ВРЯТУВАТИ
ЛІСИ

збереження біосфери,
захисту і відновлення
ЛІСІВ
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До людей доброї волі

Дорогі сучасники!
Карпати - не просто регіон в Україні. Карпати - це легені всієї
Європи, місце, де народжується вода і формується клімат на більшій
частині європейського континенту. Тому збереження біорізноманіття,
відновлення лісів і екосистем карпатського регіону - одне з
найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед нами. Живі і здорові
ліси Карпат - це запорука нашого майбутнього.
Благодійний фонд IBSDF радий повідомити про старт комплексу
біосферних проєктів, спрямованих на збереження і відновлення лісів.
• «Лісова пісня» - бюджет проєкту 1 800 000 євро;
• «Зелена країна» - бюджет проєкту 900 000 євро;
• «Конопляна книга» - бюджет проєкту 600 000 євро;
• «Обійми світу» - бюджет проєкту 3 500 000 євро;
• «Дві проблеми - Одне рішення» - бюджет проєкту- 4 600 000 євро;
• БІОПОЛІС - перше в світі біосферне поселення в Карпатах 1000000
євро;
• «Біосферні поселення - національна ідея» - бюджет проєкту 5 000
000 євро;
Сьогодні ми формуємо команду партнерів, інвесторів,
благодійників і керуючий штат по кожному з проєктів. Всі проєкти благодійні та водночас прибуткові. Дохід, отриманий від проєктів розподіляється між інвесторами, вкладається в наступні проєкти і
направляється на відновлення лісів і збереження біорізноманіття.
Запрошуємо Вас приєднатися до їх реалізації. Роль, в якій ви себе
бачите, може бути різною. Нам потрібні: творчі люди, амбасадори лісу відомі артисти, підтримка ЗМІ, компетентні менеджери проєктів,
інвестори, спонсори та меценати.
Давайте збережемо Карпати РАЗОМ!
Виконавчий директор МФРБП

Наталія Єрмольєва
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Головам і менеджерам держав
Політикам і відомим людям
Головам еко фондів
і громадських організацій
Журналістам, редакторам та волонтерам
бізнесменам
інвесторам

ВСІМ ЛЮДЯМ ДОБРОЇ ВОЛІ!
Можливо, я - мрійник, але за останні 10 років життя поза
системою споживання, життя в гармонії з природою – допомогло мені
реалізувати майже всі мої мрії .... я народив чадо, побудував будинок,
посадив сад, написав книгу і зібрав тисячі послідовників.

Тому правильно сказати, що я - практик,
який створює нову реальність.
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Світ змінюється у нас на очах. І ті, хто керують світом - змінюють
його прямо перед нашим мовчазним поглядом.
І не важливо ХТО ТИ сьогодні: депутат, бізнесмен, політик або твоя
діяльність лежить за межами правового поля .... якщо ти не входиш в
ТОП КЛУБ ПРАВИТЕЛІВ СВІТУ в кількості 300 особин – тобто не маєш
автономного бункеру на острові із нескінченними запасами питної
води і станцією очистки повітря, завтра ти і твої діти будуть дихати,
пити і їсти теж саме, що і всі інші люди на нашій маленькій планеті.
Даний лист - не закликає до революції і не ставить завданням
зароблення грошей - головна наша мета - це збереження ЖИТТЯ на
планеті!
Наше завдання - РОЗВИТОК ЛЮДСТВА, ЗБЕРЕЖЕННЯ біосфери і
ЛЮДСЬКИХ ПРАВ І СВОБОД.
Створення

здорових

БІО-спільнот

і

процвітаючих

зелених

економічних концепцій – сталих утворень у нашому нестійкому світі.
Відомі гуру і філософи - говорили:
розумій, відчувай СВІТ - ТУТ і ЗАРАЗ …
Ми говоримо: все, що ти відчуваєш, думаєш, робиш - впливає на
весь світ. Завжди і скрізь.
Ми не створюємо ковчег. Ми створюємо МОЖЛИВІСТЬ жити так, щоб у
наших дітей було чисте повітря, вода, свобода, життя і майбутнє. Ми
створюємо біосферні ПОСЕЛЕННЯ.
Якщо ти розумієш, що знищення біосфери, яке відбувається на
планеті, відбуватися не повинно - приєднуйся до 7 біосферних проєктів,
які допоможуть зберегти життя на нашій планеті.
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Якщо для тебе Sustainable living, Simple living, Prosperity, 17 цілей сталого
розвитку людства, розкіш простого природо подібного життя,
пермакультура, органічне землеробство, екологія, захист і збереження
біорізноманіття - не просто слова або гасла - приєднуйся!
Якщо для тебе ключовим фактором твоєї активності є примноження
благ: любові, миру, здоров'я, достатку, радості, розвитку, довіри ПРИЄДНУЙСЯ!
Міжнародний Фонд Розвитку Біосферних поселень (IBSDF http://biosettlements.com/IBSDF.html), спільно з Карпатським Науково-дослідним
освітнім пермакультурним Центром оголошує про старт 7 еко ініціатив і
біосферних програм. Завдання, яких - змінити зміст і суть взаємодії
людини і біосфери.
Кожен проєкт - це БЛАГОДІЙНА програма. Вкладаючи свої ресурси в
неї, як меценати - ви отримуєте популярність і можливість зробити
реальне БЛАГО. А спонсори і інвестори заробляють не менше 100%
річного доходу.
Творчі та активні люди отримують максимальну реалізацію і розуміння
того, що майбутнє у наших дітей – має бути!

З повагою,
Директор CIPREC
Костянтин Макуха
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І. ЛІСОВА ПІСНЯ
зберігаємо життя новорічним ялинкам
Опис проєкту:
Соціальна компанія, спрямована на зміну традиції ставити на новий рік в
будинку зрубане мертве хвойне дерево. В рамках проєкту ми співпрацюємо з
відомими артистами, які стають Амбасадор лісу, державним лісовим
агентством та компанією Нова Пошта.
В середньому, щорічно, в грудні українці своїми грошима оплачують
знищення від 1 до 2 мільйонів лісових красунь. І тільки 500 000 з них - це
легально і без шкоди природі вирощені в лісництвах дерева. Потрібно також
розуміти що ялина або сосна ростом до 2х метрів - це деревце віком 5-6
років.
Завдання проєкту: Ми хочемо, щоб на свято жителі України купували
живі дерева, а потім, навесні висаджували їх біля будинку. Так ми зменшуємо
кількість щорічно вбитих, зрізаних ялин і сосен, озеленюємо міста,
зменшуємо рівень CO2.
Гроші від реалізації ялинок направляються на благодійний освітній
проєкт «Зелена Країна: Врятуй праліси Карпат»
Наша МЕТА:
500 000 українців обрали Живу ялинку замість
мертвого дерева на новий рік

Більше про проєкт ДИВИСЬ тут:
https://www.youtube.com/watch?v=NtdaZdQRLeI
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ЛІСОВА ПІСНЯ
зберігаємо життя новорічним ялинкам

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

ІНВЕСТОРУ:
СВІТОВІ:

Живе дерево вдома
озеленення міст України,
Порятунок лісів
+ До карми
Витрати 1 800 000 Євро.
Дохід понад 40%,
окупність проєкту 3 місяці
+ До карми
Збереження лісів, зменшення СО2
Масштабування проєкту у країнах сусідах по
карпатському регіону
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ІІ. ЗЕЛЕНА КРАЇНА
Врятуй ліса Карпат
Опис проєкту: Ми створюємо інтерактивний інформаційний ресурс з
використанням сучасних соціальних мереж та інтернет технологій,
присвячений природі Карпат, біотам карпатських лісів та 17 цілям сталого
розвитку людства. Учасники проєкту можуть вивчати флору і фауну, пам'ятки
природи і туристичні маршрути.
Для поширення інформації про проєкт ми виробляємо 1 000 000
автомобільних ароматизаторів з фетру українського виробництва у вигляді
силуетів рослин Карпат: Сосна, ялиця, ялівець, чебрець, нарцис або інші.
Кожен з чотирьох видів ароматизаторів містить слоган, назви проєкту,
логотип 17 цілей сталого розвитку і QR код. Відсканувати код може кожен,
хто знаходиться в авто, будь-то водій або пасажири. Так, безліч людей
зможуть взяти участь в проєкті. Зайти на сайт, зареєструватися, поширити
інформацію і отримати призи. Серед яких: відпочинок в Карпатах, участь в
проєкті створення туристичних стежок в Карпатах, конкурси та вікторини для
дітей, посадка лісу.
Завдання проєкту:
Збереження
біорізноманіття
Карпатських
гір,
відновлення і збереження лісів, Створення інтерактивного освітнього ресурсу
та туристичних маршрутів. Відновлення та розвиток традиційних ремесел.
Створення робочих місць та підвищення рівня життя громад в Карпатах.
Більше про проєкт читай на нашому сайті: www.bit.ly/zelena_kraina
Гроші, виручені від проєкту направляються на посадку і відновлення
карпатських лісів, на масштабування проєкту по країнам сусідам і на
публікацію першої в світі книги на конопляної папері.
Наша МЕТА: Об'єднання 4 000 000 розсудливих людей в проєкті
відновлення, вивчення і збереження природи Карпат. Поліпшення здоров'я
нації. Розвиток туризму та економічного добробуту регіону. Охорона і захист
біорізноманіття.
Відео інформація про проєкт - ДИВИСЬ тут:
www.bit.ly/zelena_kraina
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ЗЕЛЕНА КРАЇНА
Врятуй ліса Карпат

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

ІНВЕСТОРУ:

СВІТОВІ:

Знання про природу Карпат
відпочинок,
Спілкування
здоров'я
+ До карми
Дохід 100%,
окупність проєкту 1 рік
Збереження лісів, зменшення СО2, підвищення
рівня еко-свідомості суспільства,
зростання економічного потенціалу Карпат,
збільшення еко-туризму в Карпатах
поліпшення здоров'я людей
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ІІІ КОНОПЛЯНА КНИГА
«Тотальний Дауншифтінг або Повний Апгрейд»
Опис проєкту: Сьогодні мало хто знає, що папір може бути
виготовлений не тільки з дерев. А, наприклад, з каменів або конопель. Папір
з конопель - більш високої якості, ніж "з деревини". Він міцний, приємний на
дотик і не жовтіє.
Найперший папір в світі було виготовлено з конопель і конопля більше підходить для паперу, оскільки
в ній міститься більше целюлози і менше лігніну. Конопляний папір також набагато більш екологічний і
економічний, ніж папір з деревини, оскільки коноплі можна виробляти набагато швидше, ніж дерева.

Тільки вдумайся: 1 га конопель за 4 місяці дає стільки паперу,
скільки 4Га дерев - за 20-років! Таким чином, широке використання
конопляного паперу може допомогти зусиллям зі сталого розвитку та
скоротити вирубки лісів. А це вже дуже серйозно.
Конопляна книга «Тотальний Дауншифтінг або Повний Апгрейд» дивовижна жива історія молодої сім'ї жителів столиці, які покинувши
цивілізацію, поїхали в сибірську тайгу, щоб будувати нове життя ...У книзі
зібрано 10-річний досвід засновників еко-поселення в Гірському Алтаї,
творців першого в світі біосферного поселення Біополіс - в Карпатах. Вони
залишили бізнес, комфортну квартиру і звичний спосіб життя і з двома
маленькими дітьми поїхали зі столиці, щоб змінити своє життя і навчитися
жити в гармонії з природою. Жити життям, повним краси і достатка,
наповненим довірою, добробутом і Радістю.
Весь проєкт спрямований на те, щоб людство відмовилося рубати дерева
заради паперу і перейшло на виготовлення паперу з конопель. Навчилося
взаємодіяти з біосферою гармонійно. Про книгу читай більше на сайті:
http://bio-settlements.com/book.html
Завдання проєкту: Видання першої в XXI столітті книги на конопляної
папері покликане зупинити варварське вирубування лісів.
Виручка від реалізації книги направляється на розвиток Біосферного
поселення Біополіс і інвестується в проєкт «Обійми світу»
Наша мета:. Друк тиражу 100 000 примірників українською,
російською та англійською мовами. За сценарієм книги знято
повнометражний художній фільм. Перехід людства на виробництво паперу з
конопель, відновлення цієї корисної рослини в її правах і отримання
людством користі від коноплі.
Відео презентація конопляної книги:
https://www.youtube.com/watch?v=kbWa5iTty78
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Конопляна КНИГА
«Тотальний Дауншифтінг або Повний Апгрейд»
перша в XXI столітті книга на конопляної папері

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

ІНВЕСТОРУ:

СВІТОВІ:

Знання, розширення свідомості, книга для
нащадків, внесок в екологію, + до карми

Витрати 500 000 Евро.
Увічнення імені мецената в книзі,
Дохід 100%,

Збереження лісів, Зменшення СО2, підвищення
еко-свідомості суспільства, поліпшення екології,
відновлення рослини коноплі в її правах на благо
людству.
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ІV.

ОБІЙМИ СВІТУ
Світовий тур

Опис проєкту: 22 квітня, у всесвітній день землі, ми починаємо
світовий тур "біосферні поселення - обійми світу". Сім'я засновників першого
біосферного поселення «Біополіс», чоловік, дружина і троє дітей
відправляються в світовий тур. Протягом 12 місяців ми об'їдемо весь світ.
побуваємо на 5 континентах, відвідаємо 100 поселень більш ніж в 20 країнах
світу.
Завдання проєкту: донести до людства ідею про стійкі спільноти біосферні поселення - як новий спосіб гармонійного життя людства на
планеті земля.
Майбутнє формується образами. Образ сьогоднішнього життя людини
і людства не викликає радості. Людство занурено в хаос війн, брехні,
насильства, невігластва, убогості, голоду, терору, кредитну кабалу, хвороби,
боротьби за ресурси, конфронтацію ідеологій і релігій.
Ми невідворотно знищуємо себе і планету. Хоча міжнародні організації
маніфестують програми і глобальні цілі, а прості люди йдуть на подвиги в
спробі врятувати Сьогодні, заради Завтра.
Ми змушені констатувати, що в сьогоднішній свідомості людства
альтернативи немає. Оскільки у людства сьогодні не сформований єдиний,
загальновизнаний образ ІНШИЙ ЖИТТЯ.
Весь світ знає, як виглядає людина-павук, бетмен, олігарх, нацист,
інопланетянин (з варіаціями). Абсолютно всім відомо значення слів
апокаліпсис, армагедон, кінець світу. І, судячи з великої кількості фільмів на
цю тему, нас готують саме до цього сценарію.
Але ніхто на планеті, не має в голові і серці образу: людини, що живе в
злагоді з собою і навколишнім світом, здорової і щасливої, такої що прагне
подальшого розвитку.
Наша мета: популяризація знань про сталий розвиток, збір досвіду
життя в стійких співтовариствах, створення образу сприятливого варіанту
майбутнього планети і людства
Більше інформації на сайті проєкту:
http://bio-settlements.com/hugtheworld.html
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ОБІЙМИ СВІТУ
Світовий тур

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

ІНВЕСТОРУ:
СВІТОВІ:

Знання про стійкий розвиток
Про нові еко тренди,
Створення образу нової якості життя

Приймаються лише спонсори, які отримують
всесвітню рекламу під час мандрівки
Загальний бюджет від 3 500 000 Евро.
+ к карме
Перехід до наступного кроку у своєї еволюції гармонійне життя із планетою та добробут
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V. ДВІ ПРОБЛЕМИ
Одне рішення
Опис проєкту: Програма недопущення зникнення води і виникнення
повеней: "ДВІ проблеми - одне рішення".
Дана програма включає в себе наукове обґрунтування і практичне
відпрацювання сучасних і природоподібних методів рекультивації старих
лісових доріг, для відновлення природного дренажу грунтового шару,
природного кругообігу води в природі на базі Міжнародного Карпатського
Науково-дослідного навчального пермакультурним центру в районі річки
Звараш, басейну річки Сірет.
У співпраці зі словенським дослідником Штефаном Вале, української
Академією Наук, Кабінетом Міністрів України та обласними адміністраціями
Карпатського регіону.
Завдання проєкту: Відпрацювати на практиці, підкріпити науковими
розробками, дослідженнями та результатами методику недопущення повеней
і посух. Відпрацьовану методику при підтримці державного бюджету
застосувати на всій території Чернівецької області, тим самим убезпечити
Чернівецьку область від можливих повеней і гарантувати місцевим жителям
наявність питної води. Розширити позитивний досвід Чернівецької області,
як модельної площадки на весь Карпатський регіон.
Наша мета: Відновлення природного кругообігу води, вивчення і
відпрацювання природного формування русла річок, відновлення рибного
потенціалу регіону.
Розробка можливостей установки мікро ГЕС на малих річках Карпат без
нанесення шкоди екології і для забезпечення місцевих жителів джерелом
відновлювальної енергії.

Відео інформація по проєкту:
https://www.youtube.com/watch?v=So8XOGryt3U
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ДВІ ПРОБЛЕМИ
Одне рішення

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

Відновлення рибних ресурсів річок
Відновлення повноводності річок
Позбавлення від повеней і збитків

ІНВЕСТОРУ:

Бюджет для чернівецької області 4 600 000 Євро.
Вирішення питань повені і посухи

СВІТОВІ:

Відновлення грунтового шару, природного
кругообігу води і природного дренажу,
нормалізація рівня підгрунтових вод, відновлення
екологічного потенціалу Карпатських гір і річок
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VI БІОПОЛІС
перше в світі біосферне поселення в Карпатах;
\
Опис проєкту: Створення в Україні біосферного поселення як моделі
поселень майбутнього.
Біосферні поселення - це стійкі спільноти вільних, самодостатніх, здатних
до самореалізації індивідуумів, які постійно проживають на території
гармонійно вбудованого в біосферу поселення, оберігають свій добробут,
цінності, цілі і свободи, не посягаючи на свободу інших народів і на здатність
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби .
Біосферні поселення формуються як особливі природоохоронні
заповідні об'єкти, на території яких постійно проживають люди, що
займаються вивченням і відновленням біосфери, природоохоронною і
відпрацюванням методик гармонійної взаємодії людини і біосфери
Задача проєкту: Створити модельне поселення Біополіс в Чернівецькій
області України. Відпрацювати всі необхідні питання, пов'язані з
функціонуванням такого типу поселень. Зареєструвати поселення в форматі
особливого Природно заповідного об'єкта.
Наша мета:. Збереження і відновлення біосфери та біорізноманіття на
конкретній території. Створення нового типу поселень, які вирішують
виклики, що стоять перед Україною і планетою сьогодні.
Поліпшення
туристичної
привабливості
України,
поліпшення
природоохоронної репутації України, розселення мегаполісів, поліпшення
екологічної ситуації в країні і світі, дотримання і виконання Україною
міжнародних домовленостей в області цілей сталого розвитку і збільшення
заповідних територій, розвиток територій, забезпечення зайнятості місцевого
населення.
Детальніше про програму дивись відео:
https://youtu.be/H0j2XHK4Q-4
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Особливий природно-заповідний об’єкт БІОПОЛІС
перше в світі
біосферне поселення в Карпатах
;

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

Можливість жити і розвиватися в природному
місці існування
Жити в гармонії з біосферою
Займатися наукою, саморозвитком, охороною та
відновленням природи
+ До карми

ІНВЕСТОРУ:

Бюджет Біополісу 1 000 000 Євро
Дані по прибутковості - доступні тільки
піклувальникам БФ МФРБП
+ До карми

СВІТОВІ:

Відпрацювання нової моделі життя людської
цивілізації;
Гарантія збереження біосфери і самого життя на
планеті
розселення мегаполісів
розвиток територій
17

VII НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Створення мережі біопоселень в Україні
Опис проєкту: Національна ідея - це не асорті з історичних символів,
привабливих гасел та соціальних благ упакованих в вишиванку. Національна
ідея - це: Місія і довгострокова стратегія розвитку всієї спільноти. Образ,
який чіпає серце кожного. Сила, що пробуджує, надихає і веде до добробуту
нації.
Біосферні поселення мають на меті світ, де люди процвітають,
насолоджуючись дарами природи, творчою працею, хорошим здоров'ям і
створюють високу якість життя.
Стале співтовариство відображає зв'язок економічних, екологічних та
соціальних питань, визнаючи, що поселення людей повинні існувати не
знищуючи і не зменшуючи природних і культурних ресурсів, які їх
підтримують. Житло, транспорт і ресурси управляються таким чином, щоб
зберегти економічні, екологічні та мальовничі цінності навколишнього
середовища.
Завдання проєкту: Створення в Україні мережі біосферних поселень.
Відновлення
та охорона природи,
відновлення біорізноманіття,
відпрацювання моделі нового способу життя. Експорт концепції в інші
країни.
Наша мета: поліпшення туристичної привабливості України,
поліпшення природоохоронної репутації України, розселення мегаполісів,
поліпшення екологічної ситуації в країні і світі, дотримання і виконання
Україною міжнародних домовленостей в області цілей сталого розвитку і
збільшення заповідних територій, розвиток територій, забезпечення
зайнятості населення.
Більше про національну ідею читай на сайті:
http://bio-settlements.com/national-idea.html

18

Біосферні поселення
національна ідея
;

ЛІС ПЕРЕВАГ

ЛЮДИНІ:

добробут громадян України
Життя і розвиток в природному середовищі
існування

ІНВЕСТОРУ:

Найнадійніші інвестиції – це інвестиції в вічні
цінності
+ До карми

СВІТОВІ:

Збереження біосфери
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