Причини революції, війни та смути в Україні 2013 - 2014р.

Відсутність Конституційного ладу
Конституція України не була Законом для всіх
Відсутність територіальної громади первинного суб’єкта місцевого самоврядування –
відсутність міцної Української держави, відданої служінню народу - власнику
(власнику і суб’єкту публічного права ст.5, 140,142,143 Конституції України)
Власність не закріплена за громадянами через територіальні громади
( ст. № 169, ст. 327, 316 Цивільного Кодексу України: правом власності є право
особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону. Ст. 317: власникові
належать право володіння, користування та розпорядження своїм майном. Згідно зі
ст. 2, ч. 2 учасником цивільних правовідносин є територіальна громада)
Відсутність контролю за використанням майна,
фінансів з боку громад – власників
Політичні партії створені олігархами і не відображають інтереси громадян
ЗМІ - інструмент приходу до влади політиків і
не відображають права громадян
Створені кишенькові громадські організації для імітації опозиційних рухів
і «гіпнозу» українського народу
Майдан керований кишеньковими структурами, блокує діяльність вільних
правозахисників через провокаторів та одурених киян.
Сцена під тотальним контролем.
«Партія регіонів» трансформувалась в інші «аля демократичні сили»
Вільні громадяни позбавлені права участі у вільних виборах.
Участь у виборах лише під егідою партій.
Національне багатство ( майно, земля, бюджет) розграбовані за байдужістю
до державних справ більшості населення України. Всі винні.
Усвідомлення причин кризи свідомими українцями і
початок ПРОБУДЖЕННЯ в регіонах

Олігархи України та Росії об'єднались в боротьбі з українським народом
Діють безліч неконституційних військових організацій, угрупувань,
громадських організацій, що діють поза межами законів України
( «Народні судові засідателі», «ГРОМАДСЬКІ РАДИ при….»,
«НАРОДНІ РАДИ» та ін.)

Пропозиції змін до Конституції України
ведуть до знищення прав тер громад – власників національного багатства,
поглиблення кризи, війни та хаосу

Незацікавленість чиновників державних установ, органів та організацій у
встановленні кконституційного ладу

Відсутність знань у громадян України про права та обов’язки
( Право на власність 3 га землі кожному громадянину
веде за собою обов’язки власника держави )
Ініціатива НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ, що впроваджується в Україні за участі
міжнародних організацій невідомого походження і «пригодованих» організацій
є неконституційною і веде до поглиблення безправ’я українського народу
і смути

