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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ! 

Ми козаки полку Святослава Хороброго стурбовані економічним станом 
держави. 7% багатих і дуже багатих,  а 80% населення на межі і за межею бідності.

20 років НАС заговорювали незалежністю, демократією, правами людини, 
свободою слова, ринковими реформами, ліберальною економікою, що в Україні 
САМОВИСУВАНЦІ побудують капіталістичний РАЙ. 

Але на людей навішене: 
- економічне ярмо — підприємства зупинені. Все завозиться з закордону. Землю 

виведено з СУСПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Люди не мають можливості обробляти 
свої паї. Знищені ферми і вся інфраструктура села.

- політичне ярмо – партії контрольовані олігархами узурпували владу. Закрита 
каста депутатів  не приймає Закону для свого відкликання та й переобрання. 

- банківське ярмо - кредити до 30 % - це вже пограбування. В Скандинавських 
країнах люди під 3 % не всі беруть кредити, а користуються безвідсотковими
громадськими установами. Кладуть не під %, беруть кредити теж без відсотків.  
В Україні епідемії туберкульозу, серцево-судинні хвороби та ін. Розгул 
алкоголізму, наркоманії, крадіжок та інших злочинів. 

МИ вимагаємо:
- підняти заробітну плату у випущеній продукції з 20 % — до 35 — 40 %; а 

прибуток зменшити з 70% до 50%, як в європейських країнах;
- зменшити робочий тиждень з 40 годин до 30 годин, як в Швеції. В Україні 28 

млн. працездатного населення, а 7 млн. безробітні. Якраз всі люди будуть
зайняті;

- Заборонити будь-який продаж ЗЕМЛІ. Держава передає орну землю сільським 
САМОВРЯДУВАННЯМ, а землю загального користування — ГРОМАДАМ 
МІСТ;

- Корисні копалини ДЕРЖАВНІ. Держава організовує видобувні підприємства, які 
будуть відпускати сировину по розрахунковій ціні — це трудові затрати, 
накладні витрати підприємств, плюс %  на НАУКУ, ЕКОЛОГІЮ, РОЗВИТОК 
ГАЛУЗІ. Підприємства всіх форм власності будуть поставлені в однакові 
стартові умови для широкої індустріалізації і випуску нержавіючих сталей 
замість рядових; 

- Замінити прибуткові податки, на податки з реалізації товарів і послуг;
- Провести Банківську Реформу. Організувати державні банки по обслуговуванню 

державних підприємств всередині держави і державний зовнішньо-експортний 
банк по обслуговуванню підприємств, які випускають продукцію на експорт. 



Організувати без % банк. Люди кладуть гроші без % і беруть кредити теж без %. 
Держава надає кредити до 3%. Комерційні банки обслуговують комерційні 
фірми. 

- Розпустити Стару Верховну Раду і провести вибори за мажоритарною системою. 
Колективи Наукових Галузевих Інститутів висувають науковців і формують 
Вищі Наукові Галузеві Ради у Верховній Раді. Колектив може відкликати свого 
Депутата. Відмінити голосування більшістю голосів, а впровадити 
КОНСЕНСУС ДУМОК. «Пропозиції, доповнення - Є -, - НІ -. Коли - Є —
вивчаються, доповнюють і виносять на повторне голосування. Коли -НІ -
приймається Закон. 

- Президенту внести доповнення в КОНСТИТУЦІЮ в розділ СУДОЧИНСТВО «В 
Самоврядуваннях організувати ГРОМАДСЬКІ КОЗАЦЬКИ СУДИ», які 
розглядають питання про ДОВКІЛЛЯ, ХУЛІГАНСТВО, КРАДІЖКИ, СІМЕЙНІ 
НЕГАРАЗДИ. Перший СУД — виховання, другий - покарання, третій -
виселення в Чорнобильську Зону. Не хочеш жити як всі, живи серед таких як 
сам. 

- Заборонити тютюнопаління, алкоголь, наркотики і організувати лікувальні 
центри.

- Продовжити тюремний строк до 20 років і ввести смертну кару за зумисне 
вбивство, зґвалтування, розповсюдження наркотиків, махінації з громадськими 
коштами і підрив економіки держави. Прохання до КАНДИДАТІВ вивчити, 
проставити порядок і терміни виконання. 
Організувати два державних телеканали. На першому інформувати про стан 
сільського господарства, відродження села, про земельну ренту, розвиток 
сільської інфраструктури, відродження тваринництва, садівництва, овочевого 
господарства, культурний відпочинок.
На другому інформувати все про  промислове виробництво, новинки науки і 
техніки, освоєння нових видів  продукції, економічний стан і банківську систему.

                 

Козацька Рада Старшин


