
                                                             ЗАЯВА 

про долучення до Ініціативної  групи   Українського народу  Самостійної української держави 

України – Київської Русі з метою відновити конституційний устрій - юрисдикцію Загального права і 

державну правосуб’єктність всіх трьох гілок влади УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, на виконання 

результатів Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року 

 

Я, громадянин/громадянка Самостійної української держави УКРАЇНИ, ………………………………. 

 ................................................………… , житель (- ка) …………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………… Самостійної української держави 

УКРАЇНИ, ..... …....  ………… р.н., паспорт серії  .......  № ........................ виданий ......  ..................  

................. р.  ……………………………..........................................................................................  області, 

проживаю по вул. ...........……………………………………………………………………………………. 

………………………., є одним (-ією) із виключних власників національного багатства Українського 

народу Української РСР станом на 24.10.1990 р. та Українського народу Самостійної української 

держави УКРАЇНИ з 1 грудня 1991 р. та 13.07.1996 р., котрий (котра) зареєстовний (зареєстрована) за 

адресою: вул…………………………………………………………………………………………………..., 

усвідомлюючи свою відповідальність, як власник національного багатства Української  Республіки, з числа 

жителів Українського народу Самостійної української держави УКРАЇНИ, об’єднаних спільними інтересами її 

учасників та спільну мету, шляхи реалізації,  здійснити реальні дії на державній території Самостійної 

української держави УКРАЇНИ, - відновити конституційний устрій - юрисдикцію Загального права та державну 

правосуб’єктність всіх гілок влади Української Республіки, на виконання результатів Всеукраїнського 

референдуму 1 грудня 1991 року,  підтверджене   положеннями Загальної декларації прав людини «кожна 

людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в Декларації, 

можуть бути повністю здійснені», посилаючись на положення Міжнародного пакту «про економічні, соціальні 

і культурні права» та Міжнародного пакту «про громадянські і політичні права» Організації Об'єднаних Націй 

та її спеціалізованих установ,  які офіційно здійснюються тільки у межах та у спосіб, встановлений 

установчими положеннями Ініціативної групи  Українського народу Самостійної української держави України 

– Київської Русі,  за своєю організаційно правовою формою є безбалансовим відділенням територіальної 

громади Українського народу Самостійної української держави -УКРАЇНИ, №8000000000 за Класифікатором 

об’єктів адміністративно-територіального устрою України об’єднаних людей спільними інтересами, з підтер-

дженою правосуб’єктністю юридичної особи публічного права та  суб'єкта права власності, що є учасником 

цивільних відносин, визначені статтями 2, 81, 91, 92, 93, 318 ЦК України та Законами Українької Республіки, в 

умовах дії Договору про Європейську асоціацію згідно положень Європейської хартії «про місцеве 

самоврядування», регламентуються положеннями ст.5 і першої частини першого речення ст.143 Конституції 

України/1996, шляхом скликання установчих зборів Ініціатив Українського народу Самостійної української 

держави УКРАЇНИ, відповідно до встановлених положень п.8 «Прикінцеві та перехідні положення» Розділу V 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з правами, встановленими положеннями ст.5, ст.13 та 

ст. 143 Конституції України, cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої частини ст.2 «Учасники цивільних 

відносин», ст.327 «Право комунальної власності», ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного 

Кодексу України, - долучаюсь до ініциативної групи Українського народу  Самостійної української держави 

України – Київської Русі, створеної в столиці Української Республіки 20.05.2019 року і розпочинаю збір 

підписів про уповноваження представляти права і інтереси виключних власників національного багатства з 

числа Українського народу Самостійної української держави УКРАЇНИ, мене, ........................................................, 

як представника Українського народу Української Республіки з повним державним суверенітетом та офіційний  

правонаступник  з 1 грудня  1991 року  Української  РСР  з обмеженим  державним  суверенітетом. 

         " 20 "  травня 2019 року     .......................    .................................................................................   
                                                                                   підпис заявника, прізвище, ім"я по батькові 

 

Телефон:  ..............  ............................. 

Скайп: ...................  ............................. 

Елекронна  адреса: .............................                                                                   Реєтр № ........................................© 


