Коли приходить поліцейський і робітник з якоїсь служби
перевіряти норми неіснуючого карантину
1) Всі обов’язково повинні представитися в голос, показати свої
посвідчення! Відійти на 1,5 метра і зняти маску, щоб пересвідчитися в
відповідності фотографії до особи, яка прийшла (переписати кожного,
щоб потім мати на кого написати вимогу про притягнення до
відповідальності)
● Згідно з статтею 17 «Закону України про Національну Поліцію» «поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон.»
● Згідно з статтею 20 «Закону України про Національну Поліцію»,
пункт 3 – «на однострої поліцейського розміщується нагрудний знак
із чітким зазначенням його спеціального жетона»
ОТЖЕ: поліцейський має при собі спеціальний жетон, на якому чітко
вказано над номером зліва, вверху, що це «спеціальний жетон» та
нагрудний знак, а посвідчення відсутнє. Висновок, що поліцейський
діє незаконно і вже порушує статтю «Кримінального кодексу»
● Статтю 353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або
звання службової особи»
Постанова кму (про посвідчення)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2018-%D0%BF#Text
А також покажіть документи, що посвідчують вашу особу. Посвідчення,
які ви показали не підтверджують вашу особу!
Документи, що посвідчують особу:
паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну;
тимчасове посвідчення громадянина України;
посвідчення водія;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
посвідка на постійне проживання;
посвідка на тимчасове проживання;
картка мігранта;
посвідчення біженця;
проїзний документ біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

2) Надайте довіреність від вашої юридичної особи про те, що ви маєте
право вчиняти дії від імені юридичної особи.
Бо право вчиняти дії від імені юридичної особи має тільки засновник, та
уповноважені особи
(Якщо працівники з ДЕРЖ ПРОД СПОЖИВ СЛУЖБИ то це тільки керівник
БАРКИТ ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНОВИЧ і представник ВОЛОШИН РОСТИСЛАВ
ВЕНІАМІНОВИЧ) і все, всі решта мають мати довіреність на
представництво! (використати копію з мінюста)

(Якщо поліцейський то це БУЛАШ ЗОРЯНА ВОЛОДИМИРІВНА або ТЕРЕХ
ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ або ПАВЛІЙ ІРИНА БОГДАНІВНА або ГЕРАСИМЮК
ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА або НЕВЕЛИЧ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА або ЛАЗОРКО ІГОР
ІГОРОВИЧ), тут таких нема, а значіть має бути довіреність!
(використати копію з мінюста)

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або
має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Статтею 244 Цивільного Кодексу України передбачено, що представництво, яке грунтується
на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може
грунтуватися також на акті органу юридичної особи.
Відповідно до частини першої статті 42 Цивільного процесуального кодексу України,
повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути
посвідчені, зокрема, довіреністю фізичної особи. Довіреність фізичної особи повинна бути
посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює,
навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем
його проживання.

3) Надайте бумагу, наряд-наказ з підписом і печаткою уповноваженої
особи, що надає вам право тут ходити і вимагати щось від мене відносно
фейкового карантину, який не введений.
Щоб розуміти, хто саме взяв на себе відповідальність вчиняти злочин,
порушуючи Конституцію України, а саме статті:
● Стаття 3. «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість
і безпека визнаються в України найвищою соціальною цінністю»
● Стаття 21. «Права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними»
● Стаття 22. «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть
бути скасовані»
● Стаття 28. «Кожен має право на повагу до його гідності»
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам
(обов’язковою медициною є тільки ветеринарна)
● Стаття 64. «Конституційні права і свободи людини не можуть бути
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією, в умовах
воєнного або надзвичайного стану!»
НАГАДУЮ про статтю 60 Конституції України.
Стаття 60. «НІХТО не зобов’язаний виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного
розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.»

Якщо немає довіреності, та/або наряд-наказу, то вами особисто порушено
статті Кримінального Кодексу України, а саме:
● Стаття 353. «Самовільне присвоєння владних повноважень, або
звання службової особи.»
● Стаття 356. «Самоправство.»

4) І покажіть мені договір між вами і мною, згідно якого ви взагалі маєте
право перейти через поріг!!!

* Стаття 2. «Закону України про Національну Поліцію» - «Завдання
поліції» пункт 1 «Завданнями поліції є надання поліцейських послуг»
А послуги – це виключно комерційне поняття, державні органи послуги не
надають, що є ще одним підтвердженням приватності вашої фірми.
Отже я вас не викликав, а тому послуги ваші не замовляв.
Якщо ви мені їх зараз нав’язуєте, то підпадаєте під санкції Кримінального
Кодексу України, статтю 355 - «Примушування до виконання чи
невиконання цивільно-правових зобов’язань», в народі «примушування
до укладання в договір»!
Те ж саме відноситься і до інших служб!
А також керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#top

Стаття 40. Повноваження головного санітарного лікаря України, частина 1,
пункт «й»
««Головний санітарний лікар» у разі введення в Україні чи в окремих її
місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо
звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення
карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення
карантину; перелік проведення необхідних профілактичних,
протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв’язку з
введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину,
виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і
юридичних осіб, додаткові обов’язки, що покладаються на них.
»

Тобто, карантин вводиться після введення надзвичайного стану, чи є він
зараз введений? Не введений! А тому і карантину також немає!
Подання санітарного лікаря Ляшка відбулося 10 березня 2020 року,

а його призначення на посаду дивним чином відбулося 11 березня 2020
року, особа без повноважень вчинила злочин!

І засідання Кабінету міністрів 11 березня не було, де вони якоби вводили
карантин, є скріншот з сайту кабінету міністрів, засідання було 3 і 18
березня,

а це означає, що постанова кабміну №211 від 11 березня 2020 року не
дійсна, і незаконна,

а тому всі наступні постанови, а в подальшому і закон не чинні!!!
Докази всього цього перед вами!

Отже на вас всіх буде складено вимогу до керівника Головного Управління
Національної Поліції у Львівській області про притягнення вас до
кримінальної відповідальності, за порушення статей:
- 353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання
службової особи»
- 356 «Самоправство»
- 442 «Геноцид» в чистому вигляді!!! Ви займаєтесь знищенням
КОРІННИХ УКРАЇНЦІВ!!!
- А також, не визнання Конституції, та прямі порушення статей, що в
Конституції!
Зокрема статтю 60. «НІХТО не зобов’язаний виконувати явно
злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно
злочинного розпорядження чи наказу настає юридична
відповідальність.»
Статтю 64. «Конституційні права і свободи людини не можуть бути
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією, в умовах
воєнного або надзвичайного стану!»
- Та інші статті Конституції.
- Поліцейські діють без посвідчення та без довіреності!
- Порушення НАКАЗУ №1179 Міністерства Внутрішніх Справ від
09.11.2016р. «Про затвердження Правил етичної поведінки
поліцейських»
(посилання на наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z157616#Text )
Загальні положення якого, пункт 1 говорить:
- Ці Правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в
Національній поліції України (далі - поліція). Дотримання вимог цих
Правил є обов’язком для кожного поліцейського незалежно від
займаної посади, спеціального звання та місцеперебування.
(ви їх напевно і не знаєте)
- Дисциплінарний статут!
(посилання на дисциплінарний статут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19#Text )

