
 

Международное Казначейство «М1»
Medzinárodná Menová Pokladňa «М1»

LEI: 2534008YC6NRP4BLQF15; UN ID: 626139; Telex: 64 623439 ITMO RU; Ph: +7-495-1258418

Dátum: 25 apríla 2022                                                                    
Ref. č.: 951/CBRF-IMF
Vec: PŔIKAZ
Kód: 0139ТЪRA
Kód: 786 ПАН

                                                            PRÍKAZ

         Medzinárodná Pokladňa M1,

Ako hlavný správca svetového finančného systému, 

       a ako vlastník a správca Svetových účtov vo SVETOVEJ BANKE, číslo 01-00-01-4-AAA-
777-C3-AM-01, a číslo 01-1-700-3516 222 777 8888 999, ktoré sú zriadené vo viacerých 
bankách v rôznych krajinách celého sveta, 

sme majiteľom a správcom aktív, vrátane účtov pod menami: “White Spiritual Boy”, “ 
Spiritual Wonder Boy”, “Spiritual Wonder Brothers”, “Morning Star”, “King David”, 
“Prophet Muhamed”, “Demas and Saint Timonthy”, “White Mongolia”, White Vatican”, 
White Eagle”, “Maria Sinkukuan or Divine Crystal”, “Maria Divine Easter Egg”, “Falcon, 
“Alpha - Omega” a iných účtov v rôznych bankách v 189 (stoosemdesiatdeväť) krajinách 
celého sveta,

MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND
VÝKONNÝ RIDITEĽ
J.E. KRISTALINA GEORGIEVA



       

  

   Uvedomujúc si, že v roku 1993 nelegitímne vznikla Centrálna Banka Ruskej Federácia, 
registrovanej vo Washingtone (USA), ktorá si nelegálne privlastnila budovy a celú 
infraštruktúru Štátnej banky ZSSR, ktorá nemá funkciu centrálnej banky, a je menovým 
oddelením Federálneho Rezervného Systému na území Ruska, s plnou podriadenosťou 
Federálnemu Rezervnému Systému a Medzinárodnému Menovému Fondu, v súvislosti s čím 
Centrálna Banka Ruskej Federácie vykonáva hospodársku politiku koloniálneho 
hospodárstva a lúpeže v Rusku,        

   Berúc do úvahy, že na základe vytvorených protokolov a formátov interakcie s Centrálnou 
Bankou Ruskej Federácie, vrátane tých vytvorených vašou Organizáciou, sa na adresách 
Štátnej banky ZSSR usídlili zástupcovia vašej Organizácie, 

   Uvedomujúc si, že zamestnanci všetkých úrovní v Centrálnej Banke Ruskej Federácie majú 
občianstvo Spojených Štátov Amerických a ich satelitných śtátov, dáva týmto krajinám 
automaticky plnú kontrolu nad riadením finančného a ekonomického systému Ruska,         

   Na základe implementácie Rezolúcie č.013 zo dňa 01.03.2022 „Určenie úlohy Štátnej 
Banky ZSSR pri reštrukturalizácii svetového finančného a ekonomického systému a jeho 
architektúry, aktivácia nových funkcií“ (013/RES2022),

   Medzinárodná Pokladňa M1 v nadväznosti na splnenie úloh stanovených Rezolúciou č.9 z 
22. decembra 2021 „Reforma svetového finančného a ekonomického systému a jeho 
architektúry“ (009 / RES2021), schvaľuje úlohu Štátnej banky ZSSR vo svetovom finančnom 
a hospodárskom systéme a jeho architektúre, ako hlavného/jediného finančného regulátora 
v celom ZSSR,

   Medzinárodná Pokladňa M1, vedená potrebou obnoviť historickú spravodlivosť, zbaviť 
Rusko štatútu koloniálnej ekonomiky, obnoviť štátnu kontrolu nad vlastnými finančnými 
zdrojmi,  na tento účel po splnení stanovených úloh dospela ku konečnému, 
neodvolateľnému rozhodnutiu a zavádza toto rozhodnutie: 

   • Do 21 (dvadsaťjeden) dní od prijatia tohto rozhodnutia požadujeme v súvislosti so 
zákonným vlastníckym právom vlastníka v osobe Štátnej Banky ZSSR, aby všetci vaši 
zástupcovia a zamestnanci Centrálnej Banky Ruskej Federácie uvoľnili všetky budovy a 
všetku infraštruktúru, ktorá patrí Štátnej Banke ZSSR na území Ruska (RSFSR), vrátane 
budovy na adrese 107016, Moskva, ul. Neglinnaya 12, 

   • Požadujeme uvoľnenie budovy na adrese 107016, Moskva, ul. Neglinnaya, 12  bez 
poškodenia komunikačného zariadenia. Zariadenie pri odovzdaní musí byť v 
prevádzkovateľnom stave, aby bolo možné vytvoriť medzibankové komunikačné programy 
Štátnej Banky ZSSR, čo je aj vo vašich ekonomických záujmoch.

   • Oznámiť pripravenosť uvoľniť budovu na adrese 107016, Moskva, ul. Neglinnaya, 12,  
Štátnej Banke ZSSR telefonicky: +7 965 883-09-00 a e-mailom secretary@gosbankussr.ru.
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   • Odporúčame vám vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu so zástupcami Štátnej Banky 
ZSSR, ktorá vašim zamestnancom pomôže pri vytváraní bezpečného koridoru pri vývoze 
cenných dokumentov Ruskej Federácie, ktoré budete potrebovať na vyvezenie.

   • Odovzdať uvoľnené budovy a všetku infraštruktúru patriacu Štátnej Banke ZSSR na 
území Ruska (RSFSR), vrátane budovy na adrese 107016, Moskva, ul. Neglinnaya, 12, 
zodpovednému úradníkovi Štátnej Banky ZSSR na základe odovzdávacieho a prijímacieho 
protokolu.

   Medzinárodná Pokladňa M1 ďakuje Medzinárodnému Menovému Fondu za včasné 
splnenie tejto požiadavky.

  Medzinárodná Pokladňa M1 využíva túto príležitosť, aby opätovne uistila Medzinárodný 
Menový Fond o svojej najhlbšej úcte.
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