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Передвиборна програма 

кандидата на пост Президента України 

від  Громадської організації 

«Звичаєвий косацький полк Святослава Хороброго» 

Борозенця Олександра Івановича (Воїмира) 

Мета моєї держави  Україна : забезпечити праведне і щасливе вільне життя її громадян на основі 

Конституції україни і Вічового Копного Права. 

 Всі чужаки олігархи:  

1.  ДЕМОНІЗУЮТЬ-ОБДУРЮЮТЬ мій  Русинський-Український народ; 

2.  Грабують і вбивають його фізично - на навмисно організованій    війні в окупованому  

Криму і в окупованих районах Донецької і Луганської областей ; 

3. Організували  в  органах  Української держави – тотальну   депресією, направлену на зневіру 

в своїх силах Українського-Русинського народу до опору нахабним загарбникам -  через  всі 

державні і приватні засоби масової інформації  -  під спільним патронатом  олігархів  Світу, 

що панують нині в Русі –Україні і за її межами  - в тому числі і в Московщині (Російській 

Федерації) і нав’язують підступно свої ЗЛОДІЙСЬКІ ЦІННОСТІ І своїх кандидатів на всі 

державні пости в Україні. 

«Я прийшов послужити людям». 

 Волхв Родосвіт-Ісус Христос 

«Формула культури:  Свідомість – первинна, Буття – вторинне. Станьте на позицію містика – і тоді ви 

спасете Україну!.    

       Звичаєве право – це стародавня Відична наука Орійської Раси Сонцепоклонників, що є основою 

Відичної культури – поклоніння Богу Сонця Ра, яку проповідував Волхв Родосвіт-Ісус Христос. 

Формула порятунку – в розумінні Закона Карми -  Бог нікого ніколи не карає. (Кара Божа – хто 

відходить від Законів праведного життя  - сам на себе накликає покарання )». Бог Володар Часу. Бог 

стоїть над Часом . Бог нікуди ніколи не спішить. Бог скрізь. Бог тільки дивиться за тим щоб все було по 

законам Прави (по законам праведного життя) . Хто порушує закони Прави в Яві (явне життя) накликає 

на себе Карму і наближає себе до Нави (світу відпочинку і життя людських Душ поза людськими 

тілами і їх черги на перевтілення  у  світі Яви - у Божий Час).  

Філософ-Ідеаліст Олександр Миколайович Щітка. 

«Сонце кожному  дарує молодість і може позбавити  праведників від старості, бо для нас Сонце – 

самозароджуючий початок життя, Мати і Батько часу !» Ковганич Галина Василівна ( Миролюба) книга 

«Либідь дочка Сонця» Видавництво «НОВА КНИГА» Вінниця 2005. 

Молитва :«Во ім’я всього живого у Всесвіті» Дії Воїна Світла. Лисий Василь Миколайович. 

«Йди до ображених, йди до принижених, де важко дихається,  де горе  чується і повниться  - там 

потрібний  ти»  
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 Микола  Нєкрасов.  

Духовною основою діяльності Президента України  будуть засади рідної віри. (Вони не протирічать 

моральним засадам жодної з визнаних віросповідань світу, ні віруванням окремих народів 

(Віротерпимість), відповідають вимогам Законодавства України). 

1. За твердим переконанням Президента України  - така  основа є найкращим підґрунтям для 

вирішення не тільки соціального безладу і всіх негараздів сучасного українського суспільства, 

але й побудові Правильних (Божих) взаємовідносин людини з Природою України (земля, вода, 

повітря й живі істоти (бактерії, тварини, ліси, рослини, комахи тощо), без  чого подальше життя 

в Україні неможливе і казкова земля її перетворяться в пустелю.  

2. Президент України усвідомлює, що вирішити всі нагальні життєві задачі суспільства може 

тільки саме суспільство. Тому він бачить свою головну задачу в об’єднанні суспільства саме на 

духовній основі. 

3. Закон Божий ( у рідновірів – Світ Праве): 

Життя, любов, правда (справедливість), свобода, порядок (лад), праця, духовний зв'язок з Богами 

(Богом) і Природою. 

 

Програма Порятунку Української Держави і Української народу 

     Враховуючи стан  гібридної війни України з сусідом – Російською Федерацією, що організована і 

проводиться з 2014 року світовими олігархами, що спираються на  корумпованих олігархів  в Україні і 

корумпованих олігархів  в Російській Федерації, направленої на самознищення хліборобських 

орійських слов’янських народів чисельністю більше 300 мільйонів  чоловік на континенті Євразія - з 

метою панування на ньому олігархічних режимів, що хочуть хліборобські орійські слов’янскі народи 

мати за рабів на своїй землі і , що вже  привело до абсолютного зубожіння корінного населення 

України і корінного населення   Російської Федерації -  і до  вимирання корінного Українського народу 

і корінних хліборобських орійських слов’янських  народів Російської Федерації. 

 Мені   особисто  такий стан речей НЕ подобається !!! 

 На перехідний період, до відновлення діяльності економіки : 

ПРОПОНУЮ  Українському народові  -  і як приклад для наслідування - корінними слов’янськими 

народами Російської Федерації з метою припинення братовбивчої війни на самознищення 

слов’янських народів : 

I.Блок політичний і державного будівництва 

1) Україна повертається до своєї ментальної форми правління (гетьманат, князівство) на сучасній 

мові – Президентська форма правління, так як в Україні всі закони видані під президентську 

форму правління.  

2) Запровадження державної реєстрації для всіх  державних органів всіх гілок влади , що не 

будуть мати Єдиного Державного Коду Підприємців України (ЄДРПУ ) - тобто перестануть бути 

суб’єктами підприємницької діяльності з метою НАДПРИБУТКІВ – а будуть служити Громадянам 

України за кошти Бюджету України;  
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3) Влада – це власність на засоби виробництва. Включити в статтю 13 тексту  Конституції України 

термін «Весь економічний та Науково-технічний потенціал» (заводи, фабрики , пароплавства, 

Науково-дослідні інститути і тому подібне) ,  який хитрими ворогами України, при затверджені 

Конституції України,  був викинутий  – а в Декларації про Державний Суверенітет України в 

пункті  «6» -  він присутній.      Злодіїв  необхідно позбавити   власності і прибутку з цієї власності. 

4) Політичний розділ 

1.Перехід від представницького до безпосередньої народної демократії, а саме : 

- Система Рад від Верховної Ради України до Сільської (Селищної) Ради трансформується у 

Орган Законодавчої Ініціативи  Без Права Голосу.  

- Голосує і затверджує Закони України або за внесення  поправок до них   не Верховна Рада  

України, а всі Громадяни України електронним голосуванням (комп’ютер в кожній сільській, 

селищній, Мікрорайонній Раді в районі великого міста  – для потреб голосування громадян – 

БЕЗОШТОВНО – при відсутності власного комп’ютера). 

- Верховна Рада України (обласні Ради, районні Ради, міські Ради, мікрорайонні Ради в районах 

великих міст, селищні Ради і сільські Ради), як орган Законодавчої ініціативи розробляє ці 

проекти, приймає проекти від державних установ, приймає проекти від Громадських 

організацій та громадян для розгляду їх в комітетах Верховної Ради України з залученням 

фахівців Національної Академії Наук України а ,за потреби, то і іноземних фахівців для 

консультацій і для більш повного висвітлення і виваження спірних питань в Законопроектах 

України – для винесення їх на розгляд і затвердження електронним голосуванням Громадян 

України .  

- Місцеві Ради трансформуються в Органи Виконавчої Влади Територіальних (Об’єднаних 

Територіальних ) Громад, яким належить право прийняття рішень, голосування і 

розпорядження місцевими бюджетами. 

 

5)  Декларація про Державний суверенітет України 

 від 16 липня 1990 року (6 розділ) Чинна до цього часу. 

«Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки заборонила  приватизацію  

до  прийняття нової Конституції України  (Декларація). 

Окрема Постанова Верховної Ради. 

Цивільний кодекс Упр.242. 

Якщо Верховна Рада заборонила приватизацію до прийняття Нової Конституції України (28 

червня 1996 року), ТО проведена приватизація до 28.06.1996 року була незаконною . 

Скасувати Закон України «Про продаж землі», припинити всі інсинуації  про продаж землі. 

Конституція   України  ст. 14 «Земля – це основа  національного багатства. Немає приватної 

власності на Землю. 

Держава - це Земля і люди, які на ній щось створюють. 

Якщо Землю розпродати – Держава припиняє існувати !!! 

Тому Землю-матір не можна продавати із-за того ,що вона малоприбуткова, тому, що втратимо 

Українську   Державу. Всі країни  світу виділяють кошти з державного бюджету на дотацію 

фермерських сільськогосподарських підприємств і для спроможності  їх конкурувати на 

світових ринках вирощеною  продукцією  - та  їх   розвиток . 

Анулювати всі фіктивні договори оренди   (там де беруть землю за копійки, але самі не 

обробляють Землю, а передають іншим орендаторам, а місцеву молодь виганяють із своїх сіл 

місцеві панки-голови сільських рад - не дають роботи  місцевому  населенню, тим самим  
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створюють умови, щоб місцеве населення покинуло   свої   рідні населені   пункти   і   їхало на  

заробітки де- інде - і тим самим   відтворюють    кріпосницький  лад  в Україні. 

 

6) Тому я пропоную розглянути і створити здорову природну звичаєву : 

Структуру козацького устрою  Української-Русинської Держави. 

Пропонуються дві рівнозначні складові: 

Загальна -  товариство косаків. 

Спеціальна – товариство косаків- січовиків (військо). 

Складові співвідносяться , як частини одного цілого, оскільки одне випливає з іншого та в інше 

переходить. 

До спеціальних  (косаків-січовиків) ставляться спеціальні вимоги. Які випливають з напрямку 

діяльності, а саме: 

Здоров’я   та бажання (яке перевіряється згідно з козацьким Звичаєм); 

Вивчення  козацького військового мистецтва; 

Наявність загальновизнаної освіти (вища або спеціальна); 

Наявність постійного тренувального процесу; 

Якості за якими приймають до товариства. 

Особа, яка входить до війська має мати не менше 20 років віку та має проходити службу до 

часу, який визначає самостійно, виходячи зі свого самопочуття та можливості дотримуватися 

вимог, що ставляться до косака-січовика. 

Особа, яка закінчила перебування в товаристві косаків-січовиків, стає в товаристві косаків  

особою, яка може здійснювати різні посадові функції, або бути радником в обраної на посаду 

іншої  особи. 

Радником може бути особа, яка має вишкіл не менше 3-х років у товаристві косаків-січовиків. 

У випадку небажання займати посаду чи бути радником, косак-січовик  стає простим членом 

товариства  косаків. 

При наявності високого авторитету та поваги косак-січовик може отримувати від товариства 

косаків визначене на Великому Колі (Великій Раді) утримання. 

Керівником   косаків-січовиків   є керівник товариства, при цьому  на процедурі обрання 

спочатку він обирається косаками –січовиками, а потім проходить  затвердження на Великій 

Раді.  

У випадку не затвердження кандидатури  Великою Радою та обрання Великою Радою іншого 

кандидата на посаду керівника – останній проходить погодження у косаків-січовиків.  

У випадку  не погодження косаками-січовиками, кандидатура вважається не обраною. 

В такому випадку керівник , стає Наказним до наступної Великої Ради в особі запропонованого 

косаками-січовиками керівника. 

ІІ. Будівництво Суспільства Справедливих Громад. 

ІІІ. Зміцнення національної валюти України (Гривні) на основі Мати-Мати-чного роз-РА-хунку, 

при  якому 1 грн= 1$(Є або іншій  ліквідній валюті ), а 1 коп=1% податку на купівлю-продажу 

ліквідної іноземної валюти на території України. 

ІV. Добросусідські відносини з усіма сусідніми державами. 

V. Національне споконвічне Родово-Вічове ступеневе управління  Українським-Русинським 

народом. 

VІ. Територіально-адміністративний устрій (полково-сотенний устрій). 

VІІ. Потужні Сили Безпеки Української Держави (Включають всі нинішні Силові структури. 

VІІІ. Здійснення реалізації Відвічної Віри Українців у СпРАведливість: 
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Національні приРОДні багатства України мають належати УкРАїнській етнічній нації –корінному  

Українському народу; 

Награбоване підступним шляхом  в Українського суспільства майно, з часу проголошення 

суверенітету України - має бути націоналізоване, а винні притягнуті до кримінальної 

відповідальності. 

ІХ. Приведення до Присяги Президента-Гетьмана України-Руси  на вірність Українському-

Русинському народові ,обраного Українським-Русинським  народом   - проводити з 

покладанням ним своєї руки на Велесову Книгу – ХХІ тисячолітню минувшину Українського-

Русинського народу. 

Х. Знищити вірус вульгарного матеріалізму, який веде до самознищення людського розуму, а 

значить і розумного життя на планеті Земля. Всі матеріальні здобутки людини повинні 

відповідати її духовному зростанню,  що повинно мати відображення в служінні громаді  ,і 

вкладенні власних коштів - в  проекти на користь суспільству в усіх сферах його життєдіяльності 

- з метою скорочення  різниці в прибутках між бідними і багатими в 4-5 разів, що приведе до 

зникнення страйкових  настроїв в суспільстві по відношенню до органів влади і до гармонійного 

розвитку всіх суспільних інститутів і покращення добробуту всіх прошарків населення, як це 

було в період «Золотого віку» Людства. 

 

7)  Ввести безпосереднє правління державою Україна  – корінним Українським народом на всій 

території  України (Стаття 5 Конституції України); 

8) Впровадити новий територіально-адміністративний устрій з врахуванням історичних обставин 

для зменшення навантаження на державний бюджет, подолання корупції і доступності 

громадян України до владних структур; 

9) Україна впроваджує косацьку (козацьку)виборчу систему, яка визнана найдемократичнішою у 

світі ( двох- рівнева, тобто весь народ обирає представників, а   представники потім обирають 

всі органи влади і несуть за їх обрання і діяльність  відповідальність  - на протязі всього терміну 

– до їх переобрання на  наступних виборах ); 

10) Мир в суспільстві в межах України і з усіма сусідніми державами України на суходолі і на морі, 

мирний механізм повернення окупованої Російською Федерацією  Автономної республіки 

Крим під юрисдикцію України і окупованих Російською Федерацією районів  Донецької і 

Луганської областей на основі Будапештського меморандуму 1994 року підписаного  Великими 

Сторонами , як гарантами  територіальної цілісності України  в кордонах України, визнаних 

світовим співтовариством ООН і з залученням миротворчих підрозділів під егідою ООН  ; 

11)  Найвища цінність – це Український народ – тому інвестиції треба вкладати в людину, щоб 

оживити і наповнити силою все світле і здорове в корінному Українському народові; 

12)  Провести Український  референдум «Про Родове правило життя», як вищої ступені розвитку 

людської  цивілізації; 

13)  Пробудити в Українському народові  національну і духовну Свідомість і Світобачення    через 

природній для корінних українців ідеалізм; 

14)  Провести  перепис населення  України  для отримання відповіді на питання: «Скільки ж нас 

корінних  українців і представників інших національностей залишилось ?»( наприклад: з 

залученням  міжнародного незалежного аудиту); 

15)  Повернути до  реєстраційних документів, що визначають за людиною право власності , графу 

«Національність» - наприклад : в «Свідоцтво про шлюб», в «Свідоцтво про народження» , в 

«Паспорти громадян України», в «Свідоцтво про смерть», в «Свідоцтво про право на спадщину»   

та  інші; 
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16)  Повернути сувору норму покарання  –  Смертну кару  за вбивство корінного Українського народу: 

за  голодомори , за політичні репресії  і за грабіж майна родин (що злочинно оформлялось, як 

конфіскація) , що почалися на початку ХХ   століття (з  05 грудня 1917 року)   і продовжуються до 

цього часу  -  на основі Вічового Копного Права з конфіскацією всього майна родини злочинця і 

його нащадків (незалежно від національної приналежності) , що набуте і придбане під час 

спільного проживання незалежно від цивільного стану або довічне ув’язнення з конфіскацією 

всього майна родини злочинця і його нащадків (незалежно від національної приналежності)  , що 

набуте і придбане під час спільного проживання незалежно від цивільного стану і  примусова 

праця на державних підприємствах військово-промислового комплексу, за принципом: «Вмів (-ла) 

Україну грабувати –  вмій працювати і допомагай захищати Україну», яка застосовуватиметься за 

тяжкі злочини, а також за підробку документів, що визначають національність особи і як 

посягання на власність ; 

17)  Керівниками державних установ, підприємств ,організацій, та їх заступниками  - мають бути, 

виключно,  достойні  громадяни України - українці за національністю, які пройшли конкурсний 

відбір;  

18)  Під час виборів на виборчі посади (Гетьман України(Президент України), представники (депутати) 

всіх рівнів, судді всіх рівнів і інші) дотримуватись  національного принципу – згідно перепису 

населення по населених пунктах  України  і України в цілому; 

19)  Заборонити на термін передачі владних повноважень, (під страхом  найвищої міри покарання для 

всіх учасників: замовників і виконавців)  вивіз (експорт) за межі України національних багатств за 

кордон; 

20)  Зробити прозорим митний контроль  , чим забезпечити наповнення додатково бюджет держави 

до 5 (п’яти) мільярдів   $ (доларів) щорічно на Імпортно-експортних операціях: чиновників карати 

най вищою мірою покарання за злочинні дії; 

21) Відновити  нагляд Генеральної Прокуратури України  за сферами безпеки  дежави Україна і 

Цивільного захисту України;  

22) Керівниками державних установ всіх рівнів мають бути громадяни України корінної 

національності  України  -  родини яких проживають в Україні, діти яких навчаються в Україні , а 

їхні рахунки, рухоме і нерухоме майно знаходиться в Україні, майна рухомого і нерухомого майна 

а також рахунків за кордоном України не мають;  

23) Суддів, що незаконно засудили людей – сажати на ті самі терміни ув’язнення, що вони присудили 

незаконно покараним -  треба навести лад, щоб  людина знала, що людина в Україні захищена  

Державою  і , що в Україні є кому забезпечувати  дотримання  такого поняття , як - справедливість;  

24) Ввести в Конституцію України статтю, що Корінним Українським народом є народ Української-

Русинської  національності, що дав назву Україні-Русі і є власником Української землі. Для 

визначення Української-Русинської національності повинні бути документи  від батьків, з діда-

прадіда-прапрадіда в глибину віків і їх віросповідання (наприклад, як в державі Ізраїль). Для 

визначення національності громадян України інших національностей  повинні бути документи від 

батьків з  діда-прадіда-прапрадіда в глибину віків і їх віросповідання і з якої місцевості (держави) 

прибув (-ла). Документи є  підставою для визначення національності  громадян України і внесення 

її на законних підставах в графу «Національність» в паспорта громадян України .Громадяни 

України - круглі сироти дитячих будинків, відомості про батьків, дідів, прапрадідів, родичів в 

глибину віків яких відсутні і не вдається встановити в судовому порядку -  вироком Українського 

Суду – Іменем України-Руси набувають статусу  «Громадянин України Української-Русинської 

національності . Віросповідання – Православний (-на)» з досягненням повноліття з забезпеченням 

державою навчанням, харчуванням і проживанням, стипендією за кошти бюджету держави 
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України , працевлаштування на державних підприємствах  і в установах з наданням житла за 

державний кошт в залежності від сімейного стану ( без права приватизації продажу житла), 

отримання від держави нового житла (взамін зданого попереднього житла) в залежності від 

кількості членів сім’ї(народжених  власних дітей (прийнятих  для опікунства і виховання дітей);  

25) Давати слово мудрим – традиція наша українська-русинська:( праймеріз, плебісцит - не наші слова 

– але добрий приклад народів Сполучених Штатів Америки для нас, корінних українців, щоб не 

розпорошувати голоси виборців, що готові голосувати за єдиного кандидата від українських 

національно-патріотичних сил – заради перемог і щасливого життя корінного Українського 

народу) - висунення єдиного кандидата від національно-патріотичних сил корінного Українського 

народу на виборах Президента України  (Народного  Депутата України)  – Дружнім  Колом   

кандидатів - у термін, що дає можливість ( після висунення єдиного кандидата на пост Президента 

України і  визначенням Дружнім  Колом  кандидатів , посад кожного кандидата   (згідно фаху) в 

державних  органах всіх трьох гілок влади )  - решті кандидатам  подати заяви до Центральної 

Виборчої Комісії про зняття (відкликання) своїх кандидатур на виборах на посаду Президента 

України (Народного депутата України)  ;  

26) Закони створюють, розробляють фахівці, науковці , а затверджують і несуть відповідальність за їх 

дієвість фахові організації, наприклад : Національна Академія наук України ,фахівці, науковці з 

обговоренням  представників-фахівців центральних органів влади і представників громадянського 

суспільства (Громадські організації);  

27) Проведення комплексу заходів по збереженню і нарощуванню військово-патріотичного 

виховання Українського населення і   воєнного потенціалу  України (Товариство Сприяння 

Обороні України) з опорою на Ветеранські організації Збройних Сил України і інших силових 

структур України за кошти бюджету України; 

28) Всі Колекторські фірми поставити на облік  в Районних управліннях Поліції України  Міністерства 

внутрішніх справ України з персональною перевіркою на предмет виявлення протиправної    

діяльності  і не допущення до роботи з клієнтами; 

29) Відновлення роботи Державного Статистичного Управління   України з покриттям всіх сфер 

безпеки , економіки України і населених пунктів України при Президентові України  - з можливістю 

користування звітами всіма державними структурами в межах допуску до інформації, 

встановленого законодавством України і з щомісячною їх публікацією в державних засобах 

масової інформації (Публікація Інформації, що визначена законодавством України для масового 

оприлюднення). 

30) Провести ревізію законодавства України на відповідність Конституції України – і скасувати ті, що 

були прийняті з порушеннями і зауваженнями. 

31) Розміщення вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України і інших  силових 

структур воєнної організації України ( наприклад  Полтавського Інституту Протиповітряної оборони 

України) здійснювати в центрах міст обласних центрів в Історичних будівлях, а батальйони 

забезпечення навчального процесу (БЗНП) з технікою для проведення  практичних занять -   

розміщувати і відбудовувати поблизу земель, що раніше були відведені для військових  полігонів;  

військові частини розміщувати в районних центрах – а їх полігони поблизу них 

32) Згідно Закону України " Про декомунізацію" і на його виконання - вважаю за обов’язково 

необхідною умовою  гармонійного розвитку України -   є  повернення природного розташування 

кольорів на державному прапорі України :жовтий колір - зверху ( Духовність - знак Сонця), 

блакитний колір знизу (Матеріальний - знак Води) - тобто Духовність повинна бути вища над 

Матеріальним, тобто це принцип, що забезпечує гармонію у Всесвіті і вгамовує Психічну енергію і 

направляє її на справедливість і творчість, як на прапорі Української Народної Республіки (УНР), на 
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прапорі Богдана Хмельницького і Князя Руси Святослава Хороброго :  подивіться на сьогоднішній 

стан - коли матеріальне панує над   Духовністю - Русь-Україна має упадок – а Русь-Україна з її 

корінним народом – з Українцями –Русинами  має розквітати !!!  Я хочу бачити і розуміти, що мій 

Український-Русинський народ живе добре і його народна і військова сила збільшується на 

суходолі, в повітрі і в Космосі, на річках, на морі і під водою - що є гарантією мирного 

співіснування з сусідніми державами і гарантією колективної безпеки у всіх напрямках - в яких 

народ Руси-України побажає приймати участь - і є гарантією розвитку Русинського-Українського 

суспільства за Звичаєвим Правом і за власний кошторис, (а не на запозичення в борг під 

грабіжницькі відсотки) .  

33) Невідкладною задачею Президент України  бачить наведення ладу в Державній політичній 

верхівці України (адміністрація президента, парламент, прокуратура, судова система тощо) в 

межах своїх повноважень і спираючись на Народне Віче України-Руси і  всі законні доступні 

важелі, включаючи  і ст.5 Конституції України: «Україна є республікою.  Носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні є народ,  Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, 

її органами або посадовими особами . Ніхто не може узурпувати державну владу. 

34) Розбудова Військових Сил Оборони України з опорою на полковий-сотенний Адміністративний 

Устрій України, що  належить провести з опорою на історичне минуле Українських-Русинських 

земель. 

35) Творення УкРАїнських  Державних органів влади відповідно пропорційно етнічних національних 

показників у відсотках  до перепису населення України 2001 року : 

У Верховній Раді України; 

В Уряді України – на конкурсній основі, кандидати, що пройшли через   атестацію  Академії Наук 

України і пройшли затвердження в відповідних Комітетах  Верховної Ради України і затвердженні 

Верховною Радою України. 

36) Реформа судової системи – виборність суддів і звітність їх перед громадою. 

 

II.Економіка та фінанси 

Духовність і патріотизм, всі явища у світі мають економічне підгрунтя. 

1) Впровадження  соціальної персоніфікованої економіки ( соціально-справедлива економіка); 

2) Встановлення економічних критеріїв, заснованих на реальній економічній спроможності 

країни ; 

3) Заборона співпраці  з економічними загарбниками світових масштабів (Світовий Банк, 

Міжнародний валютний фонд (МВФ)  і т.п.) 

4) Зміцнення гривні шляхом наповнення  її змісту справжнім еквівалентом  (наприклад :1 кв. м = 

1грн.= 4 злитка золота); 

5) Забезпечення оборотності фінансування сфер економіки (дотаційні підприємства (галузі ) 

отримують гроші від прибуткових підприємств (галузей) в конкретному регіоні і в країні в 

цілому, наприклад: автомобільна і нафтопереробна галузі – на сільське господарство, медична 

галузь : медицина для залізничників, медицина для військових, медицина  для співробітників 

міністерства внутрішніх справ, медицина для паливно-енергетичного комплексу  і т. п.; 

6) Формування економіки з раціональним використанням природних дарів, запровадження 

сівозміни заради збереження родючості грунтів; 
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7)    Ввести державну монополію на банківську діяльність – один державний банк. Банківська      

діяльність підпорядковується корінному народу  України – Українському народу; 

       8)    Припинити відтік в офшорні зони всіх коштів. Повернути в бюджет України всі кошти з  

офшорів, які мають український слід - під тиском заборони,  для власників таких рахунків, 

підприємницької і інвестиційної діяльності на території України;  

       9) Зміцнення національної  валюти гривні за 5-6 місяців - помісячно, під 100% (стовідсотковим)  

податковим тиском  на діючий курс гривні до іноземних валют – зі зниженням до 50% (п’ятидесяти 

відсоткового)   податкового тиску на діючий курс гривні до іноземних валют , поступово ввести 

фіксований курс гривні до іноземних валют : 1 гривня=1 євро=1 долару, при умові, що 1 коп. = 1 % 

податку на купівлю-продаж ліквідної іноземної валюти ( за нелегальний обмін валют – найвища міра 

покарання для всіх учасників); 

     10) Передати у власність (націоналізувати)  корінному  народу України – Українському народу - всі 

недержавні банки та підприємства і організації, які мають в стартовому капіталі кошти чи дієві зв’язки 

країни агресора – Російської Федерації;  

     11) Суворо  заборонити  (відповідальність – довічне ув’язнення)  ввезення до України неякісних 

алкогольних і тютюнових виробів,   медичних препаратів і медичного обладнання;  

     12) Всебічно сприяти розвитку кооперації, за принципом: «Свій, до свого, по своє»;  

     13) Продаж землі сільськогосподарського призначення заборонений, Створюється Державний банк 

Землі, земля передається в оренду через Державний Банк Землі за згодою власника і територіальної 

громади;  

      14) Народна програма  «Будівництво доріг до всіх населених пунктів»  з   дорожньою 

інфраструктурою (зупинки, надземні криті переходи, санітарні вузли, пункти роздільного збирання 

сміття, вказівники до пунктів надання медичної допомоги, стоянки і  готелі для водіїв);  

      15) За рекламу, оголошення і вивіски не державною мовою ввести штрафні санкції в розмірі 1000 

неоподатковуваних мінімумів громадян – за 1 місяць;  

      16) Розвиток  інфраструктури здорового способу життя у всіх населених пунктах України, 

 розвивати Туристичну інфраструктуру країв України;  

      17) Грошові кошти на банківських рахунках, з доказом їх походження ,оподатковуються податком в 

місцевий бюджет, а без доказів походження – через суд націоналізуються повністю і направляються 

через Бюджет України в галузь Народного господарства України, яка була джерелом грошових 

кримінальних оборудок; 

     18)Розвивати товарне національне виробництво. Заборонити нелегальне ввезення (імпорт) на 

територію України продуктів харчування, товарів народного  вжитку, товарів важкої і легкої 

промисловості (під страхом вищої міри покарання, для всіх учасників: замовників і виконавців);  

     19) Упорядкувати  споживчі тарифи  так, щоб пенсіонер за мінімальну пенсію міг прохарчуватися, 

купити  ліки,  одягнутися, взутися  і заплатити за квартиру і за житлово-комунальні послуги  і 

відкладати  щомісяця по 15% від своєї пенсії на накопичення ;  
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     20) Суворими методами закрити схеми  через які випливають кошти за кордон:  якщо заробив 

гроші в Україні, то можеш жити за кордоном  тільки на відсотки зі вкладів в національних банках 

України, вивід цих коштів ( до відновлення потужної розвиненої економіки України) за межі України 

ЗАБОРОНЕНО;  

 21) Критерієм зростання економіки  України за місяць (квартал, рік, семирічку) ,економіки областей, 

економіки районів, економіки населених пунктів  має і повинно  бути :   зростання народжуваності  і 

довговічності населення корінної    Української національності  і повернення    із-за кордону  в Україну 

(область, район, населений пункт) населення корінної    Української національності  на постійне місце 

проживання за рахунок проведення комплексних заходів по  систематичному покращенню життя 

Громадян України  -  українців за національністю , відродження Українських сіл містечок і міст і 

Українських звичаїв і добробут  громадян України інших національних меншин, що законно 

проживають в  Україні і зберігають свою національну ідентичність і самобутність.  

22) Організувати більше 10 000 000 робочих місць з постійним  нарощуванням їх кількості - на основі 

планування і інноваційних технологій - для відновлення  економіки і повернення батьків до дітей з 

закордонних заробітків !!! 

  

23) Повне Повернення «заморожених» в 1991 році депозитних вкладів Ощадного банку СРСР - з 

відсотками  по курсу 1 карбованець =1 грн., що наросли з 1991 року (3 % річних)  ,після зміцнення 

курсу Національної валюти України  Гривні – до курсу 1 грн = 1 $ (Є , фунт Об’єднаного  королівства 

Велика Британія за 5- 6 місяців) громадянам України і їх нащадкам, що успадкували право на 

спадщину,  як інвестиції в економіку територіальних громад України і державного сектору 

економіки України на протязі  2019-2033 років -  за бажанням громадян України і їх нащадків, що 

успадкували право на спадщину;  

24)ведення Прогресивного податку , як це зроблено  у  всьому світі,  він у всьому світі є (бо це 

справедливо, коли багаті платять більший відсоток податків від своїх доходів ніж бідні), а наші 

можновладці при владі кажуть, що Прогресивний податок важко порахувати ( заможні люди в 

Україні з доходами до 56000 грн. в місяць платять податки, а заможні люди в Україні з доходами су 

більше 56000 грн. в місяць  – взагалі не оподатковуються і відповідно податків до державного 

бюджету не сплачують – це узаконений злочин проти держави і Українського народу ; це 

запланована олігархічною владою система поневолення в рабство і знищення Українського 

населення і держави Україна;  

25)метою зменшення кредитної заборгованості –і у зв’язку з забороною кредитування державних 

програм з Міжнародного валютного фонду  і інших іноземних джерел -  інвестиційна діяльність 

перекладається на  фонди  місцевих  громади , банки усіх форм власності, кредитні спілки, з 

обов’язковими  вкладами в Затверджені проекти державних програм  до 49% коштів  (51% акцій - 

контрольний пакет - належить державі Україна); 

26) Національному Банку України  повністю відмінити прив’язку гривні до долара і інших іноземних 

валют на внутрішньому ринку  – рахувати ці відомості банківською таємницею – за розголошення 

якої настає кримінальна відповідальність ( довічне ув’язнення)  і з вигодою для НБУ  - і за півроку  

зміцнити курс гривні до реальних економічних показників (за хибний курс гривні – довічне 

ув’язнення);  
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27)Планувати і втілювати в життя створення  умов  для повернення в Україну із-за кордону   праце 

спроможного  населення сіл і міст Української національності   -  і відповідно – збільшення кількості 

робочих місць!!  Для цього – відтворити ,за рахунок  державного  фінансування і державного 

будівництва і державного розвитку,   конкурентно-спроможних державних галузей економіки і 

виробничих підприємств Української промисловості в традиційних районах і областях .  До  них 

відносяться, наприклад  -   вирощування і переробка і отримання готових виробів з них, таких як 

бавовна (в південних областях України) , льону, цукрового буряку,  ненаркотичних сортів коноплі,  - 

і інших традиційних Українських промислів.  Випуск літаків всіх видів, космічних супутників і носіїв 

до них. Такою ж першочерговою задачею є наведення ладу в фінансовій системі України, яка  є 

ключовою для вирішення проблеми безробіття та трудової міграції. 

28.Гроші за Адамом  Смітом і Карлом Марксом є простим відповідником людської праці і не мають 

особистої вартості. Їх вартість підтримується держаними органами. (Національний Банк України) і 

має бути узгоджена з виробленим  суспільним продуктом. Гроші, по - суті, є  кров трудового 

організму суспільства. Всі офшори означають не торговий обмін, а простий “кровопуск” з тіла 

донора – з України. Особливо, коли в їх основі лежить державний кредит. 

29. Генрі Форд стверджував, що “ в кожній місцевості робочих рук набагато менше за об’єм 

необхідної для суспільства роботи ”.Для України це твердження незаперечне.  Проблеми сміття 

(наукове й практичне), оточуючого середовища, медицини, освіти і т.п. Все потребує  робочих рук .  

Генрі Форд також стверджував, що безробіття – це хвороба     хворого суспільства. 

30) Кожна людина, незалежно від статі, планує своє буття (закупівлі в магазині, відпустку, робочий і 

вихідний день , все, все). План – це природно для людей і для Богів (Бога). Тому й суспільство має 

планувати своє життя. 

Тому Президент України  буде докладати свої зусилля в цьому надзвичайно важливому напрямку. 

31)Банківська система – зміцнення Національної валюти України гривні. 

"Прожити тяжко, а вижити можна, чого ви ниєте", - Віталій Кличко про мінімальну зарплату - 

Новини 24 

Він також похвалився найвищою середньою зарплатою по всій Україні. Міський голова Києва 

Віталій Кличко розповів, чи зміг би вижити винятково на мінімальну 

Татьяна Тараненко поширила посилання. 

19 жовтня о 16:13 · 

Коментар Борозенця Олександра івановича : 

 Так, пане Віталію Кличко, за 3200 доларів вижити можна і нить не треба, але це при умові що 1 грн. 

= 1 $ (долару). Якщо Ви, пане Віталію, знаєте як це зробити - тоді народ Ви заспокоїти зможете, а 

такі висловлювання, які підписані під Вашим портретом - Український народ шокують і 

озлоблюють. Ключове слово "ЗНАЄТЕ" ?, ХОЧЕТЕ ? МОЖЕТЕ ? А все дуже просто і геніально, тому , 

що гроші - це - цифри (енергія -"ЦІ"="ЦИ") а цими енергіями володіє на-У-КА - МАТИ-МАТИ-КА 

(Цариця всіх наук, про яку сказано : "Лиш тоді люба наука досягає досконалості - коли вона починає 

користуватися МАТИ-МАТИ-КОю). В цьому слові два слова "МАТИ" - а Мати ніколи не обдурить 

своїх дітей. При поступовому зміцненні Української національної валюти Гривні - при 100% 

податковому тиску на діючий курс Гривні (28 грн.= 1 $) - зі зниженням до 50% податкового тиску, 

при умові, що курс Гривні (при купівлі-продажу) зміцнився на 50% ( 14 грн. = 1 $) - за перший місяць 
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і таким чином і за наступні 3-4 місяці ( Закон України, прийнятий Верховною Радою України). І 

таким Законодавчим чином Верховної Ради України через 5 (п'ять) місяців курс Національної 

валюти Гривні буде: 1 грн. = 1$ (долару). Для ефективного його утримання Верховна Рада України 

приймає Закон України, що 1 коп.= 1 % податку на купівлю-продаж ліквідної іноземної валюти 

(долари США, Євро, фунти Об'єднаного королівства Велика Британія ) на території України. Приклад 

: Якщо продавати-купляти банками, або установами від них 1 $ (Є) (один долар, Євро) за 1 грн. 01 

коп., то банк буде платити 1 % податку і буде мати 99% прибутку; а якщо за 1грн 50 коп., то банк 

буде платити 50% податку і мати 50% прибутку; а якщо за 1грн.80 коп., то банк буде платити 80% 

податку і мати 20% прибутку; а якщо за 2 грн. 00 коп., то банк буде платити 100% податку, а 

прибутку мати не буде. З наведеного прикладу можна зробити висновок, що курс Національної 

Української валюти Гривні, при таких законодавчо оформленних умовах, на міжбанківських 

валютних торгах в Україні по відношенню до іноземних ліквідних валют буде 1 грн. 50 коп. за 1$ 

(долар) і не дорожче - бо дорожче буде продавати чи купляти - просто НЕ ВИГІДНО !!!! А при умові 

наявності конкуренції між банками - курс Гривні буде 1,10 грн за 1 $ (Є). Ось така вона Цариця наук 

МАТИ-МАТИ-КА - Рідна МАТИ - і таке Щастя Вона приГОтувала для свого УкРАїнського народу в 

Державі УкРАїна, що з мови Богів санскриту перекладається як МогУтня Держава Сонця, пане 

Віталію Кличко !!! 

32)Відновлення машинобудування і станкового будування  на основі новітніх технологій   з 

урахуванням проведення заходів захисту навколишнього середовища. 

33) Відновлення галузі військового і цивільного кораблебудування , Державних Азовського і  

Чорноморського Цивільного судноплавства і судноплавства на судноплавних річках України з 

запровадженням природоохоронних заходів. 

34) Налагодження Державної індустрії літакобудування (включаючи вертольоти) і ракетобудування 

для потреб оборони, дослідження Космічного простору  і народно-господарського комплексу 

України. 

35) Стратегічні Державні підприємства України, з метою залучення інвестицій від населення для 

свого розвитку повинні мати 51% (відсоток) контрольного державного пакету акцій і 49% (відсотків) 

акцій знаходяться в працівників і пенсіонерів цього підприємства. 

36) Проведення політики повернення громадян України в Україну, що виїхали від своїх родин, або і 

з родинами на заробітки за кордон країни через Посольства і Консульства України з паралельною 

організацією відповідної кількості робочих місць по відповідним спеціальностям в Україні з 

відповідною заробітною платою, що буде не меншою ніж на заробітках за кордоном. 

37) Налагодити за рахунок держави будівництво заводів по розфасуванню і переробці сміття біля 

вже організованих сміттєзвалищ з метою їх повної переробки і виготовлення продукції з вторинної 

сировини для потреб народного господарства України і для вигоди територіальних громад (в якості 

компенсації) на території яких розташовані сміттєзвалища і завод із залученням на ці виробництва 

безхатченків з офіційним працевлаштуванням. 

38)Повернення національного багатства (природні ресурси, засоби виробництва) законним 

власникам – громадянам України. Відповідно до 6-го Розділу Декларації про Державний 

Суверенітет України від 16 липня 1990 року і відповідно до цього – ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНОЮ 

ПРОТИПРАВНОЮ ПРИВАТИЗАЦІЮ 1990-1996 , що  була проведена до прийняття  Нової Конституції 
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України 28.06.1996 року, та по іншим мотивам! Стосується лише , виключно, Національного 

багатства, створеного за часів СРСР-УРСР !!! 

Законний власник отримує від держави Безкоштовно : 

1.Обов’язкове   документальне  оформлення долі кожного громадянина в цій спільній публічній 

власності. 

2. Реалізація прав законного власника , а саме : 

А) Отримання прибутку (дивідендів) від робітничо-фінансового використання його власності на 

особисті банківські рахунки громадян України. 

Б) Право призначати і знімати з роботи управлінців всіх рівнів з числа фахівців на конкурсних 

засадах. 

В) Контроль за діяльністю, найнятих власником управлінців. Через аудиторів. Також найнятих 

власником. 

Економічні наслідки повернення 

Національного багатства Законним власникам. 

1.Припиняється виток отриманого прибутку  в офшори (законному власнику нема сенсу ховати 

гроші, отримані законним шляхом, де ін де). 

2.Формується клас плати-спроможних покупців – внутрішніх інвесторів. 

 3.Банки отримують дешеві кредитні ресурси в наслідок чого суттєво зменшуються відсотки на 

кредитування. Банки почнуть інтенсивно кредитувати підприємців. 

4. Підприємці, маючи доступ до дешевих кредитних ресурсів, за умови мінімального або 0 

(нульового) оподаткування  підприємств, завалять Україну товарами Українського виробництва, 

утворять десятки мільйонів робочих місць.  

5. В Україну повернуться Українці-заробітчани, не тільки в якості робочих рук, але і в якості 

інвесторів, так як вони привезуть з собою із-за кордону гроші. 

6. Будь-який громадянин може стати підприємцем.(Українці повинні довести свою ефективність в 

конкурентному змаганні з представниками інших національностей, що проживають і діють в 

Україні, так як Українці по закону мають елітні умови для цього : 38 % світових запасів Чорнозему, 

25% світових запасів Залізної руди (Кривий Ріг).   Українці розумні і готові це доводити  в   

справедливому змаганні).  

7.Зупинеться на Донбасі війна, сепаратисти вдягнуть вишиванки і стануть Власниками Української 

Власності, а загарбники підуть і поїдуть в Росію і зроблять те саме в Росії, що і Українці зробили в 

Україні. 

8. Якщо мінімізувати оподаткування підприємств, аж до 0 (нуля) в Україну приїдуть натовпи 

іноземних інвесторів з новими сучасними технологіями, які зразу скопіюють і удосконалять 

Українські підприємці. 

Податкова система 



14 
 

1. Оподаткування підприємств або мінімізується, або взагалі скасовується (ПДВ – податок на 

додану вартість, Акциз – податок на високоліквідні товари). 

2. Реєстрація підприємств відповідно до пункту  «1» – або спрощується до «Повідомлення про 

початок діяльності», або скасовується взагалі (якщо нема Податку – навіщо реєструвати 

підприємство в Податковій службі, Підприємство підлягає реєстрації в Місцевих органах 

влади, в органах Міністерства внутрішніх справ, в органах Міністерства надзвичайних 

ситуацій, в міністерстві Екології і в Міністерстві Обов’язкового  Державного Страхування 

Землі і Майна України). 

Подолання бюджетної корупції – наповнення бюджету 

1. Скасовується система огульного оподаткування (Чому податок 17% ? А чому не 5% ? 

Скільки коштів пішло на утримання Збройних Сил України? А скільки коштів пішло на 

утримання Міністерства охорони здоров’я України ? Ніхто не може сказати !!! 

Натомість встановлюється ЦІЛЬОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН - дивіденди, 

заробітна плата : пропорційно отриманим доходам на виконання функцій покладених 

громадянами, на ними ж громадянами створені органи виконавчої влади, але ,таким чином, 

припиняється бюджетна корупція. 

2. Лишається оподаткування на імпорт товарів і експорт капіталу. 

3. 30 років вороги знищують Законного Власника  Української землі і майна – хлібороба-

орія-русина-Українця, а щоб «заховати кінці в воду» - вороги  прийняли закон про 

офшори – тому вороги прибутки  ховають, амортизацію не нараховують, а Законних 

Власників намагаються  вигнати  з України або знищити фізично. 

Банківська система 

Банківська система  повинна бути організована по зразку Банківської системи Китайської Народної 

Республіки, а саме один державний банк з відділеннями в кожному селі, з м етою уникнення 

валютних спекуляцій та безконтрольної грошової емісії, в тому числі безготівкової. Лише одна 

відмінність від банківської системи Китайської Народної Республіки – Національний Банк України 

буде підконтрольний не політичній структурі, як в Китайській Народній Республіці – Комуністичній 

Партії Китаю, а громадському Суспільству Власників України ( як в Норвегії). 

Фінансові потоки повернуться в Україну, коли національне багатство України, створене за часів 

Української Радянської Соціалістичної Республіки – повернеться Законному Власнику – Громадянам 

України  – згідно 6-го Розділу Декларації про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 року 

( вивчити на пам’ять) ті, що жили до 1990 року, або їх спадкоємці – ті, що мають право на 

спадщину. 

Головна мета нашої діяльності – не тільки встановлення Справедливості, а й створення 

високоефективного суспільства приватних власників, зацікавлених у процвітанні Української 

Держави, а тому свідомих платників ЦІЛЬОВИХ ПОДАТКІВ. Вони ж стануть ВНУТРІШНІМИ  

ІНВЕСТОРАМИ, які «на рівних» зможуть конкурувати з іноземними інвесторами, які злетяться в 

Україну, як «мухи на мед», за умови 0 (нульового) оподаткування підприємств.   
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III.Соціальні питання 

 1)Людина – основа діяльності держави (все, що робить держава (влада) направлено на конкретні 

групи людей, всі закони в основі, направлені на захист людини, працівника, громадянина і 

формування вільної особистості; 

2)Формування добровільних об’єднань без втручання держави. Держава повинна вести боротьбу на 

рівні ідеологічної пропаганди загальнолюдських цінностей ; 

3)Дотримання середніх стандартів життя (світових), а не мінімально можливих; 

4)Обов’язково безкоштовні : медичне обслуговування людей, освіта людей, безпека  людей; 

5)Право власності – основа Українського господаря. Окрім власності на природні ресурси: повітря, 

вода, земля, ліси, надра і т.п. 

6) Негайно вилучити канабіс (коноплі) із  єдиної конвенції «Про заборону наркотиків» 1961, 1972, 1988 

років , так як конопляне масло єдине, що на клітинному рівні захищає організм людини  і людство в 

цілому від всіх  хвороб;  

7)Повний соціальних захист військовослужбовців і членів їх сімей, звільнених в запас  і у відставку 

військовослужбовців і членів їх сімей а також всіх категорій військовослужбовців і членів їх сімей 

інших силових структур України визначених чинним  Законодавством України  ; 

8)Харчування для дітей в дошкільних закладах, для дітей в інтернатах і для одиноких людей в  

будинках  пристарілих, для школярів і студентів в системі середньої школи і вищої школи по 

державному замовленню – БЕЗКОШТОВНІ (за кошти бюджету України); 

9)Будівництво і розвиток філіалів вищих навчальних закладів обласних  центрів у всіх районних 

населених пунктах України; 

10)Закласти, підтримувати і вчасно поновлювати  стратегічні запаси держави на все наявне населення 

України з врахуванням його природного приросту і за рахунок повернення заробітчан- українців із-за 

кордону;  

11)Поступове введення Страхової медицини для  покращення  медичного обслуговування для 

працездатного населення України і соціальної страхової медицини для непрацюючого  населення 

України; 

12)Віра і герой – одно корінні слова, але ми маємо сумну статистику :1240 колишніх воїнів АТО і ООС 

покінчили життя самогубством. Причина :обіцяних їм  2 га землі не надали, належні по законам 

України і залежні від державних чиновників реабілітаційні заходи не надаються і не проводяться - 

ганьба;  
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13)Виділити державні кошти для облаштування  державних Машино-технологічних станцій з 

технічним і належним медичним персоналом-реабілітологами  у всіх областях України    для 

відновлення військової колісно-гусеничної техніки і бойових кораблів в  басейнах судноплавних річок і 

приморських районах (без  гарматного і кулеметного озброєння)  для потреб Збройних Сил України 

(наприклад :колишні машинно-тракторні станції, ) для працевлаштування , соціалізації, адаптації до 

мирного життя і реабілітації звільнених в запас (звільнених у відставку і комісованих по здоров’ю і 

інвалідності) воїнів АТО і  ООС і відновлення їхньої віри в бойове братство і справедливе  відношення 

до них  держави; 

14) Впорядкувати право власності на житловий фонд :Громадяни України повинні мати обов’язково 

від народження і до смерті 1 (одну) власну квартиру (будинок) на  чоловіка, яка є невід’ємною 

власністю  (власність зобов’язує  - несплата за квартиру і за комунальні послуги за місяць тягне за 

собою примусові громадські оплачувані  роботи для заробітку необхідних коштів для оплати, в тому 

числі, і комунальних послуг) , надлишкове житло підлягає націоналізації через суд з грошовою або 

майновою компенсацією від держави за житло, що перейшло  у власність через  право на спадщину 

або висвітлені джерела набуття законного права власності на житло , надлишкове житло 

розподіляється органами місцевих громад, згідно встановлених черг , чинного законодавства і закону 

Справедливості: володарям корисного для громади Знання, власникам корисним для суспільства 

талантів, багатодітним родинам і відданим захисникам інтересів громади; надлишковий житловий 

фонд громади переводиться в резерв і підтримується в належному для життя родини стані,  

використовується для потреб громади; 

15) Доступ населення до всіх водойм (крім військових об’єктів і об’єктів безпеки держави,  і об’єктів 

Цивільного захисту), з дотриманням екологічної безпеки,  до 100 м відстані від зрізу води 

гарантується; 

16) Державна програма Розвитку Державної туристичної галузі України  з паралельним  розвитком 

річкового, морського і авіаційного транспортів і відповідної   інфраструктури до них у всіх краях 

України - з залученням Міністерства Освіти і Науки України, як організатора проведення екскурсій з 

учнями середньої і старшої школи середніх загально-освітніх закладів і студентів коледжів при 

вищих навчальних закладах вікових категорій 10-11(12) класів - за час навчання у всіх краях 

України, згідно туристичних маршрутів  - а рідного краю (місця розташування навчального закладу) 

туристичні маршрути повинні пролягати по всіх районах краю; кадрові структури кожного 

міністерства в кожному краї, маючи завдання професійного орієнтування молоді  - залучаються до 

якісного проведення екскурсій по своїй галузі на всіх видах транспорту всіх міністерств і служб 

України  для формування у дітей думки про державу Україна, як про живий материнський 

організм, що направлений на захист, забезпечення гармонійного розвитку кожного члена 

суспільства  всіх вікових категорій держави Україна у всіх її краях і куточках в межах державного 

кордону України в космосі, в повітрі, на землі, під землею, на воді і під водою з метою виховання в 

них почуття турботливих господарів-керівників  на Українській землі і свідомих Громадян України -  

під час канікул і  організованого безперервного  навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах в віддалених місцях і містах проведення екскурсій .  

17) Лікувальні заклади повинні покривати всю територію України, щоб Лікар бригади "швидкої 

допомоги" міг вчасно тяжкохворого або тяжко-травмованого транспортувати до лікаря-спеціаліста 

до медичного закладу, в якому все є для надання необхідної допомоги і про це інформуються 

ургентні провідні фахівці . Той, хто знищує медичні пункти в наскелених пунктах, лікувальні 

заклади і станції «Швидкої допомоги»  «Санітарної авіації (гелікоптери і літаки)», навіть в 
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економічнообгрунтованих намірах -наражає народ на смертельну небезпеку. Раз Олена Супрун 

ЗМОГЛА викрити шахраїв від провладних партій і скоротити витрати бюджетних коштів на десятки 

мільярдів, то чому вони не направляються на збереження цілісної струтури, направленої на 

збереження життя людини і тварини в любій точці України ??? Вітчизняну фармакологічну 

промисловість України треба підтримувати і розвивати – а не тільки лобіювати інтереси  іноземних 

компаній (тут Ольга Богомолець займає правильну позицію) - однозначно, а шахраїв карати. Якщо 

Олена Супрун робить так, як написано в статті Івана Верстюка і Катерини Шаповал «Донесіть до 

людей! Тільки що, розкрита вся правда про Супрун! Ось, де вона стала поперек горла! П’ять 

наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Супрун»  і написано в моєму 

коментарі вище, ЇЇ ТРЕБА ПІДТРИМУВАТИ !!!;  

18)Налагодження безкоштовного надання медичних послуг для дітей і пенсіонерів і введення 

страхової медицини для працездатного населення, яке забезпечене  робочими місцями; надання 

державної соціальної медичної допомоги безхатченкам. 

19) Налагодження роботи оздоровчих літніх таборів (наприклад «Сокіл») Українського національно-

патріотичного спрямування і виховання для  дітей України - від підприємств і установ  усіх форм 

власності, на яких працюють їх батьки (опікуни) . 

20 )Реформування дитячих будинків в будинки сімейного типу. Наданням таким молодим людям 

за рахунок держави Україна - навчання і отримання професії, державного житла  в гуртожитках-  а в 

разі створення сім’ї – надання квартири і першого місця працевлаштування.   

21) Надання юридичної допомоги безхатченкам в захисті їх законних прав за рахунок держави 

Україна і відновлення їх прав на їхнє житло, якщо такого їх позбавили незаконно. Організація 

пунктів харчування безхатченків, надання їм місць для  ночівлі, організованих силами Міністерства 

внутрішніх справ з обов’язковою реєстрацією і видачі їм документу, що посвідчує особу 

безхатченка,  з обов’язковою санітарно-гігієнічною обробкою і медичною допомогою особам, що її 

потребують , а також - заміною натільної білизни і видачою постільної білизни, з обов’язковим 

відпрацюванням на громадських роботах в житлово-експлуатаційних конторах або інших 

державних організаціях , з наданням їм права і юридичної допомоги в питанні  постановки їх на 

облік на біржу праці, згідно набутого ними фаху або на навчання в разі відсутності такого.  

22) Провести заходи по виявленню злочинної мережі по використанню безхатченків-інвалідів в 

якості рабів-прохачів грошей і наданням їм юридичного і фізичного захисту зі сторони Міністерства 

внутрішніх справ України. 

 

 

ІV. Екологічні питання 

1) Запровадження Єдиної державної Екологічної програми розвитку України з метою збереження 

життя і здоров’я Громадян України і гостей України;  

2)Розвиток економіки з впровадженням новітніх технологій і заходів захисту навколишнього 

середовища. 

3)Відновлення машинобудування і станкового будування  на основі новітніх технологій   з 

урахуванням проведення заходів захисту навколишнього середовища. 
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4)Повернення до вимог містобудування з обмеженням поверховості будинків, що забезпечують 

надійне проведення рятувальних робіт у випадку надзвичайних ситуацій -  а також з 

впровадженням природоохоронних заходів (рекреаційних зон) з урахуванням прав всього 

Українського населення на користування природними багатствами України. Прорідження 

«кам’яних мішків» в хаотичних забудовах міст з мільйонним населенням -   з покаранням 

чиновників дозвільної системи і їх нащадків –і за їх рахунок.  Надання житла сім’ям, чиє житло 

підлягає знесенню – перед знесенням будинків - за рахунок будівельних компаній, що проводили 

будівництво, порушуючи санітарні норми містобудування   України -  в судовому порядку – за 

подачею Генерального Прокурора України.  

5) Відновити природнє регулювання водних ресурсів в басейнах великих і малих рік України з 

повернення річок у свої природні русла (спуск водосховищ, що не забезпечують національних 

потреб України і потреб регіону) з відповідним поверненням відселеного населення в свої населені 

пункти. (не підлягають до вивчення всіх обставин : Київське водосховище – вода якого закриває  

радіоактивні опади трагедії Чорнобильської  АЕС; водосховище Запорізької ГЕС – «Дніпрогес», вода 

якого покриває Дніпровські пороги і забезпечує судноплавство по всій течії річки Дніпро; Каховське 

водосховище – що забезпечує полив водою через  Північно-Кримський канал сільськогосподарські 

землі Херсонської області і Автономної Республіки Крим ).   

6) Провести природоохоронні заходи по забезпеченню санітарних норм чистоти повітряного  

простору України. ( Продаж електромобілів населенню великих міст з максимальним винесенням 

місць для паркування автомобілів з двигунами внутрішнього згорання за кільцеві (об’їзні) дороги 

міст, розвиток громадського електротранспорту: трамваї, тролейбуси, фунікулери, міські 

електричні потяги ,метро) з забезпеченням необхідної кількості автомобілів і громадського 

транспорту з двигунами внутрішнього згорання для забезпечення мобілізаційних ресурсів 

населених пунктів. 

 

V.Права громадян 

1) Громадяни України мають право на достойний життєвий рівень, але цю норму Конституції України 

жодний Президент України та Уряд України не намагався, навіть, закласти в бюджет України, а не т е,  

що виконувати;  

2)Не боротьба з корупцією, а боротьба з корупціонерами – конкретними особистостями, що 

порушили Закон. Закон один для всіх незалежно від посад, статків та авторитетності в суспільстві; 

3) Подолати криміногенне безладдя та втілити ідею спокійного захищеного життя; 

4) Основоположні права людини і Громадянина України визначені в Конституції України 1996 року і їх 

треба втілити в життя; 

5) Материнство – є основою політики держави Україна, направленої на відновлення кількісного 

складу корінного українського населення - Української національності України, що винищувалось 

ворогами України в ХХ столітті і винищується ворогами України в ХХІ столітті; 

6) Батьківство та материнство є рівними в правах та обов’язках в суспільстві, виховання дітей в системі 

освіти, як майбутніх батьків і матерів – обов’язок держави Україна; 

7) Дитинство – обов’язок держави Україна : облаштувати найкращі умови для розвитку особистості. 
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8) Президент України має певні повноваження, які досить значні в межах Основного Закону – 

Конституції України 1996 року . Цим треба справедливо скористатись для зміни стану речей на користь 

всіх Громадян України , дотримуючись справедливості.  

8) Вияв Українського-Русинського Духу, що вилився в Майдани (волонтерський рух, добровольці, 

громадські об’єднання, партії) виявили готовність та спроможність Українського суспільства до змін в 

Правильному напрямку – до Божого  Вільного Наукового Українського-Русинського державотворчого 

руху.  Цим теж треба скористатись. 

9) Зміни в будь-якій ділянці суспільного життя неможливі без участі Територіальної  громади. Це 

споконвічний звичай Українського-Русинського  суспільства ( наприклад вибір “князя”) ,                  

“реформи - зміни ” не повинні “ ламати людей через коліно” – повинно бути   усвідомлення  кращого 

для громади і віідповідно для громадян – на основі справедливості. 

10) Життя держави Україна і навчально-виховний процес молоді і населення України з провадженням 

Звичаєвого Права Українців-Русинів, що відповідає законодавству держави Україна. Шкільна і 

студентська молодь державою  Україна , за віком,  повинна бути структурована в молодіжні  

Українсько-Русинські  патріотичні організації (наприклад «Сокіл», «Пласт» і т.п.), що вирвуть більшість 

молоді України з під впливу злочинних угруповань і шкідливих звичок; 

11) Надання Територіальним громадам Права розпоряджатись землею сільськогосподарського 

призначення - з поверненням до захисту грунтів (  з урахуванням вимог до сівозміни і введення пару) , 

без права продажу землі, з правом передачі її в оренду, і з забороною зміни її призначення без 

нагальних на те потреб територіальної громади або Держави Україна з відповідною компенсацією –

Територіальній громаді (ОТГ). 

12) Захист всіх віросповідань і конфесій, що відповідають вимогам Законодавства України, 

проповідують законні інтереси Українського-Русинського народу, як господаря  – не суперечать 

Українському звичаю і зареєстровані в Україні. 

 

VІ. Забезпечення життєдіяльності держави 

1)Україна позаблокова держава – Колиска людської цивілізації – їз статусом Країни, що готова прийти 

на допомогу будь-кому з держав Світової співдружності і у будь-який час, виходячи із можливостей 

національного потенціалу Держави Україна; 

2) В Україні є не міжнародні зобов’язання, а внутрішні зобов’язання  всіх гілок і органів влади перед 

народом. Пріоритет внутрішнього законодавства над міжнародним (Григорій Савович Сковорода : 

«Всякому городу свій нрав і права»); 

3) Діяльність держави Україна направлена на задоволення особистих потреб пересічного 

Громадянина України та зменшення своїх (державних) видатків до межі надійного і достатнього 

забезпечення безпеки Громадян України, як в мирний, так у воєнний час;  

4) Україна – держава з повагою до прав людини , Громадянина України ,верховенства Права  та 

Правопорядку в цілому; 
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5) Метою діяльності держави Україна – є гарантія дотримання прав, інтересів і свобод   кожного 

громадянина України корінної національності України –Української-Русинської  національності і 

Громадян України представників національних меншин України; 

6) Культура, Освіта, Медицина, Безпека,  Соціальний Захист і Цивільний Захист – складові формування 

Української спільноти, як найщасливішої спільноти в світі; 

7) Інфраструктура держави Україна в космосі, в повітрі, на землі, під землею, на воді і під водою  – 

основа її добробуту. 

8) Мінський формат переговорів  по припиненню конфлікту  в окупованому  Криму і в окупованих  

районах  Донецької і Луганської  областей – організований  ( по результатам його діяльності за 5 років 

3 2014 по 2019 роки) , як малоефективний, на думку   52-мільйонної  Руси-України – зайшов в тупик і 

потребує  розширення, з  доповненням   до нього Будапештського формату - для припинення 

конфлікту і урегулювання питання кордонів і юрисдикції України  – як було до мирного стабільного 

Часу- станом на 25 лютого 2014 року – з залученням необхідної кількості миротворчих військових 

підрозділів ООН ; 

9)Відновлення  Родового устрою –  де Родові відносини поважають  -   Людська мораль  і чесноти  

виховуються в людях – членах суспільства  через  Міністерство Освіти і науки України;  

10) Масовий спорт – здоров’я Українського-Русинського народу : залучення Українського-Русинського  

народу і молоді до здорового способу життя на основі Українських-Русинських народних традицій для 

готовності до захисту України –Руси з відновленням спортивної інфраструктури у всіх краях  України по 

олімпійським видам спорту , особливо колективним видам спорту :  футбол, хокей, баскетбол, 

волейбол, гандбол, туризм, парашутний спор, парусний спорт, кінний спорт, лижний спорт , різні види 

багатоборств, стрілецький спорт. 

11) Проведення політики Державного захисту археологічної історичної спадщини України-Руси і 

музейного фонду України, з залученням і розвитком туристичної галузі України. 

 12) Налагодження диференційованого винагородження родинам за народження дітей і виховання 

дітей батьками у шлюбі  у Звичаєвому Праві (1-ша дитина – 41 000 грн., 2-га дитина 82 000 грн, 3-тя 

дитина – 123 000 грн. і наступні народженні діти відповідно більше на 41 000 грн.). Кожного року  на 

підготовку до школи з  6 (шестирічного) віку і з 1 класу ( з 7 (семи) років) до 11(12) класу – надання 

грошової допомоги на підготовку до школи -  кожної дитини . Надання молодій родині житла від 

підприємства, на якому працює подружжя,  за рахунок держави, сімейного житла  (1 (одна) - дитина – 

2-х кімнатна квартира і скасування за рахунок  держави 25 % вартості житла,  2 (дві) дитини – 3-х 

кімнатна квартира  і скасування 50% вартості житла, 3 (три) дитини – 4-х кімнатна квартира і 100% 

скасування вартості житла). 

VIІ. Освіта і наука.  

1)Відновлення  Родового устрою –  де Родові відносини поважають  -   Людська мораль  і чесноти  

виховуються в людях – членах суспільства  через  Міністерство Освіти і науки України;  

2) Відновлення і розвиток Акмеології  - науки наук, що передбачає досягнення найвищих результатів у 

всіх галузях людської діяльності на користь Людського суспільства . Запровадження Державної 

Академії Акмеологічних наук  України в Київському Університеті імені Бориса Грінченка    і кафедр в 

вищих навчальних закладах України; 
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3) Повернути в Програму  предмету «Захист Вітчизни»   для  юнаків і дівчат  Середньої  освіти  такі 

розділи, як «Психологічна підготовка» , «Туризм», «Статеве виховання юнаків і дівчат» і  «Підготовка 

до сімейного життя», що передбачають виховання в молоді психологічної стійкості і виживання в 

складних природних і  екстремальних умовах і здатності Українського-Русинського народу до  

самовідтворення за Родовим Звичаєм; 

4) Притягнути до кримінальної і матеріальної відповідальності Міністра Освіти і науки України  Лілію 

Гриневич  : 

По- перше - за -  знищення підручників «Захист Вітчизни» і «Допризовна підготовка»  в червні-липні 

(за вилучення підручників   зі всіх  шкільних бібліотек закладів Середньої освіти України і за здачу цих 

підручників в макулатуру)  , що були видані до 2010 року Міністерством Освіти і Науки України за 

державний кошт (з грифом «Продаж  заборонено») , так як  ці підручники несли  -   стратегічно 

безцінні знання для молоді і майбутнього України і забезпечували  Національну безпеку України; 

 по-друге –за потрачені кошти за нецільовим призначенням  – кошти, підозрюю – потрачені на 

виборчу кампанію Президента України 2019 року, а не на  НОВІ ПІДРУЧНИКИ «Захист Вітчизни» 2018 

року видання ; 

по-третє  – за залишені підручники , що видані в 2011-2012 роках - за часів Президента  України  

Віктора Януковича, що планово готував знищення самостійності України  і якому  не  потрібно  було  

мати   і  відповідно  виховувати  психологічну  стійкість в свідомості молоді України, спроможність 

молоді України виживати в екстремальних умовах природних і військових катаклізмів – в умовах 

гібридної   війни, тим більше в спроможності молоді до створення Родин і народження і виховання 

дітей – як основи могутності Самостійної  Родової  Української держави ; 

по- четверте : Пані Лілія Гриневич і ті хто її курує з 2014 року і по цей час - продовжують  в  Українській 

освіті ПОЛІТИКУ  Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника за Президента Віктора Януковича в 

2010-2014 роках .Нинішні керівники в Міністерстві Освіти і Науки України, планово і комплексно 

проводять ВОРОЖУ політику щодо учнів Українців-Русинів і України, як держави  – об’єднуючи  

самостійні предмети -  при викладанні їх учням - і  тим самим предмети  ЗНИЩУЮТЬ ,як галузі науки в 

середніх навчальних закладах, - а в головах учнів, створюючи безлад –  і перетворюючи їх свідомість  

із   чітко  структурованої структури - по кожному предмету -  в безпросвітні хащі – які не хочеться 

опановувати  учням   – і тим самим – творячи з Української-Русинської молоді БІОМАСУ , яка 

спроможна опанувати тільки робітничі  професії, але  неспроможна творчо мислити і займати керівні 

посади на благо Української-Русинської національності – а звідси - не буде спроможною здати ЗНО 

(Зовнішнє незалежне оцінювання) - без   додаткових  платних занять . Середня заробітна платня 

батьків  -  правителями сьогоднішнього Українського суспільства -  створена ШТУЧНО така , щоб 

вистачало Родинам тільки на їду і одяг (як в рабів в древньому Римі), а про додаткову плату - за 

додаткові заняття - для дітей-випускників, щоб здали ЗНО -  (набрали відповідний прохідний бал у 

бажаний ВУЗ) ,  щоб батьки не те , що забули, а були не спроможні думати – із-за своєї 

неспроможності ЗАПЛАТИТИ ЗА ДОДАТКОВІ ЗАНЯТТЯ і тим самим стати НІКЧЕМНИМИ в очах своїх 

дітей – і тим самим стати їх ВОРОГАМИ – а це ВЖЕ  знищення Родових стосунків – до чого і прагнуть 

ВОРОГИ Русинів-Українців !!! Вороги Українців-Русинів, знищуючи Родовий устрій,  знищують 

Спадковість Власності Русинів-Українців – і в першу чергу СПАДКОВІСТЬ на ЗЕМЛЮ, перетворюючи 

Русинів-Українців з Власників своєї пРА-пРА-пРА-Дів-ської Землі  - на РАБІВ  «на нашій – не  своїй  

Землі» і ЮРИДИЧНО , стаючи власниками Русинської-Української Землі !!!  Запроваджуючи ПРОДАЖ 

Землі через Закон України, за яку проливали Кров  наші пРА-пРА-пРА-Дідди  -  ВОРОГИ України-Руси  
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нівелюють підвалини держави- життєвий  простір – землю, як територію – без  якої  держава існувати 

не може.   Неспроможність Українських-Русинських дітей вступити  до Вищих навчальних закладів і 

стати елітою Українського-Русинського суспільства    і відповідно, за покликанням крові, захищати 

інтереси Української-Русинської спільноти і національності, бо це може робити і для цього покликана, 

за Родовим Звичаєм   тільки  Еліта  Русинської-Української національності. Такий стан Української 

Освіти і Науки  призведе до того, що народ Української-Русинської національності буде не захищений 

Українською державою від насильного скорочення його чисельності;   

5) Підготовка мобілізаційного резерву з  учнів – юнаків і дівчат(за їх бажанням і з дозволу батьків або  

опікунів) старшої школи  (10-11(12) класи ) через   обов’язкове  проходження ними Навчально-

польових зборів :«Школа Косаків-Русинів-Українців» після 10(11) класу на протязі 30 діб (як це 

запроваджено в Федеративній республіці Німеччині) з отриманням позитивної оцінки  і , по закінченні 

, отримання  Атестату про  середню освіту -  з проживанням і харчуванням  в наметовому містечку на 

базі Центрів бойових духовних мистецтв Українського народу, військових частин Збройних Сил  

України - всіх Видів і Родів військ (з івиділенням на кожний Вид ресурсу на проведення занять, 

екскурсій кожного тижня), які б за 4 (чотири) тижні оволоділи: 

1-й тиждень – зброєю війська косаків –русичів Княжої Доби зі здійсненням маршу походу  як по 

суходолу (пішим порядком і на конях) так і по воді на  лод’ях; 

2-й тиждень –зброєю Війська Запорізького Низового часів Гетьманщини зі здійсненням маршу походу  

як по суходолу (пішим порядком і на конях) у так і по воді на «Чайці»; 

3-й тиждень  зброєю Армії Української Народної Республіки і Української Повстанської Армі зі 

здійсненням маршу походу  як по суходолу (пішим порядком  і на конях і тачанках, автомобілях 

штатних і трофейних) , по воді на катері  і  в повітрі на АН-2;  

4-й тиждень  зброєю частин Сухопутних військ механізованих підрозділів Збройних Сил України зі 

здійсненням маршу походу  як по суходолу (пішим порядком  і на БМП (БТР)) , по воді на бойовому 

катері  на повітряній подушці  і  в повітрі на  гелікоптері Мі-8, (Мі-6);  

6) Заборонити Законами України «гей-паради» - в колисці Людської цивілізації –  Русі-Україні    , що 

передбачають  деморалізацію і розбещення  молоді Руси-України , як майбутнього Руси-України -   і , 

як наслідок  -   виродження- знищення  цивілізації  - Українців-Русинів ; 

.  

  

7) Провести реформу Освіти України згідно вимог  Звичаєвого Права Українців-Русів ( наприклад, як в 

Японії) - від дитячих садочків до Вищих навчальних закладів -  з формуванням національних 

педагогічних кадрів пропорційно етнічних національних показників у відсотковому відношенні до 

перепису населення 2001 року.  

8) Розвиток захищеної індустрії ІТ-технологій на основі вітчизняних досягнень Українських вчених і 

будівництво на їх основі виробничих галузей для потреб громадян України. 

9) Освіта безкоштовна :середня , середня-спеціальна;  освіта безкоштовна за кошти бюджету України 

по державному замовленню: середня-технічна і вища. Перший клас – з 7 (семи) років. 
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    Молодші класи : 1-4  , вивчають предмети:  Українську мову і рідну мову (для населення 

національних меншин України),  Читанка, Математику, Співи-пісні, Танці, Природа, Образотворче 

мистецтво - Малювання, Праця, Фізична культура. Принцип організації навчання як в Японії- 

виховання поваги до себе і до оточуючих. 

    Середні класи : 5-8 , вивчають предмети : Український Звичай, Історія, Математика –Алгебра, 

Іноземна мова, Хімія, Фізика, Геометрія, Інформатика, Креслення, Література, Фізична культура, 

Праця-Технології, Співи, Танці, Зоологія, Біологія, Основи здоров’я .Принцип організації -  Виховання 

поваги до національних традицій Українського-Русинського  народу. 

    Старші класи : 9-10(12) класи, вивчають предмети : Звичаєве Право, Історія, Алгебра, Іноземна мова, 

Література, Українська мова, Фізика, Хімія, Астрономія, Фізична культура, Допризовна підготовка – 

«Захист Вітчизни», Право, Технології, Основи безпеки життєдіяльності, Біологія, Людина. Принцип 

організації як в Федеративній Республіці Німеччині  - виховання відповідальності сумлінного 

захисника Української-Русинської  держави. 

    Всі навчаються в Державних закладах освіти України однакових умовах .  Держава забезпечує 

підручниками і харчуванням (сніданками і обідами), шкільним одягом і взуттям всіх сезонів з 1 

(першого) по 10 (12) класи включно. 

 Якщо підтримуєте Програму побудови Української-Русинської держави 

Борозенця Олександра Івановича (Воїмира) 

 (068-041-24-71,066-902-16-25,sanino1964@ukr.net) 

 То внесіть посильний внесок задля перемоги   і процвітання  України. 

Для внесення застави Толокою корінними  українцями : Картка для виплат 

ПриватБанк Master Card 5168 7450 1007 8779 

 

17 лютого 2019 року 

Місто Київ 
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