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СТВОРЕННЯ РОДОВИХ ПОСЕЛЕНЬ -  
ОДИН З НАПРЯМІВ ПЛАНОМІРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ МЕРЕЖІ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Хтось вважає своєю Батьківщиною країну, в якій він народився, інший 
область, третій -  населений пункт, а дехто конкретне місце на Землі, де 
жили його пращури, сіяли та збирали врожай, народжувалися та вмирали. 
В цьому місці все є рідне, нагадує про Рід: вишита бабусею сорочка, 
закладений прадідом гай... Від всього цього віє доброю пам’яттю та 
енергією Любові. В кожної людини має бути Батьківщина. Але не 
абстрактна, як межі держави, які можуть змінюватися. Людині потрібне 
справжнє коріння, яке пов’язує його із Землею, допомагає відчути зв’язок 
з усім сущим у Всесвіті: Землею, іншими планетами, природою, 
пращурами, всіма людьми, Богом...

Людина без Природи, без роду, без зв’язку з Землею й іншими 
планетами, з Богом не може жити. Коли такий зв’язок розривається, 
людина вмирає. Тільки за наявності таких зв’язків Людина росте та 
розвивається, тоді вона є цілісною, у щасті (є частиною цілого). Тоді вона 
отримує живлення від усього й зцілюється. Рід є найголовнішим в 
розумінні сутності та ролі Родового помістя. Зростаючи, стаючи 
самостійними, ми вже не потребуємо батьківської опіки, та приходить час 
розуміння того, що все одно не вистачає батьківської енергії, яку 
відчували у дитинстві, адже її ніщо не замінить. И батьки не можуть 
замінити бабусю й дідуся для своїх дітей. В разі розірвання зв’язку з 
батьками руйнуються зв’язки з прабатьками, з усім своїм родом й 
Творцем. Зберігаючи зв’язок поколінь ми отримуємо їх Любов, маємо 
підтримку та спадок наших пращурів та Бога.

Більшість з нас зростали в містах, де природа перестала бути 
середовищем існування, а залишилася лише місцем для відпочинку. 
Цемент та асфальт не випромінюють корисної для людини енергії, тоді як 
кожне дерево, кожна квітка -  випромінюють цілющу енергію буття. Томі в 
місті людина частіше хворіє, енергії життя в ній менше. Родове помістя -  
це конкретне місце на планеті, де людина народилася, живе й пов’язана з 
усім сущим. Це місце, де в Любові відбулося зачаття, де дитину народили 
та виховали. Це місце, де сформовано простір поколіннями предків -



висаджено родове дерево, сад, ліс, збудовано дім, де в кожній живій істоті 
або предметі розчинена енергія Любові. Це місце дарує цілющі плоди для 
живлення тіла та душі, що прискорюють думку. Родове помістя оберігає від 
негативних енергій, примножує позитивні та оберігає Любов. Це місце, де 
народжуються діти, які будуть пам’ятати про те, як жили їхні пращури, бо в 
усьому навколо будуть бачити нетлінні образи та добру пам’ять, адже 
більшість дерев живуть сотні років. Таким чином зберігається зв’язок з 
предками, Природою, Землею, Творцем. Враховуючи те, що все живе -  це 
матеріалізовані думки Бога, то спілкуючись з Його живими творіннями, 
розуміючи їх, ми спілкуємося з думками Творця, поступово розуміючи 
Його задум, наближаючись до Нього.

На матеріальному плані буття Родове помістя -  це ділянка землі 
розміром 1 га, на якій людина власними руками висаджує ліс, сад, живу 
огорожу, копає ставок, криницю, зводить будинок, альтанку, лазню, 
облаштовують місця відпочинку, пасіку, закладають город. В Родовому 
помісті створюється простір Любові, де гармонійно поєднуються інтереси 
Людини, розкриваються її творчі таланти, здоровішим стає тіло, 
народжуються діти, формуються добробут та добросусідські відносини з 
мешканцями Родового поселення, відтворюється інфраструктура для 
виробництва, освіти, виховання, відпочинку та зустрічей. Земельна 
ділянка розміром 1 га дозволяє створити самовідновлювану та 
самодостатню екосистему, що в повній мірі спроможна забезпечити 
родину, що на ній проживає всім необхідним.

Проектом Закону України «Про Родові садиби та Родові поселення» 
земля, що надається для облаштування Родового помістя, має надаватися 
кожному бажаючому того повнолітньому громадянину України 
безкоштовно в довічне використання без права продажу з правом передачі 
тільки у спадок. Земля, вирощені на ній продукти не оподатковуються. До 
поселенців державою висувається вимога засадити не менше 0,3-0,5 га 
неплодовими деревами. В Родовому поселенні як просторі, що об’єднує 
Роди, створюються передумови для будівництва доріг, шкіл, магазинів, 
облаштування спільних територій для занять спортом, відпочинку, 
формування засад діяльності територіальних громад та місцевого 
самоврядування, проведення свят, культурного спілкування, закладення 
традицій. В Родовому поселенні діяльність є більш свідомою в силу того, 
що його мешканці є однодумцями, тому задуми реалізуються за 
щасливого образу життя родин та, як наслідок, створення нової 
цивілізації. Майбутнє за країною, де кожна сім’я свідомо живе та створює 
свій простір Любові, перетворюючи свою ділянку землі у квітучий сад й 
розміщуючи свій Рід у здоровий та щасливий простір.

В Україні налічується близько 100 родових поселень, що ведуть 
господарську та життєдіяльність на засадах природної доцільності (за 
принципами органічного землеробства, безвідходної життєдіяльності, в 
тому числі з використанням відновлюваних джерел енергії та 
впровадження біоадекватних методик освіти та виховання). Вирішення 
енергетичних питань відбувається завдяки запровадженню сонячних 
батарей, вітрових та водних генераторів, біогазу, а також з використанням



інших видів альтернативних джерел енергії. Базова задача щодо висадки 
не менш, ніж на третині площі неплодових дерев забезпечує поселенців 
будівельним матеріалом, а сухостою під час обслуговування території 
вистачає для опалювання та приготування їжі.

Життя на природі дозволяє відновлювати здоров’я за рахунок 
природного екологічного харчування, вирощеного власними руками. 
Наявність джерел з чистою водою, свіже повітря, лікарські рослини, гриби 
та ягоди, що зростають поруч сповнюють людину життєдайною енергією. 
Фізична активність, можливість жити у власному ритмі, не відчуваючи 
впливу великих міст реалізує творчий потенціал особистості й здатність 
робити більше за коротший проміжок часу. Організація власного життя 
сприяє можливості відновлювати сили, а раціональні прийоми праці -  не 
дозволяють втомлюватися. Життя на власній ділянці землі, на своїй Малій 
Батьківщині додає сил. Світова практика доводять, що довгожителі 
живуть подалі від великих промислових центрів. Такі особистості є 
працелюбними та оптимістичними, що реалізуються під час занять 
улюбленою справою.

За статистикою, на 2% територій проживає 30% населення, що у 
власних домогосподарствах виробляє від 60 до 90% продукції. Це, 
головним чином, овочева та тваринницька продукція, фрукти, ягоди, 
горіхи тощо. За відсутності дотацій, субвенцій та лобіювання інтересів на 
законодавчому рівні відбувається становлення приватного сектору, в тому 
числі й через повернення міських жителів до проживання в сільській 
місцевості, господарювання в літній період чи на вихідні. Головною 
умовою до таких осіб збоку держави має стати дотримання екологічного 
законодавства, та сприяння висадці дерев на 30-50% території. Досвід 
США кінця XVIII ст. засвідчив стійкість таких садиб до зовнішніх 
негативних чинників та здатність до відновлення природного та 
ресурсного потенціалу території, в тому числі з позицій вирішення 
демографічної ситуації. Розквіт країни пов’язаний, передусім, з 
відновленням національної історико-культурної спадщин, підвищення 
ролі й значення родин, шанобливого ставлення до землі. Досвід КНР 
підказує можливість впровадження наукомістких та високотехнологічних 
інноваційних виробництв на сільських територіях внаслідок високого 
рівня кваліфікації та свідомості мешканців родових поселень. В межах 
родових поселень активно вирішується питання освіти й виховання 
головним чином за рахунок впровадження біоадекватної методики 
(ноосферної освіти), а також відновлення роботи шкіл внаслідок 
підвищення рівня народжуваності в сільській місцевості, будівництва 
доріг, шкіл, дошкільних дитячих закладів, творчих майстерень, закладів 
культури та мистецтва. Природодоцільна діяльність людини, зокрема 
землеробство без обертання пласта дозволяє підвищити вміст гумусу в 
ґрунті та відновити його водно-повітряний баланс, а багатоманіття видів 
флори й фауни формує засади для прояву ефекту синергії внаслідок 
системної взаємодії. Світова практика органічного землеробства і 
пермакультурного дизайну (М. Фукуока, 3. Хольцер, Б. Молісон,
І. Овсінський, М. Курдюмов та ін.) яскраво ілюструють перспективи таких



підходів у напрямі вирощування врожаїв, зниження трудомісткості робіт, 
підвищення врожайності та поживності продукції, а також збільшенням 
гумусового шару ґрунту, відновленням його водно-повітряного балансу. 
Мешканцями поселень вирішуються питання розвитку сільських 
територій з позицій гасіння пожеж, облаштування цвинтарів та доріг, 
будують школи та будинки творчості, відновлюють роботу закладів 
культури та мистецтва тощо. Співпраця в межах родів відроджує родову 
пам’ять як окремих сімей, так і народу, що сприяє недопущенню 
викривлень в його історії внаслідок передачі від одного покоління до 
іншого, -  з першоджерела, від свідка подій.
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Протягом останньої чверті століття в соціальній інфраструктурі села, 
основним завданням якої є забезпечення загальних умов для задоволення 
особистих потреб сільського населення, розвивалися переважно негативні 
тенденції. Найбільш відчутними наслідками є старіння житлового фонду,
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