правова сім'я; традиційна правова сім'я; далекосхідна 

правова сім'я. 

 

3.6. Континентальне - романо-германське право 

 

КОНТИНЕНТАЛЬНА, АБО РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА, система є результатом 

творчого розвитку римського приватного права європейськими вченими, головним 

чином в університетах, з урахуванням вчення про християнську мораль. 

https://pidruchniki.com/1382032846600/pravo/kontinentalna_sistema_prava 

Романо-германська (континентальна) правова сім'я – це сукупність 

національних правових систем держав, які мають загальні риси, що проявляються в 

єдності закономірностей і тенденцій розвитку на основі давньоримського права та його 

пристосування до нових національних умов, (характерною рисою якої є домінування 

нормативно-правового акту (закону) як форми (джерела) права). 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1282/ 

Римське право, зокрема модернізоване, прямо не застосовується в жодній країні. 

Однак основні поняття та інститути континентального цивільного права є 

римськими, розроблені римськими юристами ще дві тисячі років тому. 

Для континентального права характерний поділ права на приватне і публічне, 

в основі якого лежать різні інтереси, яким слугують приватне і публічне право. 

Приватне (цивільне) право слугує інтересам окремих осіб, які рівні між собою в 

правах. 

Публічне право слугує інтересам цілого суспільства і його основного 

представника - держави. 

Система цивільного права романської групи (Кодексу Наполеона) вважалась 

запозиченою з Інституцій, найбільш простого підручника з римського права, який 

становить частину Кодифікації Юстиніана (Corpus Juris Civilis). 
Ця система, яку називають інституційною, передбачає групування цивільно-

правових норм за трьома розділами: 

1) особи (тобто суб'єкти права); 

2) речі (об'єкти права) і відповідно речові права; 

3) позови і відповідні позовам зобов'язання. 

В результаті модифікації з цієї системи були вилучені норми цивільного процесу і 

з'явилися загальні положення та інші розділи. 

Система германської групи ґрунтується на Дигестах (Пандекти) Кодифікації 

Юстиніана (і тому отримала назву - пандектна) і передбачає поділ норм матеріального 

і процесуального приватного права. 

https://pidruchniki.com/1382032846600/pravo/kontinentalna_sistema_prava
http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1282/
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Всі матеріальні норми поділяються на норми Загальної та Особливої частин. 

Загальна частина включає норми, які стосуються будь-яких інститутів цивільного 

права і включає загальні положення, норми про суб'єкти права, об'єкти прав і самі права, 

зокрема про здійснення і захист останніх. 

Зміст Особливої частини становлять норми окремих інститутів - речового, 

зобов'язального, сімейного та спадкового права. 

В результаті модернізації і зближення пандектної та інституційної систем в 

сучасних умовах не можна говорити про них як самостійні системи.Вони становлять 

лише дві основні підсистеми єдиного континентального права, що логічно в умовах 

розвитку європейської інтеграції. 

Країни континентальної Європи запозичили римське право, в результаті чого в 

Європі до XII століття сформувалася романо-германська правова сім’я (континентальне 

право) і набула великого поширення в численних неєвропейських державах. Історичні 

корені цієї правової сім'ї належать до права римського впливу (І ст. до н. є. - V ст. н. є.). 

До зони континентального права входять правові системи таких країн, як Франція, 

Німеччина, Італія, Бельгія, Люксембург, Іспанія, Швейцарія, Португалія, Австрія, 

Угорщина, а також латиноамериканське, скандинавське право та право Японії. 

Подібними до цієї сім'ї за техніко-конструктивним особливостями є правові 

системи України, Росії, Болгарії та деякі інші, хоча існує точка зору, що 

останні відокремлюються в самостійну слов'янську (західнослов'янську) групу. 
До особливостей національних правових систем країн, що входять  до романо-

германської правової сім’ї, належить: 

- кодифікований характер права; 

- поділ системи права на галузі; 

- диференціація права на публічне та приватне; 

- нормативність права (основним джерелом права виступає нормативно-правовий 

акт). 

Джерелами права романо-германської правової системи є закони, звичаї, судова 

та адміністративна практика, а також правові доктрини. 
Найвищу юридичну силу мають норми, що закріплені у конституціях країн романо-

германської правової сім’ї. 

Серед джерел права звичай відіграє другорядну роль, виступає доповненням до 

закону. 

Система права романо-германської сім’ї складається із двох підсистем: публічне 

право та приватне право. 

Публічне право є сукупністю правових норм, що регулюють відносини у сфері 

публічного (загальнодержавного) інтересу громадян держави (до галузей підсистеми 

публічного права належать, наприклад, конституційне, кримінальне, фінансове, 

міжнародне публічне право). 

Приватне право – це сукупність правових норм, що регулюють інтереси громадян у 

сфері приватного інтересу (до галузей підсистеми приватного права, наприклад, належать, 

цивільне, сімейне, міжнародне приватне право). 

Романо-германська правова система (або континентальна) відома ще яксистема 

кодифікованого права, тому що її характерною рисою є високий рівень узагальнення 

та систематизації національного законодавства – наявність великої кількості 

кодексів. 
Основним джерелом права континентальної системи є кодекс - систематичний збір 

взаємопов’язаних статей, упорядкований за предметом у певному порядку, в якому 

пояснюються основні юридичні принципи, заборони, свободи і т. д. 

На відміну від збірника законів або каталогів прецедентного права, у кодексі 

викладаються загальні принципи, що виступають як самостійні правові норми. 
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Ще однією особливістю романо-германського права є галузевий характер,тобто 

розподіл норм права на окремі галузі. 

Для більшості країн цієї сім'ї характерна наявність писаної конституції, норми 

якої мають найвищу юридичну силу в державі. 

 

3.7. Морське право 

Морське право (міжнародне морське право) - підгалузь міжнародного приватного 

права, яка регулює майнові відносини, ускладнені іноземним елементом, що виникають у 

процесі міжнародного економічного обороту та пов'язані з використанням моря. 

Морське право слід відрізняти від міжнародного морського публічного права, яке 

регламентує відносини між державами з питань використання світового океану. 

Слід зазначити, що коли говорять про міжнародне морське 

право рабовласницького і феодального суспільств і навіть періоду переходу 

до капіталізму, вживання цього терміна не пов'язано з позначенням галузі міжнародного 

права, а позначає окремі норми морського права, що належать в ті часи в основному до 

системи внутрішнього права, сферою правового регулювання яких виступали насамперед 

майнові відносини приватно-правового характеру - своєрідні «кодекси», які мали тоді 

використання: «Basilica», «Consolato del Mare», «Закони Вісбі», «Кодекс Ганзи», 

«Олеронські згортки (сувої)» та інш. 

Вони не були джерелами міжнародного права, тому що не містили в собі ні звичайні, 

ні кодифіковані норми, а тільки звичаї - правила поведінки, діяли як «несанкціоновані 

якою-небудь суверенною владою». 

У період XIV-XVII сторіч починає формуватися принцип свободи відкритого моря. 

Розгорнута аргументація на користь свободи відкритого моря була дана в праці 

фундатора науки міжнародного права голландського мислителя і юриста Гуго 

Гроція «Mare Liberum» ("Свобода морів або право, що належить Голландії, брати участь у 

торгівлі в Ост-Індії "). 

Вже в другій половині XVII сторіччя англійський юрист А. Джентілі включав до 

складу території держави не тільки суходіл, але і прилягаюче море, що він називав 

територіальними водами. 

Визначення принципу свободи відкритого моря, у який було включене і положення 

про право мирного проходу через нього іноземних суден, дав П. Фрейтас. 

При аналізі процесу становлення міжнародно-правових норм, що регулювали режим 

морських просторів і різноманітні види діяльності держав з використання Світового 

океану з кінця XVIII століття до середини XX століття, можна приходити до висновку, що 

це були в основному норми звичаєвого права, частина з яких була закріплена в угодах, 

укладених державами на двосторонній основі. Перша спроба кодифікації норм, що 

належать до правового режиму територіальних вод, почата 1930 року під егідою Ліги 

Націй, успіхом не увінчалася. Її результатом став лише проект конвенції, підготовлений 

для розгляду в майбутньому. 

В умовах науково-технічної революції держави приступили до розвідки і 

розробки природних ресурсів дна морів, океанів за межами континентального шельфу. 

Організація Об'єднаних Націй із самого початку своєї діяльності приступила до 

кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного морського права. 

Це дало можливість провести в 1958 році в Женеві І Конференцію ООН з морського 

права, у роботі якої взяли участь 86 держав, включаючи 49, що розвиваються. 

У результаті роботи І конференції ООН були прийняті конвенції: 

1) про відкрите море; 

2) про територіальне море і зону, що прилягає; 

3) про континентальний шельф і 

4) про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/Consolato_del_Mare
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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Крім того, І Конференція ООН з морського права прийняла Факультативний 

протокол про обов'язкову процедуру вирішення спорів і 5 резолюцій, включаючи 

резолюцію про скликання II Конференції ООН з морського права. 

Мета II Конференції ООН з морського права, скликаної в Женеві 1960 року, 

полягала в розробці міжнародно-правових норм із питань, не вирішених на І конференції. 

Усі ці фактори викликали необхідність активізації співробітництва держав у їхньому 

подоланні і знайшли свій прояв насамперед у кодифікаційних роботах, що торкнулися 

окремих інститутів морського права: 

- безпека мореплавання й охорони людського життя на морі; 

- захист і збереження морського середовища, включаючи забруднення моря із суден і 

боротьбу з забрудненням; 

- режим рибальства й охорони живих морських ресурсів; режим морських портів і 

іноземних суден у них; 

- режим транзитної торгівлі внутрішньоконтинентальних держав; 

-  часткову демілітаризацію морських просторів і т. д. 

Результатом цієї роботи стала поява таких міжнародно-правових актів, як 
Конвенції з охорони людського життя на морі 1960 і 1974 років; 

Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 

року;  

Конвенція з пошуку і рятування на морі 1979 року;  

Конвенція про втручання у відкритому морі у разі аварій, що призводять до 

забруднення нафтою 1969 року; 

Конвенція про запобігання забруднення моря викиданням відходів та інших 

матеріалів 1972 року; 

Конвенція про запобігання забруднення суднами 1973 року; 

Конвенція про запобігання забруднення моря із джерел на суходолі 1974 року; 

Конвенція про збереження атлантичних тунців 1966 року; 

Конвенція про порядок ведення промислових операцій в Північній 

Атлантиці 1967 року; 

Конвенція про збереження антарктичних тюленів 1972 року; 

Конвенція про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних 

держав 1965 року 

та ін. 

Відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 2750 С (XXV) від 17 

грудня 1970 року і 3067 (XXVIII) від 16 листопада 1973 року, була скликана III 

Конференція ООН з морського права. 

Конференція, що проходила з 1973 по 1982 рік, стала найважливішим етапом 

кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного морського права. Усього було 

проведено 11 сесій, причому, починаючи з 7-й сесії, кожна з них мала додаткові 

(«відновлені») частини сесій. У роботі Конференції брали участь делегації 164 держав. 

Крім того, як запрошені в її роботі брали участь й інші суб'єкти міжнародних відносин - 

12 спеціалізованих установ ООН, 19 міжурядових організацій і ряд неурядових 

організацій. 

У перший день закінчення роботи конференції Конвенцію підписали 119 делегацій, 

що представляли 117 держав, Острови Кука (самоврядна асоційована держава) і Рада 

Організації Об'єднаних Націй по Намібії. У цей же день Конвенцію підписала й 

делегація України. 
 

3.8. Висновки до розділів правових систем 

 

Оскільки Україна є правонаступницею Української РСР бувшого Радянського 

Союзу, і в 1991 році прийняла для себе у використання правові ознаки і структуру СРСР, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_251
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_137
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9,_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9,_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_127
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_246
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_214
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_214
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_477
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d14
http://www.un.org/ru/ga/25/docs/25res.shtml
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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то вона при наймі спочатку взяла у використання римсько-германське – 

КОНТИНЕНТАЛЬНЕ право східного зразка з соціалістичним нахилом. 

Беззаперечно, чистої моделі Континентального – римсько-германського права не 

існує. Усі країни, що його використовують, мають національні особливості - історичні 

коріння ЗВИЧАЄВОЇ (традиційної) правової сім’ї. Законотворення останніх 30-ти років 

нашої країни це підтверджує. 

Більш того, результатом монопольного управління олігархатом виборчою системою 

і законотворчою діяльністю країни через політичні прокладки суспільства, законотворчий 

процес набув жахливих форм і результатів: соціалістичний нахил зменшився; прийнятий 

капіталістичний – досяг своїх спотворених форм; закони і нормативні акти не 

відповідають Конституції і ратифікованому нашою країною міжнародному праву 

(договорам і резолюціям ООН). 

Результат: безправ’я; відкритий грабунок ресурсів, активів держави і 

громадян;  диверсійна діяльність олігархату сусідніх держав на нашій території; знищення 

економіки і галузей безпеки громадян; відкрита військова агресія і захват територій нашої 

держави; знищення суб’єктності держави на міжнародній арені; геноцид нації. 

Структури управління державою, захоплені посередниками і найманцями 

олігархату, безперешкодно, безпринципно та безнаказанно грабують країну і народ, 

розчищаючи найбільший в Європі і найбагатший у світі будівельний майданчик з 

мінімальною кількістю висококваліфікованих рабів. 

Жалітися на те, що «пірати Морського права захопили владу», у дійсному контексті 

подій, з моєї точки зору, не коректно з наступних причин. 

Не коректно посилатися на майнові відносини приватно-правового характеру - 

своєрідні «кодекси» початку минулого тисячоліття, які відносилися виключно до порядку 

використання зон впливу різних країн на морі. Часи флібустьєрів минули і відійшли в 

історію. Піратські вилазки Сомалі та інших держав Океанії, - тепер вже порушники 

великого списку міжнародних конвенцій, підписаних під егідою ООН, більшістю країн 

світу. Ці Конвенції сукупно називаються «Міжнародне морське право». 

Наше законодавство ні до піратських відносин минулого і теперішнього, ні до 

законів використання прибережних зон моря, та зон впливу на морі початку минулого 

тисячоліття, ні до Конвенцій морського права не має ніякого відношення. Підміна понять і 

спотворення розуміння істинної ситуації сучасності, не допоможуть нам у розумінні 

причин та способів їх подолання. 

Щодо сучасного «Міжнародного морського права», то воно є результатом титанічної 

роботи і великих взаємних поступок держав і їх народів задля забезпечення миру в 

акваторіях морів і океанів нашої Землі. 

При тлумаченні причин спотворення і використання міжнародного права та наших 

внутрішніх законів на суші і прибережній зоні української території, вважаю: 

використання і посилання на гірші приклади минулих тисячоліть і кращі приклади 

сучасного використання правових норм на морі - недоречним. 

Часом, при розгляді питань розвитку територіальних громад України, ми чуємо гасла 

легалізації і організації громад на принципах об’єднання представників виключно 

української національності та ще й на принципах козацтва. 

Такі пропозиції, мабуть, з’явились із думок про те, що у істинних представників 

титульної нації українців запроданців бути не може, і тоді ця норма виключить 

зловживання владою та корупцію. Вибачте, але нажаль, вся історія людства усіх націй без 

виключення, в т.ч. і українців, - це історія зрадництва, грабунку, насилля та братовбивства 

у боротьбі за владу та багатства. 

Жах перед перспективою втрати національної ідентичності українського народу в 

результаті асиміляції – не повід для узурпації влади на землі, де на протязі століть, якщо 

не тисячоліть народилося і живе вже багато поколінь громадян України інших 

національностей, або перехресних браків різних національностей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Мудра спільна політика співжиття добросусідства, спільного творення та переваги 

рівноправного колективного управління громадою, запорука збереження та асиміляції у 

сторону української ідентичності. 

Ніхто, мабуть, не стане сперечатись проти застосування в нашому житті 

елементів ЗВИЧАЄВОГО (традиційного) правова, в т.ч. і козацького. Перше, що потрібно 

було б зробити, - провести аналіз на можливість його застосування. А взагалі то, потрібно 

було б створити дзеркальне існуючому офіційному законодавству – критичне 

законодавство, де норми законів, що йдуть у супереч праву і Конституції, спотворюють 

дійсність і є злочинними, за організовують діяльність соціуму, просто зайві і недоречні, 

повторюють вже існуючі норми і т.д., розфарбовувались би фахівцями юриспруденції у 

яскраві кольори з посиланням на ґрунтовні пояснення до їх тексту. З радістю приймемо 

таку пропозицію для сторінок нашого сайту. Може, багато норм цього права постаріли, 

пережили себе і застосовані бути не можуть. Може, з погляду на те, що ми визнаємо 

пріоритети міжнародного Континентального права, від деяких норм звичаєвого права вже 

доцільно відмовитись? Може, у своєму цивілізаційному розвитку ми вже переросли деякі 

норми? Відповіді на ці і схожі питання можна отримати тільки колегіально на колі 

громади і в межах її компетенції. Чим більше обізнана громада, - тим більш життєздатним 

буде результат. Чим більше коло, – тим більша компетенція. Але, кожна сама маленька 

громада – має право власного вибору. 

Сучасні технології дозволяють такі віче чи референдуми проводити у постійному 

режимі електронного опитування і голосування. Для прийняття таких рішень ми 

створюємо «Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад 

України»  (СИСТЕМА). 

 

4. Прошу 

Не приймайте на віру і до застосування просто красиві фрази і словосполучення, тим 

паче, якщо вони несуть негатив. Піддавайте усе перевірці і аналізу. Шукайте тих, кому й 

для чого спотворення потрібні. Навіть тоді, коли є спотворення, ставте власні пріоритеті у 

визначеннях і дотримуйтесь їх у повсякденному житті, допомагайте іншим людям 

визначити істину. Будьте вище усіх негараздів. Не піддавайтесь фобіям, тим більш - 

тотального характеру. Ставте цілі громади і власні цілі на перший план і досягайте їх. 

Станьте у позицію власників свого життя і творців майбутнього, а не ображених чиєюсь 

там волею. Ви - Люди і Громадяни своєї країни. 

В результаті прийняття колегіальних зважених рішень застосування 

Континентального, Звичаєвого та Міжнародного морського права, коригування законів за 

допомогою СИСТЕМИ, зміни періодичної партійної виборчої системи на неперервну 

електронну рейтингову систему на посади державного управління у відповідності до 

штатного розкладу, посадових інструкцій та кваліфікаційних переліків, ми зможемо 

еволюційним шляхом без революцій і потрясінь виконати статтю 5 Конституції 

України повністю: 

«Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами. 

Ніхто не може узурпувати державну владу». 

З повагою, 

Голова правління 

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»                 В.Г. Петроченков 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://system.mozello.сom/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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ЛИСТ ДО НЕБАЙДУЖИХ 

 

28 лютого 2019 р. 

Ми дійсно знаходимось на рідній землі, але суцільно ворожій до НЕБАЙДУЖИХ 

території, і з гіркотою констатуємо факти, що без зупинку нам повторюють ЗМІ: 

- влада захоплена відкритими, прихованими ворогами та запроданцями; 

- чиновники і силові структури за умов сформованої нерівності забезпечення з 

простим людом, прислуговуються владі, їх рідні та близькі їдять з цього столу і мовчать; 

- учасники торгівлі ніколи не переймались думками про народ, вони просто рвуть від 

життя, що можуть, або просто існують; 

- одна частина працівників освіти і медицини теж просто існує у середі, де друга 

частина годується мовчазним і відкритим вимаганням від тих хто не встав на ноги і тих, 

хто впав, та їх сімей додаткового підношення для власного гідного виживання; 

- соціальні робітники продались за копійки і у змові із владою обкрадають найбільш 

незахищених; 

- олігархат просто відкрито віджимає і краде по крупному, за малесеньку долю від 

вкраденого згодовує подачки найбільш незахищеним верствам населення у обмін на 

собачу вірність; 

- молоде покоління намагається відмежуватись від дійсності виходячи у світ ІТ-

технологій з метою отримати хоч якусь незалежність і в соціальні процеси намагається не 

втручатись; 

- пенсіонери відчувають кінець безцільного шляху життя і вже безпринципно готові 

покращити поточне існування за буд-які подачки; 

- поліцейська і судова братія годується з руки правлячого класу, тому його і 

обслуговує, не забуваючи очолити злочинні угрупування; 

- військові поділяються на 2 типи: один знає, що якщо не вони, то ніхто не 

захистить, а це буде страшно для них самих, коли війна підступить до їх оселі; другий - 

ще не народившись вже чекає ситої пенсії; 

- ЗМІ виконують заказ на наповнення шумом простору, знищення вільного часу 

громадян – обмеження свободи без рішення на те суду; займається пропагандою 

цькування один на одного і на інших за ідеї правлячого класу; 

- політики, їх близькі і рідні - маніпулятори свідомістю, як паразитуюча маса 

безпринципних істот, що не гребують будь-якими способами знищення і створення 

народу свідомих, але не здібних до аналітики слабких розумом - рабів; 

- духовенство – історична настройка рабо володільців вільного поселення слабких 

духом і шукаючих опори, пронизуюча усі прошарки суспільства, як метастази. 

Усі зайняті своїм виживанням, тільки по різному обкрадаючи і обтираючи ноги один 

об одного. Нікому до суспільства в цілому і прийдешніх поколінь нема справи, аби це не 

зачіпало його сферу виживання. 

  

Серед цієї суцільної маси «болота» є маленька кількість розрізнених людей, яким 

небайдужа наша земля, чистота відношень, майбутнє здорового суспільства. 

У цих НЕБАЙДУЖИХ є мета – жити у здоровому суспільстві. 

  

Є два шляхи втілення мети. 

1. Кинутися в атаку на масу «болота», в якій ви плаваєте, захлинутись і втопитись. 

2. Змінити середу плавання, яка збільшить вашу концентрацію НЕБАЙДУЖИХ до 

такого стану, коли породження «болота» стане неможливим. 

Перший шлях – революційний. 

Другий – еволюційний. 
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Аналізуючи нашу з Вами поведінку на шляху до здорового суспільства - 

народовладдя, я бачу, що Вас, мої дорогі НЕПБАЙДУЖІ, на стільки достала ситуація, що 

Ви одразу намагаєтесь використовувати обидва шляхи. 

З моєї точки зору, це не правильно, бо Ви розтрачуєте себе холостою роботою, що 

поглинається «болотом», наражаєтесь на пряме протистояння «болота» і знов розтрачуєте 

дарма свої сили і час - життя. 

Є такий тактичний прийом боротьби – просочування. Це другий – еволюційний 

шлях. 

Тільки здається, що революції придатні на швидкі перетворення суспільства, а 

насправді – це омана. Вони несуть руйнування матеріального надбання (енергії поколінь) 

нації,  соціального устрою, психологічного стану громадян і породжують зустрічну хвилю 

руйнувань. 

Цей процес зміни напряму незатухаючих коливань суспільного збурення між двома 

крайніми точками може бути зупинений тільки еволюційним шляхом перетворень, які 

насправді більш швидкі та ефективні при ланцюговій реакції перетворень (аналог 

бактеріального росту). Хвиля революційних потрясінь відбиваючись йде у зворотному 

напрямку, змінюючи переможених на переможців, поглинаючи усі здобутки соціуму на 

своєму шляху. І тільки еволюція свідомості змінює середу, перетворює хвилі цунамі у 

дрібні брижі над морем. 

  

Саме тому, маючи за плечима наших друзів багаторічний безрезультатний і навіть 

шкідливий з точки зору вектору просування до мети досвід, абсолютно чітко 

усвідомлюючи, що ми у абсолютній меншості і не маємо шансу на перемогу у відкритому 

протистоянні, ми вибрали другий спосіб - еволюційних перетворень. Ми вибрали шлях 

творення нової середи без політичної тріскотні, революцій і потрясінь. 

Саме тому, ми прибрали із нашої практики все, що непродуктивно витрачає наш час 

і енергію, визиває до зустрічних агресивних дій: 

- історичні опуси і вислови жалості до себе; 

- марнотратні звернення і переписки; 

- зібрання під кабінетами тих, хто повинен нам прислуговувати; 

- напади на владу і «болото»; 

- сварки з «болотом» і один з одним. 

Ми залишили тільки продуктивну частину дій, що допоможе дати економічну 

свободу http://st-nk.mozello.com/, породити більше НЕБАЙДУЖИХ і впровадити Систему 

прийняття оперативних рішень територіальних громад України http://system.mozello.com/. 

Озираючись на написане, можна подумати, що все надто запущене і безвихідне. Але, 

це далеко не так. 

Ми просто, піддались почуттям і згустили фарби. А потрібен «Марш ентузіастів». 

Таким маршем є наша Програма «МЕРЕЖА» і її Електронна платформа внутрішніх 

розрахунків кооперації – ПЛАТФОРМА. 

Віримо, що є і ті, кому це також потрібно – це наші громадяни, їх територіальні 

громади, аграрії, виробники, уповноважені особи міських, селищних та сільських рад, які 

разом з НЕБАЙДУЖИМИ мріють про здорове суспільство і світле майбутнє для 

прийдешніх поколінь. 

Для них ми підготували Пропозиції участі у НАРОДНІЙ КООПЕРАЦІЇ до: 

- діаспори; 

- кредитних спілок; 

- учасників кооперативного руху; 

- аграріїв; 

- територіальних громад; 

- МІСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД. 
Приєднуйтесь до НЕБАЙДУЖИХ http://st-nk.mozello.com/pridnannja/. 

http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2018_12_21_LIST_DO_DASPORI_UA.pdf
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2018_12_21_LIST_DO_KREDITNIH_SPLOK_UA.pdf
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2019_01_08_LIST_DO_UChASNIKV_KOOPERATIVNOGO_RUHU_UA.pdf
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2019_02_11_Propozicja_agrarjam.pdf
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2019_02_27_Propozicja_teritoralnim_gromadam.pdf
http://site-708275.mozfiles.com/files/708275/2019_02_28_Propozicja_mskim__slskim_ta_selishhnim_radam.pdf
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
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З повагою, 

голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

Валентин Петроченков. 

  

28.02.2019 р. 
 

ЙМОВІРНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ – ВКЛАДИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В СРСР 

 

1. План дій з повернення вкладів Українського народу в СРСР за допомогою 

забезпечення суб'єктності територіальних громад України 

 

Сергій Петрович Шашурін – розпорядник вкладів колишніх республік в СРСР у 

іноземних банках запевняє, що останні перемовини його з цими банками дають надію 

сподіватись на повернення цих вкладів, але на програми і проекти розвитку та соціального 

забезпечення громадян під гарантії їх цільового використання.  

Ми знаємо як це зробити і пропонуємо конкретні дії з повернення вкладів через 

встановлення суб’єктності територіальних громад – безпосередню демократію 

Українського народу – Республіки України. 

 

1. Фабула виникнення боргів перед українським народом (Додаток 1). 

Оприлюднення Фабули і цивілізованого шляху вирішення питання (див. Нижче по 

тексту). У Додатках 1.1-1.28 прикладаються нотаріально завірені копії документів, на які є 

посилання в тексті Фабули. Розробка, комплектація, кодифікація, підготовка типових 

позовних заяв до судів України, Міжнародний суд. 

2. Нотаріально завірена передача Шашурін Сергієм Петровичем, як розпорядником 

матеріальних активів громадян України від імені СРСР, права вимоги повернення 

власності громадян - депозитів і їх дивідендів із зарубіжних банків (користувачів і 

зберігачів) коштів (Додаток 2) за сумами і адресатам зберігання, зазначеним в 

специфікації (Додаток 3). 

3. Створення електронної платформи внутрішніх розрахунків, формування фондів і 

проектів НАРОДНОЇ кооперації (ПЛАТФОРМА). 

4. Розгортання мережі НАРОДНОЇ КООПЕРАЦИИ і постачальницько-заготівельних 

контор (МЕРЕЖА) на базі територіальних громад - кооперативів та споживчих товариств. 

5. Відкриття персональних ресурсних рахунків в МЕРЕЖІ громадянам - членам 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

6. Створення Банку НАРОДНОЇ КООПЕРАЦИИ для обслуговування РЕСУРСНОГО 

ФОНДУ (РФ) і Фонду ресурсного забезпечення (ФРО). РЕСУРСНИЙ ФОНД - благодійні 

внески членів кооперації на створення власних фондів територіальних громад від низу до 

верху. ФРО - депозити грошової маси, еквівалентної електронного обліку обігу коштів 

товарних операцій всередині кооперації. 

7. Декларування громадянами (членами кооперації), об'єднаними в суб'єкти права - 

господарські структури громад, боргових зобов'язань держави Україна перед своїми 

громадянами. Внесення задекларованих матеріальних активів в свої кооперативи і 

споживчі товариства первинного рівня в якості додаткового пайового інвестиційного 

внеску. 

8. Колективні позови громадян до Міжнародного суду ООН проти держав України і 

Російської Федерації з вимогами повернення коштів. 

9. Визнання Міжнародним судом ООН боргів держав перед громадянами із 

зазначенням банків і сум, що зберігаються на їх рахунках, сум заборгованості перед 

громадянами. Особлива думка Міжнародного суду ООН, про форму погашення боргів у 

вигляді прямого фінансування витрат кредиторів з рахунків банків (розпорядників коштів) 

http://st-nk.mozello.com/
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/
https://www.icj-cij.org/
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- відкритих безвідкличних акредитивів на програми і проекти розвитку та соціального 

забезпечення. 

10. Світові угоди про фінансування програм і проектів з дивідендів по депозитах 

громадян в банках (розпорядників коштів). 

11. Відкриття депозитів на персональних рахунках громадян на покупку товарів і 

послуг, за рахунок зменшення депозитів в банках - розпорядниках коштів. 

12. Відкриття колективної служби проектного процесу для формування комплексних 

замовлень громад по проектам розвитку і соціального забезпечення. 

13. Будівництво пакувально-логістичних центрів МЕРЕЖІ. 

14. Створення Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад 

України (СИСТЕМА). 

15. Фінансування Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ 

ВИГІДНО» (ПРОГРАМА). 

 

Голава правління  

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»                        В.Г. Петроченков 

20.03.2019 р. 
 

Додаток 1  від 20.03.2019 р. 

до Плану дій з повернення 

вкладів українського народу СРСР 

за допомогою суб’єктності  

територіальних громад України 
 

2. Фабула виникнення боргів перед Українським народом у результаті розпаду 

СРСР на незалежні держави, виникнення Республіки Україна   

 

2.1. Ро́зпад СРСР  

Матеріал Вікіпедії. Витяги. 

Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, 

суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній 

сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 

року. 

Розпад СРСР привів до незалежності 15 республік СРСР і появи їх на світовій 

політичній арені як самостійних держав. 

З 1986 р. по 1991 р. на території СРСР розгорається ряд міжнаціональних конфліктів. 

В Казахстані. 16 грудня 1986 року в Алма-Аті відбулася демонстрація протесту. 

Демонстрація була придушена внутрішніми військами. Ці події відомі в Казахстані 

як «Грудневе повстання», також Желтоксан (каз. Желтоқсан - грудень). 

У червні 1989 року спалахнули міжетнічні зіткнення в Новому Узені між казахами і 

вихідцями з Кавказу, для придушення яких були задіяні бронетранспортери, танки, бойові 

вертольоти та інша військова техніка. 15 й 16 липня в Сухумі відбулися зіткнення 

між грузинами і абхазами. 

Найбільшою гостротою вирізнявся карабаський конфлікт, який розгорівся в 1988 

році. Відбулись взаємні етнічні чистки, що привело до втечі вірмен з Азербайджану і 

азербайджанців з курдами-мусульманами з Вірменії. У 1989 році Верховна Рада 

Вірменської РСР оголошує про приєднання Нагірного Карабаху. Влітку того ж 

року Вірменська РСР вводить блокаду Нахічеванської АРСР, а Народний Фронт 

Азербайджану як відповідь оголошує економічну блокаду всієї Вірменії. У квітні 1991 

року між двома радянськими республіками фактично починається війна. 

Відбуваються заворушення в Ферганській долині, де змішано проживають кілька 

народів. В кінці травня 1989 року в Ферганській області Узбецької РСР загострилися 

відносини між узбеками і турками-месхетинцями. У червні того ж року там зафіксовано 

http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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погроми і вбивства турків-месхетинців, що стало причиною масової евакуації турків-

месхетинців з республіки. 

У перших числах травня 1990 року, в узбецькому Андижані проходять погроми, 

ініційовані групою радикальних футбольних фанатів після незапланованого скасування 

матчу між командами «Спартак» (Андижан) і «Пахтакор» (Ташкент). Були розграбовані, 

зруйновані і спалені квартири і будинки «багатих бухарських євреїв і багатих вірмен». 

Через місяць на території Киргизької РСР вибухнули міжетнічні зіткнення, відомі як 

«Ошська різанина» (1990). 

13-20 січня 1990 року в місті Баку, пройшли заворушення, що супроводжувалися 

масовим насильством щодо вірменського населення, - грабунками, вбивствами, підпалами 

і знищенням майна. 

Рішення про реабілітацію депортованих в 1930-1940-х роках народів, призводить до 

наростання напруги в низці регіонів, зокрема, в Криму - між кримськими 

татарами і українцями та росіянами. В Пригородному районі Північної Осетії, - 

між осетинами та інгушами. 

На тлі загальної кризи в РРФСР росте популярність демократів на чолі з Борисом 

Єльциним, що мали максимальну підтримку в Москві та Ленінграді. 

Розпад СРСР відбувався на тлі загального економічного і 

зовнішньополітичного спаду. У 1989 році, вперше було офіційно оголошено про 

початок економічної кризи в СРСР. 

У період 1989-1991 років доходить до максимуму головна проблема радянської 

економіки - хронічний товарний дефіцит, з вільного продажу зникають практично всі 

основні товари, крім хліба. Майже у всіх регіонах країни вводиться нормоване постачання 

в формі талонів. 

7 лютого 1990 Центральний Комітет КПРС оголосив про ослаблення монополії на 

владу, протягом декількох тижнів пройшли перші конкурентні вибори. Значну частину 

місць в парламентах союзних республік отримали національно-демократичні сили. 

У 1991 році вперше зафіксована демографічна криза (перевищення смертності над 

народжуваністю). 

Протягом 1990-1991 років відбувся «Парад суверенітетів», в ході якого всі союзні 

(однією з перших була РРФСР) і багато автономних республік прийняли Декларації про 

суверенітет, в яких оскаржили пріоритет загальносоюзних законів над республіканськими, 

чим розпочали «війну законів». Також ними були вжиті заходи з контролю над місцевими 

економіками, включаючи відмови сплачувати податки в союзний і федеральний 

російський бюджети. Ці конфлікти перерізали багато економічних зв'язків, що ще більше 

погіршило економічне становище в СРСР. 

У березні 1991 року відбувся референдум, на якому проголосувало за «збереження 

СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік» близько 76 % від 

числа, що взяли участь у референдумі. 

У шести союзних республіках (Литва, Естонія, Латвія, Грузія, Молдова, Вірменія), 

які раніше оголосили про незалежність або про перехід до незалежності, всесоюзний 

референдум фактично не проводився.  

19 серпня 1991 група політиків з оточення Горбачова оголосила про 

створення Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС). 

На основі концепції референдуму з урахуванням його результатів передбачалось 

створення 20 серпня 1991 року нового союзу - Союзу Суверенних Держав (ССД) як 

м'якої федерації. 14 листопада відбулось чергове засідання Державної Ради СРСР в Ново-

Огарьово, на якому були присутні представники семи республік. Через чотири години 

переговорів [48] було досягнуто домовленості про створення єдиної «конфедеративно-

демократичної держави» [44]. У цей час несподівано змінилась позиція Єльцина. До 

останнього він висловлював підтримку союзному договору [47], а  вже 18 

листопада заявив, що незадоволений переговорами в Ново-Огарьово, оскільки «довелось 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ReferenceJ-48
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ReferenceD-44
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ReferenceH-47
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піти на більші компроміси, ніж потрібно було б» [45]. 25 листопада на зібранні Державної 

Ради СРСР Єльцин відмовився підписати вже узгоджений і підготовлений до розсилки в 

республіки союзний договір [44]. Через два дні текст договору був опублікований в 

друкованих ЗМІ. Горбачов до останнього запевняв громадськість, що угоду таки буде 

підписано, однак це було безрезультатним. 

Після оголошення про створення ДКНС та ізоляції Горбачова в Криму, Єльцин 

очолив протидію ДКНС і перетворив Будинок Рад Росії в центр опору. Уже в перший день 

подій Єльцин, виступаючи з танка перед Білим домом, назвав дії ДКНС державним 

переворотом, згодом оприлюднив низку указів про невизнання дій ДКНС. [51]  

23 серпня Єльцин підписав указ про призупинення діяльності КП РРФСР а 6 

листопада - про припинення діяльності КПРС. 

Поразка і саморозпуск ДКНС фактично привів до краху центральної влади СРСР, 

перепідпорядкування владних структур республіканським лідерам і прискоренню розпаду 

Союзу. Протягом місяця після путчу оголосили про незалежність одна за одною органи 

влади майже всіх союзних республік. Деякі з них для надання легітимності цих рішень 

провели референдуми про незалежність. 

Негайно, у вересні 1991, західними країнами була масово визнана 

незалежність прибалтійських республік (яка ними була оголошена ще на початку 1990-го). 

2 жовтня 1991 року на аеродромі Ювілейний (Байконур) пройшла зустріч керівників 

12 республік СРСР (не були присутні лідери Латвії, Литви та Естонії). 

18 жовтня 1991 року в Кремлі був укладений Договір про економічне 

співтовариство. Його підписали лідери восьми республік (крім Азербайджану, Грузії, 

Молдови та України) та М.С. Горбачов як президент СРСР. Учасниками договору 

визнавалися свобода виходу із товариства, приватна власність, свобода підприємництва і 

конкуренція. Договором дозволялося введення національних валют; передбачалося 

поділ золотого запасу СРСР, його алмазного і валютного фондів. 

28 жовтня 1991 року на пост Голови Верховної Ради РРФСР обраний Руслан 

Хасбулатов. 

6 листопада 1991 р. указом Президента РРФСР Б. Єльцина діяльність КПРС і 

Комуністичної партії РСФСР на території Росії була припинена. 

14 листопада 1991 сімома республіками з дванадцяти 

(Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) було 

прийнято рішення щодо укладання договору про створення Союзу Суверенних Держав 

(ССД) як конфедерації зі столицею в Мінську. Підписання було намічено на 9 

грудня 1991 року. 

 

Хронологія проголошення суверенітету республіками СРСР 

Республіка Перейменування 
Проголошення  

суверенітету 

Проголошення виходу 

з СРСР 
Незалежність де-юре 

Естонська РСР  

8 травня 1990 16 листопада 1988 8 травня 1990 [20] 6 вересня 1991 [52] 

Литовська РСР  

11 березня 1990 26 травня 1989 11 березня 1990 [8] 6 вересня 1991 [53] 

Латвійська РСР  

4 травня 1990 28 липня 1989 4 травня 1990 [21] 6 вересня 1991 [54] 

Азербайджанська РСР  

5 лютого 1991 23 вересня 1989 30 серпня 1991 [33] 26 грудня 1991 [55] 

Грузинська РСР  

14 листопада 1990 26 травня 1990 9 квітня 1991 [24] 26 грудня 1991 [55] 

Російська РФСР  

25 грудня 1991 12 червня 1990 - [56] 26 грудня 1991 [55] 

Узбецька РСР  

30 вересня 1991 20 червня 1990 31 серпня 1991 [57] 26 грудня 1991 [55] 

Молдавська РСР  

5 червня 1990 23 червня 1990 27 серпня 1991 [58] 26 грудня 1991 [55] 

Українська РСР  

17 вересня 1991 16 липня 1990 24 серпня 1991 [59] 26 грудня 1991 [55] 

Білоруська РСР  

19 вересня 1991 27 липня 1990[60] - 26 грудня 1991 [55] 

Туркменська РСР  

27 жовтня 1991 22 серпня 1990 27 жовтня 1991 [61] 26 грудня 1991 [55] 

Вірменська РСР 

24 серпня 1990 — 23 серпня 1990 [62] 26 грудня 1991 [55] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ReferenceK-45
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ReferenceD-44
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-51
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-estonia-20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-52
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-litva-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-53
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-latvia-21
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-54
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-azer-33
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-gruzia-24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-56
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-57
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-moldavia-58
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-ukraina-59
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-60
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-61
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-62
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
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Таджицька РСР  

31 серпня 1991 24 серпня 1990 9 вересня 1991 [63] 26 грудня 1991 [55] 

Казахська РСР  

10 грудня 1991 25 жовтня 1990 16 грудня 1991 [64] 26 грудня 1991 [55] 

Киргизька РСР  

5 лютого 1991 15 грудня 1990 31 серпня 1991 [65] 26 грудня 1991 [55] 

 

8 грудня 1991 року глави трьох з чотирьох республік, засновників Радянського 

Союзу, - Білорусі, Росії та України, - зібравшись в Біловезькій пущі, констатували, 

що СРСР припиняє своє існування, оголосили про неможливість утворення Союзу 

Суверенних Держав і підписали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав. 

10 грудня Верховна Рада України із застереженнями ратифікувала угоду про 

створення СНД. 

12 грудня Верховна Рада РРФСР під головуванням спікера парламенту Руслана 

Хасбулатова ратифікувала Біловезьку угоду, а також прийняла рішення про денонсацію 

РРФСР союзного договору 1922 року. 

 Слід зазначити, що формально Росія і Білорусь не проголошували незалежність від 

СРСР, а лише констатували факт припинення його існування [74] [75]. 

Укладення угоди про створення СНД викликало суперечності з приводу того, чи 

розпускала вона Радянський Союз, оскільки була підписана лідерами тільки 3 республік з 

15. Будь-які сумніви відпали 21 грудня 1991 року, коли на зустрічі президентів у Алма-Аті 

(Казахстан) приєдналося ще 8 республік: Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.  

25 грудня Президент СРСР Михайло Сергійович Горбачов оголосив про припинення 

своєї діяльності на посаді президента СРСР «з принципових міркувань». 

Того ж вечора Горбачов підписав указ про складання з себе повноважень 

Верховного Головнокомандувача радянських Збройних Сил і передав право на управління 

стратегічною ядерною зброєю президенту Росії Борису Єльцину. Сам Єльцин на цю 

церемонію не з'явився. 

Зустріч між головними високопосадовцями так і не відбулась, тому ядерний 

чемоданчик замість російського очільника отримав міністр оборони колишнього 

Радянського Союзу Євген Шапошников. 

25 грудня Верховна Рада РРФСР прийняла закон про зміну юридичної назви країни з 

«РРФСР» на «Російську Федерацію», підтвердивши у цьому символічному рішенні 

суверенітет нової держави. [82] 

25 грудня, о 19:32 вечора за московським часом, після того, як Горбачов 

залишив Кремль, радянський прапор був спущений, а на його місці замайорів російський 

триколор. 

В той же день президент Сполучених Штатів Джордж Буш офіційно визнав 

незалежність 11 пострадянських республік, зокрема й України. 

26 грудня сесія Ради Республік Верховної Ради СРСР, з якої на той момент не 

були відкликані тільки представники Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, 

Таджикистану та Туркменістану, прийняла під головуванням народного 

депутата Казахської РСР А. Алімжанова декларацію № 142-Н про припинення 

існування СРСР у зв'язку з утворенням СНД. 

 

2.2. Правонаступництво СРСР 

Остаточний розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року привів до того, що 

залишились невирішеними питання міжнародних прав і обов'язків СРСР, фінансових 

зобов'язань колишнього Союзу, членства незалежних республік в ООН і, особливо 

хвилююче для США і країн НАТО, питання розповсюдження ядерної зброї серед нових 

держав, а саме України, Білорусі і Казахстану. 

Початково всі колишні республіки розглядались як правонаступники СРСР. 

Даний тезис було закріплено в Договорі про економічне співтовариство від 18 

жовтня і Меморандумі про взаєморозуміння щодо боргу Союзу РСР і його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-63
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-64
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-65
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-end-55
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-74
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-75
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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правонаступників іноземним кредиторам від 28 жовтня 1991. Такий статус був 

закріплений як в багатосторонніх договорах Росії та інших республік, так і в 

рішеннях СНД. Саме на таких принципах відбувся розподіл державної власності 

колишнього СРСР: майна, озброєнь, торгового і військово-морського флоту, різних 

підприємств і установ союзного підпорядкування. 

Одним із перших постало питання щодо зовнішнього державного боргу та активів 

Союзу РСР. Основи правового урегулювання були закріплені у відповідному договорі, 

підписаному у Москві 4 грудня 1991. Договір підписали СРСР і держави-наступники - 

нові незалежні держави, за винятком прибалтійських республік і Узбекистану. Сторони 

взяли на себе фінансові зобов'язання СРСР перед кредиторами, серед яких були як 

загальноприйняті суб'єкти міжнародного права, так і комерційні банки, компанії і фізичні 

особи. 

Цей договір мав велике значення, оскільки, не прийнявши на себе зобов'язання СРСР 

з погашення зовнішнього боргу, держави-наступники не могли б розраховувати на 

встановлення нормальних зв'язків з державами-кредиторами, оскільки країни ЄС в Заяві 

від 16 грудня 1991 року одним з умов визнання колишніх республік СРСР і встановлення з 

ними дипломатичних відносин назвали «підтвердження домовленості про розподіл 

радянського зовнішнього боргу». 

В результаті домовленостей було підтверджено наступні частки всіх колишніх 

радянських республік у зовнішньому боргу СРСР: Росія - 61,34 %; Україна - 

16,37 %; Білорусь - 4,13 %; Казахстан - 3,86 %; Узбекистан - 3,27 %; Азербайджан - 

1,64 %; Грузія - 1,62 %; Литва - 1,41 %; Латвія - 1,14 %; Молдова - 1,29 %; Киргизстан - 

0,95 %; Вірменія - 0,86 %; Таджикистан - 0,82 %; Туркменістан - 0,70 %; Естонія - 0,62 %. 

Однією з особливостей договору 4 грудня стало те, що в ньому вперше відносно 

нових суверенних держав було вжито терміни «правонаступництво держав», «держава-

попередник», «держава-наступник» і «момент правонаступництва», закріплені 

у Віденській конвенції. 

Вже через 2 дні, 23 грудня країни Європейського Співтовариства прийняли з цього 

приводу так звану «Заяву дванадцяти», в якій члени ЄС взяли до відома, що «міжнародні 

права і зобов'язання колишнього СРСР, включаючи права і зобов'язання за Статутом 

ООН, будуть продовжувати здійснюватися Росією». [86] 

Незважаючи на лаконічність офіційної позиції МЗС РФ питання про членство 

вирішувалося не «буденно і технічно», а в ході багатогодинних консультацій 

з Міжнародним судом ООН. 

Перебравши на себе повноваження СРСР, Росія у ноті свого МЗС від 13 

січня 1992 року вкотре заявила про «продовження здійснення прав та виконання 

обов'язків, що витікають з міжнародних договорів, укладених СРСР». 

В кінці листопада 1991 союзний уряд опинився в скрутному фінансовому стані. В 

СРСР вже не було грошей на союзну армію, науку, культуру та інше. У Росії ці гроші 

були. Як визнавав Б. Єльцин під час телефонної розмови з президентом США Дж. 

Бушем старшим від 30 листопада1991: 

«…Я хочу сказати, що я зустрічався з Горбачовим і керівниками союзного уряду з 

питання бюджету, тому що бюджет на межі краху. У союзу немає грошей… У Росії, з 

іншого боку, бюджет з профіцитом. Так що тільки Росія може врятувати всю країну. Ми 

домовилися створити консолідований союзно-російський бюджет. Всі республіки 

погодилися дати гарантії по кредиту, який надасть Союзу одна Росія. Таким чином ми 

можемо підтримати Радянський Союз, щоб не збанкрутувати за нашими зобов'язаннями 

перед рештою світу. Так що Росія готова передати 60 мільярдів рублів в союзний 

бюджет». [91] 

Однак цей план не був введений в дію, а навпаки - через два з половиною тижні, 18 

грудня, СРСР був оголошений банкрутом. А через три з невеликим тижні, 25 грудня, 

М. Горбачов пішов з посади президента СРСР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91._%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-91
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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Стаття 72 Конституції СРСР 1977 року [92] визначала: «За кожною союзною 

республікою зберігається право вільного виходу з СРСР» (рос. За каждой союзной 

республикой сохраняется право свободного выхода из СССР). Порядок реалізації цього 

права, закріплений законом [93], дотриманий не був, проте був легітимізований, головним 

чином, внутрішнім законодавством держав, що вийшли з СРСР, а також подальшими 

подіями, наприклад їх міжнародно-правовим визнанням з боку світової спільноти - всі 15 

колишніх союзних республік визнаються світовим співтовариством як незалежні держави 

і представлені в ООН. 

 

Після розпаду СРСР у 1991 році Російська Федерація взяла на себе як активи, 

так і борги союзної держави. Станом на 25 грудня 1991 року сума зовнішнього боргу 

СРСР–РФ становила $67,8 млрд. (???)  

6 квітня 2010 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія 

вже повернула всі борги колишнього Радянського Союзу. Серед них і 14 мільярдів 

доларів, які мала би сплатити Україна (???). 

Федерація 8 серпня 2017 року погасила заборгованість перед Боснією і 

Герцеговиною одноразовим грошовим платежем, після чого у мінфіні РФ зазначили, що 

це була остання іноземна держава – кредитор колишнього СРСР, зобов'язання перед якою 

до цього часу залишалися неврегульованими (???).  

За інформацією голови Української народної партії Юрія Костенка, закордонне 

майно колишнього Радянського Союзу на 2010 рік коштує за приблизними підрахунками 

300-400 мільярдів гривень. 

Крім того, треба брати до уваги всі зобов`язання колишнього Ощадного банку СРСР 

перед громадянами України, які становлять 84,3 млрд. карбованців, що з урахуванням 

тодішнього валютного курсу складає близько 100 млрд. доларів (???), - каже Костенко. 

 

2.3. Шашурін С.П., розпорядження активами  

Шашурін Сергій Петрович реальна людина - особистість нашої історії, на якого 

випала відповідальність і тягар розпорядника матеріальними активами колишнього СРСР 

- його союзних республік, країн Варшавського договору, а отже, ресурсами і добром, 

нажитим нашими предками і нами, а також заповідати нашим дітям в спадок. 

Хто він, як це сталося, як з цим фактом жити і розпоряджатися далі? 

Яка юридична база, підстави і способи відновлення справедливості? 

Народився Шашурін Сергій Петрович 12 січня 1957 с. Нижні В'язові, 

Зеленодольського району, ТАРСР, РРФСР, СРСР. 

Батько - Петро Григорович Шашурін - педагог, директор школи дитячої колонії 

малолітніх злочинців, дитячий письменник, один Солженіцина, почесний прихожанин 

Троїце-Сергієвої Лаври. 

Мати - фельдшер, комуністка. 

З 5 років Сергій Петрович ріс без батька. Навчався на "відмінно", в 1973 році 

закінчив середню школу в с. Нижні В'язів. У 1974 вступив до Казанського інженерно-

будівельний інститут, який закінчив у 1985 році. З 1975 по 1976 служив у десантних 

військах. 

Після закінчення інституту працював на будівництвах Татарстану і Курської області. 

На початку 90-х організував будівельний кооператив "Будівельник" і став 

президентом ТОВ "ТАН". 

У 1990 став одним із творців і президентом Асоціації соціально-економічного 

розвитку м Казані "ТАН" ( "Світанок"). 

Асоціацією, що об'єднала понад 300 підприємств різних форм власності, за 

короткий час було побудовано 1,5 тисячі різних об'єктів: сільськогосподарські 

переробні підприємства, житло, зерносховища. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1977_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-SOYUZ-92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0#cite_note-93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-rosiji-ogolosili-pro-zavershennja-viplati-zovnishnogo-borgu-srsr-203513.html
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-u-rosiji-ogolosili-pro-zavershennja-viplati-zovnishnogo-borgu-srsr-203513.html
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/05/100524_yanukovych_ussr_ob
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/05/100524_yanukovych_ussr_ob
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/05/100524_yanukovych_ussr_ob
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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"ТАН" активно допомагав розвитку фермерського руху через різні форми 

кредитування та спонсорської допомоги. 

 

У листопаді 1991 створив холдингову компанію за участю шахтарів, металургів, 

будівельників і селян, став членом страйкому шахтарів р Воркути. 

У 1991 році С.П. Шашурін приступив до втілення своєї програми "Шахтарське 

колесо". Основна ідея, якої полягала в тому, щоб усунути посередницькі фірми з 

ланцюжка «добувач вугілля - виробник металу - машинобудівник» і налагодити між 

ними прямі інтеграційні зв'язки. 

У 1992 вступив в Народну партію "Вільна Росія". 

18 березня 1995 року, все ще перебуваючи в ув'язненні, у другому турі був обраний 

депутатом Державної ради Татарії. 10 липня 1995 році був звільнений з-під варти. 

17 грудня 1995 році був обраний депутатом Державної Думи РФ другого скликання. 

Був членом депутатської групи «Народовладдя», членом Комітету з промисловості, 

будівництва, транспорту та енергетиці. 

У червні 1996 став одним із засновників ЗАТ "Мітанки" 

У січні 1997 став видавцем казанської газети "Чесне слово". 

Власник футбольної команди "Рубін". 

Фінансував експедицію альпіністів на Памір, яка назвала безіменний п'ятитисячник 

"ТАН" (по сусідству з піком Комунізму). 

19 грудня 1999 був обраний депутатом Державної Думи РФ третього скликання по 

Приволзькому одномандатному виборчому округу № 26 Республіки Татарстан, висувався 

виборчим об'єднанням «Російський загальнонародний союз». У третьому скликанні був 

заступником голови Комітету ГД по екології, членом Комісії ГД по боротьбі з корупцією, 

членом Комісії ГД з геополітики. 

18 березня 2000 був обраний головою Татарській республіканської регіональної 

організації Загальноросійської громадської політичної організації "Партія пенсіонерів". 

У 2001 році балотувався на пост президента Татарстану, набравши 5,78% голосів. 

Дружина, Любов Петрівна, - директор благодійного фонду асоціації "ТАН". 

Має сина і дочку. 

До і після розпаду СРСР Шашурін С.П. неодноразового відбував покарання у 

в'язниці і психіатричній лікарні. До розпаду це хуліганський протест, причиною якого 

було загострене почуття справедливості, нестриманий характер, виховання дитинства і 

система. Після розпаду - це стала усвідомлена боротьба лідера за відновлення 

справедливості. Який? 

За кадром загальних відомостей про Шашурін С.П. залишився період його діяльності 

1991 У цей період холдингова компанія і Банк «ТАМ» (Установчі та нормативні 

документи в Додатку 1.1) з особистим капіталом Шашуріна С.П. 80% досягли дуже 

значних обертів, Сергій Петрович приступив до виконання своєї програми "Шахтарське 

колесо". 

В цей же час на тлі розгорілися міжнаціональних конфліктів, демографічного, 

фінансово-промислового, політичної кризи, вже йшла боротьба за владу, гроші і ресурси 

партії, банків, всього радянського народу. Йшла інтенсивна акумуляція всіх ресурсів в 

столиці СРСР, що збігається зі столицею Російської РСР. Готівкові заощадження банків, 

золоті і алмазні запаси з усіх куточків країни і ближнього зарубіжжя звозилися в Москву. 

Бюджетне фінансування програм і проектів всієї країни було зупинено. Бюджети союзних 

республік вже до осені 1991 року стали порожніми. Вибухнув продовольча криза. 

Чітко спланувавши розпад СРСР, змовникам абсолютно ясно було, що разом з СРСР 

впаде і банківська система, буде потрібна заміна рубля на багато національних валют. Так 

само ясно було, що при розпаді СРСР союзні республіки захочуть розділити активи 

країни. Ми знаємо, що зовнішні борги були розділені. Пізніше, зобов'язання по 

виплаті цих боргів Росія взяла на себе. Чому? - Та тому, що при такому розкладі вона 
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нічим абсолютно ризикувала, навпаки, брала напрацьовану усіма республіками 

міжнародну інфраструктуру і геополітичну ініціативу в свої руки, можна сказати, за 

даром, та ще маючи в заставі всі активи республік. 

Апетит зростає під час їжі, а потреба розраховуватися за зобов'язаннями, - зникає з 

часом. 

Чому ділили Чорноморський флот, забувши про всі інші флотах, велика частина 

яких була побудована на південній групі заводів України? Чому залишки стратегічної 

авіації повертали в Росію, забувши про інтереси України? Чому бойовий уран і плутоній 

без компенсації відділи Російській Федерації? Чому скоротили видобуток власного газу в 

10 разів, віддавши перевагу покупному газу з Росії? Чому дали дешеву енергію на 

вкрадені російським олігархатом заводи, забувши про національні інтереси? І таких 

«чому» у нашого народу дуже багато. Почав працювати єдиний ланцюг корупційних 

зв'язків колишніх партійних чиновників, перелицьованих в бізнесмени, а потім і олігархат. 

Цим все одно, який народ знищувати: можна сусідній, а ще простіше - власний. 

Обнулення фінансової системи зажадало ліквідації Держбанку СРСР зі збереженням 

активів його балансу. Отже, треба було перевірене юридична особа - зберігач активів. 

Таким юридичною особою, волею долі, був обраний Банк «ТАМ» на чолі з С.П. 

Шашуріним. 

Більш того С.П. Шашурін, будучи економістом, зробив розрахунок матеріального 

забезпечення фінансових активів країни (Розрахунок в Додатку 1.2), куди увійшли золото, 

платина, алмази, лігатура, валюта, нафта і газ виходячи з готівкового зберігання і 

підтверджених запасів категорії С1 (Специфікація в Додатку 1.3). 

Протягом короткого часу з «___» ________ 1991 р «___» ________ 1991 р С.П. 

Шашуріним було підписано велику кількість (Реєстр договорів в Додатку 1.4) договорів 

відповідального зберігання матеріальних активів громадян і юридичних осіб, що розпався 

СРСР (Нотаріально завірені типові зразки і специфікації відмінних даних в Додатку 1.5, 

Документ відповідального зберігання оригіналів і порядку доступу до них повіреного 

правозахисника України в Міжнародному суді в Додатку 1.6). 

Відповідно до підписаних договорів: 

1. На рахунку Банку «ТАМ» з «___» ________ 1991 р «___» ________ 1991 р були 

перераховані кошти в сумі _______________ (Специфікація в Додатку 1.7, Виписки 

Держбанку СРСР в Додатку 1.8, Виписки Банку «ТАМ» в Додатку 1.9). 

2. У сховища Банку «ТАМ» надійшли матеріальні цінності у вигляді фіатних 

грошей, валюти, золота, алмази, лігатура, ... (Специфікація Актів передачі-прийому і 

нотаріально завірених зразків в Додатку 1.10, Специфікація накладних передачі-прийому і 

нотаріально завірених зразків в Додатку 1.11, Документ відповідального зберігання 

оригіналів і порядку доступу до них повіреного правозахисника України в Міжнародному 

суді в Додатку 1.12). 

3. У балансі Банку «ТАМ» знайшли відображення надходження матеріальних 

активів (нотаріально завірений Баланс підприємства «Банк« ТАМ »в Додатку 1.13). 

 4. У книзі товарно-матеріальних цінностей відображена специфікація прийнятих на 

баланс Банку «ТАМ» матеріальних активів (нотаріально завірена копія в Додатку 1.14). 

Відповідно до Документом ________________ (Додаток 1.15) матеріальні активи 

були вивезені на відповідальне зберігання в зарубіжжі (Специфікація в Додатку 1.16, 

Витратні накладні в Додатку 1.17), про що були зроблені записи витрати в книзі товарно-

матеріальних цінностей (нотаріально завірена копія в Додатку 1.14 ). 

За кордоном матеріальні активи за договорами відповідального зберігання в депозит 

(Специфікація договорів, видаткових накладних та актів, нотаріально завірених зразків в 

Додатку 1.18, Документ відповідального зберігання оригіналів і порядку доступу до них 

повіреного правозахисника України в Міжнародному суді в Додатку 1.19) були роздані і 

прийняті на відповідальне зберігання в закордонні банки. 
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Валютні кошти з Банку «ТАМ» були перераховані в закордонні банки (Специфікація 

платіжних доручень та авізо, банків і рахунків в Додатку 1.20). 

Повіреними в питаннях зберігання депозитних коштів і матеріальних активів в 

зарубіжних банках від спецслужб з правами зняття дивідендів з депозитів розміщених 

коштів від Російської Федерації були призначені дивляться (Специфікація смотрящих в 

Додатку 1.21). 

За період з 1991 по 2019 року дивляться на різні потреби Російської Федерації по 

відомим С.П. Шашуріну даними були вилучені кошти (специфікація в Додатку 1.22). 

За наявними в наявності даними залишки тіла депозитів у всіх банках зарубіжжя 

складають _____ дол. США, дивідендів - _____ дол. США (Специфікація в Додатку 1.23) 

В даний час, з урахуванням що ускладнилася міжнародної обстановки, пов'язаної з 

агресією в Україні і на Близькому Сході, санкціями США і Євросоюзу (Перелік санкцій в 

Додатку 1.24), кошти депозитів в зарубіжних банках заморожені. Це дає підстави 

сподіватися на зупинку безконтрольної розтрати коштів, що належать громадянам 

колишніх республік СРСР. 

Депозитні кошти і дивіденди на них розподілені за призначенням (походженням): 

1. Вклади громадян Ощадбанку СРСР - ___% сумою _____ (Специфікація вкладів по 

республікам у Додатку 1.25); 

2. Частка в бюджеті СРСР - ___% сумою _____ _____ (Специфікація частки 

республік в Додатку 1.26); 

3. ......... .. 

.................. .. 

ВСЬОГО: _______________. 

За останній період С.П. Шашурін об'їхав ряд країн світу з метою переговорів з 

банками про повернення активів колишнім республікам СРСР. Результати переговорів із 

зарубіжними банками, підтвердженнями депозитів і дивідендів на них, що належать 

громадянам колишнього СРСР дані в Додатку 1.27. 

Аудиторський висновок міжнародної фінансової експертизи документів і прав на 

матеріальні активи і їх дивіденди, викладених в Додатках 1.1-1.27, дано в Додатку 1.28. 

 

Цей документ і невід'ємні Додатки 1.1-1.27 до нього є підставою для підтвердження 

в Міжнародному суді прав власності громадян держав - колишніх республік СРСР на їх 

активи в закордонних банках, виражені в депозитах фіатних коштів, золота, платини, 

алмазів та інших. 

Цей документ є підставою для договорів використання своєї власності на мирні цілі 

розвитку і соціального забезпечення кожного громадянина особисто, громадян, 

об'єднаних в громадах різного - від первинного, районного, обласного і до 

республіканського рівня. 

 

2.4. Додатки 

1.1. Установчі та нормативні документи Банку «ТАМ». 

1.2. Розрахунок матеріального забезпечення фінансових активів країни. 

1.3. Специфікація готівки і підтверджених запасів категорії С1. 

1.4. Реєстр договорів відповідального зберігання матеріальних активів громадян і 

юридичних осіб, що розпався СРСР. 

1.5. Нотаріально завірені типові зразки договорів, їх специфікації відмінних даних 

1.6. Документ відповідального зберігання оригіналів договорів та порядку доступу 

до них повіреного правозахисника України в Міжнародному суді. 

1.7. Специфікація коштів, що надійшли на рахунки Банку «ТАМ». 

1.8. Виписки Держбанку СРСР про перерахування коштів на рахунок Банку «ТАМ». 

1.9. Виписки Банку «ТАМ» про надходження коштів з Держбанку СРСР. 
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1.10. Специфікація Актів передачі-прийому і нотаріально завірених зразків Актів 

про надходження матеріальних активів в сховища Банку «ТАМ». 

1.11. Специфікація накладних передачі-прийому і нотаріально завірених зразків 

накладних надходження матеріальних активів в сховища Банку «ТАМ». 

1.12. Документ відповідального зберігання оригіналів Актів і Накладних, порядку 

доступу до них повіреного правозахисника України в Міжнародному суді. 

1.13. Баланс (нотаріально завірений) Банку «ТАМ» з даними про надходження 

 1.14. Книга (нотаріально завірена копія) товарно-матеріальних цінностей зі 

специфікаціями прийнятих на баланс Банку «ТАМ». 

1.15. Документ, на підставі якого матеріальні активи були вивезені на відповідальне 

зберігання в зарубіжжі 

1.16. Специфікація матеріальних активів, які були вивезені на відповідальне 

зберігання в зарубіжжі. 

1.17. Видаткові накладні, за якими матеріальні активи, були вивезені на 

відповідальне зберігання в зарубіжжі. 

1.18. Специфікація договорів, видаткових накладних та актів, нотаріально завірених 

зразків про прийняття матеріальних активів від Банку «ТАМ» зарубіжними банками на 

відповідальне зберігання в депозит. 

1.19. Документ відповідального зберігання оригіналів договорів, видаткових 

накладних та актів в зарубіжних банках, порядку доступу до них повіреного 

правозахисника України в Міжнародному суді. 

1.20. Специфікація платіжних доручень та авізо, зарубіжних банків і рахунків на які 

з Банку «ТАМ» були перераховані фінансові кошти. 

1.21. Специфікація від Російської Федерації за матеріальними активами, 

перерахованими Банком «ТАМ» в закордонні банки. 

1.22. Специфікація засобів, знятих дивляться з зарубіжних рахунків за вкладами 

Банку «ТАМ». 

1.23. Специфікація залишків тіла депозитів і дивідендів в зарубіжних банках. 

1.24. Перелік санкцій США і Євросоюзу на обмеження зняття коштів Банку «ТАМ» 

в зарубіжних банках. 

1.25. Специфікація вкладів громадян в Ощадбанку СРСР по республікам 

1.26. Специфікація частки республік в бюджеті СРСР. 

1.27. Документи результатів переговорів про стан вкладів в зарубіжних банках 

матеріальних активів і їх дивідендів. 

1.28. Аудиторський висновок міжнародної фінансової експертизи документів і прав 

на матеріальні активи і їх дивіденди, викладених в Додатках 1.1-1.27. 

 

Глава правління  

Споживчого товариства  

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»                        В.Г. Петроченков 
20.03.2019 р. 
 

3. Відеосвідчення Шашуріна В.С. 

 

19.02.2019. О судах, Сбербанке и Банке АкБарс. Шашурин С.П. 

https://youtu.be/2N_XWoVJCtc 

20.02.2019. Об экономике Крыма. Шашурин С.П. https://youtu.be/jRM4aU7eEe8 

Арест Ливаева. https://youtu.be/VaMlwQbKwfY 

Взгляд о Шашурине из Германии (повтор с лучшим 

качеством).https://youtu.be/cmuX4nMir70 

Монако встречи с Шашуриным С.П., https://youtu.be/HIXESOoJYk4 

Встречи с Шашуриным С.П. https://youtu.be/leylxevGJCc 

https://youtu.be/2N_XWoVJCtc
https://youtu.be/jRM4aU7eEe8
https://youtu.be/VaMlwQbKwfY
https://youtu.be/cmuX4nMir70?fbclid=IwAR2soqGwuDkGOrzrfLt0_b8DUhpBaGl8IuuFzatc30ImW43eVLCaUcFVujI
https://youtu.be/HIXESOoJYk4?fbclid=IwAR17AE-CKlQgmwhu7umIdjJldTBDI349rvpG1OppLuPnrKT_jxvWEX3XLHE
https://youtu.be/leylxevGJCc?fbclid=IwAR3VLzwuKewAUnZ5FbzgpQZSk2UWEnbShvBt0S-6perlLkL57HnLsIxCZlM
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Скандальное интервью Буша про доллар, евреев, Россию и Украину.  

https://youtu.be/y1g_uL20FoE 

Конец "алмазного короля". Арестованы родственники друга Путина и Трампа. 

https://www.svoboda.org/a/29589879.htm 

Встречи с Шашуриным С.П. https://youtu.be/leylxevGJCc 

Шашурин мысли об Украине.  https://youtu.be/GYBS1Y8se14 

Шашурин кто я такой специально для Украинцев. https://youtu.be/-j7BLUzlynQ 

Шашурин Сергей Петрович Золото - тысячи тонн, активы СССР. 

https://youtu.be/B_h_eUqZpNI 

Какое отношение имеет Набиуллина к Шашурину (якщо б узнали українці). 

https://youtu.be/Whip3LWslDE 

Шашурин С.П. Глобализация или железный занавес. https://youtu.be/pLJuyNqC2AE 

Шашурин С.П. Поездка в Казань. Программа Комова. https://youtu.be/Hutg8vuE2c0 

#БАНКОВСКИЕ #АФЁРЫ 

С.П.Шашурин #Возвращение вкладов #Сбербанка #СС … 

https://youtu.be/JfUZkEcLhoY 

Процесс пошел ! Шашурин С.П. поездка в Азию. https://youtu.be/iiQQIFYgAr8 

Шашурин С.П. Встреча с представителями ООН. https://youtu.be/aNsUSSTDpH4 

Загребельный давал деньги Трампу? Смотрите с 9-й минуты встречи с Шашуриным. 

https://youtu.be/HaXHFsRTVgA 

Касается всех! информация о Шашурине С.П. Карта Мира и оживлении экономики 

..., https://youtu.be/gGYGt7FqWpg 

Офицеры ВДВ задают вопросы Шашурину С.П. (часть 1), 

https://youtu.be/uRpfXcfhJKY 

Зачем нам туннель в Австралию - у нас газа в деревне нет! 

https://youtu.be/GFBg1XQwREY 

Шашурин С.П. О золоте Колчака и СССР в Японии. Способы возврата. 

https://youtu.be/SrdEsiZIA80 

Нам помогут факты, закон и воля народа! Поездка в Гонконг (GONG 

KONG). https://youtu.be/tLxOKYQWQjY 

Вопросы от советского народа и предложение от ЦБ. https://youtu.be/sQCy40r53Ro 

Никто кроме нас !!! Молния надежды. https://youtu.be/j0-eLGIJA_c 

Почему я ещё живой? Шашурин С.П. https://youtu.be/Pie9JprfjUc 

Шашурин С.П. Поездка в Германию. https://youtu.be/5EHmkUNyD_E 

Шашурин С. П. 29 12 2018 року Поездка в Гонг- Конг. https://youtu.be/ywJo9Z95WWI 

Шашурин СП. Никто кроме нас!!! Молния надежды!!! https://youtu.be/d43sIUKlh54 

Церковь и КГБ Встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем февраль 2018. 

https://youtu.be/iTSzgIms1M8 

Шашурин Сергей Петрович о том, как обворовали всех граждан СССР. 

https://youtu.be/1_Oa6ZE1yV8 

Кто украл наши деньги?! Смотри, пока не 

удалили!!! https://youtu.be/QAAZGA7PTNw 

Шашурин вызывает меня Селезнёв или про Австралию и деньги. 

https://youtu.be/48A2bl4hV8Q 

Новости от Шашурина Сергея Петровича ноябрь 2018. https://youtu.be/B9kqEbfmBrE 

Шашурин о Москве. https://youtu.be/XVLQFF_4XZw 

Шашурин о Говорухине и Путине. https://youtu.be/PmlXBnT7In0 

Шашурин Сергей Петрович о женщинах Путина. https://youtu.be/BJkFWqB95Tc 

Про Крымкий мост и не только. https://youtu.be/V_aSdDkVMt4 

Шашурин о Матвиенко. https://youtu.be/OAcmy57Dp-g 

Шашурин про Яковлева, Оксану Федорову и других. https://youtu.be/1NNyxNH-aQY 

Шашурин С.П. про Кудрина. https://youtu.be/bHoAMm3R4aI 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fy1g_uL20FoE%3Ffbclid%3DIwAR0QDe4KiTHCfgYTiir_NODQEUklUIiexQRQcahktANx8NlVli6AnUYxYXI&h=AT0qF5A_XIEkkTSWpy9d2hKQi354CAlN1WwzQLsTjbjAmoHkP3WuJfuJTCUKSx4kaMdky6oh7wNHOs-DnYUwk_K8uUC4nO3qFHEZHkz-4k3ijkA5W-5V7Zkb9eNXm5peulutyEIcv3DGe1wEmijqjQeD3_tfRvkD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F29589879.htm%3Ffbclid%3DIwAR2A4mlnyampmp0xgeCr_VM63B4vKI7YR95rCu_MECnN8sitZHio57Urf2Y&h=AT0y_BmtAYowS-derS6I4sMJkUfgmMJhGTBJ6fD_qpZFPyLErAHvpLAfXwmQqHGQnLBRP_U_rrJXIybcXVlyHECR3GVFmmciteMuaz-nqmaq70ZcZCg_oUVkUdWAx-boEvA1KSMy1E9KRAYKOvHWB6jzKAT3kCMsZxovocurPC1Rnw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FleylxevGJCc%3Ffbclid%3DIwAR3i7QNVZu3t55GVtzaOcPLzixwmyocwfG7FVsCS3azEobQhSd0Ad0mP_FM&h=AT3bbKQP5HaM8yawRO6vU0zc2m7M4CiiBKDIWEyv2yj5mM5lTI91U6nVg2-vPKsE64lnO9bIbsCmY4riuRDJYPVnskIzT4PQmmRPgPaCmEpzenLnAM-zXGKp7ucy0q2CK278Hs58JmvByKF4s4XeiIebYmOqIb8L
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGYBS1Y8se14%3Ffbclid%3DIwAR1n26iYnLRDEqTahNOCX2XluJHDlXDF_3Ent9vmW6oAtN2wV4K0DtCkkRo&h=AT2VdOVrMmwFhwsluZFppXSlBAHQZL0L0vGmXzrVgqiiX7KivmoW9ui5LOJWzLAtjsiEA2ckCiJ2WczwN8v035pg4JWQgDk1imcOwQs9gGKLYb8T4G4FYcxnH_pswMQzxNidLAPEJiBmIJnAhPWaJiOqoOjvu3QI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-j7BLUzlynQ%3Ffbclid%3DIwAR05Go4gIe_UeobV5RLs8EjrhqRvE3m6VE7gBzuspWeMIUhTsnTlJBqzLrM&h=AT0u9NU64PXGtx3efrGzPtjM0oe_g565MYYNiOsLzMludY5B17fuvj7DcA01bQ3wvrYBxFivgtntwmMmgFVyOSxu3qlf8JxGMGag0SrD7jokQ0Ci7ACcwI5VJWpb58crvQMiM0ms0-KkT8H8yctf-qv3t_VsA3sy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FB_h_eUqZpNI%3Ffbclid%3DIwAR2_mkI3orMOHG0vIOGCfcI04SOO4_SHYsmRp3Q7GkslAwpeKGI9vpr8iaw&h=AT1-MWu7cv_JmP5vCzomMoX2ILiB9Qhyu3V8QlLXX38TRio_fKkjlhYEt00kmILUULmhSa8Li_25TCy-Cuknhtk03dnwCeKDJpLZmowNf_yJPM6WajWroYdYYjYrTm6Hy2sMZ5pMkLFltMVAl-Xc484jbbZKfW3n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWhip3LWslDE%3Ffbclid%3DIwAR2dpJ55ZGbsCJuaFFtsksO1lLWaeLmR8o7IMTGqdEP6vmngxdDqRQPaoH4&h=AT2ylBN5Q6QfY7UqHawm1IWtmg9ub3uo-TfsPgpzaVAUwrzaohGnfS8WTPuPBh-u6un0Qk5_b7UBLAqFHn7Jqdt6VMc5g196Jxq7GqQKA2wj1KUROPW898Sr9kqE8ze_hLJRovlwaprrUubXWCe3fv7AyvknR_l3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpLJuyNqC2AE%3Ffbclid%3DIwAR191mUcF9ex6CkCuW5hkWgrMgM4c5PQvHrMZOaGuSc72fjPRofB9qXNVQY&h=AT2SKSjcCjOr7sH0qnDMIKe0zG3VU9DTkHA8mR6o3m1bw4CqViviVMp5TcmoIOrNsqWNI343AVnbDsO0RTXxsUPRBnNHjxrxjltJcCe3swkTanrTD6FgHWeeynUlaAoW0Rch6wLIikLE7lBlNkZUbs2-LjhFfaOC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHutg8vuE2c0%3Ffbclid%3DIwAR2r85BmvKNbs8AgYZJn1xZY0-ah0ActldfHYjfG6oSdyTZBc88WtXEQJcs&h=AT01XMcCkkF0n60yWL_zPNrLM4D8ptNqIFCPneKOPwhX1LHuIH65yVtVITA5ywoLAFUdvmKCkffwy0e_DXRQ-O0K67pqNq7dMIHFydcIWiKDyudHBt7Hgm2rxy8Xuyq7GopAfYLlAY_JBrMFoON_sSWTWod_xcE3
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%84%D1%91%D1%80%D1%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJfUZkEcLhoY%3Ffbclid%3DIwAR038uriKiBso1_MpYjqev3jtIZZO_BSP1YJ089cMJXiVkQ5V9-35Sd0xts&h=AT1BdoUWFyIcoGLsqRugdTArD8MB5q5ORhWohbi2diEwtylrFJS75JS1oaV2VcO2OHjN8N-tgF-zmnxfBXcMCr5MYtdKpu5UdQtEPNjXYGtOYJOvmEFyuOPgqpZdhLXiO0hUB6Cye83UZ_jbx9m1MGGprHCJ628Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiiQQIFYgAr8%3Ffbclid%3DIwAR3dX91CEcuj5ixM_xVLK4X7gmPMisLD1Z5T9p-Eelndx5O1vLAZ6M7m85A&h=AT1W_py7_LPIf0KKzRkzKjnaqDRnNRdc0-u2-b23-uy6CgUCzQSgHx3ydeuwTB3LaDyLkFrg6O5KLdshFOZkcV_WJtDUonxzcL6xpzr8T6T-slX35drqoy4nlx5hMRSST2XfGcMjVksFeGaP7qLeixkjI60XQSXP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaNsUSSTDpH4%3Ffbclid%3DIwAR0_FnquuEAATICke7C_vMfceoQAMAl7y_XzIWbsHiRT5XfDo75vnK-WCFg&h=AT3dhBy_M61OqeSa4gEzF6M3wl-BAGf_I_4mTFIUicBN34p-pIYcwdLx_B4fqCHkSRCEuxK7BFi9wFg0dnsOQJZh4Hrq3opniepZGuHPrh80SNsp6pyLyEgATsfSTadS4CoMG-feEMhWdNhg9gBDR78pm22SJzVLfqnXDCxzWop4UQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHaXHFsRTVgA%3Ffbclid%3DIwAR06TiQ1EVPsl56EzUYboy_S5R6MR48Qn74H59uFeo5KCjg_OO4HVgTPcgQ&h=AT0JhVx5cN9azREZdPd-YxFVVjPA7DcG3RdLJxTf2lZ-dwJiGFTurs0oeD5qJYkW7Rt7bt8EFtjZQVtVBE2rNKA-0w1ZxLCZxYBVK9q0SYg6O0UbyqLzDFpJ8H6H0agTh1eloqrpSSO3Ze4nM9wh6hVquGeeNsrR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgGYGt7FqWpg%3Ffbclid%3DIwAR3D0q4RJ41L--tKI5vrc2J26FbZF_JB-6HzmrpwoAntRlpTyXY0zivfw98&h=AT11L36rf_nfgaY5rBFiRdvR1qezf0pvGFeW6ev7MNGRjIRs3Vl0WQJvQZiHw54Hlf091ElGbf6UMX6g1fmXGaGdpZfvmJ3E-D3i82hAbaP6TYzACcFwkFQ7Mgf93zY4ju6zADMgPhyFg6gTBGo2v-mxEG8gXWz_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuRpfXcfhJKY%3Ffbclid%3DIwAR0y4Z0_ZfwmNG6mgkbwW-qqxR6qOCw0uzBTHFiGGKkbOIlHvTylVlg_lq4&h=AT3EfqL4fImrQWqKnRO2U56IiQpzSwn2eIuS7UHnSax2j7vq5n4sAy_r2n--an9j1FNxkcIUYMcYTRSVGQxM_xc5eutfi0oMy97wjL44yOzDmfrgflAKYaZ9Y09-2mwLigMEIEw43R6uqic4OniJWBctQp0X3i2q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGFBg1XQwREY%3Ffbclid%3DIwAR0HCfxJLqhlyvCct3ZTCS56D3QY0ipUM7qYoRlY0hvRWZVzimxh4wWGkbQ&h=AT2eHZjY7p39oSZFxSmXxu_o7IORndvBIp1RRUdSKTcgD7lqy5pylS9DQHVC0kblKJQcuLSYIyAPLxFx3f3kmL4F9chonmVsjxYUwge9fFPGlYzHU8aNMzZW4ujfYnEvEOhB-BLIyC049zwgAix4H5xS1fEhCa3k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSrdEsiZIA80%3Ffbclid%3DIwAR1ar2BuSAFVXjBkcjObS3Lr8RomxmYpes_FVFX0gn9AjzqsRiSaWtYptI0&h=AT0saoGkBZSihCe5RggFuV9L_uzkg98zhy-20gpZtrpbREMjh-U4dRYXrtBtEH_JUJUCllOqM-QBFogDvflCJyLY2cPmnkM9_I6X4EGb0aCdWnebYYoTgbKFddDqjl_UnYsA0-y81LaT74dpKdKOIAQX2TTPv1ns
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtLxOKYQWQjY%3Ffbclid%3DIwAR0n40C2ll20IJr3tg0w5cmJc_WFdsPjaPcA50zm6tfM1AMCKLRvrKwpdg8&h=AT3vD7WAOBVsmfEv2Qn1opBUISbHV9-iK0RIbH3MDv3vI7GprfnSP68a9gGfTUxrF2qgRMkawoJqH-N_XoGZbLE6QGMf7aBXmYkgb_GANXIoSfkBk8P-1OuqXqUaWTX58OWVchuUwQVmYbRDDPoTEgIIITPLbmAJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsQCy40r53Ro%3Ffbclid%3DIwAR1y3HBrUKuqWjkGAViGDcBIyE5DAK1X2JIIirBIjcqiCGGPNoSNpzFVcEM&h=AT2cDfIXuUvf0eEuijUdmPwREqvAPiigYOQrZwgFt4_naHEEgkW7PZE9OMAO-YqyqNSdzfk6-Dlzod_C_zKyX7WW0U5YF0y2JqziWcsaIHHczn4dYSSE-Mxnd3ByJD6jOphE7KNmffPyQlb5dpAwZNWY4uIkFfM_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj0-eLGIJA_c%3Ffbclid%3DIwAR2w4jtUJ8cNvVXUZwxef6Rru-9gh1lb0nVTZhzJusWOiLyHYjGYLAn49SY&h=AT1DHnIUawdPYSbdadSzSaeCxLAULfpFV8l-pmRrZMiWVTUeINAahR6OKn-8n9B22cG4vo2Y8Ybvs417O-0GBMqgOEWHXH_GV6oOU0MAnEAAkVcByke55-zbhH9DFmo48dAL_S_rOBg4BF7PojbMGWGTmPUZLOo1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPie9JprfjUc%3Ffbclid%3DIwAR17FPiY_mXU_Tw8flnAJ9eNQTYWOnls3XThxqUSoBloGHE3J7hLtGO_lr4&h=AT0sWyjA8c-cR6ayb21xS9eOJZSE-jOor3aUhk4Ju3RpoAh4X8Vz7Qw5n76_u-KtBHEmZiEZeuXFDrJni54b2w4bYeQQczgnSjCGxEWtb6-VT7drtde9ErWWiITEUmsbPKwIeX-v8a9Zjqlm2zFnQU1eyevT40qu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5EHmkUNyD_E%3Ffbclid%3DIwAR2rfqfNOeO5qPNzf6qXmeZl9mu-6TSXHle-3KhO4Y-MXtOM4dRrtIZ8BSE&h=AT0U4PbLUp8-AtoLq-jpAv4-SN5I_AQ_cDnfkPkBEMW881anx8iVzcls7l_wAzJtDdHB-qd33gwTb1trKP1r1zADxPDP6vjax7e8FEkhZFSrowjmKyotziRsfbnQXzisFnLPudcAMfota8jxxLoR9dv49jnPqOvL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FywJo9Z95WWI%3Ffbclid%3DIwAR0imqe-2PPpe-uKIsSu3f0OBe77yMImFUC5vMt98v96iLVf2iByZTOVYsg&h=AT3iE3VyVWm2VEzNjXlv_qpNUIw3lXVch5lJrCJauPuYYdXdY9bWL-Txr3rfEWm1JF5hZzV7qtxDi3soh1ele13aHEVq9_YFUlvl3PEKJL1RNLXT2xqjC4zlPI_EzoeUYpkR9FLxAVQ955Kh36AftY-VAIGHNOVY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fd43sIUKlh54%3Ffbclid%3DIwAR1hr55Drs_c_UW5_7J6WAeD4SmfmfMkayNiICdosUFiaw-E9J4B2yorToA&h=AT3ytVBV545S0SdJAmKxN9wmI8_N4OMAYNLlzyEHUR2i1SAHU6R9CnrvFHrMDG0SXGjGFNg6QxMAZWiz53xsKMclOu7dbTbUEU0LrI0gG5ZU2E0S47XqprFnchyx6ARZz3_P2P9n9y7jn1DmVBdGb1Pw4ZCoe4CB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiTSzgIms1M8%3Ffbclid%3DIwAR0cZZqzLYONz7234EFMe5f6RPL1Ke6Msyr2FVljw75OXPn7MGcpUt9JgSU&h=AT2kAeB9bgCVAUP2YDybUQ-suEf_QFVVy5RpOfmF8GlBvJniRhR58qnT_FR7nbHXjv3gdIbZN4cb301RHAcuEfwpWIG30xUcMZT-aFMyZ_ywFy8sxbpvUji_8xV7mCkSmGGTAfX2KiRfOTHLoerLWDEQmWODeCA4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1_Oa6ZE1yV8%3Ffbclid%3DIwAR3habMHbO76p54DFnSxlGIRo3KMecPBDxAqPDieLu4sMK6hUuw9_B9WHQE&h=AT3LCgsX8OgJx3WNA_MOGMswVVs4e5T-feMiK2DNyQLoylVF5DV6F_m3TMH4WfY4IilZN428ViDSO_DKKQUJ9ZE0zLdxv9WI_yRvjIZpddavaZKJMQ4o58SWkBwfAWxFySAl7PZgfSYy0W9K4O4HjGn4rkKgsQ_8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQAAZGA7PTNw%3Ffbclid%3DIwAR1OdxRfVLZ8PH5ZmQ43sxfSThLF_pRk1XVEaNqipj0qWplxzNNQVy92woA&h=AT3bGuPF7BJCLn4Hlf5q5oojj3Hf8ZZrsGeoYFU6nZ0uqGAOXvudAbsCgQyR7iDQoKn0rG__B62FA6Ju-pxfU4vPmddCArGOizlOfYz32cOzjDnWRWKfVyoKLXdHPiZpLn7GwzEyExqOKyuQCaAnl7OY8yzkXn_TsHZ4W-EZMK-7pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F48A2bl4hV8Q%3Ffbclid%3DIwAR0AThfz6xxLpQIH9u01yQRGciYkYrdeaqBV6WIpp51Fr3F_UIQ0-O4qHxI&h=AT3v9sv7P2gqFMpIPZir6NyVHgmKr4EhCJIrVtE-silk11T_jmtRo44gC5dIkZW59wLv_hcVUwpmnzYHCWQlApn8jEobmyrjylkeFsyqAR5Wq1jToihsfVcP7anTY050ZbM8hgly3Eoxxi15EpsgpQNiPcR0QM1q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FB9kqEbfmBrE%3Ffbclid%3DIwAR2Kx3vrqg_WZDmyr_M4HZCDHzTbLiXRBUi4p9IfU0KDSyB9o3BQtSR5tBQ&h=AT3REIEeMXEpUYKRnv72htCkghQsIPhZOobBAZGCMx804LfVMd0UtCmufz3du6iJGsQeETFbaqOZgJYzRQStsItf8NMOFJhC2utHJ41tgsO_F83VFZ0anH32QYa7p_6NH0WUf2nXm_3WntmsjCHzxoBRWNSOMoWL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXVLQFF_4XZw%3Ffbclid%3DIwAR2jo1GrZ_14uocRdiQwu_DMJA7ZG2NNWWEBKFqCD2JJ1432ZohZbz4uPR0&h=AT1eoPBkcuu4KIa_e2ZMwxl4BdX1z2mFNiT27hxFih8evTBmz-P3oX4FXNFdF9RbAI5BlHjogqlMsc9aYOfODXGooBpWdQTF0cMfPV-2ikBg8kAuHwHpPY-Rv4cPQjahNIo5PdwD6LZ8Je1haA_g0sj5ACv2M8Ij
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPmlXBnT7In0%3Ffbclid%3DIwAR3p8aNani1743Hdr8CPHv8UdhDZTufDaQctOZ0F1gRaWKzy0Ni21KyeS8A&h=AT0ONj8qqOj2dgT0EwdcCk3VdI4J6r4wzk4AZLnUyqgPpzsIGoaBAvMlwcFr7qROpKvgV1P7yd9OQXemv5o85RQ0IU6NtEtx2vG7eM5-mLzGHRxi3PcDO_TllFezOZMBTkKCousTP4qvvqdi99vSpU4VQzFJ3Cqy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBJkFWqB95Tc%3Ffbclid%3DIwAR2xbAc6rj9wnc0k22ZiPgyDlodakemHpjYK4_-ZWXe8ahC7vlD1AkD1UXU&h=AT2Nv0MyngdeeSN_Tl7S38b0j9fN11qwWuKZnG9mvvDNj3_W3LbG5T6ukPIWc9Z1aDJr8g5bNxJjeTu2Siw98CAbs3_IZokkOqDJ8SToVBR8-CwAPFGU3rS9imCl7Zx1IEuAjOSn7LOE1aLK5BJWviiJQFVw4QIY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FV_aSdDkVMt4%3Ffbclid%3DIwAR3BvrWfoz-nV8MYK6oXcpgu46sRvDyXwc56GuQaQLFGNPCtvn67sLRVaW0&h=AT2khvpiYyVOp4yLI_Mjvgb8gENzaeIKXo4JaSkojFPacaLxKcoQiIwaM_TEzc3iz-B1I831ULCOvryyOSubctKcHJBl7UfuO9QJ2ciUeObeuvX_MWsrpWE22MCK1qTSxf92FOmxUnPXOHdY8XygcAA5xaqPwF_i
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOAcmy57Dp-g%3Ffbclid%3DIwAR3XbviiaFOrlXgXzLgaML4jE4F8IvjHnniwhF3D5sQ-YsKA9Iis6XH9Ygo&h=AT2NNnwkVHIRmEU85ZpXHLZX5KJY_BDodtHHtuRwcjHuLb_N4Zau6iz1mf-Kltyxi-h6fJIF4AXz2HoWNR1EsLZVfBs4up_2NZzLF6cRmONnKzICPqw3-WxlFVoCOQvEJV9qCN0h87uDSka9KKty7m6_xxtiOD83
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1NNyxNH-aQY%3Ffbclid%3DIwAR3lZz2jmfTKJWzLyHA8RLujwHgDBcKCkGAcrxVflKplQMAcFMMwIsZrODo&h=AT0Wr82L8bhO6LpvSi033NeJtrlW8cV9DVk_Q140th6HQPcYgFbDYPg7TMNz3xO58BdL_-zGKVqCoA4FdJhxE-xJ8Bowog7X9NwEbdpr3ZlRSjbe2V7s3Y1IccGh64Gv8y_H_UiCFbKwhasfdFJfTZQr-MeBKz-p
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbHoAMm3R4aI%3Ffbclid%3DIwAR0DVCu5FWxhYH2lHqUVxpzTzHUt3XadddB1ZFggAAJn3Ch5dtrzKNTE6vY&h=AT1C_6VaNZFa1aDgdmH2dny2lz-z895kXIEbgqk3PQpv2xU8GsL7uBXQW-kOo2Uql_rBca6m44nI5AmZlyAhB4T-PNksMHAw8lQiXGM2NZXCOtl8HB0CXIo6fDxgN2AC5stVSwB99jF8WGXACw0JvCpGopHAzTgERCE_S4mQEGnmuw
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Вскрыта кубышка Кудрина | Возрождённый СССР Сегодня. 

https://youtu.be/pHWlkpyE3Yk 

Шашурин о Ельцине. https://youtu.be/GpiZvp_NAoY 

Салль С.А. о Шашурине С.П. https://youtu.be/9RlZAF1Gb1E 

Шашурин Сергей Петрович депутат государственной думы РФ 2-3-й созыв о 

ГА... https://youtu.be/Bsz25Gm2AAw 

Потанин Прохоров и ещё про приватизацию встречи с Шашуриным Сергеем 

Петр... https://youtu.be/_ST77UTA7m4 

Шашурин о Федорове. https://youtu.be/Rrt6UMORf2g 

О встрече с Зюгановым Шашурин Сергей Петрович, депутат Государственной 

Д... https://youtu.be/TCGsSeCUzkY 

Китай Индия Шашурин Сергей Петрович депутат государственной думы 

РФ... https://youtu.be/RZ2JxCC-abg 

Шаймиев, Лужков, Назарбае, Рахимов. https://youtu.be/XhJ0RhR50ds 

Про Татарстан. https://youtu.be/QtfJT3l-IHw 

Движения. https://youtu.be/iNjRhSY1kJc 

Про прошлое, настоящее и будущее Сергей Шашурин. https://youtu.be/DBXsti2IJaI 

Про КАМАЗ. https://youtu.be/xzfGsRSJlBE 

О ведической вере и ведическом центре. Шашурин С.П. ответы на 

вопросы. https://youtu.be/viQRyc1vzRs 

Шашурин С.П. Отвечает на ваши вопросы. https://youtu.be/7F6IlNRd9Cw 

Шашурин Сергей Петрович. https://youtu.be/Cn7p7-RURrQ 

Шашурин про Путина. https://youtu.be/oYDGsWX6PvE 

Шашурин о Туманове, Волошине, Иванове. https://youtu.be/tfxeQQOMvvU 

Ответ матери Вадима Нефёдова. https://youtu.be/ZMlRy1XjpiA 

Расширенный рассказ встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем январь 2018. 

https://youtu.be/RUlkqGfhmKg 

О ТАНе и вообще Встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем январь 2018. 

https://youtu.be/PHP2I7BAqMA 

"Всё у генералов" встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем. 

https://youtu.be/BZdaDR6igg4 

И про братьев Армян тоже встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем 

апрель... https://youtu.be/ZM3pjBIPwg4 

Ещё раз про СССРы Шашурин Сергей Петрович декабрь 2017. 

https://youtu.be/fQFO_F6iAWc 

По Италии Встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем декабрь 2017. 

https://youtu.be/0j3vU_5_FoI 

Про Иран встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем апрель 2018. 

https://youtu.be/FXnIPP9ck4g 

Золото пиастры 2 встречи с Шашуриным Сергеем Петровичем апрель 2018. 

https://youtu.be/bKh4LBZwleI 

БАНКОВСКИЕ #АФЁРЫ�26-2 С.П.Шашурин 2018 март#Возвращение золотых 

активо ... https://youtu.be/BnVbwqgiTuQ 

Шашурин о мужиках и суках. https://youtu.be/ROC4ZfIjFJM 

9 дол США за грамм золота. Шашурин, Золото, государство. 

https://youtu.be/2QLZR4ClgmY 

Шашурин и Гуров о банках. https://youtu.be/IknajQOftoY 

*** влада УКРАЇНИ також отримала золото за руб вивезені ... нет происхождения 

активов август 2017 встречи с Шашуриным Сергеем Петро... 

https://youtu.be/MGPenEjzmQw 

Шашурин С.П. "Где сейчас активы СССР" (#СССР #Правительство Краснодарско  

... https://youtu.be/-ZRbuFuTz0s 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpHWlkpyE3Yk%3Ffbclid%3DIwAR36L1VyDN1VC4zWloMRubhdApm8HEtHPyXejlm0kS493JfeN54WW2AD95E&h=AT3lVdepw7lJBSmYkG2JGzHeahhLDJXc-eYCtqhZgjYC2DOx9LY3MVqfpU7fRrp49_hH3JnWXmScnofBqiebNhYsACUWbo0GN9u7eq7r8qv5QGlR5to8xi4572to6CuWSRe7nBIZCTDki873jqLgBYtlp2IrdTXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGpiZvp_NAoY%3Ffbclid%3DIwAR3GrC2cDvNTjwN6rqGe4Jz32OtU7zqFVpmb_6-NNjKzNNkpbhzAMYqhF8Y&h=AT1tA-Pz4lkxNb86RvK0oqzhPIoSmOaGWwnzjjdO5nk7zQzqqsS0mhwR1_G6BM68HYo5-SvCByFi_sUcJUNecDqRbhsMKKEX7Ue3aBzJE-gtjD5IGS7OQh-nI3YStAymK8CHkw71T-1EwzpFJiH_1t43vS9ekNGT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9RlZAF1Gb1E%3Ffbclid%3DIwAR2P4Oz0BaO76C1F1U4EhrkyZqMZUG73qxB4-7trADLazHzG4qeqxgqaZGg&h=AT1Sjx0C-pLbjADtwN_PwX7Equcm8Yl-v1t3jVu5V-A9pCDOTiWadcOdXdVryCTyZEWhZxP8J7BA111lfATmomRQ0I79RjW-IdAP3oRaRwW3lstUy9FaNEXJ0P5NXyO5XyyFpFG96hsmG_tride-fokCWrQflK1q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBsz25Gm2AAw%3Ffbclid%3DIwAR1mVupjxtIB80sDpJrTdRbBxp0yI9rblSZKECg_zzR05tRRybTfQQwgr_E&h=AT2HiXuhctzH9L0o6oTpJ389VsYNmohQZxl-7Mno7Kvl1_arb5EYF56UUj_yzeDuPFdkwEa673ibc60jnc5gfwGVKh7YRE_XbQ80MQd1CYn7qHGgYAM-xL6xxkRmzbvVYwZG4NiMUl1Au2mgHJMXkRMavekou3yZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_ST77UTA7m4%3Ffbclid%3DIwAR3NvAQ25QA1cTvPF7kWTL4oSvpnMtyASMohrZVQePYwEkt42bXjZ5hS4XU&h=AT0ntrPdQNkknKUiXFy9-74f0wy5_Foup03pmJLuDYkAh90rAWHNCx8WdJibaG9-aTgleLd0ZwDGWVV4bVqeE-ANqymrINp0GXmSfC9ZjGAQDHDSpRKUFw21ozKxa7foQabSNrcKM5dTQpKluTA7RGNXkVLY-O9Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRrt6UMORf2g%3Ffbclid%3DIwAR2OxccCThARW2FgW9rfRNTkN9WXGaP6TKYNKACF4bUnJTssBB13bXhXdhI&h=AT3-vI9twiczIJPKGK2L4Efpmx4FBC_wQdgHh7l8LgaRwDC6L37IGg0lpKc9kGlP4HrUf7XH--6zYjGO30i4kEStk2e6fZrffzc04oumg5sM3nF2mU5IW2Hn9s7xUY-6_dnpG-UeIj_0A1mfJljnLQq4ARpBel2q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTCGsSeCUzkY%3Ffbclid%3DIwAR2zW2_37nnaYlpjseLzjkO3mZuX-YDuqz9kIIaWse47lIQmLP0fvgT2hIY&h=AT2ZQ9cQu03omWAItCW7ymjYrgQapWsLTVFZ0Lz-O6seUJ7NSXX9ZbkHTutZL8oUMbpnKqkrEISbnGZgID2stui8B5SjOkQxuiyepOpjo4-w2nea-XgTR8HTNtNdQ2APUF0MEous3aAP0UFXBu6n3MOen4vK4Hxs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRZ2JxCC-abg%3Ffbclid%3DIwAR15sc1V6F3aeKWpSh_o0h3lwVGZySad9eoD7qk2SNpJIgBhJjDYcAkyHD8&h=AT2bjAOVSWQcvY3AIyjd2VCdqnFGc_deTZHrSuM8F-831yExzgrL-eftRPpgmkCdbp4UWUSEq31i7DSSoX4gpr4z0R9cciCLflUiAJGXzEO2v6AgrP4q58wMZFY5dRQ50LaOx4ajNiIJTU5Ouup2uxKoGu14wrTE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXhJ0RhR50ds%3Ffbclid%3DIwAR0CKUuQdtRygq-XSK_beiZyHf1yIBBOKPsb6EoBtsei9peSXLiNuKqa9HQ&h=AT0jOLysnyDKh6vGBnIS2IvxUxxZKYokxEpiRdgooKbXlWh3URS2ly66nft6AcwEwoAooO2z7sYyGdqAh7EQBVVt3flD1c7pkk4Jiap-LhMwao74a_kjqQViICAkLXcE4ehe8iU4nZrHhb3dzpi1ZVnWAy2HJD6d
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQtfJT3l-IHw%3Ffbclid%3DIwAR1pwv6voycUK6zJgQvVIgQwFVcnlbAZsfeJ50o3h2iS-zewSHqLn5jxJUg&h=AT0wU2vCiAg6Is6arYZkf-FQaeIymvgHZeMEccx-x9YLE4GB8F0vukwEKcX-t52e-gL6wQyz4OJ84xN2GOPkHuUWV7oEQCUS1ELkwOqMyGyhlTq9B8bx0irRemVkn6xUoz_SBo3IynxNg3-khABLo_Gzt1cZRYO2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiNjRhSY1kJc%3Ffbclid%3DIwAR1cmCvu8GDo493GDgu0KsyVoo-pH1xIjjxhynUyVB6GiS4iFB1tLxXSqlg&h=AT2HgR1-jeqnYtwRtK5_E-LfOmAUJSvLzzz0tjcckZNL88mgy0OZy_XmJ4BdqGAl9Mo_ClMSG_FNbqYhQyQn8WpeSmPQ7j55lqMU4H4SkWBHu36ztnxIxf-J8l233hKkits7RGOwWTdEJQRvNiyXOtifZJCivC1n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDBXsti2IJaI%3Ffbclid%3DIwAR36_Hb6DzZeSra8j-8QzNfQRQ_E4ZlXC0B_3_uGzLqSKvA7OBzdeW4c_kA&h=AT20rucMrQWBlm-tfPo-UDLD7nvQfkMmLQfI4pWYKxQtWvoUEfe_F3BlfM0szxsdhsSoDAdDYsZN346GRGc-FePSRsa36xT3tB602EB3j12LLONfsUWqbX22QewDc94kx-Ihci8xgHP5luEDbFzEx_gk2jkJUfHW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxzfGsRSJlBE%3Ffbclid%3DIwAR1nXV2oxQhPf1AlHOPueihlA6gin5VtQ4BrzmHw20V3r3sCO2i2U5hPMeE&h=AT0DmrI4JOGRv3Mi3yy7tUeUMwH0qXZ2Xd1PgeXQYShLCceqUABYN0psnlc2Mch4P4yqHk8e0xeD1tYXklCswSYcjgsXkEPDA2rVQ9K352A6twd6KnIB7jKcZPkqrXoTatVg6s-mYjvzUvWlCn9nwyemPj4iMIX4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FviQRyc1vzRs%3Ffbclid%3DIwAR2tb9qORftobaBHR7UM8S8BVAeoRL-syHzHWu3Kv1QbiiTjaenGJ3aS2Zs&h=AT24saBMUxfhhSS53sr7xEX0oKRlBsi-eEssIkAPdgcf44fCTNBBZP6w0qhiTsrMQW9mO7OWKhQu20yq-AH3xciZpvi1aBaAYap9wT7eJNtjnombhmUo9gLeX2KrQIU1ug7V9wpMPhNH0zhb8hQdNptKlQbX4B1_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7F6IlNRd9Cw%3Ffbclid%3DIwAR165XiKBf5hYfx2dj21fB-qYFqxEk4itBwCiOlMrTInB3wT6xTd7djZAm8&h=AT0RTXaXa_wYqqDb96njaZFtROdvFQIhxxOr_njViUBbcZwO8qk7bzSafDhRCBEk0dTftLd8sTAb0soTBP0szED-bGxwpPRrUuekY6mvMSYPx7lBMOZUeERcPBg9XYEeLJIu9w9BZMr5JzUXRUSF_kKkBT7UzDgW
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCn7p7-RURrQ%3Ffbclid%3DIwAR0PpQJ28q_TjDnc6KD9SvT-ZyiZvl4Fn9XMPmfmIkHcLfzMnWlTnSW9_RI&h=AT16FqYQOPD3PzajWepR8KtL_bSwodoJLNO8IqaO70BKGkEvhLbef1r17niann0T_WFfO1ZF1jJKkUWcodlCf284p649lcYUZ1NgOy4IGNrKMk2mGK3cJrIrHYDVE7AjKf773vxERF44af_L6JF9tV1ZQMLfJKUx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoYDGsWX6PvE%3Ffbclid%3DIwAR3SKS49Ako1YQEu69q4f_pUZX22BIOH5NSjbfbgpcDsdQBHbnT-dDhG2lY&h=AT3luUkZRlhedVXKlUP4KAz5a_7DGHzdRJNwZDKkn5RCPEVEiHu2NrjBwO2raOIOfNJQmkH1GFO6tDd9n4dzWLARLLFxAd4aSWLt-vTV9R2e0leCXrBcSOQcv37__CTLZ3Vdz0YjE1sGa-MSQ3n3NiOvnVPrid_P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtfxeQQOMvvU%3Ffbclid%3DIwAR0m5WYcpRNOSKlecgadoOrdqL9jH0fqMVNQDCRewKAArV6iA6QeM8vL5sI&h=AT0TCz2KX1b9i1VCYatO2KkVbGqe0Y_X4u0UlRuVEYcX3UfPNf_HuJkrs0sC9-ULdVP88UpOHd9mb8z5sF_7AGdYDWIgP-743ULZH1o6yoHcEN5U5_mreINwpFDmxiliawWijsjw8PxLgPA2KRsSwmmYo-WFeukI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZMlRy1XjpiA%3Ffbclid%3DIwAR3uu6ScBygtZIV99Gov6AbnvQ2QgqbzWBSVMyjb-XYiptOT1N_4SdMAwM0&h=AT2i-35T6ymfxV3msBXOvBW3fbfiIGNrMFd5TEx_aE8bozvVWR-GomxCr5VlT9Cv_Gw7w_1eqPmtUu38bJD4RNfBPyIgbKTcw-yzCQej9gBLSAqhj8Jte9oshaQ2LkBQ8Q2n76FIwgc-GDSvgsyhEvC3a-Aw5k5b
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRUlkqGfhmKg%3Ffbclid%3DIwAR09H9pec_IDDH-zMt9u0DIgIfANfWmNX-dJpPkyqUrBs-1tlHcb1PhSO68&h=AT20WolOykb8BWvHkUt_sz3AsVfjBkgK7zc7MbWUbt-itiUEYymdi_BINFzjJxaDJmi4bogrzuqLN0TdYHJExSUH0aNzTyrEIGnIwG37smYrR4B6fppJ8RSIUuDSybkwNGddMQLSiZtn7kkaW086zwZ7E99U1Q4P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPHP2I7BAqMA%3Ffbclid%3DIwAR0iLOLxhjdGblx-Gnf0ZFAlcEwAUJ8iQfxC7nW25-OHU2B0u20yjLQjlzo&h=AT2g-mqT-OTRJeUvnEOAJLx8LclcbO42XW49Ge0f5-fxmzPgxo1rncAH4hLWkVzyzgPRWLzO7B7be_KDqRgv1IxKrJLQjVyRlmC80ITmrj1A3_rAw0yHKW5s3qjMX5V_6vYj9dfDmxdFFyVDu31gMizDuUhZGSuU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBZdaDR6igg4%3Ffbclid%3DIwAR1oEjKFtz5Y6GJTrHIWifVNzlsGKtIp3y3yhOPPL3mIigNTFGMXuSQtnE8&h=AT0N47tYQOzSDnlLVl-6NYgVPyeheI24t04gIUCKLHjgDpBQ6mwx7rg4Zk6cykSbw54nHrUWrhXMKcWHvG17CcHeQEfwdaROmPlQKvYlZGSxEUhpZrSuJVF6fYDjNfyHubw31QXIyoJ_H8SCZ-JHhGhpiPIa0ct0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZM3pjBIPwg4%3Ffbclid%3DIwAR2cBLJGAfR2ZOandHK1k1ZKY1gRCpe2peMcqvZ8VLKjvux-K0MZJstMSNk&h=AT12Un2e8tbCIopfln4Gj42bqODGL2we8gDMeBIFTXhSumkfSL8ZRA8aQphAWC885S0_JzxZr61RIi4OI4CFLVFcNKhstxpRGIBAE7kKKMLsr5LtPfuC6RZIcHaV_hz_HhczOcgdtpEbnDuq23ElE2OCrIT-f-Ir
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfQFO_F6iAWc%3Ffbclid%3DIwAR08_tjWvnqd9w2O-3YeAZDTZKEfWIlRvkfEOhfhT6SrFMy83KuDJ1Oxqvc&h=AT0cympyfdcylrxhlzF_iBq1rNCiQSoZ6wlmCqinud5SJ-BF_PdbmrefXs9qsW999jxx5q7AOg754oePiVS-bfMW8TbnqB-dxDGLSVSEz1m75hg6DhRv978EHipTzc1hYoh1exbyPeLHlyu4mBt7pszRGHd-a9SB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0j3vU_5_FoI%3Ffbclid%3DIwAR10mnTSzoALxsF02Kol1YY2Msy36_BfT21W5Ex98huq-bg8AaKedBXoTOQ&h=AT2_2ezdrf3gLnDsx2J00Sv_Q1HEjdFG2XOJ8oruPm-uISqXQh-2p7p-KHbesultMyELac1YlmHbx7WQDT6F-LiKP65vYY9PumO9shdrp-B1vaaQK6Cvpg_iY5Mfah3h1Yo-Yyju4IFkP0g4iTX5NuD7KxBmw9Ah
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFXnIPP9ck4g%3Ffbclid%3DIwAR3O1KdeFzfo-Q16r6Rt6lHckQf1JiQ4xzlil6Iap_Q4KuHKDk3krbeaQRw&h=AT3Eae4USfgLO-w9ZUNaXxfrIcX_PKdgqIbyka29cjz9cXxgnaUBdas7smT7DrTNj2_glihWERoWO7w-QpnhMTIkA2GhJ4LBpmFZcbB5d2eLAKI9D19Abi07o-BGoE_f563AoJeA_CdjQNETGhClH4ivHIwXU5R7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbKh4LBZwleI%3Ffbclid%3DIwAR0McLT6BcIwoObgYeCvn3eIli3gcL5kowpU82-PjWbCIKU7XbMPg0VJ9g4&h=AT2pRXuQQH3f7Rc84y87LXYW9SwOcpu1qIyyJ_uVPCJdg60tfhDsrLuxJQJ_6yQcEBfaUfDACrM0FI8nB6b13arrKf1kn8dD9eokk9q1GqVFdjuAtJRov2cwDLxA2XUixsySCRSoacXVNf0zL-VQODGHYulLPMvp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBnVbwqgiTuQ%3Ffbclid%3DIwAR3eStnoRR8TI52Un3NDBLsz0ImYtBzZtDQBH4H6WPZaWqZaDHsqeGmFe0Q&h=AT0m2jlXf08b5-oNeM5bXv2p1IcRQlWvOguIyPj09AOesn2ir8xHOEpobaJXFRlC-pNciUslRz5j7pueRNSOxFpP-oxSfSc2IPi8esI1d9Q7A3tFFA2Nmp0p4lHPGX5zARSQB-qxLQ2LQ2zRQbZQG0JUHSgQJ9M92JFuiTZ-MyjYqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FROC4ZfIjFJM%3Ffbclid%3DIwAR3Iv6LjfqU_xb013Cw3ywq-QPITx4xvO6eFN_pM_jfhSQLqG-if2aIZeZE&h=AT0QsIjJpD5lf_-JfDND-CPsu0KobmhMvkzdY_RKXEVP0fI0uoK0IuJkOtR9tak6ccw26x-VWJ6vvU1WrOxei9YmZr7GhZmyG0y2vlTeHaDiXLsL9jG3zsRNiWr-7vlHQWM6UzXielzLDsVM6uWV87stMCcg9x9yW0rct8JSWP80jQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2QLZR4ClgmY%3Ffbclid%3DIwAR2zqf0MOtqR1bRAZiEJlAU4bPdgzR6ZbcHKaazkBLKvqY23jt31KM-jO90&h=AT0ngF5zZvD7_T4I2P2a8g7r2eTnoo5E6bJaSFd2NTOPqdVJtKX_ngyg1svo_Ey2v7k13xlTW1g-_6WhgEGgb1NkqhjIQEJEJ7-KJjaZytkcTzgY3jplV3Mn_cgUaJtp-eIyGfThcCr4tsvQPk25oPHONqKO5__a
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIknajQOftoY%3Ffbclid%3DIwAR19AVjnvnHaA0YOL7foa0Sk8KE37BXGK3wrLFvxmGFm33nkJOhs_QvWgFw&h=AT0rHOXfwTJFOgHlUuX0rpK35oTGz39yVHI1KIDw1Tr24oqeq1zJ7ipmZyHybllJyoaTmWmmAg-_pTkypk7WJU4_hHPMGqzokfHlb5-gVcUb9-bJMlLOk1FyjLIp54h9PgpyBHShvrKQmOZqIxpsU8cyoAUUgYS-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMGPenEjzmQw%3Ffbclid%3DIwAR0oPBVrvDlt-hG1A3O7GBDuaxwYvih1p4_vEBwqFOzoh1aMHNCCVJCIMHo&h=AT3wV8BLPkEvFUUqpas8r218_szyfu6W3RUUFjJDgmHWS_OcuPAsZRxaReeiD76PiYfh3_bcXXOgM5J7RjdLc_5rxg5iuaTQnRg--ccEu2sPiRGeYSnS0J6SICQXF6yIoLsxRRNx6CuLwhp61gk9MW0n9t9apV93
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-ZRbuFuTz0s%3Ffbclid%3DIwAR2at1IwpdvdTTaqAKMsuUCZXLhkLzkZ9Wpd84qHaeAl0L_bGMNnrJdI2OM&h=AT2UXA1zo4VpSMACdvPMHCeeZewu7hBqUWeUGXKge1G5IrG6b4ZvZsy3gweH6hWt5HGwbmfIdbKTqQifsA6aieNg_cVaAmq2A0vGkmQoJ8O7rIpRL7P9V7fsVv7z52NzP_Ahhlo9G-K6My0vonN4GfNlM7B6FK3U
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Клан Баруха, Рокфеллеры и Ротшильды – кто правит миром на самом 

деле? https://youtu.be/aHpOlQtIQrg 

Скандальное интервью Буша про доллар, евреев, Россию и Украину, 

https://youtu.be/y1g_uL20FoE 

ОСТАННІ НОВИНИ ... арест Ливаева. https://youtu.be/VaMlwQbKwfY 

Конец "алмазного короля". Арестованы родственники друга Путина и Трампа . 

https://www.svoboda.org/a/29589879.html 

Взгляд о Шашурине из Германии (повтор с лучшим качеством). 

https://youtu.be/cmuX4nMir70 

Монако встречи с Шашуриным С.П. https://youtu.be/HIXESOoJYk4 

Встречи с Шашуриным С.П. https://youtu.be/leylxevGJCc 

 

4. Лист від 10.04.2019 р. до Романчак О.Г. 

 

Дякую за нагадування, Олександра Григорівна. 

Нажаль, аналізуючи усі виступи Сергія Петровича, можна зробити висновок про 

його обмежену дієздатність з невизначених поки що причин: 

1. Він весь час заговорюється у безкінечних повторах одних і тих же текстів одними 

і тими же завченими фразами. 

2. Він жодного разу не розповідає і прямо не відповідає на поставлені йому 

запитання щодо наступного. 

2.1. Первинні документи його правової суб’єктності щодо Банку «ТАН» і особисті. 

2.2. Його розрахунок активів СРСР, їх приналежності бувшим республікам, як 

підстава для постановки активів на баланс Банку «ТАН». 

2.3. Основного документу, як підстави для призначення його розпорядником активів 

СРСР. 

2.4. Способу постановки йому на баланс активів СРСР. 

2.5. Фізичного перевезення і збереження активів у сховищах його банку. 

2.6. Часу, способу, задіяних осіб виконання робіт з перевезення такої великої 

кількості (ешелонами) металу за кордон. 

2.7. Контракти на зберігання (використання) активів закордонними банками. 

2.8. Обґрунтування відсоткових ставок на активи і розрахунки депозитного приросту 

активів. 

2.9. Спосіб користування активами у закордонних банках посадовцями Російської 

Федерації. 

2.10. Виписки з рахунків на його ім’я і контрактні документи депозитного зберігання 

активів. 

2.11. Його реальна можливість користування активами, як розпорядника під проекти 

і програми розвитку і соціального забезпечення. 

2.12. Його юридична спроможність і дієздатність передачі розпорядчих функцій 

користування активами за нотаріально оформленими документами. Права мають бути 

надані територіальним громадам, що оформили свою правову суб’єктність і подали своє 

Звернення за Рішенням громади у пропорції до кількісного складу громади. Кошти 

повинні бути розподілені на особисті і громади (кооперації). Особисті кошти 

зараховуються в електронному вигляді на особисті рахунки кооперації і списуються на 

особисті витрати соціального і матеріального забезпечення. Кошти громади 

зараховуються в електронному вигляді на рахунок кооперативу та повинні списуватись на 

витрати розвитку і соціального забезпечення. 

3. Він спирається у своїх поясненнях на обмежену спроможність користування 

активами за причин відсутності виписки з Держбанку СРСР, що не дає йому можливості 

отримати Путін. Якщо він справжній розпорядник активів і ці активи розподілялись з 

балансу Банку «ТАМ» на баланси закордонних банків, то йому виписка з Держбанку 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaHpOlQtIQrg%3Ffbclid%3DIwAR0ZPsUWK88cHFonyBUW7_o7EiTXLRPHxiot44ONpLNino7bisdap5YC7u8&h=AT2NPzk4V81A0gsFSAWzeWH3nG5QoEK9i9uFpxOb9jlv6tHwfThmTcY2z4HDRXk943Om0WY7WKryCDIy47jVdIckgiUK0oo-liIQXf3_6CmoA7H-kG8uj-tGEE9xsT4Qqtadr3dQafeLLmmWnQIp6yDwYaVOogVe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fy1g_uL20FoE%3Ffbclid%3DIwAR3iVmcejTO-HqCN6ZZcsLn2CSI4vbe1B4c8rHPGZrav0mLejupjQZyE0Os&h=AT39yE0lyFs74dd8yRbfD4GwFd-T2OL6RXYdE9i1sHx3kPUqONPzJsauB1x0SJ9hz2arLt6l6IB5x9oasBEKRd9rP4vguAj2SCQw_myx3HRWV-E_6VMqa17AWqIz_C0gqFV2wwXlBDMHAuiU04j-un_-mkDdfDC6
https://youtu.be/VaMlwQbKwfY?fbclid=IwAR1ESdJ-25jBjMA59UOgdJylWz2dKvrlw23262S5ZbzLpN1KQyFOSCME80c
https://www.svoboda.org/a/29589879.html?fbclid=IwAR1qhjyZl3n9f5dWwjQr7Br3LEPpWgGsvhK8j8bdtc6WvacE3I6-0bZfv5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcmuX4nMir70%3Ffbclid%3DIwAR2SiSZC1oGcB-t6lqHvX_UNWwXszpwto594w0yzhWkii3TJuBjbmuAHZ9M&h=AT1b6i3aL1Oi0Ed7PDLKuLHD0M9CoFSRmHgBHSoPJJFY6pLeaSJP6i8C7kteGy4qB2TTW5SJtk_B8TW7sKdZaHGe5ySqtQ1OlaMVTGfDBWwqAZKtet5kg1LjoOZ_6f7n18VtrUwV7VdDGtfJJbSXgkdOk5zTnvEY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHIXESOoJYk4%3Ffbclid%3DIwAR0oXfBwjGhT0wJWxj3E76ayQ1ofnxT3_xe0JAeCTQd-c5ixFLYMOoKoAmQ&h=AT17u-Fq97PVUerso9wyRkwUYlu369iFZMIGb-gOcUgayGaPdClRnsNWFA9hFqFeOQIWRuZqLSYTorLD6lbIOgkW9j5-aCWRvD7SH907Mx53aAW6JF4y1huCbwlvbcW1-KMIMgy3tPile4hqG4WP7MUA2ZtC0Pm1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FleylxevGJCc%3Ffbclid%3DIwAR2XLGjVdYMXUq3dMvHmOGuwxTPyHyiy7gFdnZzBr7etzp7h2BwB3uof2U4&h=AT1HuMIk72Fc1EKXBD1B02yyd-BaXkV0LltbvMVRnk3Ii356uofKmPu0YUecAIkWHQK1vXj1ZpdIJWnadU_FcpkH_gFWWjwOCwxxeBG0yTZhEG2Sa3YvkMKF5b2RLrfnUqDVHAihmbw5YeceNK56RHiltLI0ToLm
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СРСР не потрібна. Йому потрібні виписки і первинні контрактні документи, акти передачі 

та накладні з його власного (80%) Банку «ТАМ». 

4. Його представник Олексій Манжосов за нашою домовленістю обіцяв через 5 днів 

після нашої бесіди відповісти на реакцію Шашуріна С.П. щодо співпраці, - але він 

мовчить і на обережні нагадування не реагує. 

Поки що до справи, пропоную обговорити напрямок майбутніх перемовин з 

Шашуріним С.П. і проекти документів, що я прикладаю до цього листа. 

Нам потрібен документ від нього про передачу розпорядчих функцій на активи і 

дивіденди активів народу Республіки України. Можу проект такого документу написати. 

Якщо такий документ не забезпечує дієздатності, то повинні бути надані документи 

– додатки 1.1-1.28, про які я написав у «Плані дій з повернення внесків народу України в 

СРСР способом забезпечення суб’єктності територіальних громад України» та у «Фабулі 

виникнення боргів перед народом України за результатом розпаду СРСР на незалежні 

країни, виникнення Республіки України». 

 

З повагою, В.Г. 

 

ЛИСТ ВІД 22.03.2019 р. ДО РОМАНЧАК О.Г. 

 

Ви жалієтеся, що вже 5 років ніхто не хоче зайнятись самоврядуванням. 

Не дивно. 

Вони нічого, чи майже нічого не розуміють з того, про що Ви їм розказуєте. В них 

просто "дах зриває" і вони про усілякі доводи більше нічого не бажають слухати, тим паче 

- робити. А ще коли вони бачать такі пачки папірців, що їм потрібно скласти та ще й за 

них воювати, піддаватись гонінням, витрачаючи багато часу без впевненості у результаті, 

і все це за власний рахунок, коли і без того грошей не вистачає на життя, в них пропадає 

усіляке бажання обирати такий шлях свого життя. Вони розсіяні і вже звикли бути рабами. 

Після століття перебування у злиднях вони вирвалися на простір вседозволеності, 

штовхаються ліктями біля корита і намагаються особисто вирвати найбільш ласий 

шматок. Так було з усіма народами, поки вони не заспокоїлися, залишившись ситими і 

забезпеченими рабами. Наші раби ще не ситі і не забезпечені. Тим більше, вони звикли, 

що за них все вирішують. Хочете вірте, а хочете – ні, але це вже часткова ментальність, 

яку треба змінювати в т.ч. і просвітництвом. Але, я впевнений, що в іншій формі, що 

вибрали Ви. - Це моя особиста думка. 

Ви їх вичитуєте, мов школярів. Не треба. Дарма. Не зрозуміють і ще більше 

відійдуть від Вас.  

Змініть повністю тактику і риторику. 

Спробую як щомога проще це пояснити. 

По-перше, що зрозумів я.  

Всього дуже багато і усе дуже заплутане, та і до чого усім в усьому так гарно 

розбиратись, як Вам? Ви в цьому бачите нагальну потребу, як лідер, і з наполегливістю 

сповідуєте. Вони - ні. Їм потрібні дуже прості тези і висновки практичного життя. Їм не 

потрібні емоційні докази про те, хто кого як назвав: народ України, чи український народ, 

чи просто народ, чи українська нація; Республіка України, чи просто Україна. Тим паче, я, 

наприклад, чого не зробить більшість людей, до яких Ви звертаєтесь, перечитав 

Декларацію про державний суверенітет України. Там використовуються усі ці 

формулювання, у різній послідовності і неможливо не фахівцю знайти у цьому сенсу. По 

смисловому значенню тексті, я зрозумів, що цей документ, не знаю з яких причин 

(відсутність грамотності, глибока ідеологія на рівні підготування упередженої диверсійної 

діяльності, тощо …), не відрізняє понять з перестановкою слів. Фраза «державний 

суверенітет України … в межах її території …» свідчить про те, що слово «Україна» 

ототожнюється із поняттям держави, що розміщається на певній  території. 
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І т.д. 

По-друге. 

Ви знову використовуєте поняття «фізичної особи», перекручуючи його зміст. Слід 

нарешті розібратись, що якщо це поняття було введено пізніше, ніж ми стали свідомими, 

то це не означає, що воно нас принижує, не ставитися до нього вороже, не будувати на 

ньому політику ненависті, до якої нема ніяких підстав. 

Ще раз прошу Вас у цьому досконально розібратись http://st-nk.mozello.com/forum/.  

«Фізична особа» - людина у господарських взаємовідносинах. Це поняття включає в себе 

в т.ч. і поняття «громадянин». Там де держава у відповідності до Декларації про 

державний суверенітет ставить вищими загальнолюдські цінності, норми міжнародного 

права перед нормами внутрішньо державного права, надає людям рівні права, вона 

використовує поняття «фізична особа», там де розмежовує – «громадянин» та спеціальні 

права правила для інших осіб. Це дуже чітко відображено в усіх українських законах. 

Не треба породжувати ненависть там, де для неї нема ніяких підстав. 

Треба зосередитись на самому головному конструктивному творенні, відкинувши 

боротьбу з вітряками і нездоланними на цей час перешкодами. Треба не бодатись і йти 

далі. Прослухайте повчальну пісню https://www.youtube.com/watch?v=VKOmfO2zCFY. Я її 

привожу не стільки для того, щоби Ви залишилися цілі, а для того, що ви станете свій час 

використовувати на продуктивні дії, а не холосту роботу. 

  

З повагою, В.Г. 

 

ИДЕИ ДВИЖУТ МАССАМИ. ЧЬИ ИДЕИ? КАКИМИ МАССАМИ? 

 
29 березня 2019 р. 

Статья написана под впечатлением видеоматериала, переданного мне Лесей Божак.  

По сюжету: Люди старались, готовились, прогнозировали и ждали этого конфликта 

для того, чтобы преумножить свою скорбь и обиду, привлечь еще больше борцов за 

справедливость. – Их ли справедливость? 

Жуткая смесь обиды, горечи утрат, паранойи и массовой истерии коллективного - 

бессознательного, основанного на отрывках поверхностных знаний, внушенной веры в их 

правоту. Убежден, - частичную. 

Идеальный продукт гибридной условно тихой войны для разрушения общества 

изнутри.  

Идеолог и заказчик - конкурирующий олигархат, исполнители - 

продажные политики.  

Нечто очень похожее впрыснули и нашим людям под кожу. 

Беда заключается в том, что очень ловко подменены фундаментальные понятия и 

определения, очень тесно сплетены правда и ложь, которые разделить очень трудно даже 

специалисту. 

Люди ищут справедливость и попадают в ловушку коллективного-

бессознательного стадного социального возмущения.  

Это противнику и надо.  
Ему не нужен трезвый ум, холодные рассуждения, взвешенные выводы и 

расчетливые поступки.  

Внушенная вера в миф, рефлекторные однозначные поступки по простому 

сценарию и по сигналу ведомым от ведущего - базис идеологической войны, как Устав 

гарнизонной и караульной службы, который должен выполняться автоматически и без 

дополнительных вводных и приказов, - самостоятельно. 

Его задача поднять на революцию и дальнейшее разрушение собственного дома 

собственными силами.  

http://st-nk.mozello.com/forum/
https://www.youtube.com/watch?v=VKOmfO2zCFY
https://www.facebook.com/100026726681487/videos/284663175767903/?t=15
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Его кредо: слабая и враждебная государственная структура  - не имеет права на 

существование в цивилизованном обществе. Следует разрушить такую государственность 

и на охраняемой ею территории, расчистить площадку от мусора и нефункционально 

пригодных нищих рабов для дальнейшего строительства цивилизованного общества с 

необходимой концентрацией послушных пригодных состоятельных рабов. 

Обращаясь к понятию "раб" я никого не хочу обидеть и призвать к возмущению с 

"выскакиванием из штанов". Я всего лишь хочу заметить, что пока, к сожалению, не знаю 

общества прямого реального народовластия с беспартийным республиканским строем, 

который провозгласили граждане Украинской ССР в "Декларации про государственный 

суверенитет" от 16.07.1990 г., Верховная Рада в "Акте провозглашения независимости 

Украины" от 24.08.1991 г., украинский народ на Всенародном референдуме01.12.1991 г. 

К сожалению, спустя многие годы, провозглашенное народовластие Республики 

Украина, остается целью, к которой граждане страны продолжают стремиться.  

Надо убрать "растительную почву" внутренних возмущений, как основу гибридной 

войны «из-под ног» противника.  

Просветительство должно иметь спокойный фундаментальный, очень взвешенный, 

светский характер. В нем не должно быть места проявления эмоций, - только холодный 

ум, грамотная аналитика и практические выводы.  

Я лично убежден: 

Энергия должна быть направлена не на бесполезную борьбу, а на 

конструктивный позитив - созидание альтернативной независимой ПЛАТФОРМЫ. 

В соответствии с принятыми решениями украинского народа должно установить 

реальную субъектность: 

- человека и гражданина; 

- территориальной громады, как единственного источника власти; 

- государства, как республики прямого народовластия. 

Я вижу этот путь – социальную технологию справедливого общества в эволюции 

– создании ПЛАТФОРМЫ в СЕТИ кооперации, СИСТЕМЫ и паритетной международной 

межотраслевой кооперации на базе Программы «ЭКОЛОГИЯ– ЭТО ВЫГОДНО».    

Нам нужен "МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ" в будущее, а не рабов, возвращающих нас 

в прошлое.  

Надо строить новое так, чтобы мешающему старому просто не было места. Есть 

антисептики такие, при которых грибок может завестись только через тысячелетия. 

Диффузия паразитов в наше общество должна быть исключена новой системой, которую 

мы строим. 

Призываю быть выше «обгладывания костей и приумножения обид 

прошлого». Давайте строить будущее, спокойно трезво оценивая и оставляя за собой 

уроки нашего тревожного прошлого. 

С уважением, 

В.Г. Петроченков 

29.03.2019 г. 
 

ОЙ! – ВІН І МЕНЕ ПОРАХУВАВ… 

 

01 квітня 2019 р.  

В мене останнім часом Леся Божак – натхненник написання коментарів. І це, мабуть, 

добре. Бо хтось має допомагати триматись у тонусі. Я їй дуже вдячний за це. 

За останнім листом від Лесі встиг подивитись тільки матеріал: БАГНЕТ НАЦІЇ: ЦВК 

в іноземному реєстрі «Dun & Bradstreet» 

Побував на сайті компанії «Dun & Bradstreet». 

Перегляд матеріалу і супутні висловлювання представників територіальних громад 

надихнули на наступні аналітичні висновки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_1991
http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/
https://bagnetnacii.blogspot.com/2019/03/dun-bradstreet.html?fbclid=IwAR2wnGs9Zn1E604P2fxhINKuttb7Doyr0Pt_rJyIFOzWwHc5SDQDHwRXDxw
https://bagnetnacii.blogspot.com/2019/03/dun-bradstreet.html?fbclid=IwAR2wnGs9Zn1E604P2fxhINKuttb7Doyr0Pt_rJyIFOzWwHc5SDQDHwRXDxw
https://www.dnb.com/
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По-перше 

«Dun & Bradstreet» - інформаційна компанія, яка використовує дані в т.ч. і учасника 

своєї всесвітньої мережі UPIK – Unique partner identification code. Її призначення – 

заробіток грошей на наданні інформації про можливих клієнтів бізнесу. Чистота 

інформації – на її совісті. Я не знаю, може у закритих звітах перед замовниками вони 

вказують саме на ті моменти, проти яких Ви протестуєте, як фактор відсутності надійності 

клієнта. Але ж, це їх власна інформаційна система. Вони не політики. Вони не панацея і не 

істина останньої інстанції. Ви теж можете там зареєструватись. Оцінка Вашої адекватності 

і фактору надійності – це буде предмет закритого звіту компанії для замовника. 

По-друге 

UPIK (я  про це писав) – приватний довідник, якому все одно до тонкощів Вашого 

розуміння приватного чи суспільного права. Цьому довіднику – чим більше клієнтів, тим 

краще. Він не несе відповідальності за чистоту інформації. Він офіційну відповідальність 

за достовірність інформації покладає на джерело цієї інформації – на Вас. 

По-третє 

Є запроданці нашої Вітчизни, які здатні підлизувати дупу будь-кому. Тому бажання 

всеосяжної інтеграції трансформується в уродливі форми вітчизняної міграційної системи. 

З моєї точки зору, паспортна система обліку громадян повинна бути, або окрема, або при 

Відділах реєстрації громадського стану. Згоден, паспорти громадян – не міграційна 

справа, хоча їх форма і зміст повинні відповідати вимогам сучасної безперешкодної 

міграції людей по всій території Землі. 

По-четверте 

Неправильна система реєстрації – погана тенденція, але наявність підзаконних актів, 

що протирічать Конституції, є причиною їх зміни. Давайте конкретні пропозиції змін і 

тільки в преамбулі цих пропозицій – причини. Інакше – це спосіб збурення суспільства, як 

ланцюжок гібридної додаткової боротьби із народом. Депресія мас – деструктив, а не 

конструктив соціуму. Депресія і безвихідь з’їдає організм соціуму із середини. 

По-п’яте 

Ми вже живемо у 21-му віці загальної інформатизації. Може хтось і не помітив? Але, 

незважаючи на особисте бажання відгородитися від усього світу, - це вже недосяжна мрія 

особистостей, ментально і розумово розірваних з дійсністю. Нових форм набувають як 

кримінальні, так і позитивні соціальні кола, їх можливості і форми управління соціумом. 

Не треба вводити себе та інших в оману. Сучасні форми реєстрації не мають найменшого 

відношення до дискримінації. Тільки виконання права людини і громадянина способами 

його забезпечення – законами, є формою свободи чи дискримінації. Треба боротись за 

приведення у відповідність конкретних законів нормам права. Кількість реєстраційних 

форм може заорганізовувати облік, авторизацію та ідентифікацію осіб. Це теж технічна 

задача оптимізації витрат суспільства, що вирішується на законодавчому рівні. Її просто 

треба вирішувати. 

По-шосте 

Кожен господар своєї домівки має право особистого визначення режиму доступу до 

своєї домівки. Не бачу причин для обурення, коли цивілізовані країни, об’єднуючи 

простір дружнього співіснування, вводять свої стандарти безпеки доступу до своїх 

домівок. Це компромісні рішення народів, що поступають у відповідності до рівня свого 

соціального розвитку. У Вас завжди залишається вибір: або поважайте і виконуйте; або не 

заходьте. Не бачу жодної причини для обурення. 

По-сьоме 

Не треба «зводити тінь на плетінь». Не треба нагнітати істерію біля тих питань, що 

«не варті виїденого яйця». Не лізьте по чужих домівках із звинуваченнями, що в них щось 

робиться не так. Там теж не все ідеально, але це їх право розбиратись у власних 

відносинах. Не користуйтесь заразою, винесеною без дозволу з чужого дому. Станьте, 

нарешті, цивілізованими людьми. Наведіть порядок у своїх домівках. Будьте не 

https://www.dnb.com/
https://www.upik.de/en/start.html
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деструктивними, а конструктивними: замість генерації фобій і загального обурення 

продукуйте конкретні пропозиції – дії на виправлення і вдосконалення. Закликаю бути 

людьми розумними, а не стихійно – істеричними, колективно керованими на стадному 

рівні, бо вас «поженуть далі на бійню». Звільніться, нарешті, від цієї ностальгічної зарази 

меньшуватості. 

По-восьме 

Перегукуватись між куренями вже не ефективно. Вирішення питань громади на колі 

нашими предками далекого історичного минулого було правильне, бо несло мир і злагоду 

між сусідами, але не ефективне з точки зору швидкості прийняття оперативних рішень. 

Саме затримка у часі прийняття рішень робила функцію захисту великих територій не 

ефективною. Це привело до одноосібного керування, рабства і феодалізму. Ми й зараз  по 

факту – суб’єкти феодальних відносин 21-го століття. Соромно і прикро дивитись правді в 

очі, але це так. Тому наш шлях до сучасного цивілізованого суспільства – зміна швидкості 

прийняття рішень, прийняття рішень не прокладками політичної системи, а громадянами 

у громадах. Це Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України 

(СИСТЕМА). Без власного обліку членів НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ такої СИСТЕМИ не 

побудувати. Тому, благаю, змініть настрій: відкиньте примноження фобій і займіться 

конструктивним творенням. 

  

З повагою, 

В.Г. Петроченков 

01.04.2019 р. 
 

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

УКРАЇНИ» 

 

09 квітня 2019 р. 

Тільки сьогодні я подивився виступ Лесі Божак від 29.03.2019 року. Мені дуже 

сподобалась її громадянська позиція щодо відтворення справедливості. Справедливі 

вимоги і вільний конструктивний діалог простого громадянина - члена первинного рівня 

територіальної громади із усіма без виключення гілками влади усіх рівнів і є основа 

демократичного суспільства. Це паростки прямого народовладдя, що повинні стати 

міцним корінням нашого дерева соціального устрою. 

Кожен громадянин Республіки України повинен мати і вільно висловлювати свою 

позицію. 

Напередодні першого туру виборів у Президенти Республіки України після аналізу, 

мабуть, одного із варіантів передвиборчої програми Зеленського В.О., я сам собі відповів 

на 3 основних питання - комплексні цілі, до яких потрібно вести народ України її 

президенту.  Цей матеріал у трьох його розділах я опублікував на Фейсбуці. А от тепер, 

прийняв рішення надрукувати і в нас, на ресурсі НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, бо він не є 

політичним і релігійним. Це питання прямого народовладдя без участі політичних партій 

управління державою, як таких, що не мають жодного доцільного сенсу. Маю надію, що 

цей матеріал буде корисним для тих, хто при створенні самої конструкції нової системи 

виключає можливість існування криміногенних вад суспільства. 

"Зріть в корінь" 

 м. Київ, Україна                                                      

27 січня 2019 р. 

1. Питання - цілі 

1. Як ПОКІНЧИТИ З ВІЙНОЮ. 

2. Як ПОБОРОТИ ЗЛИДНІ. 

3. Як ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ. 

2. Відповіді - задачі 

http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/sposobi-pridnannja/
http://system.mozello.com/
http://6bquzgk/
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2.1. Як покінчити з війною 

Коріння (глибинні причини) війни йдуть в далеке минуле. Ми не станемо їх 

«відривати», - це призведе до дискусії, ворожнечі і подальшої війни. 

Приберемо причини воювати у агресора - покінчимо з війною. 

Для цього слід зробити так, щоб у супротивника пропало будь-яке бажання воювати. 

Тобто противник повинен перестати мати причини бачити в нас ворога і повинен 

намагатись стати нашим другом. 

Цього можна досягти наступним чином. 

2.1.1. Сили стримування на лінії зіткнення треба зробити такими, щоб будь-які 

спроби агресії були чреваті повним знищенням ініціативної вогневої позиції. 

Для цього просто треба запустити в роботу військово-промисловий комплекс. 

2.1.2. Прийняти нейтральний транзитний статус держави, який: 

- не дасть приводу для формального виправдання агресії в спробі стримування 

стратегічного радіусу; 

- підтвердить наміри від'єднати від СРСР державу Україна - не наблизити кордони 

НАТО до кордонів Російської Федерації (РФ). 

2.1.3. Повна економічна автономія від сировинних джерел РФ, - тим більше від газу. 

Якщо газифікувати все сміття тільки сфери споживання, то його не тільки буде досить для 

внутрішнього споживання, а й для експорту. Технології є. - Немає політичної волі. 

2.1.4. Економічна зона держави для грошового потоку, як особливого виду енергії, 

повинна являти собою потенційну яму. Енергія завжди рухається по шляху найменшого 

опору. В даному випадку - в зону низького оподаткування. Слід на нашій території 

створити зону низького оподаткування. 

2.1.5. Вектор міграційних устремлінь громадян сусідньої держави повинен бути 

спрямований всередину нашої держави. Це досягається реалізацією на нашій території 

устремлінь до прав і свобод, самореалізації, з незрівнянно вищими стандартами і рівнем 

життя. СУПРОТИВНИК НЕ СТАНЕ БОМБИТИ ТЕРИТОРІЮ, НА ЯКІЙ ПРАЦЮЮТЬ 

ЙОГО РІДНІ І БЛИЗЬКІ, З ЯКОЮ ВІН ПОВ'ЯЗУЄ СВОЄ ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ. 

2.1.6. Необхідно дати свободу міжнародних відносин кооперації територіальних 

громад на первинному рівні (село, селище, місто), виключаючи кооперацію стратегічних 

напрямків розвитку, дотримуючись пріоритету забезпечення власних громадян і розвитку 

території України. Важливо заволодіти слабкими умами противника і показати вагому 

альтернативу пропаганді імперських амбіцій. Проста людина має дуже ясно розуміти, що 

вона воює і в 99% з 100% буде убита або покалічена, а сумнівними здобутками 

скористаються можновладці олігархи. 

2.1.7. Прибрати на своїй території внутрішній конфлікт загрози влади і 

можновладців олігархів винятком політики і політичної системи з повсякденного життя 

держави. 

Це досягається зміною періодичної політичної виборчої системи на безперервну 

рейтингову систему на посади державного управління відповідно до штатного розкладу, 

посадових інструкцій і кваліфікаційних переліків. 

А це досягається введенням «Системи прийняття оперативних рішень 

територіальних громад України». 

Система будується на базі територіальних громад України - суб'єктів права у вигляді 

кооперативів та споживчих товариств і утримується за рахунок формованих громадами 

ресурсних фондів від низу до верху. 

 

2.2. Як побороти злидні 

2.2.1. Ввести єдиний податок в розмірі 5% з транзакцій. Всі інші податки прибрати. 

2.2.2. Замінити Податковий Кодекс з 1500 сторінок Законом «Про ціноутворення і 

оподаткування» на 2 сторінки. 

http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/


108 

 

2.2.3. Структуру ціни на всі товари і послуги для населення зробити 

загальнодоступною на електронному ресурсі. 

2.2.4. Заборонити націнку власної рентабельності на контрагентські послуги і 

поставки, як форму присвоєння результатів чужої праці - спекуляцію, тобто - узаконене 

злодійство, що розбещує усі без винятку верстви суспільства. 

2.2.5. Переглянути розмір соціального збору з винагороди за працю (не заробітної 

плати) в сторону зменшення (можливо до 10%) з прогресуючою шкалою в бік збільшення 

процентної ставки при збільшенні винагороди. 

2.2.6. Дозволити експорт тільки при забезпеченні внутрішнього ринку потенційної 

експортної позиції. На зовнішньому ринку дозволити виставляти конкурентну ціну не 

нижче ціни внутрішнього ринку. 

2.2.7. Ввести політику імпортного заміщення постачанням необхідних технологій і 

грантами на їх впровадження. 

2.2.8. Норму рентабельності банків контролювати і підтримувати на рівні 

необхідному тільки для забезпечення соціального захисту їх співробітників. 

2.2.9. Всі платежі, пов'язані з державними функціями вести виключно через банки, 

що належать державі. 

2.2.10. На кожного громадянина країни завести рахунок бюджетного фінансування. 

2.2.11. Ресурси повернути у власність громадян. Земля - ресурси територіальних 

громад. Надра і водні ресурси - об'єднаної громади всієї території України. 

2.2.12. Видобутий обсяг копалин ділити на всіх громадян. Невикористану частку 

кожен громадянин має право вільно продати на внутрішньому ринку тим, хто потребує, 

або державі і з суми продажу заплатити 5% податку. 

2.2.13. Стратегічні галузі та об'єкти промисловості повернути в управління держави. 

2.2.14. Забезпечити повну і повсюдну переробку органічних відходів споживання 

газифікацією за допомогою водного термічного окислення (або надкритичного водного 

окислення), тим самим вирішивши питання енергетичної незалежності України. 

2.2.15. Створити масове виробництво бензину і дизпалива з синтез-газу за Фішером-

Тропшем. 

2.2.16. Впровадити Міжнародну науково-технологічну програму «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ 

ВИГІДНО», забезпечивши стратегічний економічний світовий пріоритет держави на 

міжнародному сировинному і товарному ринку, забезпечивши надійну міжгалузеву 

міжнародну кооперацію з країнами співдружності. 

2.2.17. Прибрати оподаткування з продажу особистого майна, як подвійне 

оподаткування. 

2.2.18. Укласти договір з Міжнародним кооперативним альянсом і ратифікувати 

його всіма державами - учасниками кооперативного руху «Про вільний безподатковий 

режим кооперації резидентів різних країн» - переміщення через державний кордон 

внесків, товарів і послуг для обігу всередині кооперації, що має своїми членами 

резидентів інших держав. 

2.2.19. Прийняти Платіжну систему Мережі закритої економіки «НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ», як частину загальної платіжної міжнародної системи на території 

України, призначеної для формування ресурсних фондів народної кооперації, як 

стабілізуючої базовий розвиток і соціальне забезпечення територіальних громад України. 

2.2.20. Після введення в дію зазначених вище економічних законів звільниться 

величезна кількість чиновників апарату управління держави і місцевої влади. При 

скороченні посад і звільненні цих громадян призначити їм пенсію на рівні мінімальної 

пенсії по країні. Це зменшить соціальне потрясіння. При влаштуванні цих громадян на 

роботу не пов'язану з керуванням, - пенсію зберегти. 

2.2.21. Зекономлені енергетичні ресурси і кошти після скорочення «армії» 

чиновників направити на підвищення пенсії та соціальне забезпечення громадян. 

http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/


109 

 

Вивільнені приміщення і обладнання передати медичним, навчальним закладам і 

територіальним громадам. 

2.2.22. При переміщенні через кордон товарів і послуг стягувати той же податок з 

транзакцій купівлі-продажу товарів і послуг в розмірі 5%, що і на території України. 

2.2.23. Відродити Міністерство промисловості і торгівлі, як плановий і 

контролюючий орган найважливішої функції держави - економічної свободи громадян 

України всередині країни і на міжнародній арені. 

2.2.24. Створити фонд нематеріального активу (ФНМА) громадян України, вартість 

якого набагато перевищує вартість всіх матеріальних активів (МА) країни, тим самим 

збільшивши сумарний баланс активів держави та її платоспроможність, стабільність 

національної валюти. 

2.2.25. Ввести контроль рівня технічної відповідності і модернізації підприємств, 

дотримання авторських прав винахідників України вітчизняними та зарубіжними 

підприємствами. 

2.2.26. Порушити питання боргів сусідніх держав і банків по неповерненим і 

вкраденим активам у держави і громадян України. Домогтися через ООН повернення цих 

боргів кожному громадянину на особистий рахунок бюджетного фінансування. 

 

2.3. Як побороти корупцію 

2.3.1. Прийняти економічні закони п. 2 цього документа. 

2.3.2. Поміняти систему покарання за злочини. 

Права злочинця закінчуються там, де він переступив права іншої людини і 

суспільства - носія цих прав. 

Після винесення вироку ув'язненого позбавляти прав обирати і бути обраним. 

Не давати покарання у вигляді "відсидки" термінів, а брати під варту в 

пенітенціарних закладах (колоніях, поселеннях і в'язницях) до тих пір, поки злочинець 

своєю працею не компенсує (відпрацює) витрати, понесені громадянам і державі. 

Процес відпрацювання зробити суспільним надбанням в онлайн режимі для будь-

якого охочого із зазначенням трудових досягнень і прогнозованого терміну звільнення 

злочинця при збереженні трудових показників. 

Відмову злочинця від робіт вважати евтаназією у спосіб відмови від їжі, води і 

медичного обслуговування. 

Відповідальність призначити з суми 10 грн. Будь-які застави виключити з ужитку, як 

антиморальні. 

У витрати крім шкоди прямого збитку здоров'я і матеріальних цінностей включати 

вартість оперативно-розшукової роботи, конвоювання, судового процесу та утримання з 

урахуванням податку і соціального збору з винагороди за працю співробітників 

правоохоронної системи. 

2.3.3. Ввести кримінальне покарання за підготовку і випуск законів і підзаконних 

актів, що суперечать Конституції. 

2.3.4. Чергу вважати незаконним позбавленням волі громадян на час, витрачений 

громадянами на підготовку, переміщення і очікування, пов'язане з цільовою функцією 

місця виникнення черги. Винних за створення черги карати позбавленням волі з 

відпрацюванням в розмірі вартості сумарної кількості нормо-годин, витрачених всіма 

громадянами - учасниками черги. 

2.3.4. Забезпечити всі державні служби пріоритетами доступу і зобов'язаннями 

поповнення єдиної бази даних громадян країни. 

2.3.5. Ввести кримінальну відповідальність за повторне витребування даних і 

документів при супроводі цивільного діловодства, додаткову звітність суб'єктів 

виробничої діяльності та торгівлі. 
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2.3.6. Ввести Народний контроль за діяльністю служб СБУ, що забезпечують 

економічну безпеку держави, що запобігають диверсійній діяльності, спрямованої на 

підрив економіки та обороноздатності держави. 

2.3.7. Основний (крім кваліфікації) критерій використання права на управління 

державними постами - довіра народу. При зниженні рейтингу чиновника нижче заданого 

рівня, турнікет на робоче місце перед ним не повинен відкритися, над входом повинен 

засвітитися напис «ВИ ВТРАТИЛИ ДОВІРУ НАРОДУ НАЗАВЖДИ. ВИ ЗВІЛЬНЕНІ". 

Офіцер повинен проводити такого чиновника до запасного входу для передачі справ 

наступнику і дачі показань слідчому. Ця норма має стосуватися діяльності чиновників 

державної служби всіх рангів від найнижчої кваліфікації і до президента країни. 

2.3.8. Для виключення цивільних хвилювань, узгодити на всенародному референдумі 

норму нульовий декларації і граничного рівня ресурсів, що не повертаються народу від 

вкраденого чиновниками, політиками і олігархами. При добровільній здачі накраденого, - 

залишити злодіям свободу, узгоджений народом залишок, що не повертається і 

мінімальний рівень пенсійного забезпечення. 

2.3.9. Завести єдину електронну базу даних «ГАНЬБА НАЦІЇ», в якій зберігати всі 

дані громадян, про вчинені ними злочини проти власного народу. Доступ до бази даних 

зробити абсолютно вільним. Членів цієї бази даних позбавити прав на обрання на будь-які 

посади громадянського суспільства України. 

2.3.10. Політику і релігію залишити поза державою на рівні особистих вподобань і 

захоплень. Пожертви на ці організації обкласти 5% податком з транзакції, як і всі товарно-

грошові операції в країні. 

2.3.11. Розробити новий функціональний перелік структур державного управління та 

утримання, його штатні розписи, посадові функціональні обов'язки та кваліфікаційні 

переліки. Ввести рейтингову електронну систему безперервного режиму роботи на посаді 

державного управління. 

2.3.12. Розробити тарифну сітку для спеціальностей державного управління, 

медицини, освіти, науки, силових структур, обслуговуючого трудового персоналу. 

Прибрати істотну нерівноправність в оплаті праці рядових громадян, чиновників і 

управлінців. 

2.3.13. Державі надати функцію реконструкції і створення нових підприємств, 

доведення їх до світових стандартів якості, самостійне управління або передачу цих 

підприємств під народним контролем в лізингове приватне або колективне управління. 

 

2.4. Висновки 

Перетворення України - процес комплексний. Кожна мета (ціль) досягається 

виконанням комплексу завдань. При цьому виконуються завдання для досягнення будь-

якої мети дуже важливі для досягнення іншої мети. Це матрична модель управління 

державою. 

Ми тільки торкнулися 3 основних параметрів - цілей, які дуже важливі для наших 

громадян і суб'єктності їх держави. 

Але, якщо виконати тільки описані вище завдання, ми станемо жити зовсім в іншій 

державі, якою будемо пишатися, яку будемо любити і розвивати далі. 

Думаю, це цілком гідний обсяг роботи, який слід виконати команді чесного 

Президента, який візьме на себе тягар перехідного періоду від політичної вакханалії до 

першого в історії держави істинного народовладдя. 

Автор і керівник, співавтор технологій Міжнародної науково-технологічної 

Програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО» 

Автор «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад 

України» 

Співавтор Програми постачально-заготівельних контор і електронної 

платформи формування ресурсних фондів територіальних громад. 
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ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ГРАНТОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ПЛАТФОРМИ 

 

16 квітня 2019 р. 

Впровадження соціального Проекту 

«Обґрунтування структури Електронної платформи внутрішніх розрахунків 

членів Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 
 

1. Правова преамбула 

16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР була прийнята «Декларація 

про державний суверенітет України». 

Основні положення - витяги з Декларації, що стосуються цього Проекту наступні. 

 I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих 

кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на 

самовизначення. 

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського 

народу. 

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку 

політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб 

переслідуються за законом. 

II. НАРОДОВЛАДДЯ 
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. 

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. 

Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як 

безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад 

Української РСР. 
Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української 

РСР. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема 

особа не можуть виступати від імені всього народу України. 

VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ 
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в 

законах. 

Народ України має виключне право на володіння, користування і 

розпорядження національним багатством України. 

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь 

економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є 

власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і 

використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. 
Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в 

загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки 

зусиллям народу Республіки. 

VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
Українська РСР самостійно встановлює порядок організації охорони природи на 

території Республіки та порядок використання природних ресурсів. 
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…. 

Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, 

його молодого покоління. 
24 серпня 1991 року Верховною Радою Української РСР було прийнято «Акт 

проголошення незалежності України» та створено самостійну українську державу - 

Україну. 

  

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський загальнонаціональний 

референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. На 

референдум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення 

незалежності України?» Із 31 891 742 (84,18 % громадян України) правоздатного 

населення - учасників референдуму  28 804 071 (90,32 % громадян)  проголосувало «За». 

28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України була прийнята 

Конституція України. 
Основні положення - витяги з Конституції України, що стосуються цього Проекту 

наступні. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. 

Україна є унітарною державою. 

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 
… 

Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами. 

Ніхто не може узурпувати державну владу. 
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. 

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. 

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується. 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 

які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 

шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності 

Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 



113 

 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією 

Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності 

народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 

суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності 

рівні перед законом. 

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. 
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. 

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної 

та ідеологічної багатоманітності. 

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. 
Цензура заборонена. 

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і 

законами України. 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - 

катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є 

обов'язком держави. 
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення 

її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу. 
… 

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких 

ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

… 

Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати 

життя людини. 

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань. 

… 

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

… 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 

… 

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 

Розділ III. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 
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Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та 

інші форми безпосередньої демократії. 
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, 

бюджету та амністії. 

Розділ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - 

Верховна Рада України. 
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. 

… 

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить 

Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. 

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються 

Верховною Радою України позачергово. 

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 

п'ять років. 

… 

Розділ VI. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ 
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною 

Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та 

законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. 

Розділ VIII. ПРАВОСУДДЯ 
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 

кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також 

інші справи. 

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання 

спору. 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. 
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 

визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. 

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та 

спеціалізації і визначається законом. 

Розділ IX. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та 

цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні 

державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з 

урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій. 
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Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. 

Розділ XI. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів 

села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. 
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі 

визначаються окремими законами України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських 

рад. 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 

будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх 

частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять 

депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк 

повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої 

обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення 

повноважень депутатів відповідної ради. 

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права 

обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського 

голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк 

повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, 

становить п’ять років. 
… 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють 

виконавчий апарат ради. 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування 

є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, що є у власності територіальних громадсіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад. 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних 

засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 

проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 

організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів 

місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, 

компенсуються державою. 

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в 

комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролюють їх виконання;затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 
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місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 

референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та 

ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а такожздійснюють 

контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені 

законом до їхньої компетенції. 

… 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції 

чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду. 

Розділ XII. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках 

інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 

повноваження відповідно до цієї Конституції. 

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства 

права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень i висновків. 

 

2. Формальна логіка – аналітика правових засад народу України 

З наведених у Правовій преамбулі витягів можна зробити другу похідну цільової 

функції «Здійснення влади народом України безпосередньо», або – «НАРОДОВЛАДДЯ». 

Ця похідна з первинних витягів - первинних правових документів суверенної 

національної держави унітарної незалежної Республіки України із скороченням до 

конспекту, має наступні положення: 

- Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 КУ); 

- права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави (ст. 3 КУ); 

- держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст. 3 КУ); 

- утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави 

(ст. 3 КУ); 

- народ України є єдиним джерелом державної влади, який здійснює владу 

безпосередньо і через органи місцевого самоврядування (ст. 5 КУ); 

- право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно  народові (ст. 

5 КУ); 

- ніхто не може узурпувати державну владу, заборонена узурпація влади державою, 

її органами самоврядування та посадовими особами (ст. 5 КУ); 

- народ має виключне право на володіння, користування і розпорядження 

національним багатством України (розд. VI Д); 

- усі ресурси на території Республіки України є власністю її народу (розд. VI Д); 

- народ має право на частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в 

загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки 

зусиллям народу Республіки у колишній (розд. VI Д); 

- земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави (ст. 14 КУ); 

- кожна людина має невід'ємне право на життя (ст. 27 КУ); 

- при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22 КУ); 
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- права і свободи людини і громадянина не є вичерпними (ст. 22 КУ); 

- власність зобов'язує, не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству 

(ст. 13 КУ); 

- держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки (ст. 13 КУ); 

- жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова (ст. 15 КУ); 

- держава опікується про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його 

молодого покоління (розд. VI Д); 

- захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 

всього Українського народу (ст. 17 КУ); 

- народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії (ст. 69 КУ); 

- державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову (ст. 6 КУ); 

- в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 КУ); 

- в Україні визнається і діє принцип верховенства права (ст. 8 КУ); 

- Конституція України має найвищу юридичну силу (ст. 8 КУ); 

- норми Конституції України є нормами прямої дії (ст. 8 КУ); 

- право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові 

України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України (ст. 93 КУ); 

- від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією (ст. 13 КУ); 

- єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада 

України, що працює сесійно (ст. 75, 82 КУ); 

- Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, 

обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування строком на п'ять років (ст. 102, 103 КУ); 

- Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади,  відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

Конституцією (ст. 113 КУ); 

- правосуддя в Україні здійснюють виключно суди (ст. 124 КУ); 

- делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами 

чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ); 

-  народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних (ст. 

124 КУ); 

- судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і 

визначається законом (ст. 125 КУ); 

- територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності 

державної території, поєднання централізації і децентралізації (ст. 132 КУ); 

- систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села (ст. 133 КУ); 

- місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України (ст. 140 КУ); 
- місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст. 140 КУ); 
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- до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, 

які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування (ст. 141 КУ); 

- строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, 

голови, становить п’ять років (ст. 141 КУ); 
- матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування єрухоме і 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти 

їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (ст. 142 

КУ); 

- територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних 

засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 

проектів або для спільного фінансування (утримання) (ст. 142 КУ); 

- держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 

самоврядування (ст. 142 КУ); 

- територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування управляють майном,що є в комунальній 

власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання;затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і 

збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 

реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, а такожздійснюють контроль за їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції (ст. 

143 КУ); 

- органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (ст. 

143 КУ); 
- органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 

приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території (ст. 144 

КУ); 

- діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства 

права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень i висновків (ст. 147 КУ). 

Майже 30 років існування незалежної країни є свідоцтвом системного порушення 

перелічених прав і свобод Людини і Громадянина Республіки України. 

ЧОМУ? 

У положеннях Конституції України закладені корінні протиріччя, що дозволили 

узурпувати владу політичними партіями – найманцями олігархату, їх поплічникам – 

корумпованим представникам Рад та державним службовцям. 

ЯКІ ПРОТИРІЧЧЯ? ОСОБИСТА ДУМКА. 

1. Народ України є єдиним джерелом державної влади, який здійснює владу 

безпосередньо і через органи місцевого самоврядування (ст. 5 КУ); 

Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно  народові (ст. 

5 КУ). 

Механізм здійснення влади через органи місцевого самоврядування розписаний у 

Конституції і Законах України, а здійснення влади безпосередньо – ні. 

В той же час: 
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові 

України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України (ст. 93 КУ). 

Абсурдним виглядає право на владу і зміну конституційного ладу без права 

законодавчої ініціативи. – Чи не так? 
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2. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії (ст. 69 КУ). 

Механізм – законодавче забезпечення проведення референдумів відсутнє. 

Референдуми не проводяться. Механізм запропонованих референдумів у формі 

традиційного голосування не відповідає потребам сучасності – безпеки від 

спотворення результатів, безперервності дій, кількості наповнення, цільовій 

аудиторії адміністративно-територіального поділу, соціальної та професійної 

спрямованості. Потрібна Система прийняття оперативних рішень територіальних 

громад України від первинного рівня до об’єднання на районному, обласному і 

республіканському рівнях. 
3. Права і свободи людини і громадянина не є вичерпними (ст. 22 КУ), але 

переслідуються, бо не застосовуються покарання за такі переслідування. 
4. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних (ст. 

124 КУ). 

Насправді, інститут присяжних законодавством не введений в обсязі, що 

відповідає вимогам захисту громадян, судова влада узурпована корумпованими 

суддями, пов’язаними із організованою злочинністю охоронних органів, політиків і їх 

замовників по-крупному - олігархічних кланів. Не набула створення і 

розвитку  безпосередня судова влада первинних суб’єктів - територіальних громад. 

Відсутній контроль судової гілки влади зі сторони територіальних громад. 
5. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, здійснюється  як 

безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 

ради та їх виконавчі органи (смисл ст. 140 КУ) шляхом таємного голосування із строком 

повноважень п’ять років (смисл ст. 141 КУ) на матеріальній і фінансовій основі місцевого 

самоврядування - майна, доходів місцевих бюджетів, інших коштів, землі, природних 

ресурсів, об'єктів спільної власності за участю держави у формуванні  бюджетів місцевого 

самоврядування (смисл ст. 142 КУ); 

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними 

органи місцевого самоврядування управляють майном, затверджують програми, бюджети, 

забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, 

здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, 

віднесені законом до їхньої компетенції (смисл ст. 143 КУ). 

Одночасно: 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 

виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (ст. 143 КУ). 

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 

приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території (ст. 144 

КУ). 

Театр абсурдів: 

З однієї сторони, місцеве самоврядування є правом територіальної громади, яка 

його утворює і ним ніби то керує, приймаючи будь-які компетентні рішення на своїй 

території, з другої сторони – ці органи місцевого самоврядування підконтрольні 

органам виконавчої влади. Народ – громадяни, об’єднані у територіальні громади, 

мають повну і найвищу владу на своїй території, створюють органи місцевого 

самоврядування, якими керують ще якісь органи виконавчої влади. Так хто в хаті 

хазяїн? Народ, чи виконавча влада? 

Більш того: Законом України «Про органи самоорганізації населення» від 11 

липня 2001 року вводяться органи самоорганізації населення - представницькі органи, 

що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 

села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом, 

існування яких дозволяється радами, ними контролюються і ліквідуються. 

http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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Зауважте: не територіальними громадами, а радами. Ради, що повинні 

утворюватись територіальними громадами, ними контролюватись і керуватись, 

самі для себе дозволяють створити контролюючі органи і мати право їх знищити. – 

Інакше, як «ігрищами на свіжому повітрі» це назвати тяжко. 

Між територіальними громадами і управлінням органами місцевого 

самоврядування поставлена міцна прокладка у вигляді і якості депутатів політичних 

партій. 
5. Статтями 13, 75, 82, 102, 103, 141 Конституції   визначена періодичність виборів. 

При наявності виключного права партійних посередників на владне управління 

державними органами і їх функціями, підкріпленими періодичністю їх умовної зміни 

без можливості термінового покарання за зраду народу України, ці норми 

підкріплюють повне безправ’я народу і узурпацію влади з метою особистого 

збагачення усіх прошарків населення, причетних до влади. 
ФАКТИЧНО, НАРОД РОЗДРІБНЕНИЙ І МАЙЖЕ ПОЗБАВЛЕНИЙ РЕАЛЬНОЇ 

МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД, РОЗПОРЯДЖЕННЯ СВОЇМ 

ЖИТТЯМ І РЕСУРСАМИ. 

Далі – для олігархічних кіл рабоволодіння вільним поселенням громадян, - це 

питання часу і техніки. 
За чверть століття народ України перетворили з самого процвітаючого в самий 

жебрацький і безправний народ на цій Землі: 

- порушені всі основні права і свободи народу, дані йому за Конституцією; 

- пограбовані заощадження попередніх поколінь; 

- народ зробили беззахисним, зруйнувавши законодавчу, правоохоронну і судову 

систему, перетворивши її в апарат насильства; 

- знищена енергетична система країни; 

- знищена повністю промисловість країни і майже повністю - інфраструктура; 

- знищена система безпеки країни; 

- знищена система охорони здоров'я і санітарії; 

- країна поставлена на межу глобальної екологічної катастрофи; 

- безконтрольно і безкоштовно вивозяться ресурси народу аж до родючого ґрунту; 

- під поняттям "ринкова економіка" на законодавчому рівні культивується 

спекуляція - банальне злодійство, яке пронизує дії і свідомість всього населення; 

- народ "загнаний в кут" і для збереження життя змушений з жалюгідною подачки за 

свою працю оплачувати свої ж ресурси; 

- поновилися епідемії; 

- віддана частина території країни; 

- збільшилася смертність і зменшилася народжуваність; 

- майже знищено і з перспективами на погіршення освіта і наука; 

- народ біжить, рятується, хто може, - відтік з країни працездатного населення 

становить близько 1000 осіб на добу. 

ЙДЕ ІНТЕНСИВНА ЗАЧИСТКА НАЙБІЛЬШОЇ КРАЇНИ В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ ВІД 

ЙОГО КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ. 

- ЦЕ ГЕНОЦИД. 

У нашому інформаційному просторі розгорнута щосекундна глобальна політична 

тріскотня щодо наших проблем і того, як їх вирішувати силами різних політичних партій, 

блоків, течій і просто окремими злодіїв. 

ЩО ЦЕ? 

Це крадіжка вашого особистого часу, вашого життєвого простору - вашого життя. 

ЦЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ БЕЗ РІШЕННЯ СУДУ НА ТАКІ ДІЇ. Громадян України 

перетворили в добровільних рабів "відкритої в'язниці". 

Якщо розсудливу вільну Людину і Громадянина запитати: чи потрібна вам політика 

для повноцінної щасливого життя? 
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Переважна більшість відповість: НІ!!! 

Що потрібно для управління державою? 

- Виконання його функцій. 

Всі функції давно визначені. 

Потрібна система гармонійного виконання функцій. 

ЯКА? ЯК ЇЇ ВПРОВАДИТИ? 

 

3. Стратегічна комплексна мета 

Для досягнення будь-чого, треба насамперед усвідомити і формалізувати те, чого 

треба досягнути, а потім визначитися з інструментарієм і послідовністю його 

використання. Це буде соціальна технологія. 

Оскільки стратегічних цілей декілька, ми назвемо їх сукупно «СТРАТЕГІЧНА 

КОМПЛЕКСНА МЕТА»: 

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 громадах. 

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

дієздатна система прийняття узгоджених оперативних рішень громадян у громадах на всіх 

рівнях адміністративно-територіального поділу. 

3.  Самодостатність і самостійність людини і громадянина в громаді – 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 України та її 

народовладдя — шлях мирних (без соціальних потрясінь) послідовних прогресивних 

перетворень, досягнення гармонії децентралізованої форми правління (народовладдя) і 

делегованого та контрольованого уповноваженими особами громад централізованого 

управління функціями держави. 

5.  Суб’єктність держави Україна на міжнародній арені серед передових найбільш 

розвинених країн світу з передовою економікою, наукою, інфраструктурою, соціальною 

сферою, широкою міжнародною кооперацією. 

 

4. Шлях соціальних перетворень 

Насправді, все не так погано, як здається, бо є реальна можливість навіть при 

існуючому законодавстві досягти комплексної мети. 
Цілі, яких необхідно досягти, - соціальні. 

Що стоїть в основі усіх соціальних перетворень? 

- Економічний устрій і спосіб його підтримання. Тільки за економічною свободою 

приходять усі інші свободи. 
В якості економічного устрою в умовах діючого права і законодавства для 

використання громадянами можна обґрунтувати і використати кооперацію. 

Забезпечити створення всеосяжної кооперації на території усієї країни можна за 

допомогою Мережі Дільничних відділень (ДВ) і Постачально-заготівельних контор (ПЗК) 

"НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі – МЕРЕЖА). 

Основна задача кооперації окрім згуртованості громадян у громадах – формування 

власних незалежних від держави фондів розвитку і соціального забезпечення (ФР) знизу 

вверх. 

Джерела формування ФР: 

- благодійні внески від обігу товарів і послуг всередині кооперації; 

- додаткові внески в кооперацію її членів для забезпечення внутрішнього 

товарообігу створенням фонду ресурсного забезпечення. 

http://st-nk.mozello.com/
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Забезпечити формування фондів можна за допомогою «Електронної платформи 

внутрішніх розрахунків членів Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

(надалі – ПЛАТФОРМА). 
В якості економічного механізму для забезпечення суб’єктності країни на 

міжнародному рівні можна запропонувати впровадження Міжнародної науково-

технологічної програми "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО" (надалі –ПРОГРАМА). 

В якості способу підтримання економічного устрою кооперації можна використати 

нову виборчу систему, яка забезпечить стабільність застосування права і законодавства в 

нових умовах господарювання. 

 

5. Зміна виборчої системи 

Почнемо з кінця – зі способу соціальних перетворень на шляху до прямої демократії 

– народовладдя – управління безпосередньо – громадянами у громадах знизу вверх. 

Необхідно замінити періодичну партійну політичну виборчу систему на безперервну 

електронну рейтингову виборчу систему на посади державного управління відповідно до 

штатного розкладу, посадових інструкцій і кваліфікаційних вимог до посад. 

Кожен громадянин країни в будь-який час доби з будь-якої точки світу повинен мати 

можливість взяти свій телефон і поміняти прізвище посадової особи, що втратила довіру, 

на інше прізвище з рейтингового списку на цю посаду. Вранці турнікет перед таким, що 

втратив довіру народу повинен не відкритися, повинен спалахнути напис "ВИ 

ВТРАТИЛИ ДОВІРУ НАРОДУ НАЗАВЖДИ, пройдіть до службового входу для передачі 

справ і дачі показань слідчому". 

НАМ ПОТРІБНЕ ГАРАНТОВАНЕ ЖИТТЯ БЕЗ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОТРЯСІНЬ. 

Нам потрібна розсудлива еволюція чесних, гідних, гордих і щасливих людей. 

При наявності сучасних технологій це можна дуже легко, просто і швидко втілити в 

життя. 

Треба тільки все поставити з голови на ноги. 

Забезпечити це можливо за допомогою Система прийняття оперативних рішень 

територіальних громад України (надалі – СИСТЕМА). 

 

6. Законодавче забезпечення кооперації 

6.1. Закон України «Про споживчу кооперацію», (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР) 1992, № 30, ст. 414). Витяги із Закону. 

Стаття 11. Основи господарської діяльності 

2. Споживчі товариства та їх спілки виходячи з статутних вимог мають право: 

створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення своїх статутних 

завдань будь-які підприємства, установи, організації, біржі, комерційні банки, фінансово-

розрахункові центри, страхові товариства та інші об'єкти, діяльність яких не суперечить 

законам України; 

вступати як засновники або учасники до господарських товариств, спільних 

підприємств, асоціацій та інших об'єднань для розв'язання господарських і соціальних 

завдань; 

придбавати майно державних підприємств та підприємств, створених на інших 

формах власності, а також інше майно і майнові права; 

одержувати у встановленому порядку земельні ділянки у користування. 

3. Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та 

матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у 

підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, шляхом заготівель 

сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, 

колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на 

власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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Забезпечення споживчої кооперації централізовано розподілюваними ресурсами 

здійснюється в тому ж порядку, що і забезпечення підприємств агропромислового 

комплексу України. 

… 

2. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства самостійно або на договірних 

засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного 

призначення, сировину, сільгосппродукцію і товари народного споживання, що 

виробляються і закуповуються ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, за 

винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і 

тарифів. 

… 

Стаття 17. Гарантії прав споживчої кооперації 

1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів споживчої кооперації та її 

членів. 

2. Організації та підприємства споживчої кооперації взаємодіють з органами 

виконавчої влади у питаннях організації торговельного обслуговування населення, 

закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва товарів 

народного споживання, надання населенню різних послуг тощо. 

6.2. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 17 липня 1997 року 

№ 469/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 39, ст.261). Витяги із 

Закону. 

Стаття 3. Типи сільськогосподарських кооперативів 

1. За цілями, завданнями і характером діяльності сільськогосподарські кооперативи 

поділяються на обслуговуючі та виробничі. 

Стаття 5. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

1. Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші. 

… 

Стаття 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу 

1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування 

своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті 

одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями. 
Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів визначається виходячи із сукупності таких ознак: 

кооператив надає послуги тільки своїм членам; 

члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед 

кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; 

послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів 

кооперативу. 
2. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками 

сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена 

або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської 

продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовляється, 

переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени. 

3. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може мати у власності майно, 

відокремлене від майна своїх членів. 

Право власності на землю та право користування земельною ділянкою набуваються 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом відповідно до Земельного кодексу 

України та зберігаються за ним у разі входження до складу кооперативного об’єднання. 

4. Дохід сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу може 

формуватися за рахунок: 
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надходжень від його членів у вигляді оплати за надані послуги у процесі 

виробництва, заготівлі, переробки, постачання сільськогосподарської продукції; 
коштів або майна, які надходять у вигляді пасивних доходів; 

субсидій (дотацій), отриманих з державного та/або місцевих бюджетів для 

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, державних цільових 

фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги; 

інших не заборонених законом надходжень. 

Надходження, одержані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом 

від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього 

кооперативу, не є його доходами. 

Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) 

кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяльності та 

витратами на її провадження. 
5. Після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок фінансового 

результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними 

зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його 

членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим. 
Стаття 15. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

1. Основними завданнями державної політики з підтримки сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів є створення сприятливих умов для їх утворення, становлення 

і розвитку шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, 

інвестиційної політики щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів та їх членів, а також розроблення механізму їх державної підтримки. 

2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування забезпечують сприяння розвиткові і зміцненню економічної 

самостійності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх членів, 

підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають будь-яких обмежень 

господарської активності та ініціативи таких кооперативів, вільної і рівноправної їх участі 

на ринках товарів, робіт і послуг. 

3. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і 

місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом. 

6.3. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 5, ст. 35). Витяги із Закону. 

Стаття 2. Визначення термінів 

… 

обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання 

фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а 

також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі 

кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 

відсотків загального обороту кооперативу; 
споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється 

шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного 

обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва 

продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його 

членів; 
пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у 

створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу 

майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки; 
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додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний 

внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді 

кооперативу; 

вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який 

зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації; 

членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується 

членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного 

об'єднання; 

цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що 

вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання 

конкретних завдань кооперативу; { Абзац одинадцятий статті 2 в редакції Закону N 5495-

VI ( 5495-17 ) від 20.11.2012 } 

… 

Стаття 3. Мета та основні завдання кооперації 

Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших 

потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та 

колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх 

самоорганізації, самоуправління та самоконтролю. 

Основними завданнями кооперації є: 
підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і 

соціальних прав; 

створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів 

господарювання; 

залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових 

ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення; 

створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської 

та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів 

та задоволення потреб у товарах і послугах; 

сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку 

суспільства. 
Стаття 6. Кооператив 

Кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок 

об'єднання фізичних та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської 

та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану. 

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі 

типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть 

бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, 

торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо. 

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші 

рахунки в установах банків та може мати печатки. 

Стаття 7. Порядок створення кооперативу 

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. 

Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у 

діяльності кооперативів через своїх представників. 

… 

Стаття 10. Член кооперативу 

Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх 

представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом 

кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. 

Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів 
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Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями 

діяльності, здійснює її планування. 

Кооперативи самостійно розробляють програми і плани економічного та соціального 

розвитку, розглядають і затверджують їх на загальних зборах членів кооперативу. 

Кооперативи мають право провадити будь-яку господарську діяльність, передбачену 

статутом і не заборонену законом. 

Кооператив має право відкривати свої філії, відділення, представництва без 

створення юридичної особи. 

Виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання 

прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання 

прибутку. 

Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, 

передбаченому законодавством. 

Стаття 24. Ціни і тарифи на продукцію та послуги кооперативів 

Кооперативи реалізують товари та надають послуги за цінами і тарифами, 

встановленими самостійно, а у випадках, передбачених законом, - за державними цінами і 

тарифами. 

Кооперативи мають право реалізувати товари та надавати послуги за цінами і 

тарифами, що встановлюються на договірних засадах, окремо для членів кооперативу та 

інших осіб. 

Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї 

Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами 

фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській 

діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління 

кооперативу. Ця норма не поширюється на сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи. 

Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого 

члена кооперативу. 

Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу 

після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Виплати 

можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі 

збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом кооперативу. Загальна сума 

виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного до розподілу. 

Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать. (коментар: 

22% соціального внеску на ці виплати не сплачується) 

Стаття 30. Кооперативне об'єднання 

Кооперативне об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми 

добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною 

ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що 

входять до його складу, та їх членів. 
Членом кооперативного об'єднання також може бути інше кооперативне об'єднання. 

Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим (сільським, 

селищним, міським, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці 

Крим) або загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями. 

Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня - кооперативи, кооперативні 

об'єднання - зберігають статус юридичної особи. 

 

7. Тези програм народної кооперації 

"НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" реалізується на усіх рівнях соціального устрою: 

Дільничного первинного рівня (або – ДПР): 
 - міста районного значення, багато з яких підпорядковані міським радам міст 

обласного значення; 
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 - селища міського типу; 

 - селища; 

 - села. 

Дільничного базового рівня (або – ДБР): 
- райони; 

- міста обласного підпорядкування і міста республіканського підпорядкування. 

Дільничного регіонального рівня (або - ДРР) 
- області. 

Галузева, міжгалузева, наукова, технологічна, виробнича, постачальна і 

обслуговуюча коопераціє забезпечує горизонтальні зв’язки соціуму. 

Горизонтальні зв’язки кооперації, що мають продовження за кордоном 

України, стабілізують і затверджують її становище, як суб’єкта на міжнародному 

рівні. 

Повний комплекс способів кооперації визначає "НАРОДНУ КООПЕРАЦІЮ", 

що реалізується у програмах і проектах. 
7.1. Мережа Дільничних відділень (ДВ) і Постачально-заготівельних контор 

(ПЗК) "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі – МЕРЕЖА). 

Кооперація громадянського суспільства на первинному рівні малої і середньої 

економіки. 

За даними ООН кооперативи працюють у всіх секторах економіки: в сільському 

господарстві, промисловості, обслуговуванні, туризмі, страхування, фінансовому секторі, 

житловому будівництві. 

Кооперативний рух об'єднує понад один мільярд індивідуальних членів по всьому 

світу, дає роботу сотням мільйонів людей, сприяє забезпеченню максимально широкої 

участі в економічному і соціальному розвитку всіх груп населення, включаючи молодь, 

людей похилого віку, інвалідів та інших соціально малозабезпечених груп населення. 

Міжнародне об'єднання кооперативів ICA, об'єднує кооперативні підприємства 94 

країн,  має амбітну стратегію допомоги кооперації по перетворенню в саму швидко 

зростаючу модель підприємництва, економічна життєздатність якої уживається з 

соціальною відповідальністю. 

Кооперація громад України має багатовікову історію, кооперативна діяльність на 

території України не один раз відігравала ключову роль у відтворенні економіки держави і 

стабілізації соціального стану громадян. 

Передові країни світу США, Японія, Данія, Норвегія, Франція, Канада, Іспанія  і т.д. 

мають переважаючий внесок в економіку від кооперації. 

Ми створили Споживче товариство "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" і у тандемі з ним - 

Благодійну організацію "РЕСУРСНИЙ ФОНД" для відновлення кооперативного руху на 

теренах нашої держави, але з новим економічним, технологічним і соціальним 

наповненням. 

Першочерговими завданнями кооперації є згуртованість і самодостатність. 

Для забезпечення цими якостями суспільства ми вирішили наповнити економічний 

простір первинних формувань територіальних громад на місцях Дільничними 

відділеннями (ДВ) народної кооперації і при них Постачально-заготівельними конторами 

по принципу адміністративно-територіального поділу держави. 

План розвитку МЕРЕЖІ на п’ять років передбачає створення: 

- більше 34000 ПЗК; 

- більше 220 Терміналів логістики і пакування продукції. 

І це тільки в постачально-заготівельній галузі. 

Кожна ПЗК  і Термінал – це проект Програми "МЕРЕЖА". 

Об’єм витрат Програми від €1,5 млрд. 

7.2. Система прийняття оперативних рішень територіальних громад 

України (надалі – СИСТЕМА). 

http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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Кооперації регіонального рівня. 

Якщо розглянути системні проблеми планування і управління економікою від 

первинного до регіонального рівня, то стає очевидним, що у 21 віці, коли у всьому світі ІТ 

мають визначальну роль в організації населення, вихованні, навчанні, соціальному 

розвитку та економіці, в нашій країні все зупинилось на рівні початку минулого століття. 

Це прикра ситуація, якщо знаєш, що наші ІТ спеціалісти мають один з найвищих 

кваліфікаційних професійних рівнів. 

Не можна будувати організацію сучасного суспільства без механізму управління 

таким суспільством у активному режимі без "апаратної" затримки – з миттєвою реакцією 

на вимогу суспільства. 

Таку систему на Електронній економічної платформі бухгалтерського і 

господарського обліку, виробничих і споживчих відносин членів "НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ" - Електронній платформі внутрішніх розрахунків НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ (надалі – ПЛАТФОРМА) треба побудувати. 

Це багатогранна серйозна робота, націлена на еволюційну перебудову психології 

населення, способів життя і управління від первинного до регіонального рівнів. 

Ми прописали більше ста початкових тематик збору та розробки вихідних даних на 

створення СИСТЕМИ. 

Це теми грантового фінансування, інтеграції молодих спеціалістів у звичну для них 

середу – Дільничні відділення народної кооперації, але на новому рівні і з новим 

потенціалом знань і фінансів. 

7.3. Міжнародна науково-технологічна програма "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ 

ВИГІДНО" (надалі – ПРОГРАМА). 

Міжнародна науково-технологічна міжгалузева кооперація. 

Кооперація індустріальної економіки з малим і середнім підприємництвом 

інтелектуального рівня. 

Це амбітна програма макроекономічного рівня, націлена на: 

- вирішення світових (в т.ч. України) проблем утворення і утилізації 97% світових 

відходів – відходів виробництва первинної стадії видобутку сировини і переробки її у 

проміжні "зрілі товари" – сировинної бази цивілізаційного  розвитку; 

- залучення громадян України в якості суб’єктів права до керування власними 

ресурсами відповідно до Конституції України; 

- міжнародна міжгалузева кооперація виховних, наукових і виробничих процесів у 

процесі впровадження міжнародних науково-технологічних проектів; 

- повернення суб’єктності держави на світовій економічній і політичній арені, до 

рейтингу передових країн світу. 

Для поєднання економічних механізмів краудінвестингу, ІСО криптовалюти, 

грантового та інвестиційного фінансування прописано більше 100 тематик для проектів 

збору та розробки вихідних даних на проектування технологічних процесів. 

Один із перших проекті, запропонованих до впровадження вперше в світі пропонує 

на підтвердження платіжної спроможності криптовалюти надати матеріальне 

забезпечення. Це "довгі" гроші з ROI5 = 4000 для дрібних і не обмеженим ROI для великих 

вкладників. При внеску €20 і ROI5 = 4000 дохідність складає €80 тис., а це трикімнатна 

квартира. 

Наприклад. Участь громади м. Калуш Івано-Франківської області у Проекті 

"Переробка розсолів Домбровського кар’єру у товарні продукти" дасть кожному 

громадянину від тільки що народженого, до глибокого старця по 2,5 тис. грн. щомісячної 

соціальної виплати з Дільничного ресурсного фонду народної кооперації. 

Таких об’єктів поруч, у Прикарпатті – 20 родовищ. Світові об’єми сировини не 

обмежені. 

Це тільки два приклади з багатьох тисяч можливостей, на які ми вже маємо світові 

пріоритети, підтверджені патентами України. 

http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
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8. ПЛАТФОРМА 

Аналізуючи способи та інструментарій повернення країни у правове поле, 

очевидним стає нагальна потреба розв’язати залежність народовладдя від корупційної 

системи узурпації влади. Це шлях виконання соціальних програм і проектів через 

створення допоміжної до відкритої економіки держави закритої економіки кооперації. 

Основою закритої економіки кооперації повинна стати 

 «Електронна платформа внутрішніх розрахунків членів Споживчого 

товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – ПЛАТФОРМА) призначена для 

забезпечення економічного середовища та інструментарію виконання Програм 

Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» (надалі – 

ТОВАРИСТВО): МЕРЕЖА, СИСТЕМА, ПРОГРАМА, а саме – забезпечення 

внутрішнього обігу товарів і послуг всередині одного зведеного балансу бухгалтерії 

ТОВАРИСТВА за внутрішніми цінами кооперації. 

 

8.1. Основні задачі ПЛАТФОРМИ 

8.1.1. Обслуговування Постачально-заготівельних контор (ПЗК), як осередків 

забезпечення населення товарами першого вжитку за зниженими цінами кооперації. 

8.1.2. Створення незалежних власних фондів розвитку і соціального забезпечення 

територіальних громад знизу вверх. 

8.1.3 Забезпечення вільного товарообігу між членами кооперації по внутрішнім 

цінам кооперації. 

8.1.4. Формування Фондів ресурсного забезпечення кооперації. 

8.1.5. Створення Банку НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

8.1.6. Інтеграція з Міжнародним кооперативним альянсом на новій законодавчій 

базі. 

8.1.7. Впровадження Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО». 

 

8.2. Як працює ПЛАТФОРМА 

8.2.1. Всі члени кооперативів і споживчих товариств інтегровані у загальну систему 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ з посвідченнями однакової форми – пластиковими картами з 

індивідуальним номером члена кооперації і QR-кодом. Це принципово, бо дозволяє на 

одній електронній платформі сформувати єдину базу збору благодійних внесків, 

еквівалентних різниці входу і виходу із балансу матеріальних активів, оцінених у 

грошовому еквіваленті. Всі торгівельні операції проводяться за умови реєстрації 

посвідчення члена кооперації. 

8.2.2. Територіальна громада створює із своїх членів кооператив, чи споживче 

товариство, відкриває рахунок у банку і наймає із своїх членів 2-3 чоловіки для 

формування і забезпечення замовлень на поставку товарів першого вжитку. Оскільки 

наймані члени кооперативу не накручують надбавки на оптові поставки продукції для 

своїх членів громади, то формується різниця між заниженою ціною кооперації і ринковою 

роздрібною ціною. 90% цієї різниці залишається у кооперативі і створює незалежні власні 

фонди розвитку і соціального забезпечення громади. 10% - направляється до 

РЕСУРСНОГО ФОНДУ, який перерозподіляє цю суму: 2% - до районних фондів; 2% - до 

обласних фондів; 6% - до централізованого фонду. 

8.2.3. Громадяни і юридичні особи – члени НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ мають 

можливість прямих розрахунків між собою, за що сплачують 5% благодійного внеску з 

транзакції до ресурсного забезпечення. 

8.2.4. Для будь-якої торгівельної операції необхідно мати ресурсне забезпечення – це 

ресурсні одиниці - матеріальні активи, що вносяться до Фонду ресурсного забезпечення 

(ФРЗ) в якості додаткового пайового внеску. Це працює, як звичайна платіжна картка з 

якою Ви щоденно ходите по магазинах, розраховуєтесь у транспорті і банках, пересилаєте 
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гроші один одному. Власні внески у кооперацію Ви можете у будь-який час збільшити, 

або зменшити, обмінявши їх на будь-який вид грошей, в т.ч. готівки, перенаправити на 

будь-яку платіжну картку. Наявність ФРЗ дозволяє створити відокремлений банк і 

надавати членам кооперації безвідсоткові кредити. 

8.2.5. Всі Ваші операції відображаються у Вашому особистому кабінеті. На кожну 

Вашу суму благодійного внеску Ви отримуєте еквівалентну суму криптовалюти 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ (токенів). Цією криптовалютою Ви розпоряджаєтесь на свій 

розсуд. Оскільки, на відміну від усієї існуючої на цей час криптовалюти, Ваша має 

матеріальне забезпечення у вигляді зданих Вами благодійних внесків, то вони стабільні і 

матимуть тенденцію до росту їх номінальної вартості. Коли Ваші внески до ресурсних 

фондів стануть значними, Ви почнете користуватись системами соціального забезпечення 

населення, як пенсійним накопичувальним фондом. 

8.2.6. Усі благодійні внески є коштами краудінвестингу. Це означає, що Ви 

інвестуєте у розвиток і соціальне забезпечення власної громади, об’єднання громад на 

рівні району, області і країни. На перших порах розвитку ресурсних фондів Ваші 

інвестиції будуть направлені на забезпечення першочергових потреб суспільства, потім на 

впровадження проектів розвитку громад. Прибутки від цих проектів у вигляді дивідендів і 

збільшеної частки Вашого Пайового внеску поповнять Ваші рахунки краудінвестингу. 

Коли Ваші внески до ресурсних фондів стануть значними, ви почнете користуватись 

системами соціального забезпечення населення, як пенсійним накопичувальним фондом. 

8.2.7. Будь-яка інформація щодо структури ціни на товари і послуги та використання 

фондів всередині кооперації,– інформація вільного доступу. 

 

8.3. Економічні показники МЕРЕЖІ і ПЛАТФОРМИ 

8.3.1. Економічні показники впровадження ПЛАТФОРМИ нерозривно пов’язані з 

успіхами впровадження МЕРЕЖІ. Без ПЛАТФОРМИ діяльністьМЕРЕЖІ може існувати, 

але її ефективність буде вкрай низькою і повільною, соціальний ефект буде досягнений у 

кращому випадку через пару – трійку десятків років. А для народу України – це згубний 

термін. 

Тому економічну ефективність впровадження ПЛАТФОРМИ треба розглядати через 

економічну ефективність впровадження МЕРЕЖА. 

ПЛАТФОРМА – це інструмент ефективного гармонійного розвитку програм 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ - МЕРЕЖА, СИСТЕМА, ПРОГРАМА. 

Первинна діюча модель ПЛАТФОРМИ повинна забезпечувати 

функціонування МЕРЕЖІ в об’ємі 64-х ПЗК – річного плану впровадження. 

8.3.2. Бюджет продуктів харчування громадян, що був закладений у видатки держави 

на 2017 рік, складав 13 487 млн. грн. ($515 млн. при курсі 2017 р. 1:26,173). 

Витрати громадян на власне утримання у 2017 році склали 809 099 млн. грн., або 

$30 913 млн. 

У відповідності до річного звіту Державної статистики у 2017 році населення країни 

складало 42 584 542 громадян, з яких: 29 482 313, 69,23% - городян; 13 102 229, 30,77% - 

селян. 

8.3.3. Планом 5-ти річного розвитку МЕРЕЖІ постачально-заготівельних 

контор  (ПЗК) з чисельністю біля 34 000 ПЗК і кількістю громадян, що 

обслуговуватимуться кожною ПЗК від 1000 до 1500, планується обслуговування всього 

населення України. 

8.3.4. У розрахунку загального обігу власних коштів, що за офіційними даними 

витрачались громадянами на харчування у 2017 році - $30 913 млн. на рік, на одного 

громадянина витрачається в середньому сума річних витрат $726, а при кількості ПЗК 

34 000, на кожну з них в середньому прийдеться $909 тис. (23 791 тис. грн.). 
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Це дуже оптимістичний сценарій, але ми будемо розраховувати на кількість 

громадян – учасників МЕРЕЖІ у кількості біля 20 мільйонів (47%) з річним товарним 

обертом $14 518 млн. 

8.3.5. Якщо із загального об’єму споживчого кошика поставляти тільки 25% (з 

урахуванням знижок кооперації), то сума річних поставок товарів і послуг складе $3 630 

млн. 

8.3.6. Якщо благодійні внески підрахувати у мінімальному об’ємі 5% від транзакцій, 

то їх річна сума складе біля $180 млн., з яких 90% - $162 залишиться у первинних фондах; 

10% - $18 млн. буде розподілено до районних фондів – 2%, обласних фондів – 2%, 

централізованого – 6%. 

8.3.7. Отже, плановий річний збір благодійних внесків  у розмірі 6% до 

централізованого фонду складе  $10.8 млн. 

Діяльність ПЗК забезпечить формування: 

- Фонду ресурсних зобов’язань у розмірі  біля $7 662 млн.; 

- Ресурсного фонду від; $182 млн. 

Кошти на забезпечення діяльності РЕСУРСНОГО ФОНДУ  складуть від $2,2 млн. 

 

8.4. Терміни 

8.4.1. З моменту виділення коштів на початок роботи над першим етапом 

впровадження ПЛАТФОРМИ (Діюча модель ПЛАТФОРМИ) – 1 рік. 

8.4.2. Від запуску Діючої моделі ПЛАТФОРМИ починається відлік плану 

впровадження ПЗК, представлений у Таблиці 1. 

 

8.5. Об’єм фінансування 

Об’єм грантового фінансування на цей Проект «Обґрунтування структури 

Електронної платформи внутрішніх розрахунків членів Споживчого товариства 

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», що в результаті надасть робочу модель ПЛАТФОРМИ, 

повинен складати біля $200 тисяч, з яких: 

$40 тисяч – витрати РЕСУРСНОГО ФОНДУ; 

$160 тисяч – витрати контрагентських робіт на збір та розробку вихідних даних 

проектування, розробку документації і програмного забезпечення, рекламно-інформаційні 

заходи, апробація роботи на першій ПЗК. 

 

9. Висновки 

9.1. У розрахунках економічної ефективності ПЛАТФОРМИ розглядалась лише 

постачальна діяльність. Такий же об’єм ринку матиме і заготівельна діяльність. 

9.2. Більший, а може і значно більший об’єм ринку будуть мати прямі розрахунки 

між членами кооперації. 

9.3. Такий же об’єм ринку буде мати криптовалюта НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

9.4. При виході економіки із тіні об’єм ринку кооперації також буде збільшено. 

9.5. Ми розрахунки робили виходячи із 47% освоєння плану впровадження ПЗК. 

Дуже ймовірно, що цей показник буде значно більше. 

9.6. Ми ефективність роботи прийняли за 25%. Дуже ймовірно, що при налагоджені 

адресних поставок на замовлення, побудові 225 пакувально-логістичних терміналів, 

розширення номенклатури продукції не тільки на товари першого вжитку та продовольчі 

товари, але й на речові та господарські товари, цей покажчик буде значно більше 100%. 

9.7. Також, ми повинні враховувати, що наявність ФРЗ у мінімальному розмірі $7 

662 млн. дозволить виділити у якості кредитних коштів $1 500 млн. не тільки на 

створення МЕРЕЖІ ПЗК і терміналів, але й на Програму «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО», 

проекти якої на порядки ефективніші самої МЕРЕЖІ. 
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9.8. Ми вважаємо, наявність Електронної платформи внутрішніх розрахунків 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ є ключовою не тільки для соціальному напрямку розвитку 

суспільства, але й дуже ефективною з точки зору організації бізнесу. 

9.9. Без врахування пунктів 9.5.1-9.5.7 мінімальна можливість повернення інвестицій 

у розмірі $200 тис., що можуть бути покладені на витрати Програми МЕРЕЖА – 2 роки. 

Сума буде використана на програмне забезпечення, запуск в роботу першої ПЗК, оплату 

утримання офісу і працівників РЕСУРСНОГО ФОНДУ І НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ у 

строк до наповнення РЕСУРСНОГО ФОНДУ. Це довгострокові інвестиції, але з великим 

коефіцієнтом прибутку, що значно буде збільшуватись від року до року. 

9.10. Найбільше досягнення від впровадження ПЛАТФОРМИ, це соціальний 

ефект – відкривання шляху до економічної свободи громадян у громадах, 

повернення до правової держави, до безпосереднього управління розвитком і 

соціальним забезпеченням громадян. 

Голова правління 

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД»                                        В.Г. Петроченков 
 © ПРАВА ЗАХИЩЕНІ: АС № 62450 від 10.11.2015, АС № 77489 від 12.03.2018, АС 

№ 81742 від 25.09.2018 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ 

 

21 квітня 2019 р. 

ПРОЕКТ – ПРОПОЗИЦІЯ 
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №____/2019 

  

Реалізація права громадян України на безпосереднє народовладдя. 
  

Керуючись пунктом 15 статті 106 Розділу V «ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ» 

Конституції України, п о с т а н о в л я ю: 
1. Зупинити дію протиправних актів (законодавчих, підзаконних і нормативних 

актів, наказів, постанов і  розпоряджень, безпідставних дій та бездіяльності органів влади 

та місцевого самоврядування, тощо …), що перешкоджають прямій реалізації законних 

прав громадян, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерств і відомств та усіх гілок виконавчої влади, впроваджених до інавгурації 

Президента України, обраного за результатами другого туру виборів від 21 квітня 2019 

року, що не відповідають положенням Декларації про державний суверенітет України, 

прийнятої Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року № 55-XII (Відомості 

Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, № 31, ст.429) та Конституції України, прийнятої 

п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року, з одночасним зверненням до 

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

2. У разі загрози державному суверенітету і територіальної цілісності України в 

результаті відміни протиправних актів, попередньо терміново винести питання 

зупинення їх дії, як невідкладні, на погодження Ради національної безпеки і оборони 

України. 
Інформативне забезпечення та оприлюднення актів, що повинні зупинити дію, 

покласти на міністра Міністерства юстиції України. 

Виконання пунктів 1, 2 цього Указу Президента України покласти на Голову 

Кабінету Міністрів України. 

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу. 
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3. На забезпечення пунктів 1, 2 цього Указу та виконання статті 102 Розділу V 

«ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ» Конституції України щодо забезпечення державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і 

свобод людини і громадянина: 

3.1. Створити постійно діючий Електронний портал всенародного опитування 

громадян України (надалі – ПОРТАЛ) щодо виявлення протиправних актів, що 

суперечать положенням міжнародного ратифікованого Україною права, Декларації про 

державний суверенітет України і Конституції України. 

3.2. Дію ПОРТАЛУ організувати за структурою адміністративного-

територіального поділу і організації виборчого процесу в Україні. 

3.3. Зауваження і пропозиції щодо правової невідповідності приймати від 

громадян, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів 

самоорганізації населення, районних, обласних рад, громадських організацій і 

господарських структур усіх видів власності і підпорядкування. 

3.4. Для систематизації інформації ПОРТАЛУ, аналізу та формування громадської 

позиції щодо дотримання верховенства права в Україні, до кожного розділу ПОРТАЛУ, 

відповідного до кожної адміністративно-територіальній одиниці, ввести сторінки 

контрольно-ревізійних органів територіальних громад, як один із видів іншої форми 

безпосередньої демократії, передбачений статтею 69 Розділу III «ВИБОРИ. 

РЕФЕРЕНДУМ» Конституції України. 

3.5. До внесення змін до Конституції України в частині «надання громадянам права 

безпосередньої законодавчої ініціативи», на створеному ПОРТАЛІ законодавчі пропозиції 

громадян і територіальних громад реєструвати, як проектні пропозиції до законодавчої 

ініціативи Президента України, народних депутатів України та Кабінету Міністрів 

України відповідно до статті 93 Розділу IV «ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ» Конституції 

України із збереженням прав на авторство пропозицій відповідно до Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64). 

Виконання пункту 3 Указу Президента України покласти на міністра Міністерства 

юстиції України. 

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу. 

4. На забезпечення виконання статей 5, 7  Розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ», статті 

140 Розділу XI «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» Конституції України в частині права 

територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення і 

здійснювати владу безпосередньо: 
4.1. Надати територіальним громадам організаційно-правову допомогу з питань 

легалізації їх діяльності правовими і методичними матеріалами, типовими статутними 

документами. 

4.2. Забезпечити через ПОРТАЛ реєстрацією у «Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в якості суб’єкта 

права – «громадське формування - територіальна громада». 

4.3. Після реєстрації в якості громадських формувань надати територіальним 

громадам для власних потреб розвитку і соціального забезпечення право створення 

відповідних фондів із відкриттям розрахункових рахунків в установах державних 

банків України. 
Виконання п.п. 4.1, 4.2 покласти на Міністерство юстиції України. 

Виконання п.п. 4.3 покласти на Національний банк України. 

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу. 

5. На забезпечення положень «Декларації про державний суверенітет України» від 

16 липня 1990 року в частині 

розділу II «НАРОДОВЛАДДЯ» 

«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці», 
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розділу VI «ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ» 

«Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження 

національним багатством України. 

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться 

в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, 

що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою 

суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і 

духовних потреб її громадян. 

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в 

загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки 

зусиллям народу Республіки», 

на забезпечення статей 13, 14, 15, 16, 17 розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ» 

Конституції України в частині виконання положень володіння, користування і 

розпорядження національним багатством України, 

задля забезпечення права на економічну, екологічну, інформаційну безпеку, 

задля подолання внутрішніх соціальних протиріч між територіальними громадами, 

органами місцевого самоврядування, виконавчою, законодавчою та судовою гілками 

влади, 

задля збереження суверенітету і територіальної цілісності України, генофонду 

Українського народу, 

органам виконавчої влади забезпечити органам місцевого 

самоврядування разом із зареєстрованими в якості громадських формувань 

територіальними громадами наступне. 

5.1. Проведення інвентаризації майнових прав управління і розпорядження 

власністю територіальних громад органами місцевого самоврядування, виконавчої 

влади та інших суб’єктів господарювання на території територіальних громад. Для 

цього: земельним управлінням і відділам державного кадастру видати територіальним 

громадам землевпорядну і кадастрову документацію щодо їх землеволодіння на період 

прийняття «Декларації про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; всім 

суб’єктам права, що знаходяться на території громад, надати уповноваженим 

представникам територіальних громад усі необхідні право установчі документи щодо 

користування, володіння і розпорядження Землею, комунальним майном, іншими 

ресурсами життєзабезпечення. У разі з’ясування порушень забезпечити відновлення прав і 

законності територіальних громад на власні ресурси шляхом реституції з компенсацією 

шкоди, нанесеної територіальним громадам і їх громадянам за час незаконних дій. 

5.2. За підтримки органів виконавчої влади та державної підтримки в цілому, задля 

децентралізації управління, забезпечення господарської суб’єктності територіальних 

громад, їх власних потреб соціального розвитку, створення можливості формування 

незалежних від центральних органів державної влади джерел безпосереднього 

самозабезпечення і самоврядування,запропонувати територіальним громадам 

первинного рівня (жителі села, селища, міста) та їх об’єднанням створення додаткової 

економіки територіальних громад із застосуванням діючого законодавства 

кооперації, реєстрацією територіальними громадами кооперативів, споживчих 

товариств та їх об’єднань. 
5.3. Для виключення зловживань у спотворенні норм оподаткування споживчої 

кооперації, провести роз’яснення та офіційне тлумачення положень Законів України 

«Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року № 2265-XII (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР) 1992, № 30, ст.414), «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 

липня 1997 року № 469/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 39, 

ст.261), «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2004, № 5, ст. 35) на відповідність їх «Податковому кодексу 
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України» від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). У разі невідповідності положень міжнародного 

права, Податкового Кодексу і законів про кооперацію, внести пропозиції до 

законопроектів щодо усунення невідповідностей для прийняття їх Верховною Радою, 

як невідкладних. 
5.4. В ПОРТАЛІ створити «Розділ реєстрації громадянського стану 

Українського народу» (надалі – Розділ), в якому вести добровільний самостійний 

перепис громадян. Забезпечити ідентифікацію та авторизацію даних Розділу. Органам 

виконавчої влади за згоди та на договірних умовах передати функції ведення Розділу 

органам місцевого самоврядування під контролем територіальних громад, ввести Інститут 

соціальних повірених за особами з обмеженими можливостями в частині їх соціального 

забезпечення та участі на ПОРТАЛІ. 

5.5. За результатами реєстрації громадян на ПОРТАЛІ, для забезпечення гарантій 

власності і розпорядження майновими правами матеріальною основою суверенітету 

Республіки України, часткою в загальносоюзному багатстві, зокрема в бувшому 

загальносоюзному алмазному та валютному фондах і золотому запасі, які були створені 

завдяки зусиллям народу Української РСР в СРСР, борговими зобов’язаннями незалежної 

Республіки України перед її громадянами, Центральному банку України завести 

персональні рахунки бюджетного фінансування на кожного громадянина 

України. Забезпечити прямий персональний доступ громадян до власних рахунків 

бюджетного фінансування через електронні кабінети ПОРТАЛУ. 

5.6. Розробити план заходів щодо повернення народу України: 

боргів, створених зусиллями народу Української РСР в СРСР, 

боргів, створених за час існування незалежної Республіки України в результаті 

приватизації. 

5.7. Розробити порядок заліку і погашення боргових зобов’язань держави перед 

громадянами на їх особових рахунках бюджетного фінансування. 

5.8. Оприлюднити запаси корисних копалин категорій А, В і С1, їх залік на 

власних рахунках бюджетного фінансування громадян. 

5.9. Розробити порядок розподілу добутих корисних копалин між громадянами, 

їх облік, власне використання і вільний продаж (повернення) у загальнонаціональне 

використання. 

5.10. Відкоригувати ціни на видобуток і переробку корисних копалиндля 

отримувачів ліцензій цієї діяльності. 

5.11. На ПОРТАЛІ створити розділ оприлюднення видачі ліцензій, балансу 

видобутку та розподілу корисних копалин між громадянами, власне використання 

ресурсів громадянами та компенсація громадянам за їх промислове використання. 

Виконання п.п. 5.1 покласти на перших керівників Фонду державного майна 

України, Державне агентство земельних ресурсів України, Державного земельного 

кадастру України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України. 

Виконання п.п. 5.3 покласти на міністра Міністерства юстиції України. 

Виконання п.п. 5.4 покласти на міністра Міністерства юстиції України, голову 

Державної служби статистики України. 

Виконання п.п. 5.5, 5.6, 5.7 покласти на перших керівників Міністерство фінансів 

України, Національного банку України, Міністерства юстиції України. 

Виконання п.п. 5.8, 5.9, 5.10  покласти на міністра Міністерства екології та 

природних ресурсів. Міністерство фінансів України, Національного банку України, 

Міністерства юстиції України. 

Загальне управління та контроль за виконанням п. 5 покласти на голову Кабінету 

міністрів України. 

Строк виконання: три місяці з дня підписання цього Указу. 
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6. На забезпечення положень статей 5, 6, 7 розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ» 

Конституції України в частині здійснення влади «… безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування» з метою запобігання можливості 

узурпації влади і забезпечення виключного права на владу народу України, виконати 

наступне. 
6.1. Провести інвентаризацію функцій управління державою для усіх її гілок 

влади на кожному рівні адміністративно-територіального поділу країни. Інвентаризація 

повинна визначити  існуючу, необхідну і достатню структуру управління державою від 

села, селища, міста до їх об’єднання у райони, області, республіку. До варіанту достатньої 

структури докласти штатні розклади, функціональні обов’язки, кваліфікаційні переліки та 

планові бюджети структур. 

6.2. Нову структуру державного управління, план переходу до нової структури, 

план соціального забезпечення державних службовців у разі їх скорочення і звільнення, 

переатестації та перекваліфікації опублікувати та погодити всенародно на ПОРТАЛІ. 

6.3. За результатами інвентаризації функцій управління державою та у відповідності 

до нової погодженої з народом України структури державного управління подати у 

Верховну Раду як невідкладний і терміновий законопроект про зміну принципів 

управління державою (обрання, призначення, контроль, відсторонення) знизу вверх, 

визначивши підпорядкованість у наступній послідовності: громадянин України – 

первинний рівень територіальної громади - орган місцевого самоуправління первинного 

рівня територіальної громади – орган виконавчої влади первинного рівня територіальної 

громади – орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади – орган 

виконавчої влади об’єднаної територіальної громади – орган місцевого самоврядування 

району -  орган виконавчої влади району - орган місцевого самоврядування області -

  орган виконавчої влади області - орган місцевого самоврядування Республіки (Верховна 

Рада) - орган виконавчої влади Республіки (Кабінет Міністрів України). 

6.4. Призначення на посади уповноважених осіб територіальних громад та органів 

місцевого самоврядування, державних службовців керівного складу усіх рівнів 

управління визначити, як безперервну електронну рейтингову виборчу систему на 

ПОРТАЛІ у відповідності із штатним розкладом, посадовими інструкціями та 

кваліфікаційним переліком в рамках бюджету, визначеного та затвердженого 

територіальною громадою відповідного рівня.  На посади виконання функцій усіх 

структур усіх рівнів державного управління не керуючого складу визначити як пріоритет 

керівного складу, за результати роботи яких керівний склад несе персональну 

відповідальність. 

6.5. Нову виборчу систему в органи державного управління організувати на 

ПЛАТФОРМІ. 
6.6. В якості інструменту народовладдя  інтегрувати у ПЛАТФОРМУ «Систему 

прийняття оперативних рішень територіальних громад України». 
Виконання п. 6 покласти на перших керівників Міністерства юстиції України, 

Міністерство регіонального розвитку України, Фонду державного майна України, 

Адміністрації президента України, Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів 

України 

Строк виконання: три місяці з дня підписання цього Указу. 

7. Загальне управління, контроль та відповідальність за виконанням цього Указу 

покласти на голову Кабінету міністрів України. 

 8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
«___» квітня 2019 року 

  

Складено 

Головою правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
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Петроченковим В.Г. 
 

ПИСЬМО РАЗУМКОВУ Д.А. 

 

04 травня 2019  

Уважаемый Дмитрий Александрович. 

Мы представляем команду НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ, которая своими 

консультациями и методическими материалами в условиях тотального нарушения прав и 

свобод граждан Украины, ограбления народа, узурпации власти и геноцида украинского 

народа пытается эволюционным способом в пределах международного права, 

Конституции Украины и действующего законодательства, создать возможность 

территориальным громадам распоряжаться собственными ресурсами и властными 

полномочиями непосредственно, исключая коррумпированную партийную систему 

олигархата. В качестве законодательной базы мы выбрали кооперацию, которая позволяет 

даже в существующих условиях предоставить громадам субъектность и возможность 

создания дополнительной народной экономики с образованием независимых от 

олигархата фондов развития и социального обеспечения снизу вверх. 

Мир давно использует кооперацию не только, как средство защиты и 

самоорганизации населения, но и как механизм стабилизации кризисных состояний 

открытой экономики государства ввиду более выгодной системы производства, 

распределения и налогообложения закрытой экономики кооперации. И не случайно 

Международный кооперативный альянс насчитывает 1 миллиард 200 миллионов членов 

кооперации во всем Мире, а ведущие страны Мира львиную долю экономики относят на 

счет кооперации. 

21 апреля 2019 года мы на Fecebook в группах «ПРЕЗИДЕНТ – СЛУГА 

НАРОДУ» и «ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ – НАРОДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ» сделали 

открытое обращение к новому Президенту Украины Зеленскому Владимиру 

Александровичу, которого поддержали на выборах, с просьбой рассмотреть и принять 

Проект Указа Президента Украины "Реалізація права громадян України на безпосереднє 

народовладдя". Проект Указа прошел, хоть и не полное, но эффективное обсуждение 

гражданами, как в группах Fecebook, так и на форуме статьи на сайте ПО «НАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ». Проект Указа подавляющим числом ознакомившихся с ним, был 

одобрен. 

 Так же, Проект Указа был отправлен Вам по электронной 

почтеpress@ze2019.com, info@ze2019.com сайта https://ze2019.com/team/thanks. 

В Fecebook мы получили ответ о том, что следует «постоять в очереди за 

должностями на общих основаниях» (кратко - мы так поняли), а по электронной почте 

«ждите, рассмотрим когда-нибудь» (наше понимание резюме). 

Мы состоявшиеся люди, которых интересуют не должности, а функции, которые 

позволят Президенту выполнить то, что им обещано народу перед выборами – 

НАРОДОВЛАСТИЕ, непосредственное распоряжение народа собственными ресурсами и 

властными полномочиями. И начать исполнение этих функций можно немедленно, после 

инаугурации Президента, не дожидаясь «манны небесной». А после убедительной победы 

и на выборах в Верховную Раду, можно и нужно будет подкрепив, заявленное в Указе, 

подготовленными за это время законами. 

Время не ждет и враг не дремлет. 

Нельзя просто надеяться даже на такую же победу, если срочно не укрепить веру в 

себя конкретными действиями граждан страны. 

Глубоко убеждены, что необходимо срочно сплотить нацию вокруг конкретных 

действий ради нее. 

Понимаем, что мальчикам и девочкам, занимающимся формальными отписками в 

общественных сетях и по электронной почте, не всегда понятна важность предлагаемых 

https://www.facebook.com/groups/785683074929579/permalink/1300393380125210/
https://www.facebook.com/groups/785683074929579/permalink/1300393380125210/
https://m.facebook.com/groups/1409109785767452?view=permalink&id=2505718246106595s
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
mailto:press@ze2019.com
mailto:info@ze2019.com
https://ze2019.com/team/thanks
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предложений от народа. Такое общение, без адекватной реакции со стороны лица, к 

которому обращаются, дискредитирует его деятельность. Надеемся, что со временем и на 

этих местах появятся квалифицированные кадры, имеющие доступ к должностным лицам 

команды Президента. У нас такие люди есть. Надеемся на Вас, как доверенное лицо 

Президента. Ждем конструктивного обсуждения наших предложений. 

С уважением, команда НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ. 

Глава правления ПО «НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

Петроченков Валентин Георгиевич 

 

ЕЛЕКТРОНА ПЛАТІЖНА ПЛАТФОРМА «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» 

 

12 травня 2019 

 

Розпорядник Проекту: 
Благодійна організація «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

на замовлення СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

Автор Проекту: 
Петроченков В.Г. 

Права захищені: © А.С. № 62450 від 2015.11.10, № 77489 від 2018.03.12, № 81742 від 

2018.09.25   

Виконавець Проекту, доповідач: 
Керівник «ФОНДУ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ» при 

БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» 

Заплітна Тетяна Валентинівна 
Ми створюємо ЕЛЕКТРОННУ ПЛАТІЖНУ ПЛАТФОРМУ «НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ» для того, щоб громадяни змогли реалізувати свою економічну свободу, 

так як організувавши систему на базі технологій блокчейн ми зможемо забезпечити і 

гарантувати їм прозорість і надійність фінансових операцій. 

ПЛАТФОРМА має загальний інтерес учасників кооперації, як громадян, так і 

юридичних осіб. Конвертованість валюти, вільні вкладення і вилучення коштів - ті 

основні переваги, які привернуть на ПЛАТФОРМУ практично всіх учасників руху 

НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. Це універсальний інструмент цифрової економіки, який 

дозволить кожному користувачеві не вкладаючи коштів у власну розробку, легко 

адаптуватися і використовувати загальну універсальну ПЛАТФОРМУ. Наявність 

міжнародного інструменту взаємних розрахунків кооперації дозволить адаптуватися до 

участі в зовнішніх товарних ранках, в рази збільшити базу українських учасників 

ПЛАТФОРМИ так само за рахунок іноземних учасників. 

1. Чому НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ? 

Тому, що у нас є наочний приклад: з 7 мільярдів жителів Планети Земля 

Міжнародний кооперативний альянс налічує 1,2 мільярда учасників кооперативного руху. 

Тому, що переважною економікою всіх передових країн світу є економіка 

кооперації. 

2. Чому саме ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТІЖНОЇ ПЛАТФОРМИ? 

Тому, що сучасний світ надав нам унікальну можливість використання безпечних 

хмарних IT-технологій, які працюють на електронних блокчейн ланцюжках побудови 

причинно-наслідкових зв'язків. 

Тому, що швидкість і надійність забезпечення економічних і соціальних потреб 

розподілених громад і їх громадян в сучасному світі на належному рівні, може бути 

побудована виключно на цифрових технологіях. 

3. Чому потрібна окрема від інших ЕЛЕКТРОННА ПЛАТІЖНА 

ПЛАТФОРМА? 
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Тому, що економіка кооперації з її формуванням фондів має суттєві відмінності від 

економіки держави з її формуванням і розподілом бюджету. 

Тому, що закрита економіка держави є менш гнучкою і економічно вигідною, ніж 

закрита економіка кооперації. А саме, при одних і тих же умовах вкладення стартового 

капіталу, нормативної рентабельності і місячної ритмічності реінвестицій отриманого 

доходу і всього лише 3% -му благодійному внесоку з обороту кооперації в ресурсний 

фонд розвитку і соціального забезпечення на відміну від 18% -го податку на дохід у 

держави: річний оборот кооперації в 6,5 рази вище обороту держави, а збір в ресурсний 

фонд в 1,57 рази вище, ніж збір державних податків. 

Тому, що додаткова до відкритої економіки держави закрита економіка кооперації, є 

фактором економічної стабільності і запобіжником від економічних потрясінь на базовому 

- первинному рівні громадян в їх громадах. 

Тому, що на відміну від розподільної податкової системи держави зверху вниз, 

кооперативна система дозволяє зробити природне справедливий і надійний розподіл 

фондів від низу до верху, залишаючи в громаді 90% благодійних зборів і віддаючи на 

організацію районного, обласного і республіканського рівня 10% зборів. 

Тому, що власні незалежні фонди розвитку і соціального забезпечення дають 

підстави громадянам в громадах для розподілу спільно зароблених ресурсів, є 

цементуючим посередником соціальної стабільності і благополуччя суспільства. 

4. Чому саме ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА? 

Тому, що ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА дозволяє сформувати ядро розподіленої 

бази даних з наступними основними функціями: 

- реєстрації, обліку і зберігання персональних даних членів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦИИ; 

- взаємних розрахунків членів кооперації; 

- створення торгової електронної платформи у вигляді столу замовлень, Мережі 

постачальницько-заготівельних контор (МЕРЕЖІ), логістичних пакувальних терміналів і 

сховищ; 

- кредитних спілок та банківської системи кооперації; 

- Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України 

(СИСТЕМА); 

- Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ ВИГІДНО»; 

- та ін. 

ПЛАТФОРМОЮ передбачено формування: 

- Фондів ресурсного забезпечення (ФРЗ) - еквіваленту грошової маси, що дорівнює 

їх оберту у торгових операціях; 

- Ресурсного фонду (РФ) - благодійних внесків на розвиток і соціальне 

забезпечення. 

Схема формування фондів 

http://system.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/
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Формування фондів йде паралельно з впровадженням постачально-заготівельних 

контор МЕРЕЖІ. 

 Структура розподілу фондів може бути представлена наступною схемою 

 
 

Планується чотирирічне освоєння українського ринку забезпечення постачально-

заготівельними конторами МЕРЕЖІ в кількості 33564 контори. При плановому оберті 

однієї контори $ 909 тис. на рік оптимістичний сценарій формування фондів по 

роках складе 

 

http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/
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Ми  

 

вважаємо Проект соціально спрямованим зі значним економічним ефектом не тільки для 

інвестора, а й для мільйонів громадян, які зможуть за допомогою сучасного інструменту 

отримати економічну свободу, за якою слідують і всі інші свободи, проголошені 

Організацією об'єднаних націй і Конституцією України. 

Пропонується участь в Проекті 4-х літніх інвестицій обсягом вкладень $ 200 тис. - 

краудінвестингу. 

Освоєння суми інвестицій відбувається в перший рік. Другий рік - повернення 

інвестицій. Після закінчення кожного другого - четвертого років проводиться оплата за 

використання інвестицій з прибутковістю 30% річних на вкладений капітал. 

З повагою,  

Голова «РЕСУРСНОГО ФОНДУ» і 

«НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» 

 

ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ 

 

30 травня 2019 р. 

 

1. Правова основа Республіки України 

Ми історичні нащадки народу, який сформувався і самовизначився на території 

України у тяжкій багатовіковій  боротьбі за свободу, колективне прийняття рішень і 

солідарне управління державою прийняттям рішень народу знизу до верху. Це управління 

називається Республікою. 

Респу́бліка (від лат. res publica - справа громади) - форма державного 

правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, а 

верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими Законом 

повноваженнями; існує поділ влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову. 

Безпосередня демократія, пряма демократія, пряме народовладдя - сукупність форм 

організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління справами 

суспільства й держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, 

зборах тощо. 

 

1.1. Декларація про державний суверенітет України 

«Декларацією про державний суверенітет України», прийнятою рішенням 

Верховної Ради Української РСР № 55-XII від 16 липня 1990 року затверджені наступні 

основні положення. 

Верховна Рада Української РСР, 

виражаючи волю народу України, 

прагнучи створити демократичне суспільство, 

виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, 

шануючи національні права всіх народів, 

дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний 

розвиток народу України, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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визнаючи необхідність побудови правової держави, 

маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, 

ПРОГОЛОШУЄ 

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і 

неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 

зовнішніх зносинах. 

I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 
Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих 

кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на 

самовизначення. 

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського 

народу. 

Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку 

політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб 

переслідуються за законом. 

 II. НАРОДОВЛАДДЯ. 
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ України. 

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. 

Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як 

безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих Рад 

Української РСР. 

... 

III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА 
… 

Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй 

території. 

Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на 

законодавчу, виконавчу та судову. 
… 

VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ 
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в 

законах. 

Народ України має виключне право на володіння, користування і 

розпорядження національним багатством України. 

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь 

економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є 

власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і 

використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. 

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, 

зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка 

створена завдяки зусиллям народу Республіки. 
Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної власності всіх республік) 

здійснюється на договірній основі між республіками - суб'єктами цієї власності. 

… 

Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності. 

… 

IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА 
Українська РСР має право на власні Збройні Сили. 

Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, 

підпорядковані Верховній Раді Української РСР. 



143 

 

Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами 

Республіки. 

     Громадяни Української РСР проходять дійсну військову службу, як правило, на 

території Республіки і не можуть використовуватись у військових цілях за її межами без 

згоди Верховної Ради Української РСР. 

Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому 

постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і 

дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати 

ядерної зброї. 
… 

 

1.2. Конституція України 

28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України була прийнята 

Конституція України. 
Основні положення - витяги з Конституції України, що безпосередньоРеспубліки 

України, наступні. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. 

Україна є унітарною державою. 
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 
… 

Стаття 5. Україна є республікою. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами. 

Ніхто не може узурпувати державну владу. 
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову. 
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. 

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. 

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується. 

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 

які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 

шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності 

Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 
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державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією 

Конституцією. 

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності 

народу відповідно до закону. 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду 

людині і суспільству. 

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності 

рівні перед законом. 

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави. 
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. 

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної 

та ідеологічної багатоманітності. 

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. 
… 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - 

катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є 

обов'язком держави. 
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення 

її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу. 
… 

Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

… 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 
… 

Розділ III. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ 

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та 

інші форми безпосередньої демократії. 
… 

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина. 
… 

Розділ VIII. ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. 

… 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. 
… 

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та 

спеціалізації і визначається законом. 
… 

Розділ XI. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
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Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів 

села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. 
… 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

… 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів 

створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і 

наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. 

… 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування 

є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, що є у власності територіальних громадсіл, селищ, міст, районів у 

містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад. 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних 

засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання 

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 

організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. 

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів 

місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, 

компенсуються державою. 

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в 

комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролюють їх виконання;затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 

місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих 

референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та 

ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а такожздійснюють 

контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені 

законом до їхньої компетенції. 

… 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 
Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на 

відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з 

одночасним зверненням до суду. 
… 

 

2. Аналітичний висновок правових можливостей 

 

2.1. Задекларовано і гарантовано на папері 

Форма правління унітарної держави України – Республіка. 
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Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження 

національним багатством України. 

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 

народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 

Ніхто не може узурпувати державну владу. 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України, яке здійснюється як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. 

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. 

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 

та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 

Українського народу. 

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії. 

 

2.2. Реалії буття Республіки і її Народу 

Право на народовладдя не виконується. 

Влада узурпована політичними посередниками – представниками олігархічних 

кланів. 

Панування законів і підзаконних актів, що не відповідають нормам права, звужують 

зміст та обсягу існуючих прав і свобод. 

Грабіж і геноцид народу представниками законодавчої, виконавчої і судової влади 

на усіх рівнях соціального устрою країни руйнує підвалини держави і веде до її повного 

знищення. 

Деморалізація та розрізненість громадян, знищення територіальних громад, їх 

соціальної і економічної спроможності (необхідності спілкування і прийняття рішень) 

починаючи з первинного рівня і як слідство, – вищих рівнів адміністративно-

територіального поділу країни, формує інституціональну неспроможність народу до 

управління власним життям, функціями державного управління - державою. 

Профанація проголошення прав і свобод Людини і Громадянина, перетворення 

громадянина у пасивного безвольного раба вільного поселення території України. 

Втрата суверенітету і територіальної цілісності України. 

 

2.3. Аналітичні висновки 

Відсутність інституту суб’єктності громадянина і його територіальної громади,- 

основна причина знищення суб’єктності держави у формі правління республіки, а згодом, 

і як такої взагалі. 

Суб’єктність громади повинна бути наділена реальними функціями правового та 

законодавчого захисту, економічної спроможності, дієвої системи прийняття оперативних 

рішень. 
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2.4. Причини знищення Республіки 

Відсутність права законодавчої ініціативи у громадянина по Конституції 

безпосередньо, а тільки через Президента, Верховну Раду, депутатів. 

Відсутність криміналізації за порушення норм Конституції і ратифікованого 

міжнародного права, законотворчу і нормативну діяльність, що суперечить їм, звужує 

права і свободи, погіршує соціально-економічний стан громадян. 

Відсутність розписаних норм застосування прямого народовладдя безпосередньо на 

відміну від опосередковуваного через політичні партії. 

Законодавчий розрив прямої залежності знизу вверх: громадянин - територіальна 

громада – орган місцевого самоврядування – районна рада – обласна рада – Верховна 

Рада, Кабінет Міністрів. 

Штучне відділення від територіальної громади органу місцевого самоврядування 

передачею і захватом у безконтрольне розпорядження органами місцевого 

самоврядування матеріальних активів територіальних громад. Самостійне відсторонення 

громади від органів місцевого врядування, як від ворожої корумпованої структури, що 

управляється «панами» зверху. 

 Функціональне підпорядкування органів самоврядування виконавчій і судовій 

гілкам влади. 

Фінансове безправ’я органів місцевого самоврядування за принципом розподілу 

бюджету країни зверху вниз. 

Недієві принципи впливу територіальних громад на діяльність і звітність органів 

місцевого самоврядування. 

Відсутність народного контролю за гілками влади. 

Відсутність законодавчого забезпечення особистого захисту громадян і 

територіальної оборони громад. 

Принципово неправильна виборча система. 

Відсутність Системи прийняття оперативних рішень. 

 

3. Основні принципи народовладдя 

Народовладдя, як основа форми правління – Республіки, повинна опиратись на три 

основні властивості територіальних громад: 

1. Суб’єктність. 

2. Економічна свобода. 

3. Система прийняття оперативних рішень. 
 

3.1. Суб’єктність. 

Під суб’єктністю територіальної громади ми розуміємо реальну реалізацію прав і 

свобод, самовизначення і суспільне визнання, ідентифікацію в межах визначеної 

громадою і визнаної сусідніми громадами території. 

Суб’єктність підтверджується статутом, ідентифікованим складом населення, 

реєстраційним посвідченням суб’єкта публічного права, атрибутами влади і 

господарювання, рахунком у державному банку, реєстром матеріальних і нематеріальних 

активів, договірна документація передачі повноважень органам місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, державного управління, безпеки, законодавства і 

судочинства. 

Порушення функцій територіальної громади, як суб’єкта публічного права повинно 

переслідуватись по закону – бути криміналізованим. 

 

3.2. Економічна свобода 

Економічна свобода повинна починатись з реалізації на рівні кожного окремого 

громадянина. Громадянин повинен мати рахунки: бюджетного фінансування, 

територіальної громади, кооперації, тощо. На цих рахунках повинен вестись облік 
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особистого, суспільно подільного і неподільного майна і майнових прав, їх обіг, витрати і 

поповнення. 

Територіальна громада, як суб’єкт публічного права, повинна вести облік обігу, 

витрат і поповнення матеріальних і нематеріальних активів на визначеній ними і 

зареєстрованої офіційно територіальної одиниці. 

Територіальна громада самостійно, або опосередковано на підставі доручень 

повинна в межах своєї відповідальності за визначеною територією вести господарську і 

економічну діяльність, утворення знизу вверх власних незалежних від держави фондів 

розвитку і соціального забезпечення, як механізм економічної безпеки первинного рівня 

населення. 

Тільки економічна свобода і безпека первинного рівня – населення у громадах, є 

запорукою існування і реалізації усіх інших свобод Людини і Громадянина, 

задекларованих правовими нормами. 

 

3.3. Система прийняття оперативних рішень 

Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України 

(СИСТЕМА) насамперед повинна мати якісні функції: 

 

3.3.1. Оперативність прийняття рішень 

Відсутність дієвого способу прийняття саме оперативних рішень територіальними 

громадами щодо усіх питань життєзабезпечення і управління усіма гілками влади знизу до 

верху до цього історичного часу, вела до узурпації влади на користь моделей управління, 

що дозволяли швидке прийняття рішень. Саме швидкість прийняття рішень є домінуючим 

фактором на користь виконання функцій безпеки держави, заради виконання яких вона 

саме і створюється народом в межах своєї країни. 

 

3.3.2. Структуризація громади 

 Структуризація громади повинна будуватись від сотового рівня (декілька членів 

громади, об’єднані найтіснішим зв’язком сім’ї, квартир, хутору, іншої території, тощо) 

кратним збільшенням до рівня громади, її об’єднання, району, області, республіки. 

Саме глибока структуризація дозволяє забезпечити повноту участі членів громади і 

достовірності прийняття рішень громадою. 

 

3.3.3. Відповідальне заступництво 

Кожному члену громади у соті повинен бути наданий рейтинг відповідальності 

(наприклад, від 1 до 10), який означає черговість заступництва і відповідальності надання 

відповідей на запити громади. Кожний член соти повинен відслідковувати відпрацювання 

запитів громади членом соти з попереднім номером. Якщо член соти з попереднім 

номером за будь-яких причин не відпрацював запит громади, він повинен його замінити. І 

так далі. 

Цей принцип забезпечує ситуацію, коли запит громади залишається без відповіді, а 

питання для прийняття рішення, - без відповіді. 

Ця функція забезпечує обов’язковість прийняття рішень. 

 

3.3.4. Прийняття рішень в межах компетенції 

Компетенція громад визначена Конституцією України, Статутом громади, владними 

повноваженнями щодо матеріальних і нематеріальних активів, договірними відносинами. 

 

3.3.5. Безперервність 

Ця функція повинна діяти щодо рейтингу на посади громадського і державного 

кадрового управління гілками влади (законодавча, виконавча, судова). Ніякої 

http://system.mozello.com/
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періодичності у виборах. Тільки поточний рівень довіри народу і відповідності займаній 

посаді є критеріями допуску до виконання делегованих функцій управління. 

 

3.3.6. Інститут повірених 

Ця функція повинна забезпечувати громадян з обмеженими можливостями приймати 

рішення за допомогою соціальних повірених, призначених для цього громадою. 

 

3.3.7. Заохочення 

Соціальна активність членів громади у СИСТЕМІ повинна враховуватись громадою 

у проектах соціального забезпечення, вестись на персональному обліку рахунків 

громадянина у громаді і бути надбанням гласності всіх членів громади. 

 

3.3.8. Повнота соціалізації 

СИСТЕМА повинна охоплювати усі рівні адміністративно-територіального поділу 

держави і аспекти життєдіяльності громади: 

- стіл замовлень товарів і послуг; 

- рівень цін на товари і продукцію громади; 

- соціальні і економічні проекти, їх планування, впровадження, контроль результатів, 

організаційні і правові висновки; 

- напрямки розвитку суспільства; 

- законотворчість; 

- соціальна справедливість; 

- рейтингове голосування на посади громадського і державного управління; 

- тощо … 

 

3.3.9. Гласність 

На офіційних сторінках електронних ресурсів повинні публікуватись в 

обов’язковому порядку: 

- структура ціни на товари і послуги для населення; 

- позитивні приклади соціально активних громадян; 

- злочинці, їх поточний стан і перспективи відпрацювання боргів громадянам і 

державі; 

- усі ресурсні питання видобутку, розподілу, заощадження, повернення у державне 

використання, баланси; 

- поточне виконання боргових зобов’язань держави перед громадянами; 

- індустріальні питання розвитку, впровадження технологій; 

- функціональний запит управління державою, його кадрове поточне забезпечення; 

- результати діяльності народного контролю; 

- економічні і соціальні програми і проекти; 

- поточний стан управління громадою законодавчою, виконавчою і судовою гілками 

влади; 

- тощо … 

 

4. Забезпечення принципів народовладдя 

Рух до істинного народовладдя за ініціативою небайдужих громадян – довгий і 

тернистий шлях, якщо він долається у боротьбі із прогнилою антинародною медійною 

системою і повним протистоянням більшості користувачів олігархічної, партійної 

корупційної і відверто кримінальної системи. 

Якщо є можливість досягнення консенсусу із Президентом України, то громадяни 

України зробили би великий крок до мети разом, прийняттям Президентом Проекту Указу 

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ» 

http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/


150 

 

Для встановлення народовладдя Республіки України разом із досягненням 

суб’єктності, економічної незалежності і впровадженням СМСТЕМИ, Українському 

народові конче потрібно отримати допомогу з вирішення наступних питань. 

Криміналізація порушення положень права. 

Зміни до Конституції. 

Законодавче забезпечення народовладдя. 

Зміна системи оподаткування. 

Розвиток додаткової економіки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ громад. 

Зміна виборчої системи. 

Індустріалізація країни на нових принципах внутрішньої і міжнародної міжгалузевої 

кооперації. 

Шлях до закінчення війни, подолання корупції і економічного зростання держави ми 

бачимо у пропозиціях статті «ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ» 

 

5. Посилання на додаткові матеріали 

5.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ 

5.2. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

УКРАЇНИ» 

5.3. СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАТИВНИХ РІШЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД УКРАЇНИ 

5.4. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ - ЦЕ 

ВИГІДНО» 

 

Голова правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» 

В.Г. Петроченков 

 

ЛИСТ ПРО 16 ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОГРАМИ ПРЕЗИДЕНТА «ЛІФТ»  

 

Відповідь від 30.05.2019 р., 

https://lift.net.ua/, Надежда Тереба <ze2019lift@gmail.com> 

 

Здрастуйте, Надія!  

Про який саме проект (ідею) ведеться мова. Це ідея соціального, чи технологічного 

напрямку?  Я подав 16 пропозицій.  Ідеї соціального напрямку повинні отримати 

подальше погодження і спільне обговорення з Вашими фахівцями. Наприклад, Проект 

Указу Президента "РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ" http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/. Про яку 

концепцію, розвиток і реалізацію може йти мова? - Погоджуйте і приймайте Указ.  Так і з 

іншими. Проекти технологічного напрямку стосуються концептуальної макроекономіки 

держави і всі без винятку захищені патентами. Деякі з них мають повну розкладку, деякі - 

ні, бо потребують попередніх погоджень і консультацій з державними діячами виконавчої 

і законодавчої гілок влади. Нижче по тексту я дам посилання на наші анкети. Вкажіть 

номер, який Ви обробили, як фахівець, і вкажіть, будь ласка, що ви конкретно маєте на 

увазі під Вашими вимогами, бо вони, як для фахівця мого рівня дуже абстрактні і не 

професійні. Наші пропозиції відносяться до будівництва нових заводів, ПРОЕКТИ ЯКИХ 

КОШТУЮТЬ МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ. Професійні розділи "розвиток і реалізація" таких 

Проектів - це проектні стадії, що не мають нічого спільного з представленими Вами 

непрофесійними назвами, коштують від сотен тисяч доларів і розробляються тільки після 

погодження стадії "збір і розробка вихідних даних на проектування", до якої неможливо 

приступити без кропіткої роботи спеціалістів двох сторін. 

http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1763486/pitannja-vdpovd---meta-zadach-programi-peretvorennja-ukrani
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1763486/pitannja-vdpovd---meta-zadach-programi-peretvorennja-ukrani
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1763486/pitannja-vdpovd---meta-zadach-programi-peretvorennja-ukrani
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1763486/pitannja-vdpovd---meta-zadach-programi-peretvorennja-ukrani
http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
https://lift.net.ua/
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Надіюсь, що у Вас вистачить розуміння того, про що я пишу і Ви будете вести 

спілкування з подавачами пропозицій на рівні спеціаліста, а не формаліста. 

 

ПРОЕКТ № 1 

Ми плекаємо надію, що слова Президента про народовладдя - не пустий звук. Ми 

розуміємо, що підтримка народом на виборах у Верховну Раду - основа нашої спільної 

перемоги. Тому ми розробили Проект Указу Президента України "РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАРОДОВЛАДДЯ" http://st-

nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/, прийняття якого має законне і конституційне 

підґрунтя, за яким на вибори піде весь Український народ. Не можна гаяти жодної 

хвилини. 

Ваш особистий номер: 491 877 

 

ПРОЕКТ № 2 

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

УКРАЇНИ» 

Перетворення України - комплексний процес матричної системи управління 

державою. Навіть якщо виконати тільки 3 життєво важливі для наших громадян і 

суб'єктності їх держави цілі, ми станемо жити зовсім в іншій державі, якою будемо 

пишатися, яку будемо любити і розвивати далі. 

Це цілком гідний обсяг роботи для команди Президента, який взяв на себе тягар 

перехідного періоду від політичної вакханалії до істинного народовладдя. 

Ваш особистий номер: 445 802 

 

ПРОЕКТ № 3 

Для ЗДІЙСНЕННЯ ІСТИННОГО НАРОДОВЛАДДЯ необхідно територіальним 

громадам надати: 

1. СУБ’ЄКТНІСТЬ – реєстрацію, як суб’єкта публічного права, рахунок 

господарської діяльності у державному банку. 

2. ЕКОНОМІЧНУ СВОБОДУ, за якою прийдуть усі інші свободи - право 

формування власних незалежних фондів знизу вверх. 

3. ПРАВО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ – «Системи прийняття оперативних рішень 

територіальних громад України», зміни періодичної політичної виборчої системи на 

електронну безперервну рейтингову систему ... 

Ваш особистий номер: 002 003 

 

ПРОЕКТ № 4 

«ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО». Пропонуємо: збільшити за короткий термін бюджет 

країни у десятки разів; разом впровадити нову платформу міжнародної міжгалузевої 

кооперації на базі більш як 100 нами запатентованих економічно і енергетично більш 

вигідних технологій первинної переробки сировини у проміжні товарні продукти і 

конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу із переоцінкою МА. 

Пропонуємо звільнити планету Земля від 97% стадії виробництва, підкажемо і відносно 

3% стадії споживання. 

Ваш особистий номер: 067 836 

 

ПРОЕКТ № 5 

Пропоную провести перемовини відносно організації нової економічної і екологічної 

схеми енергозабезпечення країни на базі тотальної газифікації органічних відходів 

споживання надкритичним водним окисленням, газифікацією вугільного пилу по Фішеру-

Тропшу на ТЕС і в бойлерах країни. Скільки люди будуть жити, стільки вони будуть 

утворювати 3% світових відходів споживання, - достатньо, щоби не добувати газ взагалі. 
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Ваш особистий номер: 866 511 

 

ПРОЕКТ № 6 

«Технологія переробки розсолів природного і техногенного походження» на 

прикладі розсолів Домбровського кар’єру м. Калуш Івано-Франківської області України. 

Пропонується: запобігти катастрофі європейського масштабу – знищення пойми р. 

Дністер, 60% питної води держави Молдова з макроекономічним позитивним 

економічним і екологічним ефектом світового значення; відкрити нову серію технологій з 

необмеженим сировинним ресурсом. 

Ваш особистий номер: 500 756 

 

ПРОЕКТ № 7 

 

«Виробництво хлору безелектролізним способом попутно з виробництвом 

безхлорних мінеральних добрив». Це економічний, енергетичний ефект у розмірі 3000 кВт 

електричної енергії на кожній тоні хлору. Це підстави для створення нової галузі 

конструкційних матеріалів і способів будівництва на базі хлорованого поліетилену. Це 

нова міжгалузева кооперація з макроекономічним ефектом. 

Ваш особистий номер: 693 283 

 

ПРОЕКТ № 8 

«Вітчизняне виробництво манганового концентрату  - основи металургійної 

промисловості» на основі власних відходів манганових руд і виробництва мангану, 

родовищ карбонатних руд (42% світових запасів, що не розробляються) замість 

імпортованого концентрату. Дешевий у виробництві окис мангану електролітичної якості 

дасть поштовх для нового виробництва електричних батарей, розробки нової технології 

відмови від фероманганової промисловості з великим економічним і екологічним 

ефектом. 

Ваш особистий номер: 522 304 

 

ПРОЕКТ № 9 

«Конверсія техногенних родовищ фосфогіпсу у вторинну сировину». Пропонується 

впровадження нової технології переробки відходу виробництва фосфорних добрив – 

фосфогіпсу з великим економічним ефектом. Це індустріальна технологія з відносно 

малими витратами стартапу. Це питання макроекономіки, екології і нової міжнародної 

кооперації. ROI5 = 4000 штучно обмежене для краудінвестингу. 

Ваш особистий номер: 725 288 

 

ПРОЕКТ № 10 

«Відновлення вітчизняного виробництва соди кальцинованої», але на базі нової 

безвідходної технології. Технологія дозволяє зекономити енергетичні ресурси, зменшити 

металоємність, отримати додатковий прибуток і не створювати техногенні родовища з 

відношенням відходу до продукції більше ніж 12/1. Це великий економічний і екологічний 

ефект, нова логістика і міжгалузева кооперація. 

Ваш особистий номер: 659 651 

 

ПРОЕКТ № 11 

«Виробництво соди кальцинованої у виробництві скла». Пропонується розпочати в 

Україні будівництво нових заводів виробництва скла, комбінованих з безвідходним 

виробництвом соди кальцинованої за нашою новою технологією (від 23% собівартості 

виробництва), газифікації і спалювання сміття (від 30% собівартості виробництва). Це 
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забезпечення власного будівництва найдешевшим у світі склом, це експорт продукції, це 

скорочення викидів в СО2 в атмосферу, це пріоритет і престиж на світовому ринку. 

Ваш особистий номер: 448 371 

 

ПРОЕКТ № 12 

«Флагман Програми «ВІТЕР ЗМІН» - учбове судно проекту 02160». Пропонується 

побудувати учбове судно баркентини необмеженого району плавання 1000 т виміщення 

для навчання курсантів у навколосвітніх плаваннях у міжнародних програмах під 

прапорами України і ООН. Проект був замовлений Фондом Миру СРСР у 1990 р (на той 

час Росія вже 130 років не будувала таких суден і досі не побудувала), виконаний нами за 

наш кошт, захищений. Технічний проект рівня, придатного для будівництва. Це «ПАРУС 

МИРУ» від України. 

Ваш особистий номер: 301 875 

 

ПРОЕКТ № 13 

«Баритова технологія безвипарного виділення цукрів». Пропонується на базі нашої 

нової баритової технології запровадити новий комплексний підхід виробництва цукру і 

технологічної організації агропромислового комплексу із збільшенням ефективності 

виробництва із цукрових буряків на вищому економічному рівні ніж виробництва із 

цукрового очерету. Пропонується повернути Україні славу світового експортера цукру із 

192 заводами замість 20, що залишилися. 

Ваш особистий номер: 702 118 

 

ПРОЕКТ № 14 

«Комплекси устаткування для гасіння пожеж на відкритих територіях». 

Пропонується відновити лабораторію і виробництво аеродисперсних технологій 

починаючи з устаткування гасіння масштабних  пожеж на рівні екологічних катастроф. Це 

збереже природу, повітря, заощадить щорічно для країн, що потерпають від пожеж 

мільярди коштів. Це дасть поштовх для впровадження і застосування технологій 

локальної зміни кліматичних умов, безпеки і вирощування рослин, вибухової 

флегматизації, тощо … 

Ваш особистий номер: 989 299 

 

ПРОЕКТ № 15 

«ЕЛЕКТРОНА ПЛАТІЖНА ПЛАТФОРМА «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ». Це 

інструмент створення незалежних фондів територіальних громад знизу вверх, як елемент 

(інструмент) економічної незалежності і безпеки громадян, об’єднаних під законодавчим 

полем кооперації. Це посередник для створення інформаційного поля використання 

суспільних фондів на розвиток і соціальне забезпечення, гуртування і відродження 

функцій безпосереднього самоврядування територіальних громад. 

Ваш особистий номер: 292 044 

 

ПРОЕКТ № 16 

«Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад України». Це одна 

з трьох точок опори безпосередньої демократії і народовладдя. Наявність простого 

механізму опитування усіх верств населення, виконання на цій основі законодавчих актів і 

призначень на посади державного управління у відповідності до безперервної електронної 

рейтингової системи – запорука здорового суспільства, обов’язкова складова 

народовладдя. Миттєвий позитивний відгук на запит народу – базис демократії.  

Ваш особистий номер: 608 316 

 

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА - НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ - ЕНЕРГЕТИКА 
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06.05.2019 р. 

Первинна аналітика. Точково 

На електронному ресурсі «ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА» у вівторок, 19 лютого 2019 

року, о 08:30 оприлюднена стаття Володимира Рихліцького «Сонячна електростанція у 

складчину. Як мешканці Славутича зароблятимуть на "зеленому" тарифі». По суті справи, 

це пропозиція краудінвестингу для громадян України з участі у проекті кооперативу 

"Сонячне місто" під керівництвом Андрія Зінченко по створенню на дахах будівель 

муніципальної власності міста Славутич сонячних електростанцій.  

 

Розглянемо цифри пропозиції. 

Оголошена участь одного внеску $500. Першу електростанцію потужністю близько 

350 кВт побудують у центрі міста. Засновники кооперативу планують залучити близько 

$300 тис. (600 паїв по $857 капітальних витрат на 1 кВт). Електростанцію розмістять на 

площі близько 5 700 м
2
. Як зазначає заступник міського голови Михайло Шинкаренко, 

місто має близько 30 тис. м
2
 дахів будівель комунальної власності, на яких можна 

збудувати сонячних електростанцій потужністю близько 5 МВт. Окупиться перша 

електростанція менше ніж за сім років. Близько 50% чистого прибутку інвестори 

отримають до закінчення дії "зеленого" тарифу, тобто до 2030 року. Після того 

електростанція продаватиме електроенергію за іншими тарифами. Статут кооперативу 

передбачає, що 5% чистого доходу кооперативної електростанції отримуватиме місто. 

 

Далі ще цікавіше. 

«За словами Зінченка, зменшити чи скасувати "зелений" тариф для компаній, які 

виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, можливо. Проте, на його 

думку, зробити це буде важко. 

По-перше, доведеться виправдовуватися перед багатьма європейськими, 

американськими та китайськими інвесторами, які повірили державі і вклали кошти у цей 

сектор. 

По-друге, якщо тариф зменшать для чинних об'єктів, то інвестори повернуть 

вкладені кошти через європейські суди. Кілька років тому така ситуація трапилася в 

Іспанії. Зараз країна через суди виплачує інвесторам недоотриману вигоду. 

"Україна є членом Енергетичної хартії, тому вкладені в сектор гроші не можна так 

просто забрати і скасувати "зелений" тариф. Рішення європейських судів ігнорувати не 

вийде", - зазначає Зінченко. 

За його словами, є певна згода між великими девелоперами і владою про те, що 

країна буде рухатися до аукціонів на ринку електроенергії. Це означає, що великі 

виробники електроенергії отримуватимуть не "зелений" тариф, а змагатимуться за ціну на 

струм на аукціонах. Хто запропонує нижчу ціну, отримає можливість продавати певну 

потужність.» 

Регулюється «зелений» тариф Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» № 601-VI від 25 вересня 2008 

року.  

Також, на електронному ресурсі «ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА» у середу, 6 лютого 2019 

року, о 14:00 оприлюднена стаття Оксани Ставнійчук і Антона Кривко «Бенефіціари 

"зеленого тарифу": як нардепи, їхні сім'ї та помічники заробляють на електриці». 

Із статті. 

"Зелений" тариф» - це спеціальна ціна, за якою купується енергія, вироблена з 

відновлюваних джерел енергії - гідроелектростанціями, сонячними, вітровими або 

біостанціями.  

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/19/645391/?fbclid=IwAR12gVDW6feTAl5m-rj44Byjdos2HuV6YQspgGPwm8jiO2ON8Vg1He4jRfY
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/19/645391/?fbclid=IwAR12gVDW6feTAl5m-rj44Byjdos2HuV6YQspgGPwm8jiO2ON8Vg1He4jRfY
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17/print
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/
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Підприємства і домогосподарства, які виробляють електроенергію за "зеленим" 

тарифом, продають її в ринок значно дорожче, ніж традиційні виробники теплової або 

атомної енергетики. 

Як це відбувається? Всю вироблену в країні електрику, в тому числі і дорогу 

"зелену", скуповує так званий Оптовий ринок (державне підприємство "Енергоринок") за 

різними тарифами - залежно від типу виробника. Та ж сама установа потім продає 

скуплену електрику енергопостачальним компаніям, які доставляють її населенню.» 

 

Довідково із статті. «Сьогодні 2% виробітку електрики припадає на відновлювальну 

енергетику, але забирає сектор 9% грошей ринку. Енергетична стратегія України 

передбачає досягнення частки відновлюваної енергетики на рівні 12% до 2025 року, до 

2035 - на рівні 25%. "Зелений" тариф діятиме до 2030 року. 

За даними від 28 вересня 2018 року 308 підприємств отримують "зелений" тариф: 

сонце - 201 компанія сумарно на 1096,36 МВт, вітер - 16 (522 МВт), вода - 63 (96,38 МВт), 

біомаса - 7 (43,8 МВт), біогаз - 21 ( 44,6 МВт). Загалом генерація "зелених" об'єктів трохи 

менша за потужність Хмельницької АЕС. 

"Зелений" тариф - фіксовані нарахування за кожну кіловат-годину, в євро. Розмір 

тарифу: для сонячних електростанцій - 15-16,3 євроцента за кВт, для приватних осіб 

(потужність установки не повинна перевищувати 30 кВт) - 532,68 копійки за кВт. Вітрові 

електростанції: 10,2 євроцента за 100 кВт. Для приватних осіб - 342,44 копійки за кВт. 

Гідроелектростанції: 17,5, 14,0 і 10,5 євроцента за 100 кВт*год. для мікро- , міні- та малих 

ГЕС відповідно. Наведені тарифи будуть діяти для всіх сонячних і вітрових 

електростанцій, які почнуть функціонувати до 31 грудня 2019 року.» 

Довідково з Вікіпедії можна подати приклад Іспанії, яка у 2008 встановила ставку 

«зеленого» тарифу на рівні 32 євроценти. Станом на 2007 рік, сумарна кількість сонячних 

потужностей Іспанії становила 637 МВт, а в 2008 - 3355 МВт, тобто, зросли в п’ять разів. 

Швидка динаміка росту виплат забезпечила вимивання у 2012-му $10.6 мільярдів субсидій 

з бюджету, складаючи третину від вартості всієї виробленої електроенергії в країні при 

складовій частці сонячної енергії всього у 4-5%. Після багатомільярдних виплат, програма 

провалилась, залишивши країну у судових справах, недовірі до уряду та повною зупинкою 

розвитку сонячної енергетики в зв'язку з недовірою до уряду. Як наслідок, у 2013 р. були 

прийняті реформи в сторону розвитку невідновних джерел електроенергії.  

Середній рівень життя в Іспанії від €800 до €2000, а в Україні від €50 до €300 

(усереднені робітники і чиновники – мільйонери) на місяць. Комунальні послуги в Іспанії 

складають до 10%, в Україні –  до 100% для категорій низькооплачуваних громадян. 

А в цей час в Україні. Капітальні витрати на освоєння матеріальних витрат 

імпортованої техніки електростанцій – найвища в Світі. Заробітна плата – одна з 

найнижчих у Світі. Питома вага комунальних витрат – найвища у Світі. Швидкість 

зменшення населення країни – найвища в Світі. Рівень підтримки на ремонт та капітальне 

відновлення існуючих дешевих електростанцій – найнижчий у Світі. Корупційна складова 

вартості впровадження – найвища у Світі. Швидкість збагачення олігархату і їх партійних 

посередників усіх гілок влади – найвища у Світі. Основоположне право на життя – 

відсутнє по факту. Геноцид української нації – в дії.  

Стаття «Бенефіціари "зеленого тарифу" …» дуже прискіпливо перелічує учасників 

злочинного угрупування узурпації влади, «торгівлі на крові» та геноциду українського 

народу. А керівник кооперативу "Сонячне місто" Андрій Зінченко навіть погрожує 

міжнародними судами тим, хто задумає зупинити це божевілля. Жага наживи затьмарює 

розум людини і штовхає його до дій коллаборанта в інтересах іноземного та вітчизняного 

олігархату та їх політичних приспішників.  

Руками запроданців нації створений законодавчий тиск, під дією якого народ сам 

себе знищує. Оце так «демократія» і послідовний рух до 2030 року «кроля у пащу удаву». 

Західні олігархи пускають слини і потирають руки – іде під зачистку від пережитків 

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/6/644772/
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історичного минулого і самого народу України найбільший і найбагатший будівельний 

майданчик у Світі – центр Європи – Україна. Оце стратегічне планування. І не дивно, що у 

Російської Федерації «здали нерви» і вона вдалася до прямої агресії проти України: вона 

майже 30 років на нашій території вела диверсійну діяльність по знищенню та заміщенню 

власними ресурсами усіх галузей економіки, а український народ не розгледів «лагідних 

обійм братнього російського народу» та розвернувся до неї «кормою», «заповзаючи до 

пащі удава» – в Європу. Якщо ядерне роззброєння було обом сторонам «на руку», і вони 

спільно вдало «зіграли у дурку» з українським народом, то у цьому випадку у сторін 

стратегічні інтереси зовсім різні. - Треба ділити територію України «по чесному» - хто 

скільки відірве. Тільки способи різні. У одних – варварські, у других – єзуїтські.  

У віддалених від годівниці від жадібності і передчуття скорого ситого життя аж 

щелепи зводить і мутніє розум, аби і йому дісталося відірвати кусень від кривавої жертви 

власного (а може – ні) народу. 

Нажаль, це є підтвердженням того, що соціальний зріз нашого населення саме такий, 

який мною був описаний 28 лютого 2019 року о 19:59 у статті «ЛИСТ ДО 

НЕБАЙДУЖИХ». 

Ця стратегічна диверсія продумана і втілюється дуже вміло, аби не тільки звільнити 

території від зайвих рабів, але й у глобальному плані притримати розвиток і 

впровадження дійсно екологічно і одночасно економічно вигідних для людства 

технологій. Централізація ресурсів, в тому числі і енергетичних, - гарантія довгострокової 

стабільної влади і над своїми багатими рабами, і над вже майже своїми бідними рабами. 

Не диверсифікація енергетики – така ж гарантія. І не випадково в нашій країні 

«децентралізація влади» запроваджена структурним об’єднанням територіальних громад – 

фактичною централізацією. Навіть непоєднувані поняття поруч у одному контексті наш 

народ не налякали: настільки він (переважна більшість) вже не спроможний до аналітики 

та опору. 

 

А народна кооперація?  Як же бути з нею? Де компроміс і що робити? 

Статтею 1 «Кооперація» Розділу I «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України 

«Про кооперацію» № 1087-IV від 10 липня 2003 року (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2004, № 5, ст. 35) визначено: 

«Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення 

економічних, соціальних та інших потреб своїх членів». 

Наш опонент дуже буквально визначає «своїх членів» і крім дійсно «своїх» більше 

нікого навколо помічати не хоче. Він протиставляє членів кооперативу усьому народу 

України, що повинен платити за додаткові блага членів кооперативу без соціальної згоди і 

домовленості на те, а по закону, що грубо порушує норми Конституції України, за цим 

принципом є злочинним і не має права виконуватись. 

 

При цьому, Конституція України містить наступні положення. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 

… 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

… 

Стаття 13.  

… 

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині 

і суспільству. 

http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1729586/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1729586/
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Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу. 

… 

Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними. 

… 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

… 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 

перед законом». 

 

Отже, ми добре розуміємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо встановлення "зеленого" тарифу» № 601-VI від 25 вересня 2008 

року порушені основні норми Конституції України, за якими:  

- соціальна правова держава визнає людину (не окрему групу членів кооперативу), її 

життя і безпеку найвищою соціальною цінністю;  

- декларує захист економічної безпеки найважливішою функцією держави, справою 

всього Українського народу;  

- проголошує, що власність не повинна використовуватися на шкоду (в т.ч. 

дискримінації і зубожінню) людині і суспільству;  

- визначає усіх людей вільними і рівними у своїй гідності та правах, не допускає 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;  

- наділяє громадян рівними конституційними правами і свободами та рівними перед 

законом. 

Ми чітко розуміємо, що окремі угрупування людей за будь-яким принципом не 

повинні своїми діями погіршувати існування інших людей, тим більше на них 

паразитувати. 

Відповідно до Конституції України:  

«Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується». 

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи 

накази. 

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає 

юридична відповідальність.» 

Отже, Закон про «зелений» тариф відповідно до Конституції України є 

злочинним, особи, що його запровадили, та виконують – злочинці, що повинні 

понести відповідальність перед українським народом по закону. 

Ми, як рух «НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ» під «системою кооперативних 

організацій» розуміємо усі можливі варіації по кількості і адміністративно-

територіальному поділу в Республіці Україні кооперативів, споживчих товариств і їх 

об’єднань на базі громадян територіальних громад України, які живуть в єдиній 
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збалансованій соціальній структурі держави в територіальних межах країни у 

відповідності до прав і свобод, гарантованих їм Конституцією України.  

Для того, щоб всередині споживчої кооперації не порушувати норм Конституції 

України ми у відповідності до Закону визнаємо і підтримуємо:  

- приєднання до НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ на основі вільного волевиявлення; 

- самозабезпечення за рахунок нових виробничих потужностей; 

- принципи справедливого економічного регулювання всередині НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ; 

- господарську і юридичну незалежність кооперативів і споживчих товариств;  

- формування первинними суб’єктами територіальних громад, об’єднаних у 

кооперацію, власних незалежних фондів розвитку і соціального забезпечення з 

відрахуванням від них десятини до фондів районного, обласного і республіканського 

рівнів. 

Для заощадження, а не поборів один з одного, ми пропонуємо впровадження 

внутрішньої кооперації створенням Мережі дільничних відділень постачально-

заготівельних контор (МЕРЕЖА) і міжнародної міжгалузевої індустріальної кооперації на 

базі екологічних енергозберігаючих технологій Міжнародної науково-технологічної 

програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» (ПРОГРАМА). 

МЕРЕЖА пропонує постачання і реалізацію всередині кооперативів і споживчих 

товариств первинного рівня територіальних громад товарів і послуг без комерційної 

націнки, формування за рахунок цього власних незалежних фондів розвитку і соціального 

забезпечення. 

ПРОГРАМА пропонує на єдиній платформі зібрати кращих світових володільців 

технологічних переділів, формування на базі громад, об’єднаних у кооперативи чи 

споживчі товариства комплексних замовників на нові енергозберігаючі екологічно 

безпечні технології. 

Ми маємо, що запропонувати не тільки Українському народу, але й усім дружнім 

народам Світу. 

 

Що ми можемо (в роботі). 

 

В.Г. Петроченков 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ. КОРОТКО 

 

Лист від 10.06.2019 р. 

ВІДПОВІДЬ на ФЕЙСБУК і ЮТЬЮБ 

Наш шлях - "ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ" http://st-nk.mozello.com/forum/ - 

народовладдя, http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/.  

Це насамперед: 

1. Суб’єктність громадянина і його первинної територіальної громади. 

2. Економічна свобода громадянина і територіальної громади. 

3. Система прийняття оперативних рішень територіальних громад усіх рівнів 

адміністративно-територіального поділу країни - первинної, районної, обласної, 

республіканської http://system.mozello.com/. 

Впровадження треба вести одночасно (паралельно). 

Насамперед - просвітництво. Кожен громадянин країни повинен розуміти і вимагати: 

1. Особистого рахунку бюджетного фінансування і зарахування на цей рахунок його 

долі у загальному національному багатстві. Територіальна громада повинна стати 

суб'єктом публічного права з усіма атрибутами господарських повноважень. 

2. Тільки економічна незалежність формує умови вільного вибору і надає владні 

повноваження. Тільки за економічною свободою слідують і можуть бути реалізовані усі 

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/golovna/ekonomchne-reguljuvannja/
http://st-nk.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://ecoprofit.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/forum/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://system.mozello.com/
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інші свободи. Тому необхідне впровадження незалежних фондів розвитку і соціального 

забезпечення громад. Для цього потрібен інструментарій «ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ для 

грантового фінансування ПЛАТФОРМИ» http://st-

nk.mozello.com/forum/params/post/1771053/proektna-propozicja-dlja-grantovogo-

fnansuvannja-platformi. 

3. Кожен запит суспільства повинен бути сформований. На кожен запит суспільства 

в обов’язковому терміновому порядку повинна бути отримана відповідь від самого 

суспільства, як інтегрованої високоорганізованої системи. Це електронна Система 

прийняття оперативних рішень територіальних громад України, що повинна у своєму 

складі мати безперервну рейтингову виборчу систему на посади державного (народного) 

управління у відповідності до штатного розкладу, посадових інструкцій, кваліфікаційних 

переліків та бюджету. 

Пропоную спільно взятись за створення умов народовладдя – нашої Республіки. 

 

ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТ 

Дякую, Олександре у пропозиції співпраці. 

Наша країна має адміністративно-територіальний поділ. 

Поділити населення можна за індексами проживання, просто за адресами (вулиці, 

міста, тощо …), за виборчими дільницями і округами.  

Наприклад 

 http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/admnstrativno-teritoralnij-podl-

ukrani/ 

http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/merezha-dlnichnih-vddlen/ 

Можна і треба кожного громадянина занести до єдиної бази даних із позначенням на 

єдиній мапі. Для кожного громадянина повинен бути відкритий його особистий кабінет 

(функції з’ясуємо пізніше). 

У нас це виглядає так: 

http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/ 

http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-kabnetu/ 

Способи при єднання до спільноти «Український народ територіальних громад 

України» можуть бути різними. Спочатку це може бути мінімальний набір особистих 

даних, із переходом до голосування, користування соціальними благами, фінансовими 

механізмами, ступінь авторизації та ідентифікації повинна наближатися до банківської.  

У нас форма приєднання виглядає наступним чином 

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/ 

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/ 

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/ 

або  

http://system.mozello.com/stranica/stranica-7/ 

Кожний суб’єкт права має право приймати рішення тільки в межах своєї 

компетенції, яка обмежується лише Конституцією, а по невизначеним питанням – взагалі 

не має обмежень. Необхідно, щоби межі компетенції були формалізовані для усіх, кого 

може торкнутись опитування і прийняття рішень – для всього Українського народу.. Ці 

межі повинні бути «зашиті» в програмі. Це особи: громадяни, не громадяни (апатриди та 

ін..), сім’ї, сусіди, співпрацівники, мешканці будинків, вулиць, районів, громад, виборчих 

дільниць і округів, сіл, селищ, міст, районів, областей, Республіки. 

Необхідно визначити перелік функцій державного (народного) управління для 

кожного рівня адміністративно-територіального поділу України.  

Наприклад. 

1. Республіка – об’єднання територіальних громад областей. 

1.1. Законодавча гілка влади – 1.1.1. Верховна Рада, … 

1.2. Виконавча гілка влади – 1.2.1. Кабмін, … 

http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1771053/proektna-propozicja-dlja-grantovogo-fnansuvannja-platformi
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1771053/proektna-propozicja-dlja-grantovogo-fnansuvannja-platformi
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1771053/proektna-propozicja-dlja-grantovogo-fnansuvannja-platformi
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/admnstrativno-teritoralnij-podl-ukrani/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/admnstrativno-teritoralnij-podl-ukrani/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/merezha-dlnichnih-vddlen/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-kabnetu/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-7/
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1.3. Судова гілка влади – 1.3.1. Конституційний суд, … 

… 

1.1.1. Верховна Рада, функції – 1.1.1.1. Центральний апарат. 1.1.1.2. Законодавство в 

галузі …. 1.1.1.10. Контроль за виконанням (постійно діючі комісії) … 

1.1.1.1. Центральний апарат (штатний розклад) - 1.1.1.1.1. Голова (посадова 

інструкція, кваліфікаційний перелік, бюджет). 1.1.1.1.2. Заступник голови (посадова 

інструкція, кваліфікаційний перелік, бюджет). 1.1.1.1.3. Секретар (посадова інструкція, 

кваліфікаційний перелік, бюджет). … 

… 

Область – об’єднання територіальних громад районів. 

2.1. Законодавча гілка влади – 2.1.1. Обласна Рада, … 

2.2. Виконавча гілка влади – 2.2.1.Обласне управління економічного регулювання 

від Обласної Ради 

2.3. Судова гілка влади – 2.3.1. Обласний суд від представників територіальної 

громади області, … 

… 

Район – об’єднання територіальних громад первинного рівня. 

3.1. Законодавча гілка влади – 3.1.1. Районна Рада, … 

3.2. Виконавча гілка влади – 3.2.1. Районне управління економічного регулювання 

від Районної Ради 

3.3. Судова гілка влади – 3.3.1. Районний суд від представників територіальних 

громад  району, … 

… 

Первинний суб’єкт (село, селище, місто) – територіальна громада. 

3.1. Законодавча гілка влади – 3.1.1. Сільська, селищна Рада, … 

3.2. Виконавча гілка влади – 3.2.1. Сільське, селищне економічне регулювання від 

Ради первинного суб’єкта  

3.3. Судова гілка влади – 3.3.1. Районний суд від представників сільської, селищної 

територіальної громади, … 

… 

Первинний суб’єкт повинен мати структурний поділ до рівня відділення (десяти 

відповідальних членів), де є громадський договір взаємного заміщення відповідальності за 

відповідь на запит суспільства, громади. Повинні бути прописані умови заміщення. Не 

повинно існувати ситуації, коли відповіді не буде, рішення не буде прийняте. Як на 

фронті: командира взводу заміщає його заступник, потім командир першого відділення, 

потім другого і т.д. 

Повинна бути розроблена часова градація на відповіді по запитах.  

 Трохи питання розкрите і в розділах статті «ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ» http://st-

nk.mozello.com/forum/. 

Ми можемо розпочати створення рейтингової системи на ресурсі 

http://system.mozello.com/, відпрацювавши і відкоригувавши все, що потрібно, а потім, при 

наповненні системи, перейти на новий відокремлений ресурс. Це зекономить час і гроші.  

Подумайте і зробіть пропозицію відносно незалежного управління і обслуговування 

нової соціальної системи народного управління. Це принципово. Який повинен бути 

бюджет і принцип утримання системи. Стартовий об’єм пам’яті – персональні данні 

Українського народу, збільшені приблизно у 10 разів (для початку). 

Як це зробити без незалежних народних фондів? Я поки що такого механізму не 

бачу. Тому і пропоную роботу над усіма сторонами Системи впроваджувати паралельно. 

Давайте визначимося з першочерговими задачами і розпишемо сектори 

відповідальності, почнемо набирати склад професіоналів. Можемо починати 

промальовувати структурну схему. Вважаю, що це повинно відбуватися в режимі 

суспільного обговорення. Ресурс Fasebook  та інших соціальних мереж підходить тільки 

http://st-nk.mozello.com/forum/
http://st-nk.mozello.com/forum/
http://system.mozello.com/
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для обговорення, а не для роботи. Робочий матеріал повинен розміщуватись на сайті у 

вигляді робочих версій. Я можу разом з Вами це робити на http://system.mozello.com/  

Я б закладав трудовий волонтерський вклад у спільну справу, як краудінвестингову 

систему. Кожен повинен розуміти, що тільки від загальної перемоги буде залежати в т.ч. і 

фінансова винагорода. Ризик повинен бути виправданим справедливою винагородою за 

працю. Це основний принцип соціуму. Поточний облік оприлюднених на сайті трудових 

витрат пропоную вести Вам, як спеціалісту цієї галузі. 

 До речі, тільки що повернувся із зустрічі із своїм товаришем правозахисником 

Храбровим Євгеном Петровичем. Він повідав мені, що з війни початку 2014 року 

повернулися біля 10 тисяч громадян з інвалідністю, і тільки 15 чоловік (0,15%) з них 

змогли оформити соціальне забезпечення інваліда війни. Це правильний привід для 

опитування в Системі прийняття оперативних рішень територіальних громад України. 

 

З повагою,  В.Г. 

 

ЛОГИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ДОХОДОВ ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕГО 

 

Все что-то делят… 

 

У передмові перекладача Тетяни Монтян книги Елінор Остром «Керування 

спільним. Еволюція інституцій колективної дії», за яку вона в 2009 році отримала 

Нобелівську премію, написано:   

«За півстолітню дослідницьку роботу Остром вдалося вирішити знамениту дилему 

біолога Гарретта Хардіна (сформульовану у статті «Трагедія спільного» в авторитетному 

науковому журналі The Science у 1968 році). Остром довела, що «безжальна трагедія» не є 

неминучою. Якщо люди співпрацюватимуть один з одним, контролюючи спільне 

використання ресурсів і застосовуючи належні правила управління ними, вони цілком 

можуть уникнути трагедії». 

Більш того, детальний аналіз майже тисячолітніх фактичних документально 

підтверджених матеріалів облаштування громадами різного географічного розташування 

спільного життя, розподілення і управління спільними ресурсами, показує, що успіх у 

цьому мають саме громади, що вдало керують іншими соціальними утвореннями. 

Практика показала, що саме громади за для збереження своєї популяції можуть 

найбільш доцільно розподіляти і керувати спільними ресурсами. 

У своїх лекціях по всій країні Тетяна Монтян обґрунтовує доцільність законодавчого 

забезпечення норм і правил розподілення спільного та використання звичаєвих правил, бо 

саме ті країни, де такі питання вирішені правильно, є найбільш успішними. 

 

Однако, кроме дележа, надо заниматься еще и созиданием. 

В процессе созидания совсем не из чего ничего не рождается.  

Совместно «рожденное» уже разделено до его создания, затем эксплуатируется, 

затем результаты прибавочного продукта вновь делятся.  

Для устойчивости системы, совместно созидаемого ресурса, важно справедливо 

соблюсти пропорции: 

- вложенного; 

- собственности на общее эксплуатируемое;  

- произведенное. 

Результат созидания (технология, товар, услуга) - совокупность связанных в один 

процесс средств и усилий, представляющих из себя Материальные активы (МА) и 

Нематериальные активы (НМА). 

http://system.mozello.com/
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На балансе предприятия затраченные усилия и ресурсы на создание чего-либо 

обособленного учитываются в денежном выражении как сумма МА и НМА. 

 

Итак. Попробуем начать с наиболее простого и перейти к более сложному. 

 

1. МА и НМА владеет (распоряжается) одно лицо, оно же хочет быть 

единоличным собственником предприятия.  
100% балансовых средств и результатов труда по созданию нового чего-либо 

принадлежат этому одному лицу. Если единоличный владелец предприятия привлекает 

средства (МА и НМА) и распоряжается этими средствами, то он ставит на баланс 

привлеченные средства, оплачивает их владельцам право такого распоряжения и 

учитывает эти затраты на балансе предприятия. 

2. Одному лицу принадлежат МА, другому лицу принадлежат НМА. 

Справедливо, с нашей точки зрения, было бы предположить, что ни одна из сторон 

без другой стороны создать новое что-либо не сможет. Поэтому владение балансом и 

соотношением в балансе МА:НМА должно быть 50:50. Поскольку происхождение МА 

может быть разное (собственные средства, кредит, инвестиции третьих лиц, аренда, 

лизинг, концессия и т.п.), то возможно предположить, что необходимо будет в структуру 

затрат производства положить затраты за пользование такими привлеченными МА, - 

точно так же, как и в случае единоличного пользования предприятием, но заимствованием 

МА и НМА. Обычно, стоимость заимствования таких ресурсов – МА должна составлять 

около 5% годовых, в отдельных редких и безвыходных случаях, - до 10% годовых. 

Логично будет в этом случае принять, что пользование НМА должно стоить не меньше, 

чем пользование МА. Таким образом, себестоимость затрат будет содержать затраты по 

привлечению МА и такие же затраты по привлечению НМА. Из совокупного дохода 

производства будут вычитаться совокупные затраты, формироваться налогооблагаемый 

доход. После налогообложения сформируется сумма чистой прибыли, которая будет 

распределена между участниками предприятия поровну – 50:50. 

3. Собственников МА и НМА больше, чем двое и желающих быть участниками 

предприятия тоже больше двух.  
Попробуем в первом приближении определить возможное количество участников и 

распределить их доли участия на примере Объекта «Калуш-Голинского техногенного 

месторождения калийных солей – Домбровский карьер, г. Калуш Ивано-Франковской 

области». Дополнительное участие в совместном предприятии возможно только в случае 

распределения функциональной нагрузки на новых участников, т.е. дифференциации МА 

и НМА по функциям (функциональному назначению). 

Структура участия приведена в Таблице 1 ниже. 

Принципиальные правила при составлении таблицы: 

1) для того, чтобы справедливо начислить равную процентную ставку за пользование 

МА и НМА, оценка их совокупных затрат для амортизации (списания) на себестоимость 

должна быть одинаковой (равной); 

2) любые привлеченные лица, которые вносят свою лепту в виде МА или НМА, 

должны получать вознаграждение (компенсацию) за свой вклад, пропорциональный 

своему вложению (участию) в денежном выражении. 

Таблица 1. 
№ Наименование вклада Затраты 

на 1 

тонну 

продукц

ии, $ 

Затраты 

за год на 

1,5 млн. 

т 

продукц

ии, $, 

млн. 

Затраты 

суммарн

ые, $, 

млн. 

% к 

затратам 

МА или 

НМА 

отдельно 

% к 

общим 

затратам 

(сумма) 

МА и 

НМА 

1 МА, в т.ч.: 17,05 25,575 511,50 100,00 50,00 

1.1 Финансирование (кредитное или 

инвестиционное) в полном объеме, 100% 

11,22 16,825 336,50 65,79 33,615 
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Годовая плата за финансовые ресурсы $336,5 

млн.*5% = $16,825 млн. 

Затраты на тонну продукции $16,825 млн. / 1,5 

млн. т/год = $11,22/т 

1.2 Ресурсы территориальной общины (ТО), в т.ч. 5,83 8,750 175,00 34,22 17,110 

1.2.1 Территория Объекта, включая подъездные пути: 

сумма около 1 000 Га * $600/год * 20 лет = $12 

млн. (в т.ч. карьер 180 Га) 

Годовая плата 1 000 Га * $600/год = $0,6 млн. 

Затраты на тонну продукции $0,6 млн. / 1,5 млн. 

т/год = $0,4/т 

0,40 0,600 12,00 2,35 1,175 

1.2.2 Сырье, рассол максимальной концентрации 326 

г/л, х 50 млн. м
3
 = 16,3 млн. т. по договорной цене 

$10/т составит $163 млн. 

Годовая плата $163 млн. / 20 лет = $8,15 млн. / год 

Затраты на тонну продукции $8,15 млн. / 1,5 млн. 

т/год = $5,43/т  

5,43 8,150 163,00 31,87 15,935 

       

2 НМА, в т.ч.; 17,05 25,575 511,50 100,00 50,00 

2.1 Лицензия на использование технического ноу-хау 

– технологии.  

Роялти за год $409,2 млн./ 20 лет = $20,46 

млн./год. 

Затраты на тонну продукции $20,46 млн./год / 1,5 

млн. т/год = $13,64/т 

13,64 20,46 409,20 80,00 40,00 

2.2 Лицензия на использование Проекта (авторское 

свидетельство).  

Роялти за год $51,15 млн./ 20 лет = $2,5575 

млн./год;  

Затраты на тонну продукции $2,5575 млн./год / 

1,5 млн. т/год = $1,705/т 

1,705 2,5575 51,15 10,00 5,00 

2.3 Лицензия на использование гудвил (документы 

создания, запуска в производство и 

эксплуатации).  

Роялти за год $51,15 млн./ 20 лет = $2,5575 

млн./год;  

Затраты на тонну продукции $2,5575 млн./год / 

1,5 млн. т/год = $1,705/т 

1,705 2,5575 51,15 10,00 5,00 

       

 ИТОГО: 34,10 51,15 1 023,00 100,00 100,00 

 

Анализ данных Таблицы 1.  

1. Затраты за использование привлеченных ресурсов, которые относятся на 

себестоимость производства, составляют $34,1 на каждую тонну произведенной 

продукции. Поскольку объем производимой продукции составляет 1,5 млн. т при 

удельных затратах $34,1/т, то суммарные затраты составят $51,15 млн. А если эту сумму 

привести к удельным затратам перерабатываемого рассола объемом 2,5 млн м
3
, то они 

составят $20,46/м
3
 при полных плановых затратах $100/м

3
.  

2. Годовая амортизация и использование ресурсов ТО составляет $8,750 млн., или 

при курсе 1:26 – 227,5 млн. грн. Это компенсационные средства за использование 

ресурсов без учета дохода предприятия.  

По статистическим данным 2013 года численность населения г. Калуш Ивано-

Франковской области составляла 67584 человек. 

Компенсация за использование ресурсов общины на каждого жителя города составит 

227,5 млн. грн./ 67 584 человек = 3 366,2 грн./чел. (около $128/чел) в год, или около $11 в 

месяц. 

Поскольку, используемый на территории Объекта и его территориальной общины, 

ресурс является ресурсом не только этой территориальной общины, но и всей страны, то я 
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думаю, что десятина от дохода за использование этого ресурса территориальной общиной 

Калуша должна перечисляться территориальной общине Ивано-Франковска, а десятина 

дохода территориальной общины Ивано-Франковска, - перечисляться территориальной 

общине страны – унитарной республики Украина. 

 

Суммарный расчетный доход технологии составляет $203,22 на каждый 

переработанный кубический метр рассолов. 

При переработке комплексом 2,5 млн. м
3
 в год, суммарный доход составит $508,05 

млн. 

В соответствии с Таблицей 1 ресурсные акции территориальных общин составляют 

17,11% от общего количества. Это означает, что часть дохода, принадлежащая ТО 

составит $508,05 млн.* 17,11% = $86,93 млн. в год. При курсе $1:26 грн. это составит 

$2,260 млрд. грн. 

При производстве 1,5 млн. т продукции усредненный доход на каждую тонну 

продукции составит $338,7. При наличии в г. Калуш 67584 жителей доход на каждого 

жителя составит 33 441,51 грн. на человека в год, или 2786,79 грн. (около $107) в месяц. 

Суммируя компенсацию за использование ресурсов и доход производства, 

суммарный доход на одного жителя г. Калуш составит 3 366,2 грн. + 33 441,51 грн. = 

36807,71 грн. Если вычесть десятину налогов в ТО г. Ивано-Франковска (3680,77) грн., то 

годовой доход в распоряжение каждого жителя г. Калуш составит 33 126,94 грн. (2 760,58 

грн./мес., или около $106, в месяц). 

 

ВЫВОДЫ. 

 

Внедрение новой технологии переработки рассолов природного и техногенного 

происхождения по рассмотренной схеме на Объекте в г. Калуш Ивано-Франковской 

области даст следующие результаты. 

1. Ликвидирует место текущее бедственное экологическое положение и позволит 

предотвратить экологическую катастрофу европейского масштаба. 

2. Вернет городу Калуш градообразующие функции и предоставит около двух тысяч 

рабочих мест. 

3. Позволит произвести рекреацию зоны экологического бедствия. 

4. Создаст прецедент образования объекта крупной индустрии на основе 

НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ территориальных общин. 

5. Обеспечит социальный взнос в размере около $100 на каждого от новорожденного, 

до глубокого старца, дееспособного и недееспособного гражданина г. Калуш. 

 

Авто проекта                        В.Г. Петроченков 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

ПРОЕКТ 

Президенту Украины 

Верховная Рада Украины 

Кабинет Министров Украины 

О предупреждении техногенной катастрофы, 

восстановлением утраченных и 

созданием новых отраслей производства 

на базе Калуш-Голинского 

техногенного месторождения рассолов, 

образованного растворением калийных солей. 

   

http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-rassolov/stranica-20/
http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-rassolov/stranica-20/


165 

 

До 2000 года в промышленной зоне г. Калуш Ивано-Франковской области 

Украины работал государственный концерн «Ориана», включавший в себя 

комплекс заводов химической промышленности, магниевый комбинат и Завод 

калийных удобрений. 

Создание ЗАО «Лукор» путем выделения из «Ориана» химических предприятий и 

прекращение поставки на химическое производство хлора из магниевого комбината 

повлекло за собой необратимые процессы уничтожения всего концерна. Остановилось 

производство металлического магния - сырья машиностроительной, судостроительной, 

авиационной, космической отраслей промышленности. Остановка поставок хлорида 

магния на магниевый комбинат способствовало остановке еще одной отрасли 

промышленного производства - калийных удобрений. Отсутствие калийных удобрений и 

калия в сельскохозяйственной продукции способствует резкому развитию сосудистых и 

сердечных заболеваний, повышает расходы государства и населения на медицину и 

лекарственные средства, способствует резкому снижению здоровья населения, 

уменьшению возможности полноценного призыва в армию мужского населения, и тому 

подобное ... Тысячи жителей остались без работы, а их семьи без средств к 

существованию. Выросла эмиграции и снизилась рождаемость. - Исчезло город 

образующее производство, начался упадок и депрессия целого региона. Остановленные 

заводы превратились в руины без металлолома (продается все, что возможно). На 

территории бывшего калийного производства остались отработанные шахты, соляные 

отвалы, хвостохранилища рассолов, Домбровский карьер. Все объекты заливают осадки, 

превращают объект в сплошную зону экологического бедствия. Объекты экологической 

опасности - это результат технологических решений отечественных научно-

технологических учреждений. Социально депрессивная зона, макроэкономические 

убытки и стратегические потери уничтожения отраслей экономики - результат 

диверсионно-подрывной работы и коррупционной деятельности должностных лиц 

государства. 

С 2002 по 2010 год зона месторождения высококонцентрированных рассолов 

природного и техногенного происхождения финансировалась для мониторинга 

экологической ситуации региона Домбровского карьера и перекачки рассолов из карьера в 

отработанные шахты. 

Результатом такой деятельности нарушено экологическое равновесие в толще 

горных пород Калуш-Голинского месторождения калийных солей. Это привело к 

многочисленным провалам земной поверхности над площадью шахтных полей в городе 

Калуш, разрушение домов и коммуникаций, засоление водоносных горизонтов в этом 

городе, селах Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской 

области; развитие карста в северной части Домбровского карьера калийных руд, оползни 

бортов и просачивание воды реки Сивка в карьер, что создает риск затопления карьера и 

попадания рассолов калийных солей из него в реки Лимница и Днестр; утечка рассолов с 

хвостохранилища № 2 и Домбровского карьера, который привел к засолению водоносных 

горизонтов в городе Калуш на территории более 900 гектаров, ареал засоления 

стремительно движется в направлении реки Лимница. 

Президент Украины выпустил Указ «Об объявлении территорий города Калуш 

и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского района Ивано-Франковской 

области зоной чрезвычайной экологической ситуации» № 145/2010 от 10.02.2010 г. 

Указом перечисляются причины и последствия чрезвычайной экологической 

ситуации, прогнозируются угрозы, предлагаются чрезвычайные меры по устранению 

опасной ситуации. 

С 2010 года по настоящее время проведены некоторые работы по вывозу 

гексахлорбензола и укреплению защитных сооружений. Но этого совсем 

недостаточно. Атмосферные осадки продолжают пополнять водой объекты 

техногенного месторождения, образуя концентрированные рассолы около 320 г / л 
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объемом 1-1,5 млн. м
3
 в год. Это «бомба» замедленного действия. В любое время 

может произойти прорыв рассолов в реки Сивка, Лимница и Днестр. Это уничтожит 

тысячи квадратных километров поймы (флоры и фауны) рек от Прикарпатья до 

Черного моря, оставит не только население части западно-южной Украины, но и 

60% Молдовы без питьевой воды. 

Проблема добычи полезных ископаемых и рекреации зоны добычи, особенно 

растворимых солей существует во всех без исключения странах, занимающихся таким 

производством. Есть случаи разлива рассолов и уничтожения окружающей среды. Нам 

неизвестны внедренные экономически выгодные технологии, которые могут решать 

вопросы переработки рассолов природного и техногенного происхождения без 

образования отходов производства. В то же время, мы точно знаем о невозможности 

существования людей без здоровой пищи, в которой присутствуют в определенной 

природой пропорции соли (в т.ч. калия). 

Существует ряд предложений по консервации техногенного месторождения 

Домбровского карьера. Эти предложения очень затратные. В условиях экономического 

кризиса в Украине они неприемлемы. В то же время, критическая ситуация не позволяет 

принять взвешенное решение по предотвращению экологической катастрофы 

европейского масштаба. 

Требует решения и проблема принадлежности (распоряжение) экономическим 

регионом техногенного месторождения Домбровского карьера, которая при наличии 

политической воли может быть решена постановлением Кабинета Министров Украины 

или решением суда о не целевом использовании земельных ресурсов. 

Проблема техногенного месторождения Домбровского карьера касается не только 

региона размещения, это прежде всего общегосударственная проблема, которая 

представляет угрозу европейского масштаба. Такая проблема не может быть решена 

силами местного самоуправления с точки зрения организации работ и затрат на нее, но 

с позиции децентрализации и местного налогообложения при ее положительном решении, 

должна вернуть местности город образующие функции с большим количеством рабочих 

мест, обновленной социальной и инфраструктурой. 

Система проектного финансирования, содействие государства и инвестиций в 

соответствии с действующей законодательной базой опирается на авторитет тех 

специалистов, с участием которых было создано техногенное месторождение, имеет 

длинную затратную процедуру, не может быть объективной и эффективной в принципе. 

Более того, эта система выходит из положений использования государственных средств, 

или гарантий государства на их использование. Ни первого, ни второго государство 

сейчас себе позволить не может. 

В то же время, мы имеем основания для серьезного рассмотрения Проекта 

«Технология переработки рассолов природного и техногенного происхождения на 

примере рассолов Домбровского карьера г. Калуш Ивано-Франковской области 

Украины», в составе «Международной научно-технологической программы 

«ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ВЫГОДНО». Проектное предложение основывается на новой 

комбинации существующих в промышленности технологических переделов и раскрывает 

схему экономически выгодной технологии переработки рассолов, что в свою очередь 

дает основания для привлечения международных экспертов технологии, владельцев 

технологических переделов, привлечения иностранных инвестиционных средств на 

выполнения проекта в размере до $ 500 млн. 

Только Прикарпатье имеет еще 20 месторождений калийных солей, которые 

при принципиальном и практическом подтверждении новой безотходной технологии 

дадут макроэкономический положительный эффект. Таких залежей много и в 

Европе. По этой же технологии можно будет перерабатывать и бишофиты 

Полтавской и Черниговской областей. Мировой объем сырья для этой технологии 
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практически не ограничен. Важно соблюсти единый принцип «ЭКОЛОГИЯ - ЭТО 

ВЫГОДНО». 

Несмотря на то, что Программа «ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ВЫГОДНО» является 

коллективным органом, который объединяет достаточно большое количество как 

отечественных, так и зарубежных специалистов науки, технологий и производителей, 

пользуется уважением и авторитетом международных партнеров и специалистов науки и 

производства, с целью разработки и внедрения мер решения экологических, 

экономических и социальных проблем промышленного региона техногенного 

месторождения Домбровского карьера г. Калуш Ивано-Франковской области Украины, на 

основании и с использованием положений Закона Украины «О государственно-частном 

партнерстве» от 01.07.2010 № 2404- VI, ПРОШУ: 

- Назначить Проект «Переработка рассолов природного и техногенного 

происхождения на примере рассолов Домбровского карьера г. Калуш Ивано-

Франковской области Украины» Программы «ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ВЫГОДНО» 

(далее - Проект «ПЕРЕРАБОТКА РАССОЛОВ») головной организацией по 

разработке и внедрению мероприятий по предотвращению техногенной катастрофе, 

восстановлению утраченных и созданию новых отраслей производства на базе 

Калуш-Голинского техногенного месторождения рассолов, образованного 

растворением калийных солей; 

- Наделить Проект «ПЕРЕРАБОТКА РАССОЛОВ» полномочиями, указанными 

в проекте постановления Кабинета Министров Украины, который прилагается к 

этому письму. 

 Приложение: Проект Постановления КМУ на 4 (четырех) листах. 

 

С уважением, 

Руководитель Программы 

«ЭКОЛОГИЯ – ЭТО ВЫГОДНО» __________________ В.Г. Петроченков 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

ПРОЕКТ 
  

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  «___»  ____________ 2016 р. № ______ 

 

Киев 

 

О предупреждении техногенной катастрофы  

восстановлением утраченных и созданием новых отраслей производства  

на базе Калуш-Голинского техногенного месторождения рассолов, образованного 

растворением калийных солей. 
 

Учитывая обстоятельства, побудившие к выпуску Указа Президента Украины «Об 

объявлении территорий города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калушского 

района Ивано-Франковской области зоной чрезвычайной экологической ситуации» № 

145/2010 от 10.02.2010 г.: слабую эффективность мер, которые были приняты для 

предостережения распространению зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

критическую экологическую ситуацию региона и развитие депрессии зоны размещения 

техногенного месторождения; высокую вероятность возникновения в любое время 

экологической катастрофы европейского масштаба; саботаж некоторыми 

государственными структурами действий, связанных с решением проблемы региона; 

неспособностью органов местного самоуправления к решению больших проблем общего 

http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-rassolov/stranica-21/
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государственного уровня; во исполнение Закона Украины «О государственно-частном 

партнерстве» от 01.07.2010 № 2404-VI Кабинет Министров Украины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить Проект «Переработка рассолов природного и техногенного 

происхождения на примере рассолов Домбровского карьера г. Калуш Ивано-Франковской 

области Украины» Программы «ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ВЫГОДНО» (далее - Проект 

«ПЕРЕРАБОТКА РАССОЛОВ») головной организацией по разработке и внедрению 

мероприятий по предотвращению техногенной катастрофе, восстановлению утраченных и 

созданию новых отраслей производства на базе Калуш-Голинского техногенного 

месторождения рассолов, образованного растворением калийных солей. 

2. Наделить Проект «ПЕРЕРАБОТКА РАССОЛОВ» в лице нового созданного 

специализированного Предприятия на основе государственного-частного партнерства 

(далее - Предприятие) указанными ниже по тексту полномочиями: 

2.1. Сбор и разработку исходных данных на проектирование экономически 

выгодного предприятия безотходной переработки рассолов Калуш-Голинского 

техногенного месторождения рассолов, образованных растворением калийных солей, 

включая соляными отвалами, шахтами, хвостохранилищами, производственными 

действующими и заброшенными объектами, гидротехническими сооружениями и 

коммуникациями, территориями подъездных путей и логистики, территориями 

чрезвычайной ситуации (существующие и потенциальные провалы и т.д.) и засоленных 

водоносных горизонтов, определенных внешним периметром охраны (далее - Объект). 

2.2. Проведение международных консультаций созданием временных и постоянно 

действующих международных комиссий по определению известных науке, производству 

и предпринимательству технологий, их носителей по применению определенных и 

необходимых технологий на Объекте. 

2.3. При участии и под управлением созданных международных комиссий 

проведение международной экспертизы Проектного предложения «Технология 

переработки рассолов природного и техногенного происхождения на примере рассолов 

Домбровского карьера г. Калуш Ивано-Франковской области Украины», в составе 

предложенной «Международной научно-технологической программы «ЭКОЛОГИЯ – 

ЭТО ВЫГОДНО» (предложения ЗАО «СБИ» от 10.12.2014 г. № 01-КМ / МФУ и от 

15.01.2015 г. № 01-ПУ; поручения КМУ от 20.01.2012 г.. № 46595/3 / 1-14, от 24.12. 2014 

№ 46595/1 / 1-14, от 06.01.2015 г. № 47992/2 / 1-14, от 10.04.2015 г. № 5886/0 / 2-15). 

2.4. По результатам сбора и разработки исходных данных на проектирование, 

определение по применению технологий будущего производства по переработке рассолов 

в полезные товарные продукты (калийные, магниевые и аммонийные удобрения, 

металлический магний, сода кальцинированная, строительные материалы и т.д.) на 

принципах экологической безопасности и максимальной экономической выгоды: 

2.4.1. Сформировать исходные данные на создание проекта «Технология 

переработки рассолов природного и техногенного происхождения на примере рассолов 

Домбровского карьера г. Калуш Ивано-Франковской области Украины». 

2.4.2. Определить границы, технические, экономические, кадастровые и правовые 

учредительные параметры Объекта, выполнить соответствующий объем работ по изъятию 

составляющих Объекта и передачи Объекта в качестве целостного имущественного 

комплекса на баланс Предприятия. 

2.4.3. Сформировать постоянно действующий технический аппарат управления 

Проектом в составе коллектива международных специалистов по менеджменту, науки, 

технологий и производства. 

2.4.4. Разработать и внедрить экономическую модель дальнейшего участия сторон в 

формировании на балансе Компании: государства - стоимостью Объекта; владельцев 

материальных активов технологических переделов - стоимостью этих материальных 

активов; владельцев нематериальных активов (гудвил, авторские права и лицензионные 
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права на технологии) проекта - стоимостью этих нематериальных активов; инвесторов - 

денежными средствами. 

2.5. В составе и на принципах, определенных выше, выполнить на стадии эскизного 

проектирования работы по технико-экономическому обоснованию инвестиций (ТЭОИ), 

разработать проектную документацию стадии «Проект» - «Технология переработки 

рассолов природного и техногенного происхождения на примере рассолов Домбровского 

карьера г. Калуш Ивано-Франковской области Украины». 

2.6. По результатам ТЭОИ привлечь к внедрению проекта иностранные кредитные 

или инвестиционные средства. 

2.7. На договорных началах внедрить на Объекте избранное международной 

экспертной комиссией технологическое решение в составе избранных контрагентов и 

партнеров. 

2.8. Работы, начиная со стадии Проект до его внедрения согласовать с 

Министерством экологии и природных ресурсов Украины. 

2.9. С целью повышения престижа интеллектуального труда и технических 

профессий обеспечить условия прозрачного участия в Предприятии интеллектуальной 

составляющей - нематериального актива граждан, организаций и предприятий в 

соответствии с Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах" другими 

международными законами и договорами, обеспечить своевременные и полные расчеты 

за выполнение работ, долевое участие, гудвил, авторские права и роялти. 

2.10. Выполнить определенные Проектом работы по рекреации зоны техногенного 

месторождения Калуш-Голинского месторождения. 

2.11. Предоставить предложения по безопасному освоению следующих объектов 

внедрения технологий как в Украине, так и за ее пределами. 

3. Для обеспечения прав и обязанностей Проекта «ПЕРЕРАБОТКА РАССОЛОВ» и 

создаваемого им по этому Постановлению Предприятия, министерствам Кабинета 

Министров Украины выполнить следующие действия: 

3.1. Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, 

Генеральной прокуратуре Украины в пределах своей компетенции: 

3.1.1. провести следственные действия в отношении обстоятельств законного 

владения материальными и нематериальными активами предприятий промышленной 

зоны. Калуш Ивано-Франковской области; 

3.1.2. определить обстоятельства создания депрессивной зоны Калуш-Голинского 

месторождения и г. Калуш, места чрезвычайной экологической ситуации, уничтожения 

предприятий и отраслей производства; 

3..1.3. по результатам выполнения пунктов 3.1.1, 3.1.2 Постановления открыть 

соответствующие уголовные дела, вынести судебные решения в отношении виновных 

лиц, активы вернуть владельцам, причиненный ущерб компенсировать за счет виновных 

лиц; 

3.1.4. в трехдневный срок со дня проведения юридических действий по очистке 

материальных и нематериальных ресурсов Объекта от недобросовестных и незаконных 

пользователей обеспечить их физическую передачу и постановку на баланс Предприятия; 

3.1.5. согласно очерченных границ внешнего периметра взять Объект под 

государственную охрану и обеспечить на нем пропускной режим Предприятия. 

3.2. Государственному комитету по земельным ресурсам Украины, Министерству 

экологии и природных ресурсов Украины, Фонду государственного имущества Украины, 

Министерству юстиции Украины в пределах своей компетенции: 

3.2.1. в месячный срок со дня утверждения этого Постановления предоставить 

Предприятию все правовые учредительные документы на материальные и 

нематериальные активы Объекта; 

3.2.2. обеспечить Предприятие кадастровой документацией; 
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3.2.3. обеспечить Предприятие документами на право пользования залежами Калуш-

Голинского месторождения; 

3.3. Фонду государственного имущества Украины, Министерству экологии и 

природных ресурсов Украины, Министерству экономического развития и торговли 

Украины, Министерству финансов, определить балансовую стоимость имущественных 

прав на переданные в Компанию составляющие Объекта и долевое участие государства в 

Предприятии. 

3.4. Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству 

экономического развития и торговли Украины, Министерству регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины на заключительной стадии 

сбора и разработки исходных данных на проектирование определить перечень, объемы, 

тарифы и планы государственных закупок продукции, запланированной Предприятием к 

производству. 

3.5. Министерству иностранных дел Украины обеспечить сопровождение 

переговорных процессов, действие рабочих комиссий и оформления необходимой 

документации Предприятия для беспрепятственной рабочей интеграции управленческого, 

научно-технического персонала представителей иностранных государств в работе 

Предприятия. 

3.6. Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству 

экологии и природных ресурсов Украины, Министерству финансов Украины в 

трехмесячный срок разработать законопроект о льготном режиме налогообложения 

доходов, взимания таможенных пошлин и начисления НДС для предприятий, 

осуществляющих мероприятия экологической безопасности, рекреации зон чрезвычайных 

ситуаций, уменьшения энергетических затрат, уменьшения металлоемкости производства, 

уменьшения логистических затрат, восстановления заброшенных и создания новых 

отраслей производства, разработки месторождений, обедненных на целевой продукт, 

создания безотходного производства, конверсии техногенных месторождений во 

вторичную сырьевую базу. Законопроект подать на рассмотрение, согласование Кабинета 

Министров Украины и дальнейшее принятие соответствующего Закона Верховной Рады 

Украины. 

3.7. Министерствам Кабинета Министров Украины в течение трех месяцев от 

выпуска этого Постановления предоставить предложения изменений и дополнений в 

регуляторной политике государства в области производства, сельского и коммунального 

хозяйственного производства, ввода необременительного контроля за 

функционированием отраслей экономики, предупреждения их уничтожения и создания 

техногенных месторождений, предотвращения созданию депрессивных зон 

существования населения, стимулирования внедрения новых экономически выгодных 

безотходных и энергосберегающих технологий, технологий конверсии техногенных 

отходов во вторичную сырьевую базу промышленности. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министра 

Министерства инфраструктуры Украины _____________________ 

 

Премьер-министр Украины                               ____________________ 

 

Автор Проекта ___________ В.Г. Петроченков 

 
СКРУББЕРЫ ТЭС. ЭКОНОМИКА 

 

Настоящий документ не может рассматривается, как точный и окончательный расчет 

экономической эффективности применения новой технологии десульфуризации дымовых 

газов (ДДГ). 
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Настоящий документ обосновывает качественную неоспоримую целесообразность 

применения новой технологии переработки гипса для ДДГ тепловых электростанций, 

работающих на сжигании топлива с повышенным содержанием серы.  

 

Близкие аналоги.  

 

Опытная установка десульфуризации дымовых газов (ДДГ) компании General 

Electric (GE) в Beulah, Северная Дакота.  

 

Исходным материалом выполнения настоящего расчета послужил опыт 

десульфуризации дымовых газов на опытно-промышленном производстве завода 

синтетического топлива разработки General Electric (GE) в Beulah, Северная Дакота.  

Компанией исследовалась возможность и целесообразность получения минерального 

удобрения из гипса, полученного в скрубберах 2-х электростанций посредством 

абсорбции оксида серы раствором известкового молока из выхлопных газов 

электростанций (flue gas desulfurization (FGD) processes, или - десульфуризации дымовых 

газов (ДДГ)). Основанием для проекта послужили утвержденные Нормы по сокращению 

выбросов диоксида серы (в  1995 году  - фаза I: 2,5 фунта SCV106 BTU и в 2000 году - 

фаза II: 1,2 фунта SCVIO6 BTU) по мандату о чистом воздухе 1990 года и 

соответствующих поправок к Законам США.  При использовании метода очистки 

выхлопных газов генерирующей компании Abbott в Champaign штата Illinois на 

скруберном оборудовании Chiyoda Thoroughbred 121 ДДГ-системы сероочистки (system 

FGD-desulfurization) образуется одна тонна гипса на каждые десять тонн угля, который 

сжигается.  

Ранее гипс с чистотой более 94% использовался в основном для производства 

строительных материалов, т.е. штукатурки и гипсовой штукатурки, гипсовых стеновых 

досок и цемента. Гипс более низкого качества применения не находил. На период 

выполнения проекта рынок сульфата аммония в США составлял около 2 млн. т в год. 

Предполагалось, что от 5 до 10 млн. т нового производства сульфата аммония могут 

потребоваться для рынка удобрений США, что компенсирует ежегодные, потери серы в 

почве сельхозугодий, предотвратит образование и кислотных дождей. Оптовая цена на 

гранулированный сульфат аммония колебалась от $75 до $130 за тонну. 

Аммиачный процесс производства сульфата аммония в качестве побочного 

продукта, был разработан General Electric (GE) и испытан на опытно-промышленном 

заводе синтетического топлива в Beulah, Северная Дакота. Для сжигания углей с 

содержанием серы более 3%, этот процесс имеет преимущества, с учетом того, что 

себестоимость сульфата аммония будет меньше $40/ton. Даже при уменьшении 

содержания серы в выхлопных газах, себестоимость $70/ton оказывается приемлемой.  

Способ получения сульфата аммония путем взаимодействия гипса и карбоната 

аммония был впервые предложен в 1809 году (Higson, 1951) и широко известен как 

процесс Mersburg в Англии и Индии. Литература Соединенных Штатов не приводит 

источников, описывающих этот процесс. Тем не менее, на заводах в Англии (Higson, 

1951) и Индии (Nitrogen, 1967) использовали этот процесс. В настоящее время 

отсутствуют источники информации об использовании этого процесса этими заводами. 

Процесс считается экономически привлекательным в районах, где сера отсутствует или 

очень дорогая (Kirk-Othmer, 1992). Определяет стоимость процесса длительность реакции 

в серии реакторов.  

 

Опытное производство завода Abbott в Champaign, IL. 
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На заводе Abbott в Champaign, IL производился гипс и использовался в качестве 

сырья, полученного в скруббере. Продукт содержал 98,36% гипса (CaSО4*2H2О), и менее 

0,01% сульфита кальция (CaSО3).  

В результате экспериментальных работ получен выход сульфата аммония до 83% с 

чистотой до 99%.  
Абсорбция газов электростанции установленной мощности на 500 МВт при 

сжигания угля с содержанием серы 3,5%, эффективностью сероочистки с КПД 95%, 

может генерировать около 47 тонн гипса в час, если условия для окисления сульфита в 

сульфат будут выполнены.  

Представленный в исследованиях  процесс аналогичен 

тому, который используется в Европе и Индии с 1960 года 

для производства большого количества сульфата аммония 

из природного гипса (ACS, 1964).  

Заводскими испытаниями компании TVA (Meline и 

др., 1971) исследован так же процесс получения карбоната 

аммония абсорбцией диоксида углерода и аммиака в водном 

растворе в абсорбционной башне с последующим производством сульфата аммония (рис. 

2).  

Дополнительная идея компании состояла в том, чтобы построить завод под 

коммунальные услуги по производству извести и поставки углекислого газа (СО2). 

Компания City Water and Light Utility of Springfield, IL поделились следующей 

технико-экономической информацией относительно возможности производства сульфата 

аммония из отходов очистки газов электростанции: 

- потребление угля на киловатт - 0,96 фунта, или около 0,45 кг. (1 фунт равен 

0,453592 килограмм) на киловатт-час; 

- процент серы в угле - около 3%; 

- 85 фунтов, или около 38,56 кг гипса генерируются на каждый мегаватт 

электроэнергии.  

На основании этой информации были сделаны следующие допущения. 

1. 550-650 МВт/ч (MW/hr) генераторная установка; 

2. 85 фунтов гипса производятся на МВт/час (MW/hr). Это эквивалентно 561 тонн 

гипса в день или 200 000 тонн в год (357 дней работы). 

3. 0,752 тонн 98%-го сульфата аммония производится на каждую тонну гипса. 

Это эквивалентно производительности по сульфату аммония равной 422 тонн в день, или 

150 000 тонн в год (97,7% время работы). 

4. На производство 1 тонны гипса требуются 0,22 т аммиака с 10%-м 

избытком (Bennett; Hillenbrenner, 1995). Это эквивалентно 123,4 т / сутки или 0,292 тонны 

NH3 на тонну (NH4)2SО4. 

5. Предполагается, что весь СаСО3 преобразуется в процессе переработки в 

скруббере электростанции. Пилотная установка производства карбоната кальция 

была слишком высока. Таким образом, для оценки предполагалось теоретическое 

использование 0,581 тонн СаСО3 на тонну гипса. Это эквивалентно 325,9 тонн в сутки или 

0,772 тонны на тонну сульфата аммония. 

Таким образом, было доказано практическое получение высококачественного 

крупнокристаллического сульфата аммония из отхода выхлопных газов электростанции 

Abbott. Материальный баланс кальция и серы показывают переход 98% кальция в 

карбонат кальция и переход 81% серы в сульфат аммония. 
Процесс конверсии фосфогипса разработан и внедрен также в Австрии, Индии, 

Нидерландах, СССР. 

 

Схема функциональная производства. 
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ДДГ на тепловых электростанциях с производством сульфата аммония схематически 

можно было представить следующим образом  

 
 
 
 
 
 
 

Новая схема функциональная производства в целом представляет «черный ящик» с 

входными и выходными характеристиками. Разница экономических показателей выхода 

со входом и коэффициентом пропускания «черного ящика» и есть экономическая 

эффективность способа.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Прямой упрощенный экономический расчет производства. 

 
Существующий процесс General Electric (GE) в Beulah, Северная Дакота 

CaSO4*2H2O + (NH4)2CO3 = CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2H2O 

 
Из 10 т угля 

образуется 1 

гипса 

Содержани

е серы S ≥ 

3%, т.е. 0,3 

т в 10 т 

угля 

 CaCO3 2NH3   

Атомарный вес  32,07  100,09 34,02  

РК к 1 т фосфогипса  0,19  0,58 0,20  

Выход по фосфогипса 

(справочно) 
98,36%     0.22  

 CaSO4*2H2O (NH4)2CO3  CaCO3 (NH4)2SO4 2H2O 

Атомарный вес 172,15 96,03  100,09 132,09 36,00 

 268,18  268,18 

РК к 1 т фосфогипса 1,00 0,56  0,58 0,77 0,21 

 1,56  1,56 

Коэффициент выхода    0,98 0,98  

Выход, т    0,57 0,75  

Расценки, $/т --- ?  60,00 150,00  

Себестоимость, $ 70,0   

Стоимость, $    34,2 112,5  

ИТОГО, $ 70,0  146,7 

Доход, $/т 76,7 

       

Предлагаемый процесс: 

CaSO4*2H2O + 2KCl = K2SO4 + CaCl2 + 2H2O 

 CaSO4*2H2O 2KCl  CaCl2 K2SO4 2H2O 

РК к 1 т фосфогипса 1,00 0,87  0,64 1,01 0,21 

CaSO4*2H2O  

K2SO4 

CaCl2 2KCl 

CaSO4*2H2O  

NH3+ CO2 

 

ДДГ - 2 

(NH2)2SO4 

CaCО3 

 

ДДГ - 1 (NH4)2CO3, 2KCl 
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Сумма РК 1,87  1,87 

Коэффициент выхода    0.96 0.96  

Выход    0,61 0,97  

Расценки, $/т 50,00 400,00  450,0 850,0 - 

Сырье и продукция 50,00 348,0  274,5 824,5 - 

Производственные 

затраты 
100,0     

ИТОГО, $ 448,0  1099,0  

Доход, $/т 651,0  

Разница в способах 574,3  

 
Абсорбция газов электростанции установленной мощности на 500 МВт при 

сжигания угля с содержанием серы 3,5%, эффективностью сероочистки с КПД 95%, 

может генерировать около 47 тонн гипса в час, или 1128 тонн в сутки, или 402696 тонн в 

год (из расчета 357 рабочих дней в год). При этом произведено будет 302022 тонны 

сульфата аммония с доходностью около $30,9 млн. 

Для предлагаемого варианта доходность может составить около $231,3 млн., т.е. 

почти в 7,5 раз больше. 

Если принять дополнительную доходность от внедрения новой технологии около 

$200 млн. в год то удельная доходность для электростанции установленной мощности 500 

МВт составит более $400 тыс. на каждый МВт. 

Для роялти 5% это составит более $20 тыс. на 1 МВт установленной мощности, или 

более $10 млн. в год для электростанции установленной мощности 500 МВт.  

25% суммы всех лицензионных платежей по факту поступления средств Лицензиару 

перечисляются посреднику, приведшему лицензионную сделку к положительному 

результату. 

 

ВЫВОДЫ. 

1. Повышенное содержание серы в угле – не экологический приговор, а 

экономическая «манна небесная». 

$200 млн. дополнительного дохода на 4 284 000 МВт произведенной электроэнергии 

в год, это дополнительный доход около $47/МВт, или $0,047/кВт, или 1,25 грн./кВт (при 

курсе $1:26,7 грн.) электрической энергии. 

При тарифе на электроэнергию 0,90-1,68 грн./кВт, это как-раз тот показатель 

доходности, который смог бы поднять производство угля, восстановить ТЭС страны, дать 

гражданам бесплатную электроэнергию, начать модернизацию ТЭС для переработки 

органических отходов потребления, производство красителей из алюмосиликатов 

шламовых отходов, производства строительных материалов из пустой породы шламовых 

отходов, …  

 

Глава  

ПО «НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ»                  В.Г. Петроченков 

 

СТЕНА ПОЗОРА НАЦИИ - ЧИСТИЛИЩЕ 

 

Письмо от 11.06.2019 г. 

Для решения конкретных задач все равно необходимо отталкиваться от общих 

принципов. Самые простые, краткие и очевидные принципы описаны положениями 

Конституции, приблизительно так: 

- Конституция - норма прямого действия, которой должны соответствовать все 

законы и пр. …; 

- для принятия правомерных решений в суде достаточно доказательства 

правомерных или противоправных действий по Конституции; 
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- после этого включается в действие применение статей Уголовного Кодекса (к 

сожалению, множество положений Конституции не криминализировано);  

- ответственность должна быть персональной и только уголовной (никакой 

эфемерной политической ответственности); 

- все положения законов и подзаконных актов, которые ухудшают состояние 

граждан, - не конституционны, противоправны, антинародны, не должны исполняться; 

- гражданин не должен исполнять противоправные действия и его это делать не 

может никто заставить. 

Есть проблема – состояние общества (см. ЛИСТ ДО НЕБАЙДУЖИХ, http://st-

nk.mozello.com/forum/params/post/1729586/).  

Почему я взялся за ключевые вопросы? – Потому, что производных проблем такое 

множество, что их не охватить. Решение каждой из них в частности, даже если и удается 

решить с огромными трудозатратами, не решает проблему в целом, а только лишь 

порождает новые модификации узурпации власти и порабощения населения.  

У нас просто нет, и принципиально не может быть столько человеческого и 

финансового ресурса, для того, чтобы начать решение проблем с частностей. Ни одной 

жизни на это не хватит на это. 

Однако, общие принципы и подходы мы отработать можем. 

Поскольку, преступники среди нас – это члены нашего общества, то, с моей точки 

зрения, следовало бы их официально персонализировать на «СТЕНЕ ПОЗОРА НАЦИИ» 

с указанием состава преступлений и ссылочного материала на доказательный материал. 

Это Стена Доверия народа, мнение которого является главным критерием на право 

занимать должности государственного управления от народа. 

Например. 

Фото 

Иванов Иван Иванович 

Проживает … 

Должность (чиновник …..) 

Биография ……. 

Резюме ……… 

Древо родственных связей … 

Обвиняется народом, ссылка на материалы обвинения 

Состав обвинения (преступления) ……. 

Статья криминализации, напр. 536 

Преследование по закону …  

Народный обвинитель  в суде, правозащитник ….. 

Состояние процесса … 

Приговор …….. (ссылка) 

Горячая линия контроля … 

Подельники (древо преступления) … 

Рейтинг доверия народа,  

ДОВЕРИЕ: 

- ЕСТЬ; 

- НЕТ; 

- Особое Мнение …. 

Есть программа IT «Bank of Mamory». Ребятам для запуска надо было $1200 тыс. 

Контракт с Тимуром Шемсединовым. Идея состоит в увековечивании памяти о людях с 

выдающимися достижениями. Думаю, преступления против собственного народа 

заслуживают вечной памяти. Плановая стоимость, если не ошибаюсь, $20 за 500 МВ. 

Всего лишь 60 000 преступников достаточно для того, чтобы запустить систему.  

$20 это около 500 грн. – 100 человек по 5 грн. благотворительных взносов. 

Это первый шаг к демократии. 

http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1729586/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1729586/
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Второй – петиции о смене на посту по признаку «недоверие». 

Третий - обвинительные приговоры персонально и по совокупности совершенных 

преступлений. 

База данных должна перекрестно систематизировать данные по всем параметрам и 

сигнализировать о попытках выдвижения преступников на должности государственного 

управления от народа. 

ЧИСТИЛИЩЕ должно работать непрерывно и безотказно. 

Следующий этап – это инвентаризация должностей государственного управления от 

народа. Хотите начать снизу, с местного органа управления, сельского и поселкового 

совета? – Давайте. Нужен спец, который в этом вопросе хорошо разбирается. 

Надо, как у гадалки: Что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится.  

Это повод для отладки процесса опроса населения.  

Согласен, загонять людей в Систему не следует. Но любое решение легитимно, если 

за него проголосовало более 50% населения территории, которой касается принятие 

решения. Нужен процесс мягкого вовлечения.  

Нужны социальные поверенные от народа в территориальных громадах, которые 

помогут населению с ограниченными возможностями.  

Еще раз: можно попробовать поработать на энтузиазме, но практика прошлых 

десятилетий моей жизни показывает, что это ущербная и проигрышная позиция, когда за 

столом сидят шулеры с краплеными картами. 

Без инструментария поощрения за выполненную работу, процесс перейдет в 

бесконечный. 

 

Валентин 

 

ПЕРЕХОД ОТ ПАРТИЙНОЙ К РЕЙТИНГОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Письмо от 12.06.2019 г. 

Конституция определила народ, организованный в громадах (жители села, 

поселения, города) по административно-территориальному признаку, первичным 

источником власти и на бумаге дала ему право управления непосредственно и 

посредством органов местного самоуправления. 

При этом далее, в теле Конституции и законах расписана опосредованная система, 

причем, в качестве посредника в органы местного самоуправления, изначально выбрана 

партийная периодическая система, а после добавлена и мажоритарная составляющая.  

Органы самоорганизации населения могут громадами создаваться с разрешения 

органов местного самоуправления, ими же и ликвидироваться. 

Система непосредственного управления не раскрыта и отдана на откуп принципу: 

все, что не запрещено, то разрешено. Однако, ввиду выпуска неконституционных 

противоправных законов, этот принцип подвели под уголовное преследование, а его 

проповедников регулярно семьями (со стариками, мамками и детьми) кладут мордой лица 

в землю, грабят и садят по тюрьмам.  

Более того, территориальная громада не является субъектом права хозяйственных 

отношений, что делает ее существование формальным и реально бесправным. 

Такое право субъектности отдано органам местного самоуправления, которые 

зависят от бюджета по принципу сверху вниз. 

Справедливости ради, - в последнее время им отдано и право на сбор местных 

налогов, но … 

Органы местного самоуправления давно превратились в вотчину наемных 

партийных деятелей от олигархата, что дает им еще большую возможность грабить народ. 

Мажоритарщики для них – инородное тело, без строгой подчиненности по понятиям 
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уголовного мира, и поэтому мы очень часто слышим о том, что это источник коррупции в 

стране, который следует искоренить. 

Территориальные громады уже давно не идентифицируют себя с органами местного 

самоуправления и считают их инородным противным народу телом преступного мира. 

Последние веяния т.н. «децентрализации» - вообще открытая беспринципная 

уголовщина централизации власти. 

Гражданин страны не имеет права законодательной инициативы по Конституции. 

Таким правом обладают Президент, Верховная Рада, депутаты. – Это очередная прокладка 

между народом и властью. 

СМИ продажны или решают свои частные задачи продвижения к известности и 

деньгам, откровенно поплевывая на Ваши высокие мотивы справедливости. Правда 

бывают редкие исключения, когда точечно удается выставить свои «пять копеек». 

Например, моя статья в «Голос України» от 08.04.2017 г. 

http://www.golos.com.ua/article/287347, где одновременно с намерениями  сотрудничества, 

были напечатаны и кое-какие принципы перехода к демократии. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА идеологов противной стороны – внутренних и внешних 

врагов нашего народа: деморализовать и разрознить (рассеять). 

А если и объединить, то только подкупом под принципами беспринципности к 

собственному народу или без подкупа - безвольного подчинения коллективному 

бессознательному стадному инстинкту.  

Фактически задача врагов ВЫПОЛНЕНА и только с ужесточением функций 

геноцида, появляются всплески сопротивления и малые источники сознательной 

осмысленной борьбы. Это либо подавляется, либо затухает ввиду осознания 

безысходности борьбы с неравными силами. 

Поэтому, перейти от периодической партийной к непрерывной электронной 

рейтинговой избирательной системе, можно только в результате конституционного 

Решения Верховной Рады более 300 голосов на основании Решения Всенародного 

Референдума. 

Первичным является Всенародный Референдум, закон о котором отменен. 

Реальный легитимный референдум беспринципной разрозненной массы провести 

невозможно. 

Народ должен обрести принципы и организоваться. 

Поэтому я начал с создания инструментов, которые помогут достичь этого: 

1. Системы принятия оперативных решений территориальных громад Украины 

http://system.mozello.com/ (СИСТЕМА). 

2. Сети территориальных отделений и снабженческо-заготовительных контор 

http://st-nk.mozello.com/ (МЕРЕЖА). 

СИСТЕМА задумана как источник просветительства и сбора общественного мнения 

различных сфер деятельности и существования общества. В т.ч. в СИСТЕМЕ должны 

были быть раскрыты и вопросы смены избирательной системы. 

МЕРЕЖА – способ организации населения для общения, «СТОЛ ЗАКАЗОВ» - 

модель вопросов и ответов, опроса населения. ФОНДЫ – экономическая независимость от 

надстройки и базис для независимого избрания депутатов даже партийных на переходном 

этапе.  

Жители должны вначале выбрать представителя, а потом, узнав, что он еще и 

партийный, сказать, например: ты смотри, и среди республиканцев встречаются 

приличные люди. 

Поскольку, я в этом реальном историческом периоде вижу единственный 

неконфликтный и законодательно обеспеченный способ выполнить СИСТЕМУ и 

МЕРЕЖУ – это кооперация, я и создал Потребительское общество «НАРОДНАЯ 

КООПЕРАЦИЯ»  и Благотворительное общество «РЕСУРСНЫЙ ФОНД». Согласны – 

http://www.golos.com.ua/article/287347
http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/
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присоединяйтесь. Мне нужна даже маленькая помощь таких специалистов, как Вы. Хуже 

от этого обществу не станет, это уж точно. 

Если Вы видите иной путь смены системы выборов, я готов его изучить и обсудить. 

У меня есть хороший товарищ …, который  считает, что есть смысл создать 

Общественный договор и надавить обществом на Президента. И хоть у меня есть вопросы 

к тексту Договора, все таки, - это опять таки поход через электронную сеть принятия 

решений.  А СИСТЕМУ  еще надо организовать. Он, кстати, может обеспечить лично 

десятки, если не сотни тысяч голосов. 

Может, объединим усилия на этой промежуточной модели? Его файлы я даю в 

приложении.  

  

С уважением, Валентин 

 

СТОЛ ЗАКАЗОВ И БАЗЫ ДАННЫХ – ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Письмо от 18.06.2019 г. 

Все зависит от того, какая цель преследуется. Наша – народовластие.  

Если преследуется цель создания более эффективной торговой сети без 

заморачивания головы о проблематике территориальной громады и ее будущего, то, 

конечно же, СТОЛ ЗАКАЗОВ должен быть без лишних заморочек. Но тот, кто его будет 

содержать, всегда захочет задрать цену к верхней возможной отметке, и определенная 

Вами разница будет уходить к нему в карман. Предложение к громаде в том и состоит, 

чтобы эта разница ушла на независимость от власти (фонари, скамейки, дрова, скидки для 

старушек, транспорт …) – к ней в карман. Без субъекта права громады здесь никак не 

обойтись. Никто не станет аккумулировать свои деньги на чужие счета. – Дураков нет. 

Принцип опта изначально заложен в основной принцип сельской жизни. Это общие 

жизненные заботы (кури, гуси, свиньи, коровы, огороды, сады …). Конечно, местный 

лабаз с его амбарными книгами отойдет на второй план поставок населению, но – это 

жизнь с переменами к лучшему не только для каждого в отдельности, но и коллектива 

вместе. Да, Вы наверное, не правильно меня поняли. Я НЕ СОБИРАЮСЬ В КАЖДОЙ 

ДЕРЕВНЕ СОЗДАВАТЬ СВОЙ МАГАЗИН И ПОДМЕНЯТЬ ИМ МЕСТНЫЙ 

МАГАЗИНЧИК. ЭТО АБСУРДНО. ГРОМАДЕ ДЕРЕВНИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ИМ НАДО ПРОСТО 

ПОМОЧЬ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРИТОМ ОДНОТИПНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ 

СТРАНЫ. БОЛЕЕ ТОГО, ЭТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ СДЕЛАТЬ НЕ БЕСПЛАТНО, А ЗА 

СЧЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ ДЕСЯТИНЫ В ФОНДЫ ВЕРХНИХ УРОВНЕЙ. 

Заказ первого, второго, третьего с общественной кухни кулинарии и прочей 

продукции супермаркета конечно подойдет больше городскому жителю.  

Если мы берем курс на укрепление менталитета индивидуалов бизнеса, а не решения 

социальных проблем, то у меня никаких вопросов быть не может: схема должна быть 

максимально лаконична и без заморочек социальной справедливости.  

Пока не вижу общих точек соприкосновения с чиновниками, кроме того, что им 

недавно предлагал сближение с громадой через просветительство на семинарах. – От них 

требовалась помощь и содействие направленности: чем лучше будет громаде, тем 

реальнее, что она выберет управлять радой их. Пока не могу достучаться с убеждением о 

том, что надо не только воровать и ссориться, но и жить дружно. 

Относительно моего сайта. Я Вам, кажется, показывал, как у меня организовано 

внутри http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/, http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/, http://st-nk.mozello.com/merezha-

dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/, http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-

kabnetu/. И механизм есть, и отправка по почте есть, нет только организации баз данных, с 

которыми в последующем надо работать (организовывать экспорт данных из одной 

http://system.mozello.com/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-gromadjanina/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
http://st-nk.mozello.com/pridnannja/anketa-juridichno-osobi/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/merezha-dlnichnih-vddlen/mapa-narodno-kooperac/
http://st-nk.mozello.com/vhd-do-osobovogo-kabnetu/
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Google-таблицы в другую Google-таблицу). В этом и состоит просьба, если она, конечно, 

Вас не сильно затруднит. 

У моих знакомых интересы пока совпадают с моими. Вот только, Василий хочет 

организовать сбор подписей за воззвание – договор с Президентом. Я считаю, что это не 

получится, но для того, чтобы он свершил свою попытку, я готов ему даже помочь. Но и в 

этом случае, потребуется повторить то же самое, о чем я Вас прошу для своего сайта: 

создание базы данных на основании сообщений на электронный адрес с сайта после 

заполнения формы и нажатия кнопки «Отправить». 

 

Валентин 

 

ТРИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОСОБА ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

Письмо от 19.06.2019 г. 

Изначально искали экономическую возможность, как единую, для мотивации 

объединения граждан. Нашли 3 возможных варианта: 

1. Через поставку товаров на громады за счет централизованного заказа. 

Экономия средств формирует фонды громады, наличие которых стимулирует население к 

общению по их распределению и использованию. Здесь же от опроса потребностей 

переходим к СТОЛУ ЗАКАЗА. Вводим институт социальных поверенных от громады для 

опеки за членами громады с ограниченными возможностями. 

2. Вводим прямые расчеты между членами НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ с 

телефона на телефон. За счет 5% с транзакции формируем фонды. Эти же 5% возвращаем 

в виде токенов – элемента зеркальной экономики. 

Общая идеология: 

член кооперации приобрел товар или услугу; 

увидел у себя на счету экономию; 

увидел сколько он сдал в фонды от нижнего до верхнего уровня; 

порадовался приростом акций от собственного участия в фондах; 

проверил зачисления и снятия средств с личных счетов бюджетного 

финансирования; 

проверил поступление этих средств зачислением на свой баланс токенов; 

прочел порядок дня по соцобеспечению, развитию громад, строительству и 

обучению детишек;  

ответил на социальные, избирательные рейтинговые вопросы громад, за что получил 

дополнительные бонусы;  

… довольный собой и счастливым деньком залез к жене под одеяло. 

3. Это участие в распределении общих ресурсов. Пример, расчет участия громады 

в моем проекте Домбровского карьера http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-

rassolov/, где при решении вопросов экологии жители участвуют в распределении 

пассивного дохода, в результате чего, на каждого от младенца до старца припадает по 

2500 грн. в месяц. И так по всей стране, потому, что техногенных отходов и ресурсов 

предостаточно. 

При наличии инструмента - платежной системы можно формировать коллективного 

заказчика в виде территориальных громад и на индустриальные технологии, и таким 

образом развивать страну, а не только частного собственника и спекулянта конечного 

звена распределения общественных благ – товарного продукта. 

 

Сегодня мужикам хватает собственных средств для создания еще одной платежной 

системы GeoPay на базе GeoProtocol. Работает, и не плохо. Я для ознакомления даже 

зарегистрировался и положил копеечку. Но для чего это? – Я не знаю. Убедительных 

предлогов не нашел. Но, когда речь идет об аналогичной системе для решения реальных 

http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-rassolov/
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социальных вопросов, срабатывает тормоз и личный энтузиазм разработчиков резко 

падает. Я договорился с главой GeoProtocol о том, что он нас подключит к своей 

платформе, как только мы будем готовы со своей стороны. Теперь ищу партнера с 

крепкими я…ми на эту задачу. Сколько будет существовать население, столько же оно 

будет есть и гадить, а это значит, что для такой платежной системы работы всегда хватит. 

Стартовые ориентировочные обороты оценены в приложениях. 

Удачи в рассмотрении и оценке возможностей.  

 

Валентин 

 

ПРО ПРИВАТНЕ-ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

ЛИСТ від 22.06.2019 р.  

 

Здравствуйте, Игорь, Светлана, Людмила. 

 

Мы остановились на необходимости сотрудничества.  

Исходные данные.  

Я, как автор Программ и их Проектов, соавтор и распорядитель технологий, передал 

права их внедрения ПО "НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ" и БО "РЕСУРСНЫЙ ФОНД". 

Я заинтересован во внедрении Программ и их Проектов следующего перечня. 

ПРОГРАМА http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/; 

МЕРЕЖА http://st-nk.mozello.com/; 

СИСТЕМА http://system.mozello.com/. 

Вы, полагая, что эти Программы и их Проекты принесут пользу не только 

участникам Всеукраинского профессионального союза «ДОВІРА ТА ДОСТАТОК», но и 

всему Украинскому народу, решили присоединиться к их внедрению. 

Основные принципы и первые мероприятия. 

1. Легализация ПРОГРАММЫ, а если возможно, то и МЕРЕЖІ и СИСТЕМЫ в 

качестве совместной с Кабинетом Министров Программы внедрения новых научно-

технологических и социальных технологий отечественной и международной кооперации 

(далее - ПРОГРАММА КООПЕРАЦИИ).  

Подписание на основании Закона Украины «О государственно-частном 

партнерстве» № 2404-VI от 01.07.2010, между Кабинетом Министров Украины и ПО 

«НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ» Договора  и Положения о Консорциуме «ПРОГРАММА 

КООПЕРАЦИИ».  

Регистрация Консорциума. 

2. Продвижение проекта Указа Президента Украины «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАРОДОВЛАДДЯ» http://st-

nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/.  

3. Переговоры с инвесторами из США об инвестициях в Программы: 

3.1. Стратегическое партнерство Программы «ЭКОЛОГИЯ – ЭТО ВЫГОДНО». 

3.2. Финансирование разработки и внедрения «ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ» http://st-

nk.mozello.com/forum/params/post/1796212/. 

3.3. Инвестиции в Банк «НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ». 

3.4. Благотворительная помощь на БО «РЕСУРСНЫЙ ФОНД» в виде денег,  

материально-технического обеспечения, продовольствия и услуг социального характера. 

4. Просветительская деятельность на уровне голов сельских и поселковых советов. 

Если что-либо пропустил, срочно напомните. 

Работу над документальным оформлением п. 1 я начинаю, Вы готовьте почву для 

подписания документов Кабмином со своей стороны. 

http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/
http://st-nk.mozello.com/
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По п. 2 с моей стороны все готово. – Ваш ход. 

П.п. 3, 4 – так же. 

В добрый путь. 

 

Валентин 

 

ЛІКВІДАЦІЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ НОРМ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ НОРМАМ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Один з інструментів забезпечення верховенства права і боротьби з узурпацією влади 

в країні – є народний контроль за діяльністю законодавчої, управлінської та судової гілок 

влади, незворотність покарання за порушення конституційних прав і свобод громадян 

України, публічність цього процесу. 

Принцип створення цього інструментарію на сайті СИСТЕМИ наведено у 

табличному вигляді нижче по тексту. 

 

Опитування громадян 
Аватар особи, 

заявника 

 

ЗАКОН, Указ, Постанова, інший 

підзаконний чи нормативний акт 

(посилання). 

Назва, номер, розділ, стаття, пункт, 

абзац  

Конституція України, 

розділ, стаття, пункт, 

абзац 

Пояснення 

    

 

Результат опитування 
Конституція України, розділ, стаття, 

пункт, абзац 

ЗАКОНИ, Укази, Постанови, інші підзаконні акти. 

(Назва, номер, розділ, стаття, пункт, абзац) 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.  

Статті 1-20 
 

Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА 

ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА.  

Статті 21-68 

 

Розділ III. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ.  

Статті 69-74 
 

Розділ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. 

Статті 75-101 
 

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. 

Статті 102-112 
 

Розділ VI. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 

Статті 113-120 

 

Розділ VII?  

Розділ VIII. ПРАВОСУДДЯ. 

Статті 124-131 
 

Розділ IX. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 

УКРАЇНИ. 

Статті 132-133 
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Розділ XV. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

Особи, причетні до створення і застосування протиправних і 

протиконституційних дій 
ЗАКОНИ, Укази, 

Постанови, інші 

підзаконні акти. 

(Назва, номер, розділ, 

стаття, пункт, абзац) 

Особа  Участь Відповідальність по 

Закону (статті КК,  

    

    

    

 

Колективні позови до правових злочинців Українського народу 
Особа Відповідач Позовна заява ЄРДР (номер, дата, 

посилання на документ) 

Уповноважена 

особа від народу 

Стан справи 

    

 

Засуджені Українським народом 
Засуджена особа  Форма відновлення справедливості 

(покарання) 

Стан розрахунку з народом, посилання 

на ресурс медійного безперервного 

контролю  

   

 

В.Г. Петроченков 

25.06.2019 р. 

 

ЛИСТ від 27.06.2019 р. 

 

Уважаемый Марк и Коллектив обсуждения проблематики! 

 

Партия «Слуга народа», как я понял, - временное явление для восстановления 

справедливости.  

Что означает справедливость на этом этапе (ключевая задача) – народовластие – 

Республика Украина. 

Народовластие – и есть, как я понимаю, объявленная идеология партии. 

Единственное, у людей есть страстное желание, но нет четкого понимания: что это 

такое? Они, как рыбы, ртом двигают, а сказать не могут, - нет глубокого понимания 

причины и следствия. А потому, - одни лозунги и никакого реального плана действий. 

Позывы, конечно, что-то знать есть. Но, на входе в социальных сетях посадили 

представителей беспросветной деградации общества, которая не дает возможности 

донести реальные предложения до яко бы жаждущих. То ли, просто тупые, толи 

предатели Родины, но результат то один и тот же, не зависимо от причин и мотивов, – все 

равно предатели. 

Народовластие, это симбиоз 3-х основных качеств: 

1. Субъектность граждан и территориальных громад. 

2. Экономическая независимость территориальных громад. 

3. «Система принятия оперативных решений территориальных громад Украины» 

(СИСТЕМА). 
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Субъектность и глубокая структуризация позволяет громаду сделать реально 

дееспособной для ведения собственной деятельности относительно ее ресурсов. Это 

обеспечение права исполнения второго и третьего пунктов («ключ к вратам рая»). 

Экономическая независимость – способность формирования собственных 

независимых от власти фондов развития и социального обеспечения, не ожидая подачек 

сверху вниз. Только за экономической свободой приходят все остальные свободы. Иначе, 

- все рабы свободных поселений с иллюзией свободы. Экономическая свобода первичного 

уровня стабилизирует социальное состояние общества независимо от верхних уровней 

административно-территориального деления и внешних источников. Экономическая 

свобода дает реальную возможность управления собственными ресурсами, функциями 

безопасности, правом выбора форм и функций управления обществом. 

СИСТЕМА определяет реальную дееспособность управления обществом 

посредством современных электронных систем. Для того, чтобы управлять государством, 

надо управлять его функциями. Все функции давно определены. Никто из 

здравомыслящих простых людей на вопрос «Нужны ли Вам для счастья в повседневной 

жизни политики» не дал положительного ответа. Такой вопрос вызывает взрыв 

негодования и возмущения. Политика внутреннего обустройства государства в ее 

обычном партийном понимании – анахронизм и преступный инструмент геноцида 

Украинского народа.  

Периодическая партийная избирательная система выборов должна быть срочно 

заменена на непрерывную электронную систему выборов на должности государственного 

управления в соответствии со штатным расписанием, должностными инструкциями, 

квалификационными перечнями и бюджетом. 

Это можно сделать только построением СИСИТЕМЫ. 

Преодолеть социальную деградацию общества, его разобщенность, безразличие, 

неприязнь к ближнему своему, вернуть природную солидарность, сопричастность, 

сочувствие, взаимопомощь и многие другие человеческие позитивные качества можно 

просветительством и безусловным (рефлексивным) предлогом для общения каждого 

лично с ближним своим – управлением и распределением общего ресурса. 

Такие предлоги для общения: 

- распределение природных ресурсов текущего потребления; 

- фонды территориальных громад. 

Еще во время изучения предвыборной президентской компании, я обратил внимание 

на, мягко выражаясь, несостоятельную позицию нашего Президента, написал анализ его 

Программы (лучше не показывать – довольно обидный) и написал статью «ПИТАННЯ І 

ВІДПОВІДІ - МЕТА І ЗАДАЧІ «ПРОГРАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ». В ней 

довольно лаконично описаны цели и задачи возможной Программы переходного периода 

к народовластию посредством решения основных проблем, понятных обществу:  

- как прекратить войну; 

- как побороть нищету; 

- как побороть коррупцию. 

Когда Президент объявил своей целью «народовластие», я исходя из его реальных 

оперативных возможностей, показал самый краткий путь – Проект Указа Президента 

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ». 

Когда обсуждение Проекта Указа в Facebook в подавляющем большинстве получило 

положительные отзывы, но до команды Президента так и не дошло, я опубликовал 

«ПИСЬМО РАЗУМКОВУ Д.А.». 

Когда и это письмо через сайт и социальные сети не удалось доставить по 

назначению до сознания команды Президента, я сделал еще один шаг и написал 

разъяснение необходимости народовластия «ШЛЯХ ДО РЕСПУБЛІКИ», которое тоже не 

нашло своего адресата. 
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Когда же я узнал о Программе «ЛИФТ», то с энтузиазмом потратил целый день для 

написания предложений внедрения первой партии социальных и технологических 

проектов. 

Если социальные проекты призваны сформировать площадку и инструментарий 

народовластия, то предлагаемые экономические проекты «Международной научно-

технологической программы «ЭКОЛОГИЯ – ЭТО ВЫГОДНО», в состоянии в корне 

поменять макроэкономическое положение нашей страны на внутреннем и международном 

рынке в приоритетную сторону, сформировав из территориальных громад комплексного 

заказчика на новые индустриальные технологии. Однако, менеджменту ЛИФТА вначале 

не понравились ссылки на официальный источник публикации (на сайте), а затем в 

процессе попытки замены ссылок на Google-диск поступила информация о том, что мои 

возможности уже исчерпаны. 

Власти меняются, - система остается. 

К сожалению, Марк, Вы правы, вопрос ключевой: «Нужна ли партии «Слуга народа» 

идеология?». 

Если кто-то имеет свое отличное мнение, с удовольствием с ним ознакомлюсь. 

 

С уважением,  

Автор и руководитель Программ, их проектов, соавтор технологий,  

Глава ПО «НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ» и БО «РЕСУРСНЫЙ ФОНД» 

 

Петроченков Валентин Георгиевич 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. У пошуках економічної моделі мотивації об’єднання громадян 

 

Изначально искали экономическую возможность, как единую, для мотивации 

объединения граждан. Нашли 3 возможных варианта: 

1.1. Через поставку товаров на громады за счет централизованного заказа. Экономия 

средств формирует фонды громады, наличие которых стимулирует население к общению 

по их распределению и использованию. Здесь же от опроса потребностей переходим к 

СТОЛУ ЗАКАЗА. Вводим институт социальных поверенных от громады для опеки за 

членами громады с ограниченными возможностями. 

1.2. Вводим прямые расчеты между членами НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ с 

телефона на телефон. За счет 5% с транзакции формируем фонды. Эти же 5% возвращаем 

в виде токенов – элемента зеркальной экономики. 

Общая идеология: 

член кооперации приобрел товар или услугу; 

увидел у себя на счету экономию; 

увидел сколько он сдал в фонды от нижнего до верхнего уровня; 

порадовался приростом акций от собственного участия в фондах; 

проверил зачисления и снятия средств с личных счетов бюджетного 

финансирования; 

проверил поступление этих средств зачислением на свой баланс токенов; 

прочел порядок дня по соцобеспечению, развитию громад, строительству и 

обучению детишек;  

ответил на социальные, избирательные рейтинговые вопросы громад, за что получил 

дополнительные бонусы;  

… довольный собой и счастливым деньком залез к жене под одеяло. 

1.3. Это участие в распределении общих ресурсов. Пример, расчет участия громады 

в моем проекте Домбровского карьера http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-

http://ecoprofit.mozello.com/nachalo/
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rassolov/, где при решении вопросов экологии жители участвуют в распределении 

пассивного дохода, в результате чего, на каждого от младенца до старца припадает по 

2500 грн. в месяц. И так по всей стране, потому, что техногенных отходов и ресурсов 

предостаточно. 

При наличии инструмента - платежной системы можно формировать коллективного 

заказчика в виде территориальных громад и на индустриальные технологии, и таким 

образом развивать страну, а не только частного собственника и спекулянта конечного 

звена распределения общественных благ – товарного продукта. 

 

Сегодня мужикам хватает собственных средств для создания еще одной платежной 

системы GeoPay на базе GeoProtocol. Работает, и не плохо. Я для ознакомления даже 

зарегистрировался и положил копеечку. Но для чего это? – Я не знаю. Убедительных 

предлогов не нашел. Но, когда речь идет об аналогичной системе для решения реальных 

социальных вопросов, срабатывает тормоз и личный энтузиазм разработчиков резко 

падает. Я договорился с главой GeoProtocol о том, что он нас подключит к своей 

платформе, как только мы будем готовы со своей стороны. Теперь ищу партнера с 

крепкими я…ми на эту задачу. Сколько будет существовать население, столько же оно 

будет есть и гадить, а это значит, что для такой платежной системы работы всегда хватит. 

Стартовые ориентировочные обороты оценены в приложениях. 

 

2. Принципи співробітництва з адміністратором-розробником програмного 

продукту 

 

До початку суспільних робіт Сторони повинні прийти до спільного порядку ведення 

робіт і погодити його.  

Є основні принципи, яких вони повинні дотримуватись. 

2.1. Робота легальна, публічна, робиться заради і в першу чергу для громадян 

України. 

2.2. Роботи розпочаті, ведуться і продовжуються в рамках авторських Програм що 

доручені СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ». Це програми: «МЕРЕЖА», «СИСТЕМА», 

«ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».  

2.3. СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» передані повноваження виконання функцій 

фінансування і господарського забезпечення Програм до БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД». 

2.4. СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» і БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» в особі їх Голови 

правління (Керівника) Петроченкова В.Г. несуть юридичну адміністративну і кримінальну 

відповідальність за результати діяльності цих організацій. Тому, усі роботи, що будуть 

спільно проводитись, повинні бути у розпорядженні і під повним контролем Керівника. 

Співвиконавець робіт (надалі – Адміністратор - програміст), майбутній співавтор 

програмної частини робіт, що буде виконана спільно, вступає у договірні відносини з СТ 

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ», де однією з умов співпраці є відповідальність за збереження 

та використання матеріалів спільної роботи (персональної інформації, паролів, кодів 

доступу, та іншої, особливо конфіденційною). Умови використання спільної роботи і 

винагороди за ці роботи є предметом Договору кооперації сторін (надалі – Договір). 

2.5. Мета робіт (предмет Договору): впровадження програмного забезпечення  (ПЗ) 

Програм, як інструментарію безпосереднього народовладдя Республіки Україна у 

відповідності до правових положень Конституції України. 

2.6. Можливо і доцільно розпочати з програми «СИСТЕМА», а саме – з розділу: 

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДЯН. 

2.7. На сайті СИСТЕМИ цей розділ представлено двома сторінками:  

«РЕЄСТРАЦІЯ у громадах на мапі України»; 

«Первинна реєстрація» 

http://ecoprofit.mozello.com/proekty/pererabotka-rassolov/
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Ці первинні фрагменти розділу «РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДЯН» є стартом як для 

забезпечення основних функцій народовладдя (суб’єктність, економічна незалежність, 

система прийняття оперативних рішень), так і для Програм НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, що 

забезпечують ці функції, і тому може вільно використовуватись Керівником для їх 

забезпечення.  

Ці сторінки можуть бути стартовими і для постійного (у безперервному режимі) 

перепису громадян. Якщо буде випущений відповідний зобов’язуючий акт перепису 

населення в якому серед мотивів будуть вказані ті задачі, що перелічені в Проекті Указу 

Президента «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ», основна мета «Повернення до безпосереднього народовладдя» 

увійде у свою першу стадію і стане прозорою для розуміння кожним громадянином 

країни. 

2.8. До Адміністратора-програміста. 

Якщо ви згодні з такою основною постановкою задачі, готуйте пункти Договору, що 

уточнюють і розкривають позиції Сторін та виконання робіт (функціональні обов’язки 

Адміністратора - програміста; облік і оприлюднення витрат на адміністрування та 

програмування; конфіденційність і не обходження Сторін; порядок та ієрархія доступу до 

управління сайтом і базами даних; умови зберігання та оприлюднення персональних 

даних громадян; тощо …), додавайте копії своїх документів до Договору (паспорт, 

довідку ідентифікаційного коду, резюме, банківські реквізити) і починаємо роботу. 

 

Натисканням  на сторінці «5. РЕЄСТРАЦІЯ у громадах на мапі України» посилання 

«ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ» чи «ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ РЕЄСТРАЦІЇ ЧЛЕНА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» виконується перехід на сторінку «Первинна реєстрація». 

На цій сторінці Ви заповнюєте анкетні дані і натискаєте кнопку «Відправити». Після 

натискання кнопки анкетні дані направляються на електронну пошту сайту.  

Перша задача Адміністратора-програміста: написати скрипт, що забезпечить 

направлення даних реєстрації до Google-таблиці бази даних (до 200 ГБ), та/чи бази даних 

іншого хмарно провайдера.  

 

3. Сторінка розділу сайту СИСТЕМИ «5. Реєстрація у громадах на мапі 

України» 

 

СТВОРЕНО ДЛЯ ДОПОМОГИ У ВІДНОВЛЕННІ  

ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЄЗДАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ 

Україна - Республіка. 

Конституція України гарантує безпосереднє народовладдя Українського 

народу. 

Це реальна здатність: 
1. Управляти національним багатством країни, його суспільно неподільним, і 

подільним ресурсом, мати пасивних дохід від використання ресурсів. Для цього кожний 

громадянин, як акціонер своєї держави, повинен мати власний відокремлений бюджет у 

загально національному бюджеті, рахунок бюджетного фінансування. 

2. Брати участь у загальнонаціональному безперервному електронному 

опитуванні з питань стратегічного розвитку держави, рейтингового призначення на 

посади державного (народного) управління посадових осіб, управління і розподілу 

ресурсів власної територіальної громади. Це досягається глибокою структуризацією і 

відповідальністю за обов'язкове прийняття рішень.  

3. Мати власну економіку територіальних громад первинного рівня, що 

дозволить створювати власні, незалежні від держави фонди розвитку і соціального 

забезпечення. Тільки економічна свобода здатна забезпечити усі інші свободи Людини і 

Громадянина Республіки України. Без Економічної свободи територіальні громади 

http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
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первинного рівня не спроможні і не дієздатні, влада узурпується, народ перетворюється на 

рабів вільного поселення території проживання. Економіка територіальних громад 

первинного рівня є базовою безпекою загальнодержавної економіки на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 

Якщо Ви згодні: 

бути акціонером держави; 

управляти державою;  

мати власну економіку і фонди; 

- ВИ ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАРОДОВЛАДДЯ. 
Це не так складно, як здається.  

Ми дуже швидко пройдемо цей шлях до свободи разом. 

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ  
особисто, зареєструйте своїх рідних, друзів і сусідів, знайомих з обмеженими 

можливостями, бо тільки всеосяжна повна та глибока структуризація суспільства, де на 

всі питання суспільства будуть обов'язкові відповіді, зробить Вас реальним хазяями 

власного життя, подолає корупцію, надасть гідне матеріальне забезпечення. 

ТІЛЬКИ РАЗОМ ВИ - СИЛА, ВИ - ВЛАДА. 

Реєстрація кожного громадянина буде відображена на мапі України. 
Коли концентрація зареєстрованих громадян сягне більшості на території 

адміністративно-територіальної одиниці Вашого проживання, це означатиме: 

- відновлення реальної дієздатності Вашої територіальної громади приймати 

рішення в межах своєї компетенції, що неможливо оскаржити навіть у судовому порядку, 

керувати усіма гілками влади (законодавчою, виконавчою, судовою); 

- відновлення права І можливості управління Вашим суспільно-неподільним 

ресурсом - комунальним майном, землею, установами, тощо; 

- отримати на громади інвестиційні кошти розвитку і соціального забезпечення; 

- отримати особисто частку добутих і розподілених корисних копалин, в тому 

числі енергетичних ресурсів, знизивши тим самим Ваші комунальні витрати; 

- отримати пасивний дохід від використання суспільно-неподільного майна, 

співвласником якого Ви є за визначенням; 

- претендувати на повернення Вам боргів розподілу загальнонаціонального 

майна від виходу України з СРСР та приватизації, компенсацію моральних і матеріальних 

витрат, причинених війною з РФ. 

ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ РЕЄСТРАЦІЇ ЧЛЕНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ РЕЄСТРАЦІЮ НА МАПІ УКРАЇНИ 

 

 

http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
http://system.mozello.com/stranica/stranica-4/pervinna-restracja/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=ru&mid=15qn74s8lb9lBCmweJyZXROVNO-BuJ0YV&ll=48.31205969083048%2C31.165579999999977&z=6
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4. Сторінка розділу сайту СИСТЕМИ «Первинна реєстрація» 

 

Це перший етап реєстрації, що визначає нашу кількість свідомих та небайдужих до 

буття і майбутнього Українських громадян. 

Цей етап дозволить: 
- озирнутись і визначити: скільки нас - небайдужих; 

- створити електронне опитування для визначення суспільної думки; 

- сформувати ініціативні групи легалізації територіальних громад, як суб'єкта 

публічного права і господарських відносин; 

- очистити виборчі органи та усі гілки влади від корупціонерів і зрадників 

Українського народу; 

- розпочати інвентаризацію ресурсів (майнових і немайнових прав) територіальних 

громад; 

- розпочати інвентаризацію функцій управління державою; 

- розпочати побудову нової економіки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ, як бази 

формування власних незалежних фондів розвитку і соціального забезпечення Вашої 

громади; 

- сформувати запити на участь в управлінні та розподілі ресурсів України, 

боргових зобов'язань перед Українським народом; 

- сформувати проекти розвитку Ваших громад та заявити готовність до 

інвестування у Ваші громади, як організовані суб'єкти права; 

- сформувати із функціонального об'єднання громад усіх рівнів колективного 

замовника на інвестиції, впровадження нових технологій регіонального та 

індустріального рівнів. 

Ваш АВАТАР буде розміщений на мапі України за наданою Вами адресою. 

При переході на мапу Ви зможете знайти себе, подивитись на Ваше оточення, 

зробити запит на спілкування та обговорення спільних питань буття. 

При формуванні ініціативних груп легалізації територіальних громад об'єм надання 

персональних даних буде збільшено із міркувань безпеки громадян у громадах. 

При реєстрації майнових прав та відкритті особистих рахунків ступінь авторизації 

досягне банківського рівня безпеки. 

Персональні дані громадян будуть захищені у відповідності до законодавства 

України. 

АВАТАР (псевдонім) для опублікування на мапі 

 *  

Ім'я, по батькові, фамілія 

 *  

Адреса електронної пошти 

 *  

Мобільний телефон 

 *  

Адреси соціальних мереж 

  

Особиста реєстрація, чи уповноваженою особою (посилання) 

 *  

Адреса проживання: поштовий індекс, країна, область, район, місто, селище, село. вулиця, 

будинок 
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 *  

Повідомлення особистого характеру (за бажанням) 

  

Відправити
 

 

____________ В.Г Петроченков 

 


