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«ПРОЗРІННЯ» 

Автор: Петроченков В.Г. 

Нова  економічна модель застосування 

нової технології  

до вирішення екологічної ситуації 

глобального масштабу  

з одночасним отриманням позитивного 

макроекономічного ефекту 

Винайти можна тільки очевидне. 

Відкривається те, що стає очевидним. 

Бачення приходить зі знанням. 

Знання безмежні, як Всесвіт. 

Шлях до знань - формальна логіка. 

Логіка - спосіб організації мислення. 

Велике - у простому. Це основа світобудови. 

Наповнення Всесвіту - суперпозиції очевидного. 

Цивілізація - результат винаходу суперпозицій. 

Цивілізація рухається по шляху устремлінь. 

Устремління - цільові функції - мотиви. 

Мотиви - результат моральності і буття. 

Моральність - результат виховання. 

Логіка і моральність - 

мабуть, те, чому слід навчати людину розумну, 

інакше все інше втратить сенс 

і перетвориться у першопричину - броунівський рух 

без просування системи в цілому. 

Ось бачите, куди нас може завести логіка? 
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«ФОСФОГІПС – КОНВЕРСІЯ І КАПИТАЛІЗАЦІЯ» 

На підставі власного аналізу та матеріалів практичної діяльності  

запропоновано науково-технологічні та економічні способи:  

- конверсії техногенного відходу виробництва "фосфогіпсу" у сировину із подальшою 

капіталізацією її вартості у 200 разів на балансі підприємства;  

- передачі цієї сировини до інших підприємств переробки сировини у товарні продукти з великою 

економічною ефективністю;  

- кредитування та покупку нових партій відходу, його конверсії і капіталізації по замкнутому 

циклу "закритої" економіки Компанії;  

- використання для цього механізмів ICO-компанії, Smart-контракту, генерації і розміщення Equity 

tokens на електронній платформі Ethereum, BitShares або Waves. 

Запропонована нова технологічна і економічна модель - процес "затягування у воронку" 

техногенного відходу для його переробки з отриманням надприбутків, на підставі нових 

індустріальних технологій Програми "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО".  

Окремі матеріалі Твору були опубліковані в журналі «Винахідник та раціоналізатор», 

використовувались у якості матеріалів конференцій, на сайті http://ecoprofit.mozello.com/, були 

опубліковані у науковому творі "АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ОБЛАШТУВАННЯ СОЦІУМУ" 

("ІНІЦІАТИВА", Авторське свідоцтво № 62450 від 10.11.2015 р.). Всі матеріали оприлюднювались як 

від власного імені, так і від ЗАТ «СБІ», Програми "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІЛНО" в особі керівника – 

автора Твору. 

Справжня робота має науково-практичний та соціальний характер, э симбіозом наукових рішень 

розвитку індустріальних технологій, вирішення глобальних екологічних проблем, створення 

економічних пріоритетів і глибоких соціальних перетворень за рахунок утворення нового базису 

народної та промислової кооперації. 
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