
  

Аналог нового Шовкого Шляху 
– Новий Чумацький Шлях.

Вирішування проблем:
- енергетична незалежність 
- відновлення важкої промисловості
- відновлення сільського господарства
- створення умов для добровільного повернення до України 
тимчасово відокремлених співвітчизників
- вирішення, та запобігання демографічної катастрофи в Європі, 
через допомогу розвинення бідних держав 
західного Африканського континенту 
за рахунок судохідства, та бартеру енергоресурсів на харчі.
- залучення іноземних інвестицій до розвитку Держави
- повернення до Держави інвестицій 



  

Заходи, та ресурси для досягнення мети:
A) податкова амністія

1. Для повернення в державу капиталів олігархів, які залишаться без влади найблищим часом.
2. Відродження промисловості, та сільського господарства й розвинення бізнесу за рахунок виведення з тіні на 

прикладі деяких найбільш кримінально корумпованих регіонів Россії (Адигея, Чечня, Дагестан) 
B) пільговий податковий період до деяких регіонів, та сфер розвитку

1. Миколаївської області IT сфери для захистку банківських установ, та залучення інвесторів для зберігання 
коштів за рахунок надійності банківських установ більш ніж в Швейцарії, що можливо зробити в наблищій 
термін.

2. на базі Миколаївських суднобудівних заводів виготовляти вузли для збірки на місті за прикладом 
Германського концерну Дамьен Шипьярдс, який просуває свої послуги в Африці на заснові лізингу, та бертеру
з залученням дешової робітничої сили до збірки судів в країнах на місцях. 
по всій Державі стосовно сільського господарства для вирощування продуктів харчування на експорт (бартер 
на енергоресурси) до Африки.



  

B)

C) Створити білий офшор в деяких регіонах Держави (Херсонська, та Одеська області) 
для розвинення торгівлі, судохідства, та судоремонту, та розваг.
1. Для залучення іноземних інвестицій Приклад Приморье, ЮАР, 
2. Для відродження в цих зонах розважальних закладів, та створення умов до 

прийняття гостей з держав колишнього СНГ за рахунок розвинення авіа сполучень
й іншої інфраструктури.

D) переробка деяких статей законодавства стосовно бартеру
1. Для допомоги розвитку й розвинення торгівлі з бідними державами Афріки

Дозволи:
1. Довгострокова оренда Суднобудівних заводів для виготовлення на експорт 

замов для Афріки
2. Притягнення іноземних спонсорських капиталів
3. Створення ЧВК «Володимир Львович» для захисту бізнесу в Афріканських 

державах, приклад  ЧВК «Вагнера»
4. Створення Державної благодійної Христіанської міссії направленої на 

безоплатне медичне обслуговування, та безоплатне базове шкільне навчання. 
Приклад політика щодо Африканських держав Китаю, США, Россії.
Створення Державної благодійної освітньо-робітничої міссії «Бурса» 
направленої на виробничо-промислове навчання працівників з повним

5.  пансіонам за робітничим контрактом з можливістю подальшого 
працевлаштування. Для залучення до роботи дешової робітничої сили.



  

Цілі, які прагнемо досягти

A) енергетична незалежність 
B) відновлення важкої промисловості
C) відновлення сільського господарства
D) створення умов для добровільного повернення до України тимчасово відокремлених 

співвітчизників
E) Вирішення, та запобігання демографічної катастрофи в Європі, через допомогу 

розвинення бідних держав західного Африканського континенту за рахунок 
судохідства, та бартеру енергоресурсів на харчі.
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