ЯК СТАТИ НАРОДНИМ ПІДПРИЄМЦЕМ

Згідно чинного в Україні законодавства при здійснені
Народного підприємництва в статусі Людини ви маєте право:
не проходити державну реєстрацію
не звітувати перед державними органами
отримувати кредитування без відсотків
здійснювати суспільне споживання без сплати податків
вести зовнішньоекономічну діяльність без сплати мита
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Вступне слово.
Про що б люди не говорили, в кінцевому підсумку вони починають говорити про гроші, бо ніщо
так не впливає на спосіб нашого мислення і нашого життя, як діючі правила грошового обігу. Дуже
важливо бачити різницю між причинами і наслідками, що зумовлені цими причинами.
Факт перший. Держава Україна в особі можновладців, чиновників і функціонерів не працює, не
може, і не збирається працювати в інтересах свого хазяїна - Народу України. Вона навмисно не
створила реєстр національного багатства і реєстр його власників. Тому громадяни держави
України не отримують ренту за використання неподільного національного багатства
комерційними структурами. Але така рента щодня нараховується і сплачується у вигляді
надприбутків олігархам та їхнім посіпакам – продажним політикам, чиновникам і функціонерам.
Вартість національного багатства,що припадає на одного громадянина України, за різними
оцінками, навіть зараз складає в еквіваленті більше ніж $700 000!

Факт другий. Відсутність державного реєстру суспільного майна і національного багатства
дозволяє можновладцям вчиняти корупційні дії і цинічно грабувати його власника – Народ
України. Тому відбувається не прирощення суспільної власності, а її розпродаж і привласнення
можновладцями та шалена комерціалізація всієї суспільної сфери в Україні, що є злочином проти
Народу України.
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Факт третій. Права Людини в Україні захищені Конституцією і міжнародними пактами. Тому
можновладцями створена і запропонована нам юридична фікція у вигляді фізичних і юридичних
осіб, в статусі яких ми не маємо жодних прав, крім права сплачувати податки. Якщо ви порушуєте
правила, вас штрафують; якщо ви дотримуєтеся правил, вас оподатковують.
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НАСЛІДОК #1
РЕАЛЬНІСТЬ

МАЛО Б БУТИ

ЗАХИЩЕНІ МАЙНОВІ І НЕМАЙНОВІ
НІ В КОГО НЕ ЗАХИЩЕНІ
ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І
МАЙНОВІ І НЕ МАЙНОВІ
ПРАВА, ВСІ ПРАВООХОРОНІ ПРИВАТНИХ ОСІБ, ПРАВООХОРОНІ
ОРГАНИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ОРГАНИ СТВОРЮЮТЬСЯ
ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС ТОМУ І ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ І
СЛУЖАТЬ ТІЛЬКИ ЇМ, А НЕ
ПОВОДЯТЬ СЕБЕ
МОЖНОВЛАДЦЯМ
ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ

НАСЛІДОК #2
РЕАЛЬНІСТЬ

ПОВИННО БУТИ
РЕНТУ З СУСПІЛЬНОГО МАЙНА КОЖНА ЛЮДИНА, МАЄ ПРАВО
В НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ СПОСІБ НА РЕНТУ З СВОЄЇ ЧАСТКИ
ОТРИМУЮТЬ ТІЛЬКИ
СУСПІЛЬНОГО МАЙНА І
МОЖНОВЛАДЦІ
ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ
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НАСЛІДОК #3
РЕАЛЬНІСТЬ
АРХІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ТРИ РОКИ,
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НЕ
РОЗСЛІДУЮТЬСЯ

ПОВИННО БУТИ
АРХІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ
ВІЧНО, ЗЛОЧИНИ ПРОТИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НЕ
МАЮТЬ ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ

НАСЛІДОК #4
РЕАЛЬНІСТЬ
ВІЙНИ ВЕДУТЬСЯ ЗА
СУСПІЛЬНІ РЕСУРСИ, ЩО БУЛИ
ПРИВЛАСНЕНІ У
НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ СПОСІБ

ПОВИННО БУТИ
ВІЙНИ СТАЮТЬ НЕМОЖЛИВИМИ,
КОЛИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ЗАХИЩЕНІ І ОФОРМЛЕНІ У
ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З
КОНСТИТУЦІЄЮ І
МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ
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НАСЛІДОК #5
МАЛО Б БУТИ
ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО
ВИКОРИСТОВУВАТИ СВОЄ
ПРАВО ЯК НА
ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ВЛАДУ ТАК І
НА БЕЗПОСЕРЕДНЮ ВЛАДУ

РЕАЛЬНІСТЬ
РЕАЛІЗОВАНО ТІЛЬКИ ПРАВО НА
ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДЕМОКРАТІЮ.
ВІДСУТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ
РЕЄСТРІВ ВИБОРЦІВ СТВОРЮЄ
МЕХАНІЗМИ ДЛЯ
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИБОРІВ

НАСЛІДОК #6
МАЛО Б БУТИ
ОРГАНИ ВЛАДИ ДБАЮТЬ ПРО
ЗБЕРЕЖЕННЯ І
ПРИМНОЖЕННЯ СУСПІЛЬНОГО
МАЙНА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ
УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

РЕАЛЬНІСТЬ
ОРГАНИ ВЛАДИ
КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ОРІГАРХАМИ,
ЯКІ ОТРИМАЛИ У НЕЗАКОННИЙ
СПОСІБ ПРАВО РЕНТИ З
СУСПІЛЬНОГО МАЙНА І
КАНІБАЛІЗУЮТЬ ЕКОНОМІКУ
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НАСЛІДОК #7
РЕАЛЬНІСТЬ
ЗУБОЖІННЯ, КОРОТКЕ
ЖИТТЯ ТА ЗЛИДНІ

МАЛО Б БУТИ
ВИСОКИЙ ТЕРМІН І РІВЕНЬ
ЖИТТЯ ТА ДОСТОЙНІ ПЕНСІЇ

НАСЛІДОК #8
РЕАЛЬНІСТЬ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
СУСПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ
ВЕДЕ ДО ФІЗИЧНОГО
ЗНИЩЕННЯ НАРОДУ

ТАК ПОВИННО БУТИ
СУСПІЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЗА
РАХУНОК БЕЗІНФЛЯЦІЙНОЇ ЕМІСІЇ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ЯКІСТЬ І
ТЕРМІН ЖИТТЯ
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НАСЛІДОК #9
МАЛО Б БУТИ

РЕАЛЬНІСТЬ
МОНОПОЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА
СИТЕМА, ЛИХВА, БОРГОВЕ
РАБСТВО, ВІДСУТНІСТЬ
КРЕДИТУВАННЯ

ДОПОМІЖНИЙ ФІНАНСОВИЙ
КОНТУР І ВІДСУТНІСТЬ
ФІНАНСОВОГО ГОЛОДУ

НАСЛІДОК #10
РЕАЛЬНІСТЬ
ПРЕДСТАВНИЦЬКА ВЛАДА І
ОЛІГАРХАТ ІГНОРУЮТЬ
ІНТЕРЕСИ НАРОДУ

МАЛО Б БУТИ
УПОВНОВАЖЕНІ У СПРАВАХ
ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І
ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ ПІКЛУЮТЬСЯ
ПРО ЛЮДЕЙ
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НАСЛІДОК #11
РЕАЛЬНІСТЬ
СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ В
УКРАЇНІ НА 12-15 РОКІВ МЕНШИЙ
НІЖ У КРАЇНАХ ЗАХІНОЇ ЄВРОПИ

МАЛО Б БУТИ
ВЕЛИКИЙ ТЕРМІН І
ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ

НАСЛІДОК #12
РЕАЛЬНІСТЬ

МАЛО Б БУТИ

МАЙНО ЗАМОЖНИХ
ЛЮДЕЙ НЕ ЗАХИЩЕНО
ДЕРЖАВОЮ ТОМУ КОЖЕН
ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ЯК МОЖЕ

ГРОМАДИ САМІ
ОРГАНІЗОВУЮТЬ ЗАХИСТ І
ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ
ПРИВАТНОГО МАЙНА
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НАСЛІДОК #13
РЕАЛЬНІСТЬ
ОРГАНИ ВЛАДИ НЕ НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ТЕРМІН І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
ЛЮДЕЙ

ТАК МАЛО Б БУТИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ОЦІНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ
ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
ТЕМІНУ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ЛЮДЕЙ

НАСЛІДОК #14
РЕАЛЬНІСТЬ

МАЛО Б БУТИ

ЛЮДИ ПРОВОДЯТЬ В ЧЕРГАХ ПРЯМА ЕЛЕКТРОНА ДЕМОКРАТІЯ,
ДОПОМІЖНИЙ БЕЗІНФЛЯЦІЙНИЙ
ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ СВОГО
ФІНАНСОВИЙ КОНТУР ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
ЖИТТЯ
ВИСОКУ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
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НАСЛІДОК #15
РЕАЛЬНІСТЬ
ФІЗИЧНІ І ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
МАЮТЬ ПРИЗУМПЦІЮ
ВИНУВАТОСТІ І ФАКИЧНО Є
РАБАМИ МОЖНОВЛАДЦІВ

ТАК МАЄ БУТИ
ЛЮДИ, ГРОМАДЯНИ, ЖИТЕЛІ
ГРОМАД МАЮТЬ ПРИЗУМЦІЮ
НЕВИНУВАТОСТІ І Є
ГОСПОДАРЯМИ СВОЄЇ КРАЇНИ

НАСЛІДОК #16
РЕАЛЬНІСТЬ
“СЛУГИ НАРОДУ” ПЕРЕТВОРИЛИСЬ
НА ХАЗЯЇВ КРАЇНИ І МАЙЖЕ
ВІДКРИТО ЦИНІЧНО ГРАБУЮТЬ ЇЇ

ТАК МАЄ БУТИ
СЛУГИ НАРОДУ ЗАЛЕЖАТЬ
ВІД РЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СВОГО СЛУЖІННЯ
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НАСЛІДОК #17
РЕАЛЬНІСТЬ
УКРАЇНЦІ НЕ МАЮТЬ
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ
ПЕРЕТИНУ СВОГО КОРДОНУ

ТАК МАЄ БУТИ
ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ СВІТОМ
Є ЗАПОРУКОЮ ВИСОКОГО
РІВНЯ ЖИТТЯ І СВОБОД

НАСЛІДОК #18
МАЛО Б БУТИ
ДОПОМІЖНИЙ
БЕЗІНФЛЯЦІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ
КОНТУР НЕ ПОТРЕБУЄ
ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

РЕАЛЬНІСТЬ
МОНОПОЛІЗОВАНА
ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЩО
ГРУНТУЄТЬСЯ НА ЛИХВІ
СТВОРЮЄ БОРГОВЕ РАБСТВО
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НАСЛІДОК #19
МАЛО Б БУТИ
УПОВНОВАЖЕНІ У СПРАВАХ
ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І
ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ
РЕАЛІЗУЮТЬ ПОЛІТИКУ БЕЗ
ПРОДАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
І МОРАЛЬНО ЗАСТАРІЛОЇ
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ

РЕАЛЬНІСТЬ
ПРЕДСТАВНИЦЬКА ВЛАДА І
ОЛІГАРХАТ ІГНОРУЮТЬ
ІНТЕРЕСИ ЛЮДЕЙ І
НАМАГАЮТЬСЯ УЗАКОНИТИ ЇХ
БЕЗПРАВНЕ СТАНОВИЩЕ

ЩО РОБИТИ?
1. ВИВЧАЄМО КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ СТ.5,13,14,142,143.
2. ГУРТУЄМОСЯ І ПРИЙМАЄМО РАЗОМ СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ, ЩО ВІДПОВІДАЄ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.
3. НЕ СПЛАЧУЄМО ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА ПРИВАТНІ РАХУНКИ
МОЖНОВЛАДЦІВ, СПЛАЧУЄМО ЇХ ТІЛЬКИ НА РАХУНКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
4. ВИКОРИСТОВУЄМОСИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
CYCLOS (http://cyclos.osnk.info/do/login).
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Але вихід є!
По перше.
В умовах, що склалися нам всім слід зрозуміти, що існує інший законний правовий простір,
передбачений Конституцією України, але про існування якого ми забули, або дотепер не знали.
Сьогодні весь світ дивиться на Україну з надією, що ми нарешті зможемо реалізувати ідею
економіки стратегії теплого океану та станемо взірцем для наслідування.

Ми всі є Людьми, що мають реалізувати своє право на частку неподільного національного
багатства, тобто ми є Громадянами Країни Україна. В статусі Людини, згідно основного закону
прямої дії ми завжди знаходимося в просторі Волі! Ми не повинні звітуватися перед
можновладцями, а вони перед нами зобов’язані!
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Стаття 19 Конституції України
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України

(примітка: підзаконні акти (постанови, накази, укази, розпорядження, декрети тощо) не є
законами України і до законодавства не відносяться).
Це означає, що люди, громадяни України, фізичні і юридичні особи здійснюють свої права за
принципом "дозволено все, що не заборонено законом", а органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи здійснюють свої повноваження за
принципом "дозволено лише те, що передбачено законом".
Таким чином, людям, громадянам України, фізичним і юридичним особам дозволено все, що
не заборонено законами України і Конституцією України (Основним Законом України), а
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам
заборонено все, що не дозволено (не передбачено, не визначено) законами України і
Конституцією України (Основним Законом України).
Логічна і юридична еквівалентність
частини першої статті 19 Конституції України
ніхто

кожен

не може

може

бути примушений

(бути вільний)

робити те, що

робити те, що

не передбачено

не заборонено

законодавством

законодавством

По-друге. Ми можемо економічно взаємодіяти без взаємного гноблення. Таку можливість нам
надає суспільна безборгова економіка наприклад, як така що вже понад 80 років діє в Швейцарії.
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Економіка в сучасному світі
Великий Арістотель називав «економікою» правила ведення домашнього господарства, а
діяльність спрямовану на отримання прибутку – хрематистикою.

Арістотель 384-322 рр. до н.е.
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Нобелівський лауреат в сфері економіки Фрідріх Фон Гайєк розглядав економіку як вмотивовану
взаємодію між людськими і матеріальними ресурсами та капіталом у вигляді колишньої
матеріалізованої праці, а гроші це «економічний клей», що об’єднує все до купи. На превеликий
жаль, зараз цей «економічний клей» перетворено на «ідеальний» товар, що і стало причиною
таких фінансових хвороб, як інфляція, дефляція, девальвація, рефлексія і циклічність економічного
зростання та занепаду.

Фрідріх Август фон Гайек
1899-1992 рр.

Економіка не є наукою, бо не відповідає загальноприйнятим критеріям визначення науки. В
економіці не спостерігається суворої доказовості, повторюваності і достовірності результатів.
Сучасна економіка стала мистецтвом шахрайства, бо:
грошова маса ніколи не відповідає масі товарів/послуг, а її регулювання спирається на
статистичні данні, що мають низький рівень достовірності;
банківська система на радість шахраям залишається анонімною;
лихва зумовлює розорення більшої частини населення і забезпечує збагачення обраних;
фіатна валюта нижчої категорії забезпечується валютою вищої категорії, а валюта вищої
категорії не забезпечена нічим, крім нашої до неї довіри.
Всі фіатні валюти в історії світу постійно вмирають і відроджуються, при цьому їх «смерть» завжди
супроводжувалася перерозподілом прав власності від бідних до багатих. За 400 років
використання фіатних грошей, немає жодної валюти, яка б вижила. Американський долар
помирав неодноразово. Де-факто, зелений (greenback) помер в 1913 році, хоча де-юре в 1972
році. Federal Notes, тобто сучасний долар США, знецінився на 94% з початку свого випуску.
Англійський Фунт за свою історію теж багато разів вмирав, як і японська Йєна. Рубль мав багато
смертей, незважаючи на те, що росіяни і досі використовують одну і ту ж назву своїх грошей.
Фіатний рубль царської Росії (паперова асигнація) приніс своїм власникам лише збитки. Той рубль,
що ви можете тримати зараз - це не прямий нащадок царських асигнацій. Він має тільки
нумізматичну цінність. А ось золотий рубль царської імперії навіть зараз цінується дуже високо.
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«Дайте мені можливість друкувати гроші (тобто, право на емісію) і мені буде байдуже хто в цій
країні пише і приймає закони». Цей необачний афоризм Майєра Амшеля Ротшильда повністю
розкриває всю сутність сучасної фінансової системи.

Майєр Амшель Ротшильд
1744-1812 рр.

Відберіть у власників банківської системи право на лихву та емісію і їхня влада над світом зникне
назавжди. Не дивно, що майже всі сучасні «економісти» прислуговують світовій банківської мафії,
тому впливають на економіку не більше ніж синоптики на погоду. Глобалізована банківська
система «вимиває» гроші з регіонів в місця де норма прибутку вища. Це призводить до злиднів і
занепаду економічного життя на окраїнах світу. Фінансові шахраї змусили нас жити в умовах
боргової економіки, де наші борги створюють їхнє багатство.
Такий стан речей зупиняє подальший розвиток людства бо гальмується перехід до вищих
технологічних укладів, а суспільний спосіб виробництва вступає в протиріччя з приватною
власністю на засоби виробництва і природні ресурси.
Великий американський економіст Кеннет Боулдінг говорив: «Той, хто вважає, що безкінечне
економічне зростання можливе в обмеженому світі, або божевільний, або економіст.»

Кеннет Эварт Боулдінг
1910 -1993 рр.
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Але поряд з цим відбувається об’єктивний процес зростання продуктивності праці і людство
змушене постійно шукати більш ефективні і справедливі форми економічної взаємодії.
Допоміжний фінансовий контур без лихви і інфляції
Ірвінг Фішер вивів просту але фундаментальну економічну тотожність, де добуток товарної маси
на її ціну дорівнює грошовій масі помноженій на швидкість її обігу. Отже, коли допоміжний
фінансовий контур створює нову товарну масу без використання фіатних грошей, то ринкові ціни
мають знижуватись. Доступність товарів і послуг та право кожної людини на безінфляційну емісію і
має бути бажаним результатом запровадження допоміжного фінансового контуру, що ліквідовує
фінансовий голод, але створює потужний дефіцит людських і матеріальних ресурсів.

Ирвінг Фішер
1867 – 1947 рр.

Народне підприємництво
Народне підприємництво, що використовує допоміжний фінансовий контур завжди було
невід’ємною частиною прямої демократії. Без прямої демократії, при якій кожна людина
вмотивована контролювати використання природних ресурсів, підприємництво знищить довкілля
і саме життя на Землі, тому альтернативи прямій демократії в найближчому майбутньому не існує.
Чиновники і політики представницьких органів влади не можуть контролювати належне
використання природних ресурсів, вони лише здатні очолити процес їх розкрадання і знищення.
Великий внесок в фінансову складову Народного підприємництва було зроблено Фрідріхом
Райффайзеном. Ще в 1847 році, будучи бургомістром невеличкого австрійського містечка
Фламмерсфельд він запропонував містянам об’єднатися і разом протистояти злидням, що були в
той час зумовлені діями лихварів і вадами фінансової системи.
За його ініціативою було створене «Товариство самопостачання хліба і зерна», де облік
економічної взаємодії вівся шляхом реєстрації взаємних зобов’язань (боргових розписок) в
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загальній бухгалтерській книзі. В товаристві існувало просте правило емісії і стерилізації облікових
одиниць. Право на обмежену емісію отримували всі учасники в момент здійснення взаємних
розрахунків, а на плюсові залишки на рахунках нараховувався штраф (демередж) за затримку обігу
облікових одиниць, що використовувався на суспільні потреби.

Фрідріх Вільгельм Райффайзен
1818-1888 рр.

Гарні результати цього досвіду надихнули німецького фінансового теоретика і соціального
реформатора Сільвіо Гезеля на створення теорії «вільних грошей». Першим практичним
застосуванням поглядів Гезеля був експеримент, що відбувся в 1932 році в австрійському містечку
Вьоргль з населенням 3000 чоловік. В результаті експерименту в місті був побудований міст,
покращено стан доріг, збільшилися капіталовкладення в громадські комунальні служби. Саме в
той час, коли багато країн Європи змушені були боротися зі зростаючим безробіттям, за рік рівень
безробіття в Вьорглі знизився на 25%.
Коли більше 300 територіальних громад в Австрії активно зацікавилися даною моделлю,
Національний банк Австрії побачив в ній загрозу своїй монополії і заборонив друкування вільних
місцевих грошей. Ця суперечка тривала дуже довго і розглядалась у вищих судових інстанціях
Австрії. Однак заборони стосувалися не самих принципів системи Гезеля, а тільки не
підконтрольної Національному банку безпосередній емісії грошей місцевою владою.
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Йохан Сільвіо Гезель
1862 -1930рр.

Справа Вьоргля відродилася в 1934 році в Швейцарії, де був створений «WIR- bank», який успішно
працює і в наші дні. Його обіг досяг в еквіваленті $126 млрд./рік, а майже кожна швейцарська
родина стала його клієнтом.

«Батько» євровалюти Бернард Лієнтар вважає, що допоміжний фінансовий контур у вигляді WIRфранків створив одну з потужних і стабільних економік світу – швейцарську, яка стала невід’ємною
частиною швейцарської прямої демократії!
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Бернард Лієнтар
1942 р.н.

Німецький економіст, еколог і архітектор Маргрит Кеннедді в 1985 році провела фундаментальні
дослідження вад світової економіки і виклала їх результати в своїй книзі «Гроші без відсотків і
інфляції».
Їй вдалося дослідити один з головних психологічних феноменів - лихву, яку так вдало
використовують власники сучасної фінансової системи.
Вона писала: « ... Більшості людей дійсно дуже важко зрозуміти, чому гроші краще обкласти
«платою», ніж допускати оплату відсотків. Це важко зрозуміти, як і те, що Сонце не обертається
навколо Землі ...». «Світ, побудований на жадібності і лихварстві, недовговічний. Співпраця, а не
конкуренція має бути девізом людства, якщо людство хоче вижити».
Основний висновок її праці: «Для досягнення соціальної справедливості з якомога більшою
свободою необхідно припинити спекуляцію всіма життєво важливими ресурсами. До їх числа
відносяться не тільки гроші і земля, а й енергія, продукти харчування, вода, та інші основоположні
ресурси. Як і у випадку з земельним, грошовим і податковим правом, це можливо без обмеження
інтересів вільного ринку й ініціативи окремих індивідуумів і груп, що є найважливішою
передумовою суспільного розвитку. Ті уряди, які позитивно поставляться до ідеї реформи
безпроцентних грошей в найближчому майбутньому, стануть на шлях соціальної рівності,
екологічного виживання і видужання від грошових хвороб, які десятиліттями отруювали так звану
"Економіку вільного ринку".»

Маргрит Кеннедді
1939 р.н.
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Подальший розвиток «вільних від фінансових хвороб грошей » відбувся вже в 2009 році, коли
Організація вільної торгівлі Нідерландів STRO створила програмний продукт з відкритим кодом під
назвою CYCLOS.
Ця сучасна система електронного обліку взаємодії і неформальної кооперації дозволяє нам
отримати в користування безкоштовний «економічний клей» в необхідній кількості без зовнішніх
запозичень. Право на емісію облікових одиниць надається кожному учаснику у вигляді
овердрафта без лихви і навіть… без вимоги погашення, а надлишкова маса облікових одиниць
стерилізується демереджем. Це означає, що кожна облікова одиниця завжди забезпечена
товарами і послугами, а надзвичайно швидкий обіг облікових одиниць зумовлює процвітання
жителів територіальних громад, не зважаючи на стабільний рівень споживання, при цьому
відсутність конвертації облікових одиниць з фіатними грошима дозволяє уникнути фінансових
хвороб.

CYCLOS - товариства по всьому світу

Соціальний ефект чи прибуток?
Ми звикли до того, що метою будь-якої підприємницької діяльності є отримання прибутку. Але
забуваємо про те, що прибуток витрачається тільки на дві речі - споживання і інвестиції.
Справжньою метою нашого споживання є досягнення довголіття і високої якості життя, тобто
соціального ефекту.
Для підприємця, в традиційній економіці, зменшення рівня споживання населення тягне за собою
втрату збуту і відповідно прибутку, а для суспільства воно є загрозою вступу в рецесію, що веде до
зубожіння людей. Отже, нам потрібна зовсім інша економіка, де соціальний ефект не буде
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залежати від коливань попиту на товари і послуги, а купівельна здатність населення буде завжди
знаходиться на достатньо високому рівні.
Підміна поняття «соціального ефекту» на поняття «прибуток» призвела до цілої низки патології в
психології людей і нашому суспільному житті. Всі політичні партії світу як вогню бояться самої ідеї
внесення до своїх програм вимірювання і контролю середнього довголіття і якості життя людей, бо
розуміють, що це означає тотальний перехід людства до прямої демократії, яка спричинить
знищення політиканства як явища, та зникнення як самої політики, так і політичних партій. Саме
про це красномовно доводить такий сучасний напрямок вчення про розвиток людського
суспільства, як «Спіральна динаміка».
Отже, прибуток вимірюється в грошах, а соціальний ефект довголіттям і якістю життя людей. Ми
завжди знаємо вік людей, що згодом ідуть в інший світ, тому можемо контролювати рівень
соціального ефекту якого ми досягли за певний період. Це дозволяє оцінювати якість управління
державою і місцевими громадами, та вчасно змінювати неефективних управлінців.

Податки як засіб поневолення населення
Ні для кого не складає таємниці, що податки є джерелом корупції, засобом пограбування народу
та інструментом тиску на підприємців.
Наше споживання може бути індивідуальним або суспільним. Індивідуальне споживання, це є ті
блага, що ми споживаємо коли сплачуємо за них з власної кишені. Суспільне споживання
відбувається за рахунок податків та використання суспільної власності і національного багатства.
Спочатку податки були запроваджені для утримання можновладців і порівняно недавно їх було
пристосовано для потреб суспільного споживання, але суспільне споживання набагато
ефективніше забезпечується безінфляційною емісією, саме це зараз і реалізовано системою
CYCLOS.

25

Соціальні умови і правові засади для здійснення Народного підприємництва в Україні
В Україні зараз склалися майже ідеальні умови для започаткування і розвитку Прямої Демократії,
Народного підприємництва та допоміжного фінансового контуру у вигляді облікової системи
неформальної кооперації CYCLOS, а саме:
1. Тотальна недовіра людей до клептократичних органів влади і політиків стала проблемою
політиканства і держави Україна, але не Громадян України, і не Країни Україна.
2. Діюче законодавство України, дає нам можливість в статусі Людини скористатися величезними
правами і свободами:
Конституція України потужно захищає права і свободи Людини, Громади і Громадянина.
Головна ідея, що закладена в ній - вище волі Територіальних Громад і Народу є тільки воля
Божа!
«Загальна декларація прав людини» (Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року і ратифікована Україною).
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ратифіковано Указом
Президії Верховної Ради Української РСР N 2148 -VIII (2148-08) від 19.10.73)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ратифіковано Указом Президії
Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1997, N 24, ст.170)
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Вводиться в дію Постановою ВР N
960-XII( 960-12 ) від 16.04.91, ВВР, 1991, N 29, ст. 378)
Закон України «Про інвестиційну діяльність» (Вводиться в дію Постановою ВР N 1561-XII
(1561-12 ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.647)
Закон України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002,
N 36, ст.266)
Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26,
ст.131)
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД

3. За останній рік відбулося активне «пробудження» Територіальних Громад, коли їх жителі
почали розуміти, що в них немає іншого шляху, як самим брати на себе відповідальність за власне
життя і життя майбутніх поколінь, робити відкриті реєстри суспільного майна і його власників,
обліковувати використання суспільного майна і отримувати ренту за його використання,
переходити із статусу юридичних і фізичних осіб у статус Людини і Народного підприємця.
4. Облікова система неформальної кооперації CYCLOS локалізована в Україні і діє у повній
відповідності до чинного законодавства.

Конституція України
Стаття 5. …Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить
виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими
особами…
…Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює
владу безпосередньо…

Визначення народом конституційного ладу – і є одне з джерел суверенної влади, а також
способом здійснення влади безпосередньо, тобто шляхом прямої демократії.
Ця стаття стверджує, що тільки народ, а не держава, її органи і посадовці можуть визначати
конституційний лад в Україні.
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Конституція України
Преамбула.
…прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу…
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. …Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і
господарювання, соціальну спрямованість економіки…

Ці положення однозначно визначають, що:
в країні Україна, і зокрема в державі, має існувати соціально-економічна модель
життєзабезпечення людини, метою якої є не отримання прибутку, а досягнення
соціального ефекту;
людина визначена найвищою соціальною цінністю, а не ціною товару чи навіть самим
товаром;
у Конституції ніде не визначено, що метою діяльності суб’єктів конституційного права є
отримання прибутку, натомість чітко визначена соціальна спрямованість економіки, де
мета досягнення соціального ефекту є домінуючою і пріоритетною.

Оскільки правовий статус Людини як суб’єкта права в Україні підтверджений відповідними
рішеннями Конституційного Суду України, то Громада, що складається з Людей, має можливість
реалізувати пряме народовладдя на території проживання. Це означає, що Людина в такому
громадянському просторі є поза дією структур державної влади!
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Основою міжнародного права є «Загальна декларація прав людини» та «Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права».
Згідно з цими документами кожна людина має право на визнання її правосуб’єктності. Зрозуміло,
що Територіальні Громади повинні створити свої управлінські та промислові структури. Згідно з
положеннями міжнародного права такі виробництва працюють в некомерційному просторі і тому
не підлягають оподаткуванню і звітуванню перед державою. Самим же громадам (українському
народу) належать земля та надра. Наприклад, ст. 2 ч. І Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права викладена таким чином: «Всі народи для досягнення своїх цілей
можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будьяких зобов’язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва, основаного на
принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути
позбавлений належних йому засобів існування». А ст. 25 ч. ІV стверджує, що «ніщо в цьому Пакті
не може тлумачитися як приниження невід’ємного права всіх народів повністю і вільно володіти і
користуватися своїми природними багатствами та ресурсами».
Зовнішньоекономічна діяльність Народних підприємств Територіальних Громад регламентується
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року. Згідно з цим Законом
народ України має виключне право самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність на території України, керуючись законами, що діють на її території, а держава Україна
має неухильно виконувати всі договори та зобов’язання в галузі міжнародних економічних
відносин. Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва полягає у:
• Праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні
зв’язки.
• Праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її у будь-яких формах, які прямо не
заборонені чинними законами України.
• Обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку,
встановленому законами України.
• Виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними
результати зовнішньоекономічної діяльності.
Недоліки управління країною з одержавленою економікою всім відомі. Це централізований
розподіл коштів, надмірний управлінський апарат, зловживання, неможливість відкликання
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депутатів усіх рівнів, відомчі та містечкові інтереси, висока імовірність вчинення корупційних дій
тощо.
Натомість зароджується система влади Громад. Її безсумнівною перевагою є децентралізація
розподілу коштів, суттєве зменшення чисельності та структури управлінського апарату а отже і
швидке реагування на вирішення нагальних проблем шляхом залучення відповідних фахівців. До
того ж, Уповноважений кожної Громади виконує представницькі функції лише зі згоди громади;
він звітується перед нею, що усуває ризики хабарництва та вчинення неправомірних дій.
Договір територіальної громади
Для укладання договору Територіальної Громади, що діє на принципах прямої демократії,
достатньо трьох осіб з правовим статусом Людина. Ці люди укладають між собою Договір
територіальної громади, що є міжнародною, владною, організаційно-правовою формою
самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого
народовладдя людей – жителів цього населеного пункту.

Приєднання та вихід з цього Договору здійснюється шляхом укладання відповідної Угоди з
Уповноваженим у справах територіальної Громади.
В дійсності процес приєднання відбувається у кілька етапів. На першому етапі людина – житель
населеного пункту приєднується до Договору Територіальної Громади згідно з своїм
волевиявленням і отримує копію цього Договору. На другому етапі людина – житель населеного
пункту ознайомлюється з текстом Договору з Уповноваженим Територіальної Громади і
підтверджує, згоду з усіма його положеннями. Таким чином, вона стає учасником територіальної
громади і отримує копію Договору з Уповноваженим Територіальної Громади.
Волевиявлення жителя – людини закріплюється відповідним документом який підтверджує її
правосуб’єктність у світовому екстериторіальному правовому просторі та суверенному просторі
людей народу України. Таким чином, правовий статус людини підтверджується після заповнення
такого документу.
Цей документ є посвідченням людини народу України відповідно до ст. 6 Загальної декларації
прав людини та ст. 16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Вилучення цього
документу у людини є злочином відповідно до ст. 337 ККУ. Детальніше роз’яснення прав власника
цього документу приведене на звороті бланку волевиявлення .
Договір Територіальної Громади у правовому аспекті є міжнародною суверенною владною
неурядовою організаційно-правовою формою самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту,
безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів певного населеного
пункту. Предметом договору є права і свободи людини, відповідальність держави перед
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Людиною за свою діяльність, способи народного волевиявлення. Правовий статус Громади дає
право на управління майном, що є в комунальній власності.

Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є:
Світовий міжнародний екстериторіальний правовий простір
Суверенний простір Людей народу України
Цей документ – правовий акт міжнародного публічного права – є посвідченням Людини народу
України відповідно до статті 6 Загальної декларації прав людини та статті 16 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права. Невизнання правосуб’єктності Людини рівнозначно
спричиненню правової смерті Людині та знищенню її прав і свобод, що є тяжким злочином проти
людини і людства, який не має строків давності при порушенні кримінальної справи.
Цей документ є власністю Людини. Вилучення цього документу у Людини є злочином відповідно
до статті 357 Кримінального кодексу України.
Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Територіальної
Громади населеного пункту. У договорі передбачено також здійснення місцевого самоврядування
як безпосередньо, так і через міську (сільську) раду та її виконавчі органи.
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Світовий міжнародний екстериторіальний правовий простір

Суверенний простір людей народу України

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
про затвердження правосуб’єктності

ЛЮДИНИ
Прізвище
Ім’я

Фотографія власника

По батькові
Дата народження
Стать

Народне самоусвідомлення

Особистий підпис власника

Правовий статус власника:

людина

Дійсно до:

довічно

Дата підписання:

Цей документ – правовий акт міжнародного публічного права – є посвідченням
людини народу України відповідно до статті 6 Загальної декларації прав людини
та статті 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
Невизнання правосуб’єктності людини рівнозначно спричиненню правової
смерті людині та знищенню її прав і свобод, що є тяжким злочином проти людини
і людства, який не має строків давності при порушенні кримінальної справи.
Цей документ є власністю людини. Вилучення цього документу у людини є
злочином відповідно до статті 357 Кримінального кодексу України.
ПРАВОВА ДОВІДКА
«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 3 Конституції України).
«…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…». (Стаття 5 Конституції України).
«Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».
(Стаття 68 Конституції України).
«Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші
форми безпосередньої демократії». (Стаття 69 Конституції України).
Кримінальний кодекс України на захисті прав і свобод людини:
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України.
1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення
охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку
та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою.
Статуя 442. Геноцид.
Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.
Також, «Відповідно до статей 8 та 22 Конституції України (254к/96-ВР) не
підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти,
якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а
також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією
України і чинними законами прав і свобод».
(ч.1 п.19 Постанови № 8 Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007).

З чого починається Народне підприємництво?

Крок перший
Реєструємося учасником Територіальної Громади шляхом укладання договору приєднання.

Крок другий
Отримуємо реєстраційні посвідчення Людини і Народного підприємця. Народний підприємець
зобов’язаний сплачувати на користь Територіальної Громади шляхом самооподаткування кошти в
розмірі 1% з свого обігу але не менше 100 грн/місяць. Якщо до народного підприємця з боку
Громади не має претензій, то йому автоматично видається свідоцтво на наступний період.
Свідоцтво видає уповноважений у справах Територіальної Громади.
Ніякі державні органи не мають відношення до Народного підприємця, не можуть його перевіряти
та накладати санкції. При ведені Народного підприємництва не потрібно звітувати перед
державними органами, сплачувати податки, вступати у відносини з державними контролюючими
органами, заносити чиновникам хабарі.
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Світовий міжнародний екстериторіальний правовий простір

Суверенний міжнародний некомерційний
соціально-економічний простір України

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЛЮДИНИ
про затвердження правового статусу
суверенного кредитора-інвестора
Прізвище
Ім’я

Фотографія власника

По батькові
Дата народження

людина
Правовий статус власника

Особистий підпис власника

емітент, принципал, бенефіціар
Економічно-правові статуси суверенного кредитора-інвестора

Дійсно до:

довічно

Дата підписання:

Цей документ є посвідченням суверенного кредитораінвестора – суб’єкта некомерційної діяльності.
Суверенний кредитор-інвестор:
– діє в правовому статусі людини;
– є найвищою соціальною цінністю в Україні;
– є утримувачем кредиторських прав вимоги по відношенню до
держави згідно статті 3 Основного Закону України, що
однозначно закріплює кредиторський статус людини;
– веде некомерційну діяльність за Міжнародним пактом про
економічні, соціальні і культурні права та за Основним
Законом України з метою досягнення соціального ефекту;
– проводить операції емісії, реструктуризації емісії та
погашення емісії;
– є власником своєї праці та результатів своєї праці;
– є первинним утворювачем власності та емітентом прав
власності на будь-який капітал, цінності, кошти, що
виникли у наслідок добросовісного привласнення;
– веде інвестиційно-інноваційну некомерційну діяльність у
якості співкредитора-співінвестора з правом отримання
частки від кінцевого результату;
– є учасником системи міжнародної кооперації праці за
вільним обігом капіталу;
– має екстериторіальний імунітет від суб’єктів місцевого і
територіального права;
– є непідсудним комерційним судам;
– знаходиться поза межами юрисдикцій будь-яких
комерційних структур;
– не є об’єктом і суб’єктом оподаткування, стягнення мита
тощо.
Цей документ є власністю людини. Вилучення цього
документу у людини є злочином відповідно до статті 357
Кримінального кодексу України.

Крок третій
Обираємо бізнес-модель Народного підприємництва.
Народне підприємництво ведеться не юридичними і фізичними особами, а Людьми, жителями,
що є учасниками Територіальних Громад.
Особливістю Народного підприємництва є те, що ви не маєте можливості скористатися послугами
існуючої банківської системи, і свою підприємницьку діяльність ви можете вести тільки за готівку
та систему обліку неформальної кооперації CYCLOS.
Якщо ви вже займаєтесь підприємництвом як фізична особа або створили для цього юридичну
особу, то це не означає, що ви маєте зовсім відмовитися від цих форм підприємницької діяльності.
Ви можете створити Народне підприємство за тою ж адресою і назвою і перевести до нього
частину своєї діяльності. Це дозволить вам отримати ряд переваг на ринку і значно підвищити
свою конкурентоздатність.
Розглянемо традиційну бізнес-модель:
Боргова економіка передбачає наявність дебіторської і кредиторської заборгованості. Це
негативно впливає на ваші обігові кошти. При недостатній платоспроможності покупця, або
підвищенні цін зростає потреба у збільшенні обсягів обігового капіталу. Недоступність
кредитування обігового капіталу руйнує ваш бізнес, а в економіці настає рецесія.
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Зовсім іншу картину ми спостерігаємо, коли для ліквідації касових розривів застосовується
система обліку неформальної кооперації CYCLOS. В цьому випадку ми заміщуємо обігові кошти в
фіатних грошах на облікові одиниці, що не містять лихви. Фіатні гроші, що виведені з обігу є вашим
чистим прибутком, бо з них вже сплачені всі податки. Ви можете застосовувати CYCLOS не тільки як
Народний підприємець, але як і фізична або юридична особа, в цьому випадку для ведення
бухгалтерського і податкового обліку використовується цесія (переуступлення права вимоги).
Бухгалтерські проводки з використанням цесії наведені на форумі учасників CYCLOS. Отже,
комбінована модель бізнесу є більш ефективною, але все ж таки проміжною перед переходом до
повної відмови від використання фіатних грошей.

Запрошуйте спробувати CYCLOS своїх постачальників і клієнтів. Для цього користуйтесь формою
запрошення, що розміщена на вашій сторінці в CYCLOS.
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Основні правила користування CYCLOS:
CYCLOS ЦЕ ПРОСТИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ ОБЛІК ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:
• ЛІКВІДАЦІЯ АНОНІМНОСТІ УЧАСНИКІВ
• ВСІ РАХУНКИ УЧАСНИКІВ ПОЧИНАЮТЬСЯ З НУЛЯ
• ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКА ЙОМУ АВТОМАТИЧНО НАДАЄТЬСЯ БЕЗСТРОКОВИЙ ОВЕРДРАФТ В
ОБЛІКОВИХ ОДИНИЦЯХ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЛИХВИ
• ДЕМЕРЕДЖ СТЕРИЛІЗУЄ НАДЛИШОК ОБЛІКОВИХ ОДИНИЦЬ
• ДОДАТКОВИЙ ОВЕРДРАФТ НАДАЄТЬСЯ В ОБМІН НА ЗАСТАВУ
• ДОСТУПНІСТЬ 24/7
CYCLOS, це програмне забезпечення, призначене для організації локальних мереж розрахункових
і кредитних відносин, що дозволяє різним співтовариствам створювати свої власні системи обліку
та циркуляції еквівалентів грошових коштів, але не оперує грошами і не є фінансовою системою.
CYCLOS розроблений в 2009 році «Організацією Соціальної торгівлі» STRO, заснованої в 1970 році в
Нідерландах. Метою STRO є забезпечення відкритої і вільної платформи, яка може бути
використана різними організаціями та установами, націленими на соціально-значимі економічні
проекти. Платформа проста у використанні та обслуговуванні, гнучка, безпечна, та така, що
налаштовується. З 2015 року CYCLOS локалізований в Україні і повністю відповідає вимогам
чинного в Україні законодавства.
CYCLOS містить безліч функцій, які корисні для стимулювання економічного розвитку і створення
робочих місць та підтримує широкий спектр застосувань.
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CYCLOS СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОГО ГОЛОДУ:
• ОБЛІКОВА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БЕЗ КІНЦЕВОГО КРЕДИТОРА ЗНИЩУЄ
ФІНАНСОВИЙ ГОЛОД
• ТЕМПИ РОЗВИТКУ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО СУСПІЛЬСТВА СТРИМУЮТЬСЯ ЛИШЕ РІВНЕМ
РОЗВИТКУ ЙОГО ВИРОБНИЧИХ СИЛ
• СУСПІЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКІВ І
ЗБОРІВ
Що такого повинно статися в Україні, щоб на її територію пішли фінансові потоки? Що повинно
відбутися, щоб пересічний українець став багатим? На ці питання ефективно і доступно відповідає
CYCLOS і Народне підприємництво.
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Розвинені країни стрімко переходять до 5-го і 6-го технологічного укладу, де у реальному
виробництві зайнято від 1% до 5% працездатного населення.
У цьому випадку головною проблемою розвинених країн, є зайнятість населення. Як зробити, щоб
населення стало платоспроможним без взаємного гноблення?
Наша відповідь: шляхом надання кожному права на емісію.
Самим фактом свого існування Людина заявляє про своє право на емісію облікових одиниць
економічної взаємодії!
Облікові одиниці виникають в момент акту передачі товарів/послуг і автоматично зникають
(стерилізуються) при затримці їх обігу.
У цьому випадку, «економічного клею» завжди буде достатньо в оптимальній кількості для того,
щоб економічне зростання стримувалося лише рівнем розвитку виробничих сил суспільства і його
потребами.

CYCLOS це є шлях до нашого ПРОЦВІТАННЯ:
• НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
• ЛІКВІДАЦІЯ БЕЗРОБІТТЯ І СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ
• МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І ВИРОБНИЦТВА
• ЗАВЖДИ РЕНТАБЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
• ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ І БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
• ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ

37

• ЗРОСТАННЯ ТЕРМІНУ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
Для отримання в достатній кількості «економічного клею» нам не потрібні зовнішні запозичення.
Виникає потужна мотивація до корисної для суспільства економічної діяльності. Потреба в
постійній модернізації інфраструктури ліквідовує безробіття.
Рівень життя різко зростає бо відсутність кінцевого кредитора і лихви дозволяють створювати без
боргові блага, які залишаться в спадщину нащадкам.
Інвестиції без лихви є доступними і бажаними.
В результаті, ми отримуємо можливість багато інвестувати в збереження довкілля і біологічного
різноманіття.

CYCLOS Є ДОСТУПНИМ ДЛЯ ВСІХ:
• РЕЄСТРАЦІЯ В УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
• ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД 24/7
• МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ
• ON-LINE КОНСУЛЬТАЦІЇ З СТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ КЛАСТЕРІВ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ
• МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ БЕЗ ФІАТНИХ ГРОШЕЙ І МИТА
Ліквідація анонімності досягається шляхом реєстрації учасників уповноваженими у справах
Територіальних Громад.
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CYCLOS надає мобільний банкінг і забезпечує інформаційний супровід своїх учасників.

В центрі нашого піклування знаходиться кожне домогосподарство і кожна людина від дня свого
народження.
Чим більша чисельність учасників, тим більший загальний економічний потенціал.
Ситуація, коли в нас є освідченні роботящі люди, природні ресурси, виробничі потужності, але не
все це не може бути задіяне в економічному обігу, бо хронічно не вистачає економічного «клею» тепер в минулому.
ВИСНОВКИ:
Перехід до нових технологічних укладів, прямої демократії, Народного підприємництва, облікової
системи неформальної кооперації CYCLOS зумовлює появу таких суспільних явищ, як:
Країни без кордонів
Держави без функціонерів
Суспільство без політиків
Суспільне споживання без податків
Економіка без банків
Існуюча фінансова система без допоміжної облікової системи неформальної кооперації
неспроможна забезпечити реалізацію цих трендів, вступає з ними в конфлікт, чим сама підписує
собі смертельний вирок.
Україна зараз попала в економічну петлю в якій немає ні кінця ні краю. Споживачі не мають
грошей а виробники вимушені працювати на бідному на гроші внутрішньому ринку. «Економісти»
не мають рецептів виходу з економічного колапсу. Цей вихід пропонує допоміжний фінансовий
контур без лихви, інфляції і зовнішніх запозичень.
Консалтингові компанії допоможуть великим підприємствам створити кластери логістично
пов'язаних партнерів та оптимізують обсяги їх взаємодії.
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Бізнес поступово заміщує в обіговому капіталі фіатні гроші на облікові одиниці CYCLOS. А гроші, що
вивільнилися тимчасово використовуються як прибуток для інвестування і споживання з
подальшим переходом до соціального ефекту.
З прямою демократією, Народним підприємництвом і обліковою системою неформальної
кооперації CYCLOS кожна родина в Україні отримує можливість досягти процвітання завдяки своїй
праці і реалізації права власності на свою частку неподільного суспільного майна. Це означає, що
родина з трьох Людей-жителів Територіальних Громад має право отримувати ренту з своєї частки
національного багатства України, що за різними оцінками складає більше ніж $2 100 000 . Сьогодні
ж цю ренту отримують олігархи і ті можновладці, що їм прислуговують.

Основні функції CYCLOS.
Функції
Овердрафт
початковий

Реалізація
Надається автоматично кожному
учаснику при його реєстрації в обліковій
системі.

Овердрафт
додатковий

Надається реєстратором учаснику при
внесені застави та на суму оцінки, без
врахування дисконту вартості майна.
Штраф що нараховується на плюсові
залишки на рахунку учасника.

Демередж

Попередні
платіжні
доручення

Реєстрація
користувачів

Плюсові залишки на рахунку
перераховуються на завчасно вказані
рахунки інших користувачів, пропорційно
заявленим сумам до перерахування, або
в пропорціях вказаних платником.
Здійснюється реєстратором.

Для чого потрібна функція
Для мотивації користуватись
послугами облікової системи.
Для початку користування обліковою
системою.
Для наповнення системи обліковими
одиницями.
Для надання учаснику можливості
обслуговувати його касові розриви та
інвестування у бізнес.
Для стерилізації надлишкової маси
облікових одиниць.
Для того, щоб загальний розмір маси
облікових одиниць був оптимальним.
Для запобіганню сплати демереджу.
Для швидкого обігу облікових
одиниць.
Для мотивації користувачів до
планування господарської діяльності.
Для запобігання подвійної реєстрації
користувачів.
Для недопущення шахрайства.
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Овердрафт,
що
автоматично
відновлюється

Право на такий овердрафт надається
реєстратором.
Овердрафт, що автоматично
відновлюється надається
непрацездатним особам та
підприємствам, що забезпечують
потреби суспільного споживання товарів
та послуг. (Наприклад: закладам охорони
здоров’я та освіти, державним органам,
то що.)

Для забезпечення потреб суспільного
споживання.

Порівняння фінансової і облікової систем
Функції та проблеми
Накопичення

Фінансова система
Завдяки лихварству
відбувається накопичення
(зростання кількості грошей
у часі) для 20% населення і
зростання боргів
(зубожіння) для 80%. Це
явище розподілу відоме як
«Принцип Парето в
економіці».

Емісія

Право на емісію мають:
ФРС, національні банки,
комерційні банки (тобто їх
власники олігархи).
Не дотримується.
Маса товарів і послуг
визначається за допомогою
статистики з достовірністю
не більше 50% (!). Не існує
способу, що дозволяє з
достовірною точністю
визначити швидкість обігу
грошей.
Штучне збільшення
грошової маси породжує
зростання цін. Вигідно для
узаконених емітентів,
(урядів, посередників,
олігархів).
Штучне стиснення грошової
маси. Грошовий голод.
Вигідна олігархам, що
знаходяться
при владі використовується
як засіб переділу власності.

Баланс обсягів грошової
маси і товарів / послуг

Інфляція

Дефляція

Облікова система
Лихварство відсутнє, але
вводиться штраф
(демередж) за виведення
еквівалента обміну (грошей)
з економічного обігу, тому
відсутній і функція
накопичення грошей.
Виникає мотивація
виробляти накопичення не в
помилкових, а в істинних
цінностях.
Право на емісію має кожен
користувач облікової
системи (народ).
Не дотримується.
Але автоматично прагне до
балансу. Незадіяні в
економічному обороті гроші
стерилізуються, а відсутні
гроші емітуються
користувачами в той мірі,
коли виникає в них
необхідность.
Немає інфляції.

Немає дефляції.
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Девальвація

Рефлексія
Фінансова діяльність

Овердрафт

Падіння купівельної
спроможності грошової
одиниці. Вигідно урядам,
олігархам і фінансовим
спекулянтам.
Реакція фінансової системи
на суспільно політичні та
ринкові події
Операції з «цінними
паперами». Розглядає гроші
як ідеальний товар. По суті,
створюються нові гроші, що
не забезпечені товарами /
послугами.
«Токсичні» цінні папери є
причиною виникнення
економічних криз.
Поновлюваний кредит, з
якого стягуються відсотки.

Демередж

Немає демереджа

Інвестиції

Інвестиції за рахунок
прибутку або позикових
коштів, залучених під
відсотки. Довготривалі
інвестиції нерентабельні.
Планування діяльності
реального сектора
економіки неможливе через
згубний вплив на економіку
фінансових хвороб.
Податки забезпечують
потреби суспільного
споживання. Бюджет
суспільного споживання
вимагає витрат на
адміністрування і є об'єктом
корупції.
Для справляння податків
потрібен облік підприємств
шляхом державної
реєстрації бізнесу.

Планування виробництва

Податки

Реєстрація бізнесу

Немає девальвації.

Немає рефлексії.
Немає фінансової
діяльності.

Поновлюваний
безстроковий кредит, з
якого не стягуються
відсотки.
Демередж, це штраф за
виведення грошей з
економічного обігу.
Інвестиції з безстрокових
позикових коштів
(овердрафт) без відсотків.
Довготривалі інвестиції
завжди рентабельні.
Досягається достовірність
планування в
довгостроковому періоді
часу.
Податки не потрібні.
Потреби суспільного
споживання
задовольняються завдяки
безінфляційній емісії.
Немає адміністрування.
Немає корупції.
Потрібно тільки нотаріальне
оформлення прав власності
на бізнес. Досягається повна
свобода підприємництва.
Без будь-якої звітності.
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Питання і відповіді:
1. Яким чином слід відображати облікові одиниці CYCLOS в бухгалтерському і податковому
обліку?
- Народному підприємцю ні перед ким звітуватися і він може вести бухгалтерський і управлінський
облік в облікових одиницях CYCLOS. Якщо ж ви є фізична особа - підприємець, або юридична
особа, то облікові одиниці CYCLOS в бухгалтерському обліку та податковому обліку ніяк не
відображаються. Для цього є механізм, передбачений у ЦКУ, він називається «Переуступлення
прав вимоги» або цесія. Всі бухгалтерські проводки виконуються в національній валюті, а система
обліку взаємодії CYCLOS враховує тільки облікові (інформаційні) одиниці на рахунках своїх
учасників, щоб ми могли ними користуватися для визначення можливих обсягів взаємодії. Для
простоти ціноутворення 1 облікова одиниця = $1.
2. Чим CYCLOS відрізняється від бартеру?
- Бартер незручний і невигідний через складне оподаткування, вексельний обмін зарегульований,
гроші інфіковані фінансовими хворобами. За ефективністю альтернативи CYCLOS як облікової
системи переуступлення прав вимоги немає.
3. В чому є унікальність CYCLOS?
- Банки, страхові компанії, брокери, та посередники в процесі обміну не беруть участі. Зайвих
«рухів» немає. Зайшов в базу даних, знайшов товар або послугу з найкращим співвідношенням
ціни і якості, домовився з постачальником, заплатив по клієнт-банку CYCLOS, або мобільному
банкінгу CYCLOS і отримав товар або послугу. При цьому, якщо твоє підприємство знаходиться на
загальній системі оподаткування, склади і підпиши з постачальником, або покупцем договір
переуступки прав вимоги в національній валюті. (ел. підпис). Всі операції залишають електронний
слід, вкрасти нічого неможливо. Демередж це лише штраф, але в реальному житті його ніхто не
платить, оскільки можна організувати автоматичні перерахування, коли виникають плюсові
залишки на рахунку.
4. Навіщо потрібно формувати кластери логістично пов’язаних підприємств і споживачів?
- З процесу обміну легко виключаються посередники. Інформація про постачальників і покупців
відкрита. Кластери формуються відкрито, можна вільно формувати будь-які нові кластери. Для
цього користуйтесь формою для залучення нових учасників в CYCLOS.
5. Що нового в обліковій системі CYCLOS в порівняні з іншими подібними системами?
- Все нове забуте старе. Кожен учасник отримує право на безвідсотковий і безстроковий
овердрафт в стандартному розмірі. + додатковий овердрафт на суму застави без дисконту
оціночної вартості свого майна. Всі облікові одиниці завжди забезпечені реальними товарами і
послугами і завжди створюються вами в необхідній кількості. Є попит - є засіб обміну. Якщо в
фінансовій системі ми маємо хронічний дефіцит грошей, то в обліковій системі ми стикаємося з
дефіцитом робочих рук і матеріальних ресурсів, бо всі вони будуть задіяні максимально
ефективно. Всі учасники реєструються «вживу» Реєстратором, тому немає анонімності і відповідно
шахрайства. Демередж це тільки штраф за затримку облікових одиниць на рахунку, і при вірному
користуванні CYCLOS його ніхто не сплачує. Всі транзакції безкоштовні. Ви сплачуєте тільки
невелику плату у розмірі 100 грн. на рік за підтримку хостингу власної сторінки в CYCLOS.
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6. Лякає незвичність правил CYCLOS, як можна швидко навчитись не робити помилок при його
використанні?
Для цього передбачені інструкції та навчальні семінари. Але головне, це Ваша практична
діяльність. Крім того ризики втрат тут мінімальні. Це не фінансова піраміда. Гроші тут не "ходять".
Накопичувати прибуток в облікових одиницях неможливо і не потрібно. У вашому розпорядженні
є безвідсотковий овердрафт. Коли ви заміщуєте в обіговому капіталі гривню на облікові одиниці,
то заміщені кошти є вашим чистим прибутком з якого вже сплачені всі податки. У вас ніколи не
виникає ні дебіторська ні кредиторська заборгованість, бо касові розриви погашаються
безстроковим і безвідсотковим овердрафтом.
7. З чого слід починати?
- Не можна взнати смак пирога поки його не скуштуєш. Що б зрозуміти все до кінця треба
спробувати. Зайди на сайт. Почитай Правила, або Угоду Учасника. Зареєструйся. Проведи
транзакції. Склади кластер.
8. Яким чином юридичні і фізичні особи будуть сплачувати податки?
- Народний підприємець і Людина податків не сплачує, податки сплачують тільки фізичні і
юридичні особи. Всі податки враховуються і сплачуються в звичайному порядку в національній
валюті. Для цього підприємство продає частину своєї продукції за гривні. Приклади бухгалтерських
проводок і договорів наведені на форумі CYCLOS.
9. Звідки береться в базі даних CYCLOS сировина і продукція, необхідні для виробничої
діяльності підприємства?
- База даних наповнення CYCLOS товарами і послугами формується самими учасниками. Чим
більше учасників CYCLOS, тим ширше їх можливості. Підприємства - учасники формують кластери,
тобто утворюється коло учасників пов'язаних технологічно і логістично один з одним.
10. Чи будуть робітники підприємства зацікавлені участі в CYCLOS?
- По-перше, ліквідується заборгованість по зарплаті.
По-друге, з'являється можливість зростання реальної зарплати.
По-третє, люди економлять гроші при придбанні потрібних їм товарів.
По-четверте, стає можливим придбання тільки якісних продуктів харчування (а це сьогодні більше
50% витрат домогосподарств!) від вітчизняних сільськогосподарських виробників.
По-п'яте, стає можливим оплачувати обліковими одиницями комунальні та транспортні послуги.
Крім того кожен новий учасник - має право на безвідсотковий і безстроковий овердрафт в CYCLOS.
11. Якщо всі учасники CYCLOS використовують своє право на овердрафт, отримають від інших
учасників блага і не будуть більше працювати в системі, система CYCLOS обвалиться?
– Система CYCLOS влаштована таким чином, що захищена від будь-яких загроз з боку
недобросовісних учасників. Якщо половина учасників отримає блага від інших учасників, то інша
половина учасників отримає на свої рахунки облікові одиниці і буде далі активно працювати. Ті
учасники, які мають негативні залишки на рахунках легко їх відпрацюють, бо заробляти в системі
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CYCLOS можуть навіть люди з обмеженими можливостями, тим більше, що вона завжди пропонує
суспільно-корисні роботи для всіх нужденних і безробітних. В CYCLOS людині заробляти легко як і
дихати.
12. Підприємства, якої форми власності можуть бути учасниками CYCLOS?
- Обмежень не існує.
13. Що буде з платежами в бюджет?
- Платежі до бюджету від фізичних і юридичних осіб збільшуватимуться, оскільки припиниться
рецесія і відповідно зростатиме база оподаткування, а у підприємств завжди буде достатньо
коштів для сплати податків. Крім того, бюджетні підприємства і організації можуть бути
учасниками CYCLOS і користуватись відновлювальним овердрафтом для забезпечення своєї
діяльності. В цьому випадку видатки з бюджету будуть скорочуватись, і в кінцевому результаті
держава Україна може взагалі відмовитись від стягнення податків з своїх громадян і бізнесу.
14. Як діяльність CYCLOS відіб'ється на фінансовому стані комерційних банків?
- Сьогодні українські банки фактично не кредитують реальний сектор економіки. Підприємства
втрачають ліквідність і не мають можливості фінансового маневру в період пікових платежів
(касових розривів). Якщо бізнес стає ліквідним і економічно стійким, то кредитування грошима
стає доступним.
Підприємства можуть зберігати свій прибуток в грошах на банківських депозитах, бо для
запобігання накопичення капіталу в облікових одиницях передбачений демередж. В облікових
одиницях прибуток зберігати не вигідно. Загалом, діяльність CYCLOS в короткостроковому періоді
буде вигідна комерційним банкам, бо вони отримають багато платоспроможних клієнтів, яких
можна кредитувати під низькі відсотки і ризики. Але в майбутньому комерційні банки зникнуть як
атрибут морально застарілої фінансової системи. Банкір, це одна із багатьох професій, що
приречена на вимирання завдяки розвитку нових технологічних укладів і прямої демократії.
15. Чи можуть учасники CYCLOS купувати нерухомість за облікові одиниці?
- Учасники CYCLOS можуть набувати за облікові одиниці все, що є в базі даних CYCLOS! Наприклад,
якщо учасник CYCLOS побажав придбати житло від будівельника - учасника CYCLOS, він може
укласти з ним договір на придбання житла і почати виплачувати вартість нерухомого майна в
зручному темпі. Після виплати основної частини вартості покупки він набуває, згідно договору,
право користування, а право власності отримує вже при остаточному розрахунку. При цьому
відсутні відсотки по іпотеці. Таким чином житло може бути доступним кожному, хто має постійні
доходи, при цьому будівельники отримують стабільні замовлення.
16. Хто забезпечує надійну роботу системи CYCLOS, і як оплачується її послуги?
- Адміністратор CYCLOS отримує від учасників вступний внесок у розмірі 50 грн., та 100 грн.
абонементної плати на рік, цих коштів достатньо для підтримки Інтернет - ресурсу та хостингу
CYCLOS.
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ПОБУДОВА КЛАСТЕРІВ ЛОГІСТИЧНО ПОВЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНСАЛТИНГОВИМИ
КОМПАНІЯМИ
Ідея обліку взаємодії полягає в досягненні найбільш ефективного процесу автоматичного клірингу,
шляхом застосування безстрокового і безвідсоткового овердрафту, що надається умовних
облікових одиницях.
Серед Ваших клієнтів можуть бути компанії або підприємства, що надають комунальні послуги,
або ж надають послуги комунальним підприємствам.

ВИЗНАЧАЄМО ПРІОРИТЕТИ

Це дуже важливо. Бо комунальні послуги є такими, що потрібні і домогосподарствам і бізнесу.Тож,
розглянемо кластер в склад якого входить водоканал.

ЛОГІСТИЧНО ПОВЯЗАНІ
ПІДПРИЄМСТВА
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Визначимо логістично пов'язані з ним підприємства. Для цього достатньо зробити простий аналіз
реального платіжного календаря.

ВИЗНАЧАЄМО ВЗАЄМОДІЮ

Холодну питну воду споживають, як самі постачальники так і їхній персонал і домогосподарства
персоналу. Це означає, що ми можемо легко визначити об'єми такої взаємодії.

АНАЛІЗ СКЛАДУ КЛАСТЕРУ

З платіжного календаря видно що найбільші витрати водоканалу припадають на електроенергію,
паливо для автомобілів, матеріали для ремонту мереж, та витрат на оплату персоналу
підприємства.
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СПИСОК УЧАСНИКІВ КЛАСТЕРУ
ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО
• СПОЖИВАЄ ВОДУ
• ПЕРСОНАЛ, ЩО СПОЖИВАЄ ВОДУ

ЗАВОД ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ
• СПОЖИВАЄ ВОДУ
• ПЕРСОНАЛ, ЩО СПОЖИВАЄ ВОДУ

УКРТАТНАФТА
• СПОЖИВАЄ ВОДУ
• ПЕРСОНАЛ, ЩО СПОЖИВАЄ ВОДУ

Тепер ми можемо взаємодіяти з підприємствами, що входять до цього кластеру. І створювати
кластери для кожного з них.

ВІДСОТОК ВИТРАТ
• 50%
• НАСОСИ

• 10%
• ТРУБИ
• 5%
• ТРАНСПОРТ

ЕНЕРГІЯ
МАТЕРІАЛИ

ПАЛИВО
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Визначаємо можливі обсяги взаємодії. Якщо ми приймемо завищені обсяги, то можемо
стикнутися з явищем дефіцитності деяких ресурсів.

ЗБАЛАНСОВАНА ВЗАЄМОДІЯ
ОТРИМАННЯ

НАДАННЯ

Вираховуємо баланс мінімальної взаємодії. Це означає, що учасники кластеру згодні отримувати у
якості оплати за свою продукцію або послуги певну кількість облікових одиниць.

ПОСТУПОВО ЗАМІЩУЄМО ОБІГОВІ
КОШТИ ОБЛІКОВИМИ ОДИНИЦЯМИ

10%

70%

1%
Ми можемо щомісячно збільшувати об'єми заміщення в обіговому капіталі підприємства грошей
на облікові одиниці. В першу чергу слід звертати увагу на дебіторів, які тепер таким чином можуть
погасити свою заборгованість.
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А також на своїх кредиторів, які можуть прийняти у вигляді оплати облікові одиниці. Виведені з
обігу гроші є чистим прибутком підприємства.Крім того, безстроковий і безвідсотковий овердрафт
дозволяє ліквідувати можливі касові розриви і навіть інвестувати у розвиток бізнесу.

Використовуйте CYCLOS

- ПРОСТА І ІНТУІТИВНО ЗРОЗУМІЛА ОБЛІКОВА ПРОГРАМА

- ВИ МОЖЕТЕ УКЛАСТИ З АДМІНІСТРАТОРОМ CYCLOS
АГЕНТСЬКУ УГОДУ

Кластери можуть існувати і без централізованого управління. Але коли консалтингова компанія
бере на себе роль диспетчера взаємодії в кластерах, то ефективність кластерів зростає в рази.
Постачальники завжди зацікавлені в платоспроможних споживачах, а споживачі в стабільній якості
і вартості товарів\послуг постачальників. Ми рекомендуємо користуватися обліковою системою
CYCLOS. Адміністратор цієї системи може скласти з вами агентський договір і надати вашій
консалтинговій компанії права регіонального агента.Ви отримуєте чудову можливість розширити
свій бізнес та придбати нових клієнтів.
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Типові документи щодо здійснення влади безпосередньо
1. Правова довідка людини (загальна).
2. Зразки типових Волевиявлень людини.
3. Ст.19 Конституції України – свобода і воля для кожного.
4. Договір територіальної громади.
5. Договір приєднання до договору ТГ.
6. Договір з Уповноваженим у справах ТГ .
7. Договір приєднання до договору з Уповноваженим у справах.
8. Договір з Уповноваженим з питань судочинства.
9. Договір приєднання до договору з Уповноваженим ТГ з питань судочинства.
10. ПОВІДОМЛЕННЯ юридичним особам («органам»).
11. Титул власності на природні ресурси України.
12. ПОДЯКА (за охорону землі).

Типові зразки документів по народній економіці
1. Договір з Уповноваженим з питань реєстрації (народним реєстратором).
2. Договір приєднання до договору з Уповноваженим з питань реєстрації.
3. Додаток 1. Концепція народної економіки.
4. Додаток 2. Зразок Доручення.
5. Додаток 3. Свідоцтво народного підприємця, підприємства.
6. Додаток 4. Зразки договорів на отримання послуги.
7. Додаток 5. Зразки договорів на отримання продукції.
8. ПОВІДОМЛЕННЯ Президенту про народну економіку
9. Повідомлення про початок діяльності на території України
10. Протокол про кримінальне правопорушення.

ДОГОВІР № ___________
з Уповноваженим у справах територіальної громади міста
Люди – жителі міста ____________________
____________________________________________________________________________________________ ,
____________________________________________________________________________________________ ,
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а також люди – жителі міста _________, які приєдналися до цього договору шляхом укладання
відповідного договору про приєднання, далі – територіальна громада міста _____________, та людина –
житель міста __________
____________________________________________________________________________________,
що діє на підставі Конституції України, далі – Уповноважений, далі кожна окремо – Сторона, а разом
– Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.
Стаття 1. Визначення термінів
Уповноважений – Уповноважений у справах територіальної громади міста __________, людина, житель
міста __________.
Територіальна громада міста ___________ – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села,
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
Стаття 2. Правова основа діяльності Уповноваженого
Загальна декларація прав людини;
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
Декларація прав дитини;
Конвенція про права дитини;
Конституція України – Основний Закон України;
Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту
міжнародної,
некомерційної, інвестиційної діяльності;
звичаєве право та традиції жителів міста ____________;
Стаття 3. Діяльність Уповноваженого
1. Уповноважений діє на користь, під контролем та за рахунок територіальної громади міста
__________________ виключно на підставі письмових доручень, які є невід’ємними частинами Договору.
2. Уповноважений є некомерційним агентом та не веде діяльності від власного імені.
3. Уповноважений не є боржником, не є найманою, посадовою та фізичною особою, не має штатного
розкладу та не є суб’єктом представницької (репрезентативної) демократії.
4. Уповноважений є людиною та діє у якості суверенного кредитора-інвестора власною працею (живим
капіталом) як некомерційний агент територіальної громади міста ____________.
5. Будь-які документи, які містять галочки, рисочки, підкреслення слів чи словосполучень, або будь-які
інші відмітки замість особистого підпису людини є нікчемними.
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6. Якщо дорученням не передбачено інше, Уповноважений не може передавати будь-кому на свій розсуд
права, якими він володіє в інтересах того, за дорученням кого він діє.
Стаття 4. Обмеження та персональна відповідальність Уповноваженого
1. Будь-які дії Уповноваженого, які прямо не випливають з письмових доручень, є нікчемними.
2. Будь-які дії Уповноваженого є нікчемними, якщо він діє хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.
3. Уповноважений не може укладати угоди від імені того, за дорученням кого він діє, стосовно себе
особисто.
4. Уповноважений не має права делегувати виконання дій, на які він отримав доручення.
5. Уповноважений не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, за
дорученням якого він діє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в
інтересах інших суб’єктів всупереч інтересам суб'єкта, за дорученням якого він діє, як при здійсненні
Уповноваженим своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після виконання доручення.
6. Уповноважений несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації
відповідно до Конституції України, Договору та доручень.
7. Доручення, або окремі пункти доручень, виконання яких пов’язано з порушенням прав і свобод людини,
є нікчемними та не підлягають виконанню ні в якому разі. Уповноважений несе персональну
відповідальність за додержання прав і свобод людини у своїй діяльності.
8. Уповноважений зобов’язується сумлінно та неухильно додержуватись Конституції України, норм
міжнародного ратифікованого права і законів України.
Стаття 5. Припинення повноважень Уповноваженого
Припинення повноважень Уповноваженого здійснюється шляхом ліквідації Договору.
Стаття 6. Ліквідація договору
Ліквідація Договору здійснюється шляхом виходу з Договору останньої Сторони окрім Уповноваженого та
(або) шляхом виходу з Договору Уповноваженого.
Стаття 7. Приєднання та вихід з договору
Приєднання до Договору здійснюється шляхом укладання договору про приєднання між людиною –
жителем міста _________________, яка бажає приєднатися, та Уповноваженим. Людина, яка приєдналася
до Договору, є його стороною.
Вихід з Договору здійснюється шляхом заяви про вихід між людиною – жителем міста
________________, яка бажає вийти, та Уповноваженим. Людина, яка вийшла з Договору, не є його
стороною.
Кожен, хто приєднався до Договору, отримує завірену Уповноваженим копію Договору.
Стаття 8. Інші умови
Договір складено у трьох примірниках – по одному примірнику для кожної Сторони на момент
укладання Договору. Усі примірники мають однакову правову силу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма, кого це стосується, документи.
Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.
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Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування.
Договір є невід’ємною частиною договору територіальної громади міста ___________.
Стаття 9. Дата підписання та підписи сторін договору
Дата підписання: «__» ____201_ року;
людина
людина
людина
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ № ____________
до Договору з Уповноваженим у справах територіальної громади міста _______________
« __» _____ 201__ року

м. ___________________

Людина – житель міста __________________
далі – Сторона 1, а також людина – Уповноважений у справах територіальної громади міста
________________, далі – Сторона 2,далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони, уклали цей договір
(далі – Договір) про наступне.
__________________________________________________
1. Сторона 1 підтверджує, що є жителем міста _____________________;
2. Сторона 1 приєднується до Договору з Уповноваженим у справах територіальної громади міста
____________________ згідно свого власного волевиявлення та стає його стороною;
3. Сторона 1 підтверджує, що ознайомилася з текстом Договору з Уповноваженим у справах
територіальної громади міста _____________ та згідна з усіма його положеннями.
4. Договір складено у двох примірниках – по одному примірнику для кожної Сторони. Усі примірники
мають однакову правову силу.
5. Сторона 1 отримує копію Договору з Уповноваженим у справах територіальної громади міста ________
з питань реєстрації, яка завірена підписом та печаткою Уповноваженого у справах територіальної громади
міста ____________. Така копія має правову силу оригіналу.
6. Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.
7. Якщо Сторони порушать положення Договору, або положення Договору з Уповноваженим у справах
територіальної громади міста _______________, Договір може бути розірваний в односторонньому
порядку, але тільки після виконання усіх договірних зобов’язань Сторонами.
8. Договір вступає в силу з моменту його підписання.
9. Договір не має строкових обмежень свого існування.
Підписи сторін
Сторона 1

Сторона 2
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ДОГОВІР
територіальної громади міста ___________________
Міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації,
самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста
____________________
Ми, люди – жителі міста _____________________,
усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,
розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,
маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і
безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію
прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та в майбутньому, приймаємо і
затверджуємо цей Договір територіальної громади міста ___________________.
Стаття 1. Визначення термінів
Територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів
кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село;
загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого
значення;
право комунальної власності – право територіальної громади володіти, користуватися і
розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування;
підписант Договору – людина, яка стала стороною Договору шляхом його безпосереднього підписання;
учасник Договору – людина, яка стала стороною Договору шляхом укладання договору про приєднання.
Стаття 2. Правова основа Договору
Правовою основою Договору є:
-

Загальна декларація прав людини;
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
Конвенція про права дитини;
Конституція України – Основний Закон України;
Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів,
захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
звичаєве право та традиції територіальної громади міста _________________;

Стаття 3. Правовий статус Договору і сторін Договору
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Цей Договір – міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення,
самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів
міста _______________.
Сторонами цього Договору є люди – жителі міста __________________.
Стаття 4. Мета Договору
Метою Договору є:
реалізація і затвердження волі, прав і свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього
самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста ____________________;
захист, збереження і затвердження сімейних, родових, міжродових, народних, загальнолюдських
цінностей, звичаїв та традицій людей – жителів міста ___________________;
створення екстериторіального простору для укладання внутрішніх договорів між сторонами цього Договору
з метою ведення екстериторіальної діяльності.
Стаття 5. Предмет Договору
1. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
2. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.
3. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
4. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
5. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
6. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
7. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
8. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої
демократії.
9. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від
порушень і протиправних посягань.
10. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування у місті _____________, основним носієм його
функцій і повноважень є територіальна громада міста ______________.
11. Місцеве самоврядування в місті _____________ – це гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
12. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади міста
_______________.
13. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста ______________________ як
безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.
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14. Люди реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних
територіальних громад.
15. Територіальна громада міста ________________ безпосередньо або через утворені нею органи
місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві
податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх
результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також
здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення.
16. Кожна людина, сім’я, рід та їх договірні організаційно-правові форми існування мають невід’ємне право
на створення систем самозабезпечення, самоврядування та самозахисту.
Стаття 6. Ведучі справи Договору
Ведучими справи Договору є Уповноважені у справах територіальної громади, що діють від імені та в
інтересах усіх чи частини сторін цього Договору за відповідними внутрішніми договорами.
Стаття 7. Права і відповідальність сторін Договору
Сторони цього Договору мають і користуються усіма правами відповідно до свого правового статусу та
укладених ними договорів.
Сторони цього Договору несуть персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність щодо
невиконання взятих на себе зобов’язань та порушення прав і свобод сторін цього Договору.
Стаття 8. Приєднання та вихід з Договору
Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом укладання відповідного договору про
приєднання до цього Договору з Уповноваженим у справах територіальної громади.
Вихід з цього Договору здійснюється шляхом укладання договору про вихід з цього Договору з
Уповноваженим у справах територіальної громади.
Стаття 9. Внесення змін до цього Договору
Внесення будь-яких змін до Договору можливо лише за письмовою згодою усіх сторін Договору.
Стаття 10. Вирішення спорів по внутрішнім договорам
Будь-які спори по внутрішнім договорам вирішуються шляхом мирних переговорів між учасниками
спору. Якщо учасниками спору мирову угоду не було досягнуто, розгляд спору передається до
компетенції третейського судді, що був визначений у внутрішньому договорі на момент його
укладання. Якщо вирішення спору не було досягнуто і в цьому випадку, спор може бути переданий
до третейського суду територіальної громади за письмовою згодою усіх учасників спору.
Стаття 11. Інші умови
Цей Договір складено у ______ примірниках – по одному примірнику на кожного підписанта. Усі
примірники мають однакову правову силу.
Кожний учасник Договору прирівнюється до підписанта та отримує копію Договору, яка завірена
Уповноваженим у справах територіальної громади і має правову силу оригіналу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма сторонами, кого це стосується, документи.
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Не допускається вчинення будь-яких дій сторонами Договору, які суперечать положенням Договору.
Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування і створений як безстроковий суб’єкт права.
Договір вважається ліквідованим з моменту виходу з нього останньої сторони.
Стаття 12. Дата підписання та підписи сторін
Дата підписання:
Підписи сторін:
людина
людина
людина

ПРАВОВА ДОВІДКА
Стаття 3 Конституції України
«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».
«…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…». (Стаття 5 Конституції України).
«Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на
права і свободи, честь і гідність інших людей».
(Стаття 68 Конституції України).
«Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої
демократії». (Стаття 69 Конституції України).

Кримінальний кодекс України на захисті прав і свобод людини:
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України.
1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини
і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу
України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
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Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою.
Статуя 442. Геноцид.
Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.
Також, «Відповідно до статей 8 та 22 Конституції України (254к/96-ВР) не підлягають застосуванню судами
закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та
громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними
законами прав і свобод».
(ч.1 п.19 Постанови № 8 Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007).

народ України
безпосередня влада народу
територіальна громада міста ____________
Уповноважений у справах територіальної громади
Адреса для отримання кореспонденції: Штаб-квартира Уповноваженого у справах територіальної громади
міста ____________, 00000, м. ______________, вул. _______ __, кв.___; тел.: _______________
сайт,gromady.narod.ru
Вих. № _______ від «___» _______201__ року
Гарантові додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина
Президенту України П.О. Порошенко
(вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220)
Копії: Верховній Раді України
(вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008)
Службі безпеки України
(вул. Малопідвальна, 16, м. Київ 1, 01601)
Верховному Суду України
(вул. П. Орлика, 4, м. Київ, 01024)
Кабінету Міністрів України
(вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008)
Департаменту ДАІ МВС України
(вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071)
Генеральній прокуратурі України
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(МСП-601, вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01601)
Державній фіскальній службі України
(Львівська пл., 8, м. Київ-53, 04655)
Міністерству внутрішніх справ України
(вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01024)
Головному управлінню юстиції в _______________ області
(______________________________________)
Управлінню МВС України в ______________ області
(____________________________________________)
________________ обласній державній адміністрації
(___________________________________________________)
Головному управлінню статистики у _______________ області
__________________________________)
Голові ___________________ обласної ради
(___________________________________________)
Міському голові _________________
(__________________________________)
Начальнику __________________ митниці
(______________________________________)
__________________________ транспортній прокуратурі
(___________________________________________)
Державній фіскальній службі у ____________________ області
(____________________________________________)
Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті
(пр-т Повітрофлотський, 76а, м.Київ, 03151)
Управлінню Укртрансінспекції у _____________________ області
(____________________________________________)
ПОВІДОМЛЕННЯ
Жителі міста __________, приступили до втілення у життя економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», концепції «Україна – для людей» та
положень передвиборної програми Петра Порошенка «Жити по-новому». Програми Кабінету міністрів
України, Відновлення України план дій, Програми 2020, Закону України № 1508-VII «Про співпрацю
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територіальних громад» від 17.06.2014 діє з 24.07.2014р., а також ознайомилися з концепцією реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, усвідомили що в державі
УКРАЇНА на сьогоднішній день, нажаль, відсутній механізм реалізації прав і свобод людини, які
закріплено у Конституції України, міжнародному ратифікованому праві та законах України. Виходячи з
цього, жителями міста _____________ було прийнято рішення самостійно розпочати власну владнофінансову, некомерційну економічну та соціальну діяльність у міжнародному правовому статусі
«людина».
З метою уникнення непорозумінь, жителі міста _______________, які почали діяти у міжнародному
правовому статусі «людина», зажадали мати при собі документи, що затверджували би правосуб’єктність
людини відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (пакт ратифіковано
Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73) та статті 6 Загальної
декларації прав людини.
Як з’ясувалося, ніхто у державі УКРАЇНА не має повноважень, необхідних для видачі людині будь-яких
документів, які б затверджували її правосуб’єктність. Натомість сама людина, яка є джерелом влади в
країні, та перед якою згідно статті 3 Конституції України відповідає уся держава, має всі необхідні
повноваження для самостійного затвердження своєї правосуб’єктності. Таким чином, розпочато процес, за
яким кожна людина незабаром буде мати письмове Волевиявлення з метою затвердження своєї
правосуб’єктності. Зразки типових Волевиявлень додаються. Але важливо усвідомлювати,що навіть клаптик
паперу, на якому записано «я є людина» є цілком достатнім для визначення правосуб’єктності такої людини.
Достатньо навіть усної заяви людини про те, що вона – людина. Так визначено міжнародним
ратифікованим правом. Для більш глибокого розуміння суті цього питання, вважаю за доцільне навести
цитату з «Руководства ООН для коренных народов»:
«…закон не устанавливает права человека. Права человека – это права, которые каждый человек
имеет вследствие того, что он является человеческой личностью. Договора и другие источники права…
служат для формальной защиты прав отдельных лиц и групп от действий или бездействия
правительств, которые препятствуют осуществлению их прав человека».
З метою уникнення непорозумінь та несвідомих, ненавмисних порушень статей 41, 357, 364, 365, 371, 382,
442 та 444 Кримінального кодексу України з боку державних службовців, прошу проінструктувати усіх, кого
це стосується, про наступне:
– відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 6 Загальної
декларації прав людини кожна людина має право на визнання її правосуб’єктності. Правосуб’єктність
складається з правоздатності та дієздатності. Таким чином, невизнання правосуб’єктності людини
рівнозначно спричиненню правової смерті людині (що також відомо як capitis deminutio maxima) та
знищенню її прав і свобод, що є тяжким злочином проти людини і людства, який не має строків давності при
розгляді у суді;
– вилучення Волевиявлення у людини є злочином відповідно до статті 357 Кримінального кодексу України;
– в Україні, відповідно до статті 8 Основного Закону України та статті 8 Кримінального процесуального
кодексу України, визначено та діє принцип верховенства права, за яким Конституція України та
міжнародне ратифіковане право мають найвищу правову та юридичну силу, а суб’єкти міжнародного
права – люди – мають верховенство права по відношенню до будь-якої фізичної особи або мігранта, які не є
суб’єктами Конституції України, тобто являють собою неконституційні суб’єкти права;
– відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші
нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини, а також нові закони,
які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод, – так
визначено ч.1 п.19 Постанови № 8 Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007;
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– відповідно до частини 2 статті 68 Основного Закону України – «Незнання законів не звільняє від
юридичної відповідальності».
З метою реалізації прав і свобод, закріплених у статтях 5, 69 та розділу XI Конституції України, а
також у Законі України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», 28 серпня 2014 року людьми –
жителями міста ______________ було створено Договір територіальної громади міста _____________ –
міжнародну суверенну владну неурядову організаційно-правову форму самозабезпечення, самоорганізації,
самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя територіальної громади міста
_____________________ – первинного суб’єкта місцевого самоврядування та основного носія його
функцій і повноважень. Текст Договору територіальної громади міста _____________ додається.
Також повідомляю, що людина у даному випадку означає не біологічну істоту виду Homo sapiens роду
Homo, а правовий статус, такий як «фізична особа», «юридична особа» та інші. Таким чином, біологічна
істота виду Homo sapiens роду Homo (людина) може перебувати у різних правових статусах: «фізична
особа», «мігрант», «особа без громадянства», «людина», «громадянин України» та інші, з подальшими
правовими та юридичними наслідками відповідно до свого правового статусу.
Для більш детального розуміння цього питання рекомендую переглянути розділ II Конституції України
«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Якщо уважно придивитися до назви цього розділу,
стане зрозуміло, що «людина і громадянин» – це два різних правових статуси та два різних суб’єкта права,
які чітко відокремлені один від одного сполучником «і».
Наголошую, що Конституція України – це Основний Закон України, правовий документ, який має найвищу
юридичну силу, а не розважальна література. Це означає, що кожна кома, кожна крапка, кожне тире та
кожне слово в ній має юридичне значення. Зневага до положень Конституції України ставить під загрозу
не тільки конституційний лад та національну безпеку в країні, але і саме існування України як соціальної,
демократичної та правової держави. Тому нехтування положеннями Конституції України, яка є статутом
держави та завдяки якій держава взагалі існує, є неприпустимим.
Окрім того, існують чіткі роз’яснення Конституційного Суду України стосовно прав людини, рішення якого є
обов’язковими до виконання на території України. Тому у разі невизнання будь-якою посадовою (фізичною)
особою правосуб’єктності людини, така посадова (фізична) особа може бути притягнута до кримінальної
відповідальності за статтею 382 Кримінального кодексу України на підставі статті 8 Кримінального
процесуального кодексу України та статті 18 Кримінального кодексу України за невиконання відповідного
судового рішення Конституційного Суду України.
Також посадова особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за статтею 41 Кримінального
кодексу України – «Виконання наказу або розпорядження».Так, частиною другою статті 41 Кримінального
кодексу України чітко визначено, що «Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані
відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному
законодавству та не пов’язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина».
Таким чином, навіть якщо наказ або розпорядження віддані відповідною особою в належному порядку та в
межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству, але при цьому пов’язані з
порушенням конституційних прав та свобод людини або громадянина, такий наказ або розпорядження є
незаконним, а особа, яка його віддала, несе кримінальну відповідальність. Також існують інші способи
притягнення посадової особи до кримінальної або адміністративної відповідальності. Тому дуже хочеться
вірити в те, що Україна – дійсно соціальна, демократична та правова держава, в якій не треба доводити
необхідність визнання правосуб’єктності, спираючис ь на Конституцію України та Кримінальний кодекс
України, бо, як визначено статтею 3 Конституції України уся держава (в особі всіх її органів та
посадових осіб) відповідає за свою діяльність перед людиною. І це не перебільшення і не помилка, а чітка
норма конституційного права, яку треба неухильно та сумлінно виконувати усім державним органам, а
також службовцям незалежно від їх посади.
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З повагою,
людина, Уповноважений у справах
територіальної громади м. _____________________
________________ (підпис)
народ України
безпосередня влада народу
територіальна громада міста __________________
Уповноважений у справах територіальної громади
Адреса для отримання кореспонденції: Штаб-квартира Уповноваженого у справах територіальної громади
міста _____________, 00000, м. ______________, вул. ____________ __, кв.__; тел.: __________
сайт,gromady.narod.ru
Вих. № ________ від «__» ________ 201__ року
Президенту України
Кабінету Міністрів України
Генеральній прокуратурі України
Міністерству внутрішніх справ України
Державному агентству земельних ресурсів України
Державній податковій службі України
Міністерству юстиції України
Службі безпеки України
ДФС у ______________________ області
ДФС у м. ____________________
Прокуратурі _________________ області
Головному управлінню Держземагенства у ___________________ області
Управління СБУ України в _________________ області
Головному управлінню юстиції в _______________ області
Управлінню МВС України в _____________ області
__________________ обласній державній адміністрації
____________________ міській раді
ПОДЯКА
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Відповідно до частини другої статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ.
Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності народу.
Відповідно до частини першої статті 14 Конституції України земля перебуває під особливою охороною
держави.
Відповідно до абзацу другого пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 4-рп
від 19 квітня 2001 року норми Конституції України застосовуються безпосередньо і незалежно від того, чи
прийнято на їх розвиток відповідні закони, або інші нормативно-правові акти.
Відповідно до частини другої та третьої статті 382 Кримінального кодексу України у разі невиконання
службовою особою Рішення Конституційного Суду передбачена кримінальна відповідальність з
можливим позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Таким чином, народ є виключним власником усієї землі в межах території України, а держава (в
особі державних органів та службових осіб) є охоронцем землі.
У зв’язку з тим, що деякі органи та службові особи замість охорони землі почали займатися її протиправним
привласненням, територіальна громада міста ___________________ висловлює вдячність державі (в
особі державних органів та службових осіб) за охорону землі і повідомляє, що більше не потребує
державних послуг щодо охорони своїх земельних ресурсів, а саме: території, земель резерву, запасу
та земель комунальної власності, які відносяться до компетенції територіальної громади міста
_________________________. Копія плану зовнішніх меж земель територіальної громади міста
_____________ додається.
З моменту підписання цього листа територіальна громада міста ___________________ приступає до
безпосереднього самоврядування щодо земельних відносин у межах своїх земельних ресурсів щодо
землі, її надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів та звертається до держави
(в особі державних органів та службових осіб) з проханням не заважати народові, а саме
територіальній громаді міста _____________________ здійснювати владу безпосередньо на підставі
статті 69 Конституції України та частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Незаконне втручання у владну діяльність територіальної громади міста _______________________ з боку
державних органів та службових осіб матиме всі ознаки відповідних статей Кримінального кодексу
України, а саме: статі 442 (геноцид) та інших з ймовірним подальшим довічним позбавленням волі.
Додаток: копія плану зовнішніх меж земель територіальної громади міста ______________.
З повагою,
людина, Уповноважений у справах
територіальної громади міста ________________ ______________________

ТИТУЛ ВЛАСНОСТІ
на природні ресурси України
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Земля, її надра, атмосферне повітря, радіочастотний ресурс, водні та інші природні ресурси, які знаходяться
в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної
зони (далі –природні ресурси України) є об’єктами права власності Українського народу – громадян України
всіх національностей.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до
закону. Конституція України є Основним Законом України та має найвищу юридичну силу. Норми Конституції
України є нормами прямої дії. 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. Не підлягають застосуванню закони та інші нормативно-правові акти, якими
скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст
та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод. Громадянин України –
людина, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та (або)
міжнародними договорами України. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.
Людина ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
(назва, серія та номер документа, який підтверджує громадянство України) яка набула громадянство
України в порядку, передбаченому законами України та (або) міжнародними договорами України, є
законним співвласником усіх природних ресурсів України та є власником 1/N ідеальної частки усіх
природних ресурсів України, де N – кількість громадян України на момент пред’явлення цього документу.
Паспорт громадянина України, або інший документ, який підтверджує громадянство України, є цілком
достатнім для підтвердження прав людини на природні ресурси України.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Дата підписання:
«____» ________________ 20___ р. ___________________________
(особистий підпис людини)

Загальна правова довідка людини
Розробник: Науково-практична лабораторія перспективних досліджень у галузі правознавства та
юриспруденції територіальної громади міста Хмельницького
Загальна декларація прав людини
(Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року)
Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та
невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що
зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і
що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і
нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини
охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до
останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і беручи до уваги, що необхідно сприяти
розвиткові дружніх відносин між народами; і беручи до уваги, що народи Об’єднаних Націй підтвердили в
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Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і
жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і беручи
до уваги, що держави-члени зобов’язались сприяти у співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй
загальній повазі і додержанню прав людини і основних свобод; і беручи до уваги, що загальне розуміння
характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов’язання;
Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого
повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди
маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і
забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного
визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що
перебувають під їх юрисдикцією.
Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і
повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси,
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального
походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого
розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої
людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або
як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.
Стаття 3
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.
Стаття 6
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного
посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію.
Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.
Стаття 13
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою
країну.
Стаття 15
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.
Стаття 17
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
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2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою
релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом
з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних
обрядів.
Стаття 19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу
безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію
та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Стаття 20
1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно
обраних представників.
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних
для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній
галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і
ресурсів кожної держави.
Стаття 23
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та
на захист від безробіття.
Стаття 25
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її
сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку
втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
Стаття 26
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна.
Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути
загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей
кожного.
2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав
людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма
народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних
Націй по підтриманню миру.
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3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.
Стаття 27
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом,
брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.
2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових,
літературних або художніх праць, автором яких вона є.
Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в
цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.
Стаття 29
1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її
особи.
Стаття 30
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим
особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод,
викладених у цій Декларації.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від
19.10.73)
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених
Статутом Організації Об’єднаних Націй, визнання гідності, властивої всім членам
людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру,
визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності, визнаючи, що згідно з Загальною
декларацією прав людини ідеал вільної людської особи, вільної від страху та нужди, можна здійснити, тільки
якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і
культурними та політичними правами, беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй
держави зобов’язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини, беручи до
уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і того колективу, до якого
вона належить, повинна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті,погоджуються
про такі статті:
Частина I
Стаття 1
1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють
свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і
ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного економічного
співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в
якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування.
Частина II
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Стаття 2
1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і в
порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити в
максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення
визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих
заходів.
2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються гарантувати, що права, проголошені в цьому
Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану,
народження чи іншої обставини.
Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась
особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення будь-яких
прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається у цьому
Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якій-небудь
країні на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті
не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються у меншому обсязі.
Частина III
Стаття 6
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини
дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно
погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього права.
Стаття 9
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на соціальне забезпечення,
включаючи соціальне страхування.
Стаття 10
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що:
1. Сім’ї, яка є природним і основним осередком суспільства, повинні надаватися по можливості
якнайширша охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її відповідальності лежить турбота про
несамостійних дітей та їх виховання. Шлюб повинен укладатися за вільною згодою тих, хто одружується.
Стаття 11
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для
нього і його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя.
Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення цього права, визнаючи
важливе значення в цьому відношенні міжнародного співробітництва, основаного на вільній згоді.
Стаття 12
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на найвищий досяжний рівень
фізичного і психічного здоров’я.
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Стаття 13
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони
погоджуються, що освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення її
гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод. Вони, далі, погоджуються в тому,
що освіта повинна дати можливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства, сприяти
взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма націями і всіма расовими, етнічними та релігійними
групами і сприяти роботі Організації Об’єднаних Націй по підтриманню миру.
3. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу батьків і у відповідних
випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними властями школи, а
й інші школи, що відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти , який може бути встановлено чи
затверджено державою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних
переконань.
Стаття 15
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на:
а) участь у культурному житті;
b) користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування;
с) користування захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-якими
науковими, літературними чи художніми працями, автором яких вона є.
Частина IV
Стаття 25
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження невід’ємного права всіх народів повністю і
вільно володіти і користуватися своїми природними багатствами та ресурсами.
Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від
19.10.73)
Держави, які беруть участь у цьому Пакті,беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених
Статутом Організації Об’єднаних Наці, визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і
невід’ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру,визнаючи, що ці права
випливають з властивої людській особі гідності,визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав
людини ідеал вільної людської особи, яка користується громадянською і політичною свободою і
свободою від страху та нужди, можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких
кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так само, як і
своїми громадянськими та політичними правами,
беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй держави зобов’язані заохочувати загальне
поважання і додержання прав і свобод людини, беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи
обов’язки щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися
заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті, погоджуються про такі статті:
Частина I
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Стаття 1
1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють
свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і
ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного економічного
співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в
якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування.
3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть відповідальність за
управління не самоврядними і підопічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту
Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право.
Частина II
Стаття 2
1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім хто
перебуває у межах її території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої
різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного
чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини.
Стаття 5
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи якась
особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення якихнебудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж передбачається в
цьому Пакті.
2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в якійнебудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під
тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому
обсязі.
Частина III
Стаття 7
Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність
поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи
науковим дослідам.
Стаття 9
1. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано
свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах
і відповідно до такої процедури, які встановлено законом.
Стаття 11
Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він не в змозі виконати якесь договірне
зобов’язання.
Стаття 12
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1. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, право
на вільне пересування і свобода вибору місця проживання.
Стаття 16
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.
Стаття 17
1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя,
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи
незаконних посягань на його честь і репутацію.
2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань.
Стаття 18
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи приймати
релігію або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноосібно, так
і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів
та вчень.
2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати релігію або
переконання на свій вибір.
3. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише обмеженням, які встановлено законом і які є
необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так само як і основних прав та
свобод інших осіб.
4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу батьків і у відповідних
випадках законних опікунів забезпечувати релігійне і моральне виховання своїх дітей відповідно до своїх
власних переконань.
Стаття 19
1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.
2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати,
одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно, письмово
чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір.
3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки і особливу
відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане з певними обмеженнями, які, однак, мають
встановлюватися законом і бути необхідними:
а) для поважання прав і репутації інших осіб;
b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності населення.
Стаття 23
1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави.
Стаття 24
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1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії,
національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи
захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави.
2. Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім’я.
3. Кожна дитина має право на набуття громадянства.
Стаття 25
Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті 2, і без необґрунтованих
обмежень право і можливість:
а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних
представників.
Стаття 27
У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать до таких меншостей, не
може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю культурою,
сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.
Частина V
Стаття 47
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як ущемлення невід’ємного права всіх народів володіти і
користуватися повною мірою і вільно своїм природними багатствами та ресурсами.
Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН.

Конституція України
Визначення конституційного ладу
Стаття 5. …Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може
бути узурповане державою, її органами або посадовими особами…
Ця стаття стверджує, що тільки народ, а не держава, її органи і посадовці можуть визначати
конституційний лад в Україні.
Стаття 5. …Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу
безпосередньо…
Визначення народом конституційного ладу – і є одне з джерел суверенної влади, а також спосіб
здійснення влади безпосередньо.
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої
демократії.
Народне волевиявлення у визначенні конституційного ладу, в частині розвитку народного суспільства – і
є ті самі «інші форми безпосередньої демократії».
Соціальна спрямованість розвитку України
Преамбула. …прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу…
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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. …Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну
спрямованість економіки…
Ці положення однозначно визначають, що:
в країні Україна, і зокрема в державі, має існувати соціально-економічна модель
життєзабезпечення людини, метою якої є не отримання прибутку, а досягнення соціального
ефекту;
людина визначена найвищою соціальною цінністю, а не ціною товару чи навіть самим товаром;
у Конституції ніде не визначено, що метою діяльності суб’єктів конституційного права є
отримання прибутку, натомість чітко визначена соціальна спрямованість економіки, де мета
досягнення соціального ефекту є домінуючою і пріоритетною.
Обов’язки держави перед людиною
Згідно ст.ст. 3, 16, 54 Конституції України держава має обов’язки перед людиною, а не навпаки,
що закріплює суверенний кредиторський статус прав вимоги людини до держави, а відповідно і до усіх
державних структур і їх службовців, які усі є боржниками людини.
Стаття 3. …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.
З цього виплаває, що забезпечення прав і свобод громадянина і фізичної особи є вторинними, не
головними обов’язками держави. Це положення однозначно роз’яснює, що усі спірні питання між людиною
і громадянином або фізичною особою і людиною завжди вирішуються на користь людини.
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 54. …Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну
цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її
межами.
Об’єктами культури також є звичаї і традиції, як основні цінності народу, які є основою правової
системи Українського народу. Звичаї і традиції корінних народів у всьому світі визнаються як найвищі
категорії суверенного народного права, що і знаходить відображення в праві України.
Власність та взаємодія держави з народом
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…
З цієї норми випливає, що кожна людина народу має право на ідеальну частку загальнонародної
(спільної) власності і, як наслідок, на соціальний ефект від користування, розпорядження та
володіння цією власністю.
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Стаття 13. …Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією…
Для того, щоб діяти від імені власника, потрібно мати від нього доручення, договір або інший
документ, що встановлює право. Діяльність від імені власника без правовстановлюючого документу –
нікчемна, фіктивна і не спричиняє ніяких правових наслідків для власника і його власності.
Стаття 13. …Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу
відповідно до закону…
Стаття 13. …Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству…
Використання власності на шкоду людині і суспільству є суворим порушенням Конституції України.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами
своєї інтелектуальної, творчої діяльності…
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави…
Держава є усього лише охоронцем землі. Добросовісна і відповідальна охорона землі – і є предмет
договору між народом і державою.
Право на працю і на вибір праці.
Визначення собівартості праці власником праці і результатів своєї праці.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується…
В Україні наймана праця – усього лише дозволена форма трудових взаємовідносин, яка не є єдиною
можливою формою. В Україні і міжнародному співтоваристві існують різноманітні системи кооперації
праці і результатів праці, які виключають продаж праці. Ці міжнародні і народні системи кооперації
праці припускають продаж надлишків результатів праці після задоволення внутрішніх потреб
власниками праці і результатів своєї праці, як індивідуальної, так і спільної.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості,
захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за
винятками, встановленими законом…
Різниця між споживчою вартістю кінцевого продукту в момент збуту і матеріальних витратах на
його створення – є вартість доданої праці. Якщо людина має первинний документ на власність своєї
праці і результатів праці, то таке штучне поняття як прибуток взагалі не виникає.На даний момент в
державі Україна взагалі відсутній Закон «Про власність», а у той час, коли він існував, фізична особа все
одно не була суб’єктом цього Закону. Так само фізична особа не є Конституційним суб’єктом права.
Наявність в Україні моносистеми найманої праці є суворим порушення Філадельфійської декларації
Міжнародної Організації Праці. Факт перешкоджання розвиткові системи ненайманої праці, де власник
праці і результатів своєї праці є людиною Українського народу, суверенним кредитором-інвестором – є
суворим порушенням норм міжнародного, суверенного народного і конституційного права, і несе в собі всі
ознаки геноциду.
Філадельфійська декларація Міжнародної Організації Праці
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У 1944 р. на сесії у Філадельфії (США) Міжнародна конференція праці прийняла Філадельфійську
декларацію, в якій уточнюються цілі і завдання Організації.
У Декларації втілені наступні принципи:
праця не є товаром;
свобода слова і свобода об’єднання є необхідною умовою постійного прогресу;
убогість у будь-якому окремому місці є загрозою для загального добробуту;
усі люди, незалежно від раси, віри та статі, мають право на здійснення свого матеріального стану і
духовного розвитку в умова х свободи і гідності,
економічної стійкості і рівних можливостей.
Багатоукладність
Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засідках політичної, економічної та ідеологічної
багатоманітності…
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання…
Ці статті однозначно затверджують багаторівневу і багатоманітну модель життя в Україні.
Наявність економічної мономоделі фізичних осіб або затвердження монокомерційного устрою
фізичних осіб, перешкоджання розвитку народних і громадянських соціально-економічних моделей в
Україні є суворим порушенням норм Конституції України.
Самозахист
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу…
Кожна людина народу, а не тільки спеціалізовані структури, має право захищати суверенітет.
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. Не допускається проникнення до житла чи до
іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У
невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом,
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на свій вибір…
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога
надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав…
Кожен може вибрати захисника своїх прав, звернувшись у відповідні структури держави або до народу.
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведене в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особині тлумачаться на її користь…
Це означає, що для суб’єктів конституційного права діє конституційна презумпція невинності, у
відмінності від фактичної презумпції винності для фізичних осіб.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів
сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом…
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.
Неможливість знищення прав і свобод людини
Згідно ст.ст. 21, 22 Конституції України будь-які дії людини з продажу, відчуження, знищення своїх прав і
свобод, а також примушення іншими особами до таких дій людини є нікчемними. Будь-які спроби
доводити, що у людини немає прав і свобод, мають ознаки тяжкого злочину проти людини і людства.
Навіть якщо б сама людина вирішила продати і ліквідовувати свої права і свободи, то це б не мало ніяких
правових наслідків.
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними.
Стаття 22. …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 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…
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 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними…
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються
права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і
всебічний розвиток її особистості.
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої
демократії.
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В Конституції України, в частині про структуру національно-громадянського суспільства, визнається
невід’ємне право народу на самовизначення в питаннях своєї суверенної структури самоврядування. Інше
тлумачення цього питання суперечило б самої суті суверенітету. Будь-які дії або бездіяльність, що
призвели до порушуючи вищезгаданих норм Конституції, у тому числі державними службовцями, мають
ознаки нижченаведених статей Кримінального кодексу. Особливо якщо ці дії спрямовані проти людини
народу, його власності і суверенної соціально-економічної діяльності.

Кримінальний кодекс України
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України.
1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод
людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,
конституційного ладу України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також
запобігання злочинам.
Стаття 111. Державна зрада.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові,
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній
безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту,
шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні
підривної діяльності проти України, – карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
Втручання фізичної (посадової) особи до суверенної соціально-економічної системи самозахисту і
самозабезпечення людей, територіальних громад та народу, має всі ознаки порушення цієї статті.
Стаття 189. Вимагання.
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з
погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних
інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи
під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в
таємниці (вимагання), – караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той
самий строк.
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з
використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому,
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало
майнової шкоди у великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із
конфіскацією майна.
4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою
групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, – карається позбавленням волі на
строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Втручання фізичної (посадової) особи з нанесенням збитку шляхом здирства в суверенну соціальноекономічну систему самозахисту і самозабезпечення людей, територіальних громад, народу має всі
ознаки порушення цієї статті.
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Факт втручання в доручення від правового статусу людини до статусу агента-громадянина або
агента-фізичної особи стосовно операцій з цінностями, які знаходяться в агентському управлінні,
транзиті і т.і. також має всі ознаки порушення цієї статті.
Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність
населення.
1. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі
радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря,
харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та
тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною
небезпекою – караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі
на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеної зоною надзвичайної екологічної
ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – караються обмеженням волі на
строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань.
1. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, тобто вимога виконати чи
не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над
потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак
вимагання, – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене повторно або за
попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень,
або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи
знищенням майна, – карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
3. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене
організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або таке, що
завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від
чотирьох до восьми років.
Ця стаття має відношення до факту перешкоджанню волевиявленню. Факт того, що хтось змушує
людину діяти у правових статусах громадянина або фізичної особи замість діяльності у якості людинипринципала – суверенного кредитора-інвестора,має всі ознаки порушення цієї статті.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших
особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового
становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб, – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається позбавленням волі на строк від трьох
до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
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3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником
правоохоронного органу, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
майна.
Невизнання Конституційних прав і свобод людини і громадянина, територіальних громад, народу та їх
порушення мають всі ознаки порушення цієї статті.
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень.
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно
виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним
законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або
інтересам юридичних осіб, – карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі
на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством,
застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за
відсутності ознак катування, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Невизнання Конституційних прав і свобод людини і громадянина, територіальних громад, народу та їх
порушення мають всі ознаки порушення цієї статті.
Стаття 441. Екоцид.
Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також
вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу, – караються позбавленням волі на
строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Статуя 442. Геноцид.
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної,
етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких
тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне
знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької
передачі дітей з однієї групи в іншу, – карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх
розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів – караються арештом на строк до шести місяців або
позбавленням волі на строк до п’яти років.
При сьогоднішній катастрофічній ситуації відсутності розгорнутих соціально-економічних народних
і громадянських систем, протидії в усуненні цієї ситуації, а також інші грубі порушення прав людей
та народу, мають всі ознаки порушення цієї статті. Знищення народно - громадянської економіки
вже призвело до соціально-економічних показників часів Другої світової війни.
Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.
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1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також викрадення або
позбавлення волі цих осіб з метою
впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій, що вони представляють,
або з метою провокації війни чи міжнародних
ускладнень – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, – карається виправними роботами на
строк до двох років або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавленням волі на строк до двох років.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )
територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними адміністративно -територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох
сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого
значення;
представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з
депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і
приймати від її імені рішення;
районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст;
посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має
відповідні посадові повноваження
у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за
рахунок місцевого бюджету;
право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно
користуватися і розпоряджатися
на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування
1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність
територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та
обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Стаття 5. Система місцевого самоврядування
1. Система місцевого самоврядування включає:
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територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
Стаття 6. Територіальні громади
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є
територіальна громад а села, селища, міста.
Стаття 7. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення
шляхом прямого волевиявлення.
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань
місцевого значення.
Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в
управлінні районних і обласних рад.
4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у
власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних
районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не
прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а
територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого
самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є у
власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного
району у місті.
5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють
відповідні ради.
9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад прийняття рішень щодо відчуження
відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також
переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності,
порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в
установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності
майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку
розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про
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створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій
комунальної власності відповідної територіальної громади.
Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних
навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними
господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села,
селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму;
Стаття 60. Право комунальної власності
1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності
на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси,
підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди,
частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту,
охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та
нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти,
отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної
громади за місцем відкриття спадщини.
2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам
безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання
майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого
самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права
комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для
спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для
цього відповідні органи і служби.
4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління
об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону
здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної
власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної
власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду,
продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в
угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у
користування і оренду.
8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з
правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у
територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної
громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків,
передбачених законом.
Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб
1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують
надані їм повноваження.
Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними
громадами
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1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і
відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік,
інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого
бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою
діяльність.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України,
обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування територіальними громадами визначаються цим та іншими законами.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 960-XII ( 960-12 ) від 16.04.91, ВВР, 1991, N 29, ст. 378 }
Верховна Рада України,виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-09, 254к/96-ВР ),
Декларації про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України "Про економічну самостійність
Української РСР" ( 142-12 ) та загальновизнаних міжнародних норм і правил,враховуючи, що однією з
засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні та регулюванні
зовнішньоекономічних відносин, беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних
договорів України та інших угод, бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами
на взаємовигідній основі, маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне
співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки
в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших
банківських операцій, надання різноманітних послуг,прийняла Закон про нижченаведене:
Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:
Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:
– виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України;
– обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі міжнародних
економічних відносин;
Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:
– праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;
– праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не
заборонені чинними законами України;
– обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами
України;
– виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними
результати зовнішньоекономічної діяльності;
Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:
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– рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в
тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
– забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження
прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів
господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
– неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим
Законом;
-

Принципом верховенства закону, що полягає у: – регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
тільки законами України;

– забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб
створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені
законами України;
Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як
держава:
– забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних
суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України;
– здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з
нормами міжнародного права;
– здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до
законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;
Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.
Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених цим
Законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови гірші
від встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як
таке забороняється.
До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового
зупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються
цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього Закону.
Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, юридичним особам та
іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати між собою будь-які відносини, які не
підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно,
майнові і немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за
своїм розсудом.
Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій оплатній або
неоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.
Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у статті 4, за межами України підлягає
регулюванню також законами відповідних держав.
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Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на
території інших держав згідно з законами цих держав.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на участь у міжнародних неурядових економічних
організаціях.
Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської діяльності повторної реєстрації
(перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.
Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них
Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання
договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору
(контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів
України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при
складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі
міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено
прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його
представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи
законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може
випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону.
Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього
іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не
потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком
випадків, передбачених законами України.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не
відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.
Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з принципами, визначеними у
статті 2 цього Закону, з метою:
– забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України;
– стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних
зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;
– створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці
та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:
– Україною як державою в особі її органів в межах їх компетенції;
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– недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами,
торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють
на підставі їх статутних документів;
– самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що
укладаються між ними.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою:
– законів України;
– передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються
державними органами України в межах їх компетенції;
– економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та іншого) в межах
законів України;
– рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними документами в
межах законів України;
– угод, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і які не суперечать законам
України.
Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Україна як держава несе відповідальність за дії своїх митних органів згідно із статтею 34 цього Закону.
Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту
В Україні забороняється:
експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне, археологічне або культурне
надбання українського народу, що визначається згідно із законами України;
Стаття 34. Відповідальність України як держави
Україна як держава несе майнову відповідальність у повному обсязі перед суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності за всі свої дії, що суперечать чинним законам
України і спричиняють збитки (прямі, побічні), моральну шкоду цим суб'єктам та призводять до втрати ними
вигоди, а також за інші свої дії, в тому числі й ті, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність і прямо не
передбачені в цьому Законі, що спричиняють зазначені збитки (шкоду) та призводять до втрати вигоди, крім
випадків, коли такі дії зумовлені неправомірними діями зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Україна як держава відповідає за дії, зазначені в цій статті, всім своїм майном.
Дії державних органів та офіційних службових осіб цих органів вважаються діями України як держави в
цілому. Держава несе за них відповідальність, як зазначено у цій статті.

Закон України «Про інвестиційну діяльність»
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 1561-XII ( 1561-12 ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.647 }
Стаття 1. Інвестиції
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Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект.
Такими цінностями можуть бути:
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
майнові права інтелектуальної власності;
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної
документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва,
але не запатентованих ("ноу-хау");
права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові
права;
інші цінності.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі
капітальних вкладень.
Стаття 2. Інвестиційна діяльність
1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо
реалізації інвестицій.
2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:
інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими
асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими
юридичними особами, заснованими на колективній власності;
державного інвестування, у тому числі державної підтримки реалізації інвестиційних проектів
відповідно до положень цього Закону,
здійснюваного органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим за рахунок
коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами і
установами за рахунок власних і позичкових коштів;
інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування;
іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.
3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з
корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.
Інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських,
аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної
діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для
обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного
проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.
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Стаття 3. Інноваційна діяльність
1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення
та реалізацію інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" (40-15) з метою
отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюютьсяшляхом реалізації інвестицій,
вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.
Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності
1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні
особи України та іноземних держав, а також держави.
Недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи –
юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що
визначає особливості їх діяльності.
2. Інвестори – суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних,
позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будьякого учасника інвестиційної діяльності.
3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших
держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення
інвестора.
Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності
1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні
права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами
України.
Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено
цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом інвестора і
охороняється законом.
2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на
договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і
торгів.
3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також
результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку,
встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі
договорів.
4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому
законодавством порядку цінних паперів і позик.
Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу
приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві
повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.
Заставлене майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізовано відповідно до чинного
законодавства.
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5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій,
включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів
України.
Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито іпотечний
кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави.
6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо
або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не
суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.
Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності
Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є
договір (угода).
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів
інвестиційної діяльності.
Інвестування та фінансування однієї квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами можливе
виключно за умови укладення між ними договору в письмовій формі, в якому визначаються частка
кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.
Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб'єктами
інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не допускається.
Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науковотехнічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку України,
державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів, зокрема
передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності.
При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш
важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, технічному і
технологічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які потребують
соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в агропромисловому комплексі, в реалізації
програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних матеріалів, в галузі
освіти, культури, охорони культурної спадщини, охорони навколишнього середовища і здоров'я.
Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності
1. Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних
інтересів її суб'єктів.
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь
строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового,
митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів
господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права,
якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.
2. Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної
діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах
компетенції цих органів та посадових осіб.
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Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків,
передбачених цим Законом.
У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників
інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у
повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків розв'язуються судом.
Стаття 19. Захист інвестицій
1. Захист інвестицій – це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на
створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній
діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту закон них прав та інтересів інвесторів, у тому
числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій.
Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України.
Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування
заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх
використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і
результатів інвестицій.
З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні
гарантії захисту інвестицій.
Державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не
стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними
податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту
інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійсне них у період дії цих гарантій.
2. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути
застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі
законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з
припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в зазначених
актах.
3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розглядаються відповідно судом
або третейським судом.
Стаття 22. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві
про інвестиційну діяльність України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Закон України «Про інноваційну діяльність»
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 )
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;
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Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики
1. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних,
організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науковотехнічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.
2. Основними принципами державної інноваційної політики є:
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;
створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного
потенціалу;
забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної
діяльності;
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка
підприємництва у науково-виробничій сфері;
здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій,
захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної
діяльності;
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності
1. Об'єктами інноваційної діяльності є:
-

інноваційні програми і проекти;
нові знання та інтелектуальні продукти;
виробниче обладнання та процеси;
інфраструктура виробництва і підприємництва;
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
товарна продукція;
механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності
1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і
(або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в
Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи
запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.
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Стаття 23. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності
1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у
сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.
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