
Фундаментальні цінності : 

1. ЛЮДИ - Вільні, освічені, трудолюбиві, здорові тілом та духом, щасливі, розуміючі особисту 
відповідальність за долю кожного громадянина, людства та планети в цілому. 

2. ТРУД- Високопродуктивний, направлений на виробництво якісних та необхідних товарів та послуг 
для громадян та держави. 

3.  ДОВКІЛЛЯ - Кисень, вода, земля, корисні копалини, інші природні ресурси дані усьому людству, 
тому повинні бути виключною власністю територіальної громади та раціонально використовуватися 
відповідно до колективних рішень. 

4.  ЖИТТЕДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ - гармонічне та збалансоване, у відповідності з законами природи. 

5.  СЕНС ЖИТТЯ ЛЮДИНИ - Розвиток індивідуальних творчих, інтелектуальних, фізичних здібностей 
людини в процесі колективної праці з іншими людьми з цілю еволюції, покращення середи проживання 
для потомків та наступних поколінь людей. 

Україна у майбутньому - екологічно чиста держава, державна влада якої існує з ціллю побудови 
необхідних умов для вільного всі стороннього Українського народу та формування нової культури.  

МІСІЯ: 

Створити інноваційну, гармонічну з природою модель товариства 3 тисячоліття та поширити 
позитивний досвід у інші держави миру через українську діаспору. 

ЦІЛЬ: 

На базі інноваційного товариства побудувати в Україні раціональну державу, корисну для громадян, 
держав партнерів та людства в цілому. 

ГОЛОВНІ ЗАДАЧІ: 

1. Організаційні: 

- Залучити до спільної праці широкі шари українського народу, в першу чергу молодь, так як їм жити та 
працювати у новій державі. 

- Сформувати для молоді сприятливі умови праці, конкурентний рівень заробітної плати. 

- Змінити систему пенсійного забезпечення громадян України 

2. У сфері екології: 

- Розробити стандарти та критерії екокультури, Концепцію раціонального розвитку України у відповідності з 
правилами та законами Фізичної економії. (Екокультура - система взаємодії людей між собою та довкіллям 
у відповідності з принципами гармонії та раціонального використання природних ресурсів). 

- Забезпечити умови для створення універсальних агроекологічних районів та екопоселень в Україні. 

- Розробити та впровадити національну програму переробки та утилізації відходів життєдіяльності людей. 

- Організувати систему заходів для населення по популяризації здорового способу життя та охорони 
довколишнього середовища. 

3.  У сфері соціального розвитку: 

- Впровадити у освітній процес просвітницькі програми, розкриваючи індивідуальні здібності особистості. 

- Популяризація робітничих професій. Залучення міжнародного досвіду впровадження програм. 



- Створити Школу молодих вчених з ціллю підвищення рівню науки та її віддачи у розвиток держави. 

- Створити школу інноваційної архітектури та ландшафтного дизайну для проектування  сучасних будівель 
та інфраструктури в сільській місцевості. 

4. У сфері економіки: 

- Створити систему виробництва та реалізації екологічно чистої продукції, отриманої методами природного 
землеробства - органічним, біодинамічним, енерго інформаційним. 

- Створити підприємства для виробництва обладнання, механізмів, машин, необхідних для природного 
землеробства. 

- Створити ремонтна - будівельну індустрію для модернізації та розвитку аграрного сектору з урахуванням 
особливостей технологій природного землеробства. 

- Створити мережу науково дослідницьких , конструкторських бюро, лабораторій для розробки, 
випробовувань та поставок на ринки нової техніки та інтелектуальних технологій. 

- Розвинути культурні, оздоровчі, туристичні комплекси та рекреаційні зони у районах формування 
екопоселень. 

5. У сфері міжнародних відносин:   

- Створити національну програму сприяння розвитку української діаспори. 

- Сформувати та організувати міжнародні торгові мережі з поставок екологічно чистих продуктів від 
українських виробників. 

 

УМОВИ, які ми маємо для реалізації цієї програми: 

- Приблизно 25% світових запасів чорноземів знаходяться на Україні. 

- Працьовитий народ, історія котрого більш ніж 5 тис. років. 

- Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі, особливо у державах - основних виробниках 
зернових культур - Канада, США, Бразилія, Аргінтіна, Австралія, Казахстан. 

- Зручне географічне розташування України у центрі Європи. 

- Сприятливі кліматичні, геофізичні та геологічні умови в даній частині земного шару. 

- Дефіцит екологічно чистої продукції на мирових ринках. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАММИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

- Екологічна очистка території України - чисте повітря, вода, довкілля; забезпечення населення екологічно 
чистими продуктами та товарами; пропаганда здорового способу життя та захист довкілля - істотно по 
краще якість життя людей та розвиток інтелектуального потенціалу нації. 

- Будуть створені  необхідні умови для побудови нової економічної моделі держави, котра базується на 
виробництві та торгівлі на мирових ринках інноваційними ідеями, винаходами, новітніми технологіями. 

- Український народ консолідується довкола своєї місії та цілі, відчує свою значимість та корисність. Це 
підніме дух нації в Україні та діаспорі. 

- Якісно змініться на краще імідж держави. 

Україна займе гідне місце серед прогресивних та розвинутих держав миру. 


