
Опис програмної мети
25 років в Україні стає все гірше. Отже, щось не так.
Як метелик б’ється о скло, так і всі впевнені, що головні проблеми – це корупція, олігархи, комуністичне минуле. А якщо я вам скажу, що ви,
можливо, помиляєтесь, що причини «хвороб» в суспільстві в іншому…
Багато, хто збирав Кубик Рубіка. Але я можу стверджувати, що навіть зібрані грані – це не обов’язково правильно складений кубик.
Всі щиро співають гімн України, але я можу посперечатись, що 90% аудиторії співають гімн не за офіційно прийнятим текстом.
Всі впевнені, що корупція – це найгірше зло, але ...

Завдання проекту
Саме показати в фільмі альтернативу догмам, створити антагонізм до загальноприйнятого, а іноді, і загальнонав’язуваного стереотипу
мислення.
Не стати локальним «грантоїдом», запроваджуючи відокремлений власновигідний бізнес-проект, не лобіювати особисті інтереси, а створити
базис для втілення інтернет-ресурсу, програми на телебаченні для освітлення навіть таких кардинально радикальних ідей, як те, що Україна
через загальнодержавний референдум може стати 51 штатом Америки (що, нажаль, є порушенням умов цього проекту).

Програмна мета
1 етап - створення фільму-моделі «Дубай на Рибальському».
В фільмі показати альтернативу загальноприйнятій
громадській думці, концепції інших економічних моделей,
задуматися над можливістю переосмислення непохитних
догм і стверджень.
Концепція фільму – художній, публіцистичний або
документальне розслідування і відповідний сценарій
залежатимуть від виділеного кошторису та спонсорської
підтримки.
Наразі існують основні акценти фільму, що наведені нижче.
2 етап – створення сайту-платформеру та програми на
телебаченні, де будуть освітлюватись ідеї, що суперечать
загальноприйнятим.



Шляхи (алгоритм) реалізації проекту
- стати «Лідером» національного телепроекту «Нові лідери»;
- консолідація, через створення сайту-підтримки під патронатом проекту «Нові лідери», груп в соціальних мережах, однодумців, людей,
що мають альтернативні економічні, політичні погляди на існуючий стан речей. Запросити до участі в такому інтернет-ресурсі розсудливих,
адекватних, культурних професіоналів, чиї думки часто не збігаються із політикою влади;
- після всебічного обговорення, дискусій і обміном думками, та координації і корекції окремих термінів, доктрин безпосередньо із
представниками Громадської Наглядової Ради - створення програми – сценарію майбутнього фільму;
- формування потенційної творчої групи;
- перемога у проекті;
- зняти фільм «Дубай на Рибальському»;
- створити інтернет-ресурс та програму на телеканалі з робочою назвою «А ми з Вами не згодні»;
- проводити постійні запити до громадських організацій, що є Громадською Наглядовою Радою, адресного звернення до органів
державної влади, методологічних відділів відповідних установ щодо розгляду обґрунтованих компетентних пропозицій, проектів та
звернень громадян. Часто громадська думка не співпадає з офіційними директивними відповідями установ до головних розпорядників.
Саме на сайті співробітник однієї установи, чия думка не співпадає з думкою директора, знайде прибічників із багатьох інших споріднених
установ і зможе направити свій запит, який може стане більш вирішальним в прийнятті рішення.
По аналогії, перейменування вулиць, це також справа громадського обговорення, інтернет-референдуму, «інтернет-майдану», а не
прийняття рішень колом «уповноважених» осіб на підставі формально суб’єктивного підходу.
Саме такий підхід може являти маркетингову основу громадської зацікавленості.

Терміни реалізації проекту
Підготовчий період – відповідно до графіку проекту «Нові лідери» до визначення переможця.
Основний період – зйомки фільму визначається творчою знімальною групою за погодженням з каналом ICTV, але не більше 1 року.
Інноваційний період – створення інтернет-ресурсу та програми на телеканалі – бажано паралельно із створенням фільму.



Можна жити у відкритому світі, а не в
«національному заповіднику», де
немає суперечок про мови і створені
комфортні умови для ведення бізнесу
та головне - люди думають про мир, а
не про те як перемогти у війні.або інвест-проект «Слуга народу-Х», де президент

Голобородько запроваджує на Рибальському
півострові іншу економічну модель



Наприклад, чи буде глядачеві цікава пропозиція оптимізації
економічної класифікації видатків бюджету? Коли замість
50 кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) можна
зробити лише два – поточні видатки та капітальні.
Це комусь цікаво?

Можливо, глядачеві була б цікавою тема запровадження
китайської платіжної системи UnionPay та перехід на прямі
обмінні операції без застосування конвертації через долар?
Але хтось з учасників проекту вже запропонував хоча би то
введення на Україні світової платіжної системи PayPal.

А може розглянути бізнес-проект, як 
полуфабрикат з Китаю запакувати в 
український логотип і видати себе на 
Prozorro за українського товаровиробника? 

Та взагалі кому потрібна система Prozorro
і дійсно лі в «Прозорро» так все 
прозоро? 



Для більш наочного сприйняття використовую образи Шерлока Холмса та доктора Уотсона (Ватсона)

"Шерлок Холмс и гимн": https://youtu.be/GY2xewt0bYA
"Шерлок Холмс и деньги": https://youtu.be/wZMUPE93hxQ
"Шерлок Холмс и дефляция": https://youtu.be/EE4PjBUOvRw
"Шерлок Холмс и налоги": https://youtu.be/JM-CWhxhfec
"Шерлок Холмс и золото": https://youtu.be/IB1FxbmOOqc
"Шерлок Холмс и коррупция": https://youtu.be/uA0bDNAH8V4
"Шерлок Холмс о языках": https://youtu.be/rvtevt3ceCE
"Шерлок Холмс. МВФ и социальный геноцид в Аргентине ": 
https://youtu.be/w7rVvdwVJZM

https://youtu.be/GY2xewt0bYA
https://youtu.be/wZMUPE93hxQ
https://youtu.be/EE4PjBUOvRw
https://youtu.be/JM-CWhxhfec
https://youtu.be/IB1FxbmOOqc
https://youtu.be/uA0bDNAH8V4
https://youtu.be/rvtevt3ceCE
https://youtu.be/w7rVvdwVJZM


Україна на Рибальському – не «національний заповідник» з 
біленькою хатинкою із зозулею, а відкрита незалежна 

країна, створена за економічними принципами Арабських 
Еміратів, Катару, Сінгапуру та на «економічних дивах» 

інших країн».





«Шерлок Холмс и деньги»
https://youtu.be/wZMUPE93hxQ

Безготівкові кошти

Готівкові 
кошти

Двоконтурна система

Грошима може стати 
будь-що, якщо ви 
домовилися приймати 
це в якості оплати вашої 
угоди обміну.

Криптовалюти, місцеві регіональні валюти,
векселі, акції, клубні сертифікати, талони, білети
МММ, шаймуратики – все це варіації вільних
грошей.

На бартерній біржі 
грошима можуть 
стати умовні одиниці

https://youtu.be/wZMUPE93hxQ
https://youtu.be/wZMUPE93hxQ




«Шерлок Холмс и золото»
https://youtu.be/IB1FxbmOOqc

Золото - це всього лише товар. 
Такий самий як нафта, ліс, 

метали, врожай яблук та послуги.

Емісію грошей треба проводити
не тільки під золото, а під товари 
та, про що навіть не згадують, –

під ПОСЛУГИ. 

https://youtu.be/IB1FxbmOOqc
https://youtu.be/IB1FxbmOOqc




Яка інфляція? При інфляції у
людині є гроші, а купити за них
нема що. В країні - дефляція!
Товари «ломляться» на
прилавках та складах,
товаровиробники вимушені
закриватись через відсутність
покупної спроможності
населення. У більшості людей
грошей вкрай вистачає лише
на продукти та часткову сплату
комуналки.

«Шерлок Холмс и дефляция»
https://youtu.be/EE4PjBUOvRw

https://youtu.be/EE4PjBUOvRw
https://youtu.be/EE4PjBUOvRw




«Шерлок Холмс и налоги»
https://youtu.be/JM-CWhxhfec

Податки - це примусова форма 
перерозподілу грошової маси на 
забезпечення громадських послуг і 
соціальні виплати + вид державного 
бізнесу (штрафні санкції, тощо).

Фінансування
3904 грн.

576 грн. – податок на доходи фізичних осіб - 18%
48 грн. – військовий збір - 1,5%
704 грн. – єдиний внесок ЄСВ - 22%

Нарахована з/плата - 3200 грн.
Залишиться на «руки» - 2576 грн.

Навіщо давати, щоб потім забрати та 
перерозподілити на громадські послуги
та соціальні виплати? 

Фіскальним органам треба 
слідкувати не стільки за порушенням 
термінів сплати податків, скільки за 
необґрунтованим підвищенням 
споживчих цін на товари та послуги.

https://youtu.be/JM-CWhxhfec
https://youtu.be/JM-CWhxhfec


Фінансування
2576 грн.

Навіщо «ганяти» кошти, якщо можна одразу профінансувати?
576 грн. – податок на доходи фізичних осіб - 18%
48 грн. – військовий збір - 1,5%
704 грн. – єдиний внесок ЄСВ - 22%

Залишиться на «руки» - 2576 грн.

І не треба дурити народ. 
Мінімальна заробітна плата 
на «руки» складає не 3200, а 
2576 грн.



Не має значення ставка податку: 20%, «Десятина», 
прогресивна шкала, «        », «5 із 36» - все одно
більше ніж 100                ви не повернете, через те, що
гроші друкує лише держава. 
Через податки держава не отримає 200               - ви не 
приймаєте рішення про емісію грошей.

«Шерлок Холмс и налоги»
https://youtu.be/JM-CWhxhfec

Фінансування або кредитування

https://youtu.be/JM-CWhxhfec
https://youtu.be/JM-CWhxhfec


Запровадження 
китайської платіжної 
системи UnionPay та 
перехід на прямі 
обмінні операції без 
застосування 
конвертації через долар 
захистить ринок від 
валютних спекуляцій.

Якщо немає значних валютних коливань і 
гіперінфляційних процесів, то чому відсоткова ставка 
річних така завищена? Навіщо брати кредити в 
банках-посередниках під такі «перестраховані» 
відсотки? Чи краще дозволити отримувати кредити в 
іноземних банках (якщо ті дадуть:)?
Банк «На Рибальському» знизить ставку на 10% від 
загально встановленої на території України за рахунок 
короткострокового обороту і забере всіх клієнтів.

Банк «На 
Рибальському» 
нарешті розпочне 
працювати з 
міжнародною 
системою PayPal і 
стане ближче до 
цивілізованого світу.



«Шерлок Холмс и коррупция»
https://youtu.be/uA0bDNAH8V4

Призи, знижки, пільги, непропорційні завищені зарплати, вдячність –
можна розцінювати теж як елементи корупції, через те що ви
зацікавили, стимулювали до дій, поставили не в рівні умови, створили
соціальний дисонанс, демпінгували ціни, нагородили, надали
додаткові блага.
А якщо, наприклад, узаконити і ввести в будівельний кошторис статтю
прямих витрат на заробітну плату – преміальний приз-вдячність
«Відкат за те, що саме мені надали можливість заробити», чи буде це
корупцією, якщо за це сплачуються податки?

Підемо від протилежного. Уявіть собі,
що ви перемогли корупцію, прибрали
всіх олігархів та багатих. Всі отримують
більш-менш однакові зарплати. Все
націоналізували. Що ви отримали? –
Те, проти чого боритесь – «совок» -
соціалізм. Хоча людям похилого віку э з
чим порівнювати.

https://youtu.be/uA0bDNAH8V4
https://youtu.be/uA0bDNAH8V4


«Там»
На 100% доходів –
100% споживчих витрат

«У нас»
На 100% доходів – як 
хочеш так і виживай

«Шерлок Холмс и коррупция»
https://youtu.be/uA0bDNAH8V4

А не 16 грн.!

https://youtu.be/uA0bDNAH8V4
https://youtu.be/uA0bDNAH8V4


В «Дубай на Рибальському» суддями стануть роботи        , що констатують закон прямої дії. 
(Заодно заощадимо на відокремлених від реального глузду зарплатах і щомісячному довічному грошовому утриманні:) 

На одну подію не повинно бути два закони.



Віддавайте мені всі мої нарахування до цього фонду та з урахуванням підняття пенсійного віку і введення 
страхового стажу я сам вирішу, куди направити ці гроші - на пенсійний депозит або будівництво будинку.

Медицина стала в основному платною, а податок на доходи фізичних осіб не зменшили.
А давайте зразу закон «Гроші за прокурором», «Гроші за пожежником». Навіщо тримати пожежних, якщо саме
зараз немає пожеж. Давайте зразу встановимо кількість справ для прокурорів та кількість затримань для
правоохоронців і заробітну плату від їх «виробітку».
Медицина – це не бізнес, а такі ж самі громадські послуги. Чи все ж таки бізнес?

Субсидії - це державне перекачування за кордон частини потенційно ненарахованої людям зарплати.
Не вірете? Перевірте. Теплопостачальна організація ТОВ «Євро-реконструкція» ЄДРПОУ 37739041.
Засновником є компанія, що знаходиться на Кіпрі.

За 8-10 років надати прикладні «життєво-господарськи» знання та зорієнтувати на вибір майбутньої професії.
Хтось з вас зараз згадає для чого існують інтеграли і як вам це знадобилось у житті, якщо ви тільки не стали
інженером-проектантом?





Атрибути держави.
До сих пір не прийнятий великий герб України. Можу посперечатися, що 90% аудиторії співають 

гімн України не за офіційно прийнятим текстом.

«Шерлок Холмс и гимн»
https://youtu.be/GY2xewt0bYA

В «Дубай на Рибальському» С.Вакарчук стане співати не такі мінорні пісні. 
Може трохи схожі на Stereophonics – «Maybe Tomorrow»

https://youtu.be/GY2xewt0bYA
https://youtu.be/GY2xewt0bYA




Багато проблем вдалося би уникнути, якщо б була прийнята Українська мова, як державна і перша офіційна і друга офіційна –
російська. В Канаді - дві офіційні – англійська і французька. В Ірландії – державна і перша офіційна – Ірландська, а друга офіційна
– англійська. В Бельгії – взагалі немає державної мови, а є три офіційні – німецька, французька, нідерландська. І ще багато країн:

«Шерлок Холмс о языках»
https://youtu.be/rvtevt3ceCE

Ірландія

Ірландська – державна 
та 1 офіційна. Англійська 
– 2 офіційна

Канада

Державної – немає.
Є дві офіційні –
англійська та французька

Бельгія

Державної немає. Є три 
офіційні – німецька, 
французька, 
нідерландська

Швейцарія

Державної немає.
4 (чотири) офіційні мови

Фінляндія

Державної немає. 
Дві офіційні – фінська 
та  шведська

Примусова мовна асиміляція ні до чого доброго не призведе.

https://youtu.be/rvtevt3ceCE
https://youtu.be/rvtevt3ceCE




«Не вмієш домовитись – розділяйся!»
Югославія 

Як можна зупинити війну, якщо 
не маєш бажання цього робити і 
впевнений тільки у своєї 
правоті?
Якщо жодного разу не 
зустрічався зі стороною 
конфлікту, не вислухав, чого 
вони хочуть? 
І це не 100 чоловік, яких можна 
не визнавати, а цілий регіон. 
Яка кінцева ціль конфлікту?
Чого хочете досягти?
І навіть перемога чи стане дійсно 
перемогою? Чи поїдете туди 
спілкуватись?
І скільки ще потрібно Україні 
«героїв-пільговиків»?

Якщо сторона конфлікту
складе зброю і виведе
найманців, то чи пробачить
сім'я загиблого, чи погодяться
на перейменування проспекту
Перемоги у війні, в якій
загинули діди та прадіди на
проспект Бандери? Чи стануть
говорити на українській мові,
якщо завжди спілкувались
російською, чи приймуть
нав'язування ідеології,
світоглядів, релігії?
Чи дійсно, цей конфлікт
комусь потрібний.

«Якщо Ви до цього дочитали, то ця сторінка повинна бути першою»





Це все вже десь було…
Усвідомити, куди це може призвести на прикладі соціального геноциду в 

Аргентині, політики Чаушеску в Румунії, розкол Югославії, Чехословаччини…

«Шерлок Холмс. МВФ и социальный геноцид в Аргентине»
https://youtu.be/w7rVvdwVJZM

https://youtu.be/w7rVvdwVJZM
https://youtu.be/w7rVvdwVJZM


Консолідація розсудливих, адекватних, культурних професіоналів



А взагалі то проект-модель «Дубай на Рибальському» може 
будуватись як «конструктор-пісочниця», де можуть брати 
участь всі, створюючи нові райони, можливо за кращими 
схемами, інтегрувати новітні прогресивні ідеї, технології, все 
те, що нас наближує до майбутнього. А найголовніше, 
моделювати наслідки, спроможність працювати в існуючому 
механізмі загальної системі, щоб необдумано все не 
зруйнувати, для послідуючого втілення ідей у реальне життя.




