
 

Проект СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ «ПРОЗЕТ» 

Мета проекту 

ПРОЗЕТ - система планового управління щоденним ринком споживання. Має за мету повернути 

економіку до принципів Здорового глузду та покращити життя громадян. 

Нові комфортабельні квартири європейського рівня «під ключ», в розстрочку на 45 років, без 

першого внесу, без додаткових відсотків. В гривні. Вартість НЕ ЗМІННА на весь термін виплат. 

Перший платіж – за прожитий місяць. Все це і багато іншого, проект перетворив на  реальність. 

Ми всі без винятку прагнемо змінити своє життя на краще. 

Скажете, для цього потрібні гроші, ще й з багатьма нулями? 

А ось і ні. Ми всі їх маємо! І я спробую вам це зараз довести.  

Кожний з нас має нематеріальні цінності. Це наші знання, досвід, вміння. В тому числі наша з 

вами прихильність, тобто право вибору того чи іншого товару чи послуг. Щодня ми своє право 

вибору віддаємо навмання і безкоштовно. Для нас це нічого не коштує. А виробник на це 

витрачає живі гроші та вкладає їх в ціну товарів та послуг. І ми за це платимо власні гривні щодня. 

Право вибору одної людини коштує небагато. Право вибору тисяч, мільйонів зростають в ціні в 

геометричній прогресії. Ось невичерпне постійне джерело нашого багатства! Яке дозволяє вже 

сьогодні виконати все, вищезгадане, і набагато більше: 

 Постійний додатковий дохід населення живими грошима. 

 Безкоштовне накопичувальне страхування життя та здоров’я кожного бажаючого. 

 Дієвий захист вітчизняного виробництва. 

 Усунення тіньової економіки. 

 Додаткові високо оплачувані робочі місця. 

 Додаткові значні надходження до Державного та місцевих бюджетів. 

 Стрімке зростання економіки та покращення життя населення країни. 

Скажете «Безкоштовний сир в мишоловці»? І будете праві, бо складно сьогодні повірити 

комусь на слово. Потрібно перевірити.  

А якщо все надається НА УМОВІ 100% ПЕРЕДОПЛАТИ, АВАНСОМ?  

Все це виконує нова інноваційна соціально – економічна програма ПРОЗЕТ.  

Система ПРОЗЕТ – авторська інноваційна система, що не має аналогів в світі. Є безпечною для 

учасників, економічно вигідна для бізнесу, прозорою для оподаткування, а головне – необхідною 

сьогодні для України та суспільства. 

Що означає «ПРОЗЕТ» 

ПРОЗЕТ  – Програма Здорової Економіки Товарообміну.  

Здорова, тому що всі відносини, побудовані виключно НА УМОВАХ ПЕРЕДОПЛАТИ ТА АВАНСУ з 

боку ПРОЗЕТ.  

 



Чому Програма потрібна Україні 

Ми живемо в час безглуздя та абсурду.  

Ми стали заробітчанами на чужині і як жебраки просимо у всіх кредити та інвестиції. Боремося з 

сусідом якого не спроможні перемогти, і якого не можливо позбутися. Гібридна війна забирає 

найкращих наших синів, а їх діти успадковують хіба що нашу з вами бідність. Ми живемо на одній 

з найбагатших земель світу, в злиднях, позбавлені жодних перспектив на краще майбутнє. 

В Україні збудовано десятки мільйонів метрів квадратних нового житла, яке стоїть не 

реалізоване. Мільйони сімей не спроможні його придбати. Ми завозимо зі всього світу старе 

авто, непотріб для розвинених країн, щоб потім забруднювати власну екологію та витрачати 

кошти на ремонт. Купити нове авто для більшості з нас не під силу. Ми «успішно» боремося з 

тіньовою економікою, розуміючи, що власну тінь не можливо побороти. ЇЇ можна лише 

позбутися, направивши на тінь світло.  

Основні аспекти 

Система ПРОЗЕТ – це планове управління щоденним ринком споживання.  

Простіше кажучи: купляю хліб, молоко, заправляю своє авто, придбав будь який товар чи послугу 

– викупляю власну квартиру, автомобіль, отримую безкоштовне страхування та додаткові 

прибутки.  

Квартиру та автомобіль отримую авансом, в розстрочку до 45 років, без першого внеску та 

додаткових відсотків.  

Квартира «під ключ» з ремонтом, меблями, побутовою технікою, енергозберігаючі технології;  

Автомобіль: кожні п’ять років заміна на новий.  

Всі виплати в гривні. Розмір щомісячного внеску за квартиру встановлюється в день підписання 

договору і є НЕЗМІННИМ (!) підкреслюю: НЕЗМІННИМ (!)  на весь строк викупу житла, кожна 

оплата проводиться за прожитий місяць. 

Розмір щомісячного внеску за автомобіль є НЕЗМІННИМ (!) протягом кожних 5 років 

користування, до заміни на новий. Кожна оплата проводиться за минулий місяць користування.  

ПРОЗЕТ гарантує, що купляючи звичайні товари щоденного попиту лише на загальну суму 700 

грн. на місяць, кожний бажаючий може стати на чергу та отримати на умовах програми 

квартиру чи авто на суму не менше 700 000 грн. І покупець, навіть крайній на черзі не буде 

чекати більше 15 років.  

Тобто: витрачаємо ті ж  кошти, на ті ж товари, що купуємо сьогодні, але єдина умова - оплату 

проводимо через картку ПРОЗЕТ.  

Тож все це та багато іншого, команда ПРОЗЕТ вже підготувала для впровадження в Україні 

Запитання від скептика:  700 грн. помножити на 12 місяців та на 15 років дорівнює 

лише 126 000 грн. А де ж 700 000 грн.?  

Хочу внести уточнення: ПРОЗЕТ не заробляє кошти на реалізації квартир! Квартирою чи 

автомобілем ми авансуємо покупця. ПРОЗЕТ отримує прибуток від процесу капіталізації, що 

створюється роздрібним ринком, або ринком В2В.  



Чому до 15 років? Тому, що за офіційними статистичними даними, ринок В2В сьогодні в Україні 

складає оборот 50 мільярдів доларів в рік. Ще стільки ж - тіньовий.  

Такі показники доводять, що можна будувати, або купувати нові квартири чи авто на суму більш, 

як 30 мільярдів доларів щороку. Теоретично, навіть, якщо все населення України буде стояти на 

черзі в ПРОЗЕТ, то всіх бажаючих можна забезпечити житлом вже за десять років.  А термін 

очікування до 15 років гарантовано умовами Публічного Договору, що є юридичними підставами 

відносин між Споживачем та ПРОЗЕТ. Текст договору розміщено на офіційному сайті 

(prozet.com.ua).  

 

Як на проект може вплинути кризова ситуація 

Криза – це втрата довіри всіх  до всього. Найкращий спосіб повернути довіру – це передоплата.  

ПРОЗЕТ це постійне джерело поповнення бюджету: Державного, місцевого та сімейного. 

Система перерозподіляє сьогодні існуючі видатки виробників, капіталізує їх та передає кінцевому 

споживачу у вигляді додаткових матеріальних благ. І робить це постійно, адже ринок 

споживання буде існувати завжди, доки існує людство. Головне – жодних видатків з 

держбюджету, навпаки – постійне додаткове його наповнення, повна прозорість та безпека руху 

товарів та коштів. 

Система ПРОЗЕТ в повному розумінні цього слова проливає світло на тінь економіки. Це 

автоматично запобігає тіньовій економіці та гарантує якість та чесність відносин між Виробником 

та Споживачем, забезпечуючи обом сторонам стабільну та вигідну співпрацю. 

Чим ПРОЗЕТ є цікавим для Споживача 

Крім цінностей матеріальних та духовних, в кожного з нас є цінності НЕ матеріальні: Це досвід, 

знання, вміння і інше. Найдорожче з нематеріального - це наше право вибору, за яке на 

сучасному ринку ведеться жорстока боротьба між учасниками, які часто густо не гребують дуже 

навіть сумнівними методами. Сьогодні кінцевому споживачу, нам з вами, відведена роль здобичі 

на полюванні в існуючому бізнесі. І ми, Споживачі - щодня ВІДДАЄМО комусь з них свій вибір 

безкоштовно. Погоджуєтеся? 

Що забезпечує система ПРОЗЕТ:  

ПРОЗЕТ ставить кінцевого споживача на чолі бізнес процесу.  

Ми, споживачі, авансом отримуємо квартири, авто, гроші, страхування і так далі. В замін 

віддаємо своє право вибору на користь того чи іншого виробника, будівельника, тієї чи іншої 

послуги. Тобто: Споживач віддає свою прихильність, а Виробник відповідає за якість та 

ділиться надприбутком зі Споживачем. 

Чим система ПРОЗЕТ може зацікавити світовий ринок 

Сьогодні, основа всієї світової економіки - класична фінансова піраміда. Ринок накопичення 

удавкою стискає ринок споживання. Відтак - стагнації світової економіки та кризові прояви. 

Умовно кажучи – ми «стоїмо на голові».  

Наведу декілька прикладів існуючих проблем та їх вирішення через ПРОЗЕТ:  



Світовий ринок страхування. Він не досконалий. Страхується лише людина, як  робітник. Тобто, у 

вас є кошти - ми вас застрахуємо. Точніше, відберемо страхові платежі. ….ПРОЗЕТ - впроваджує 

систему страхування людини, як Споживача. Страхові платежі через систему ПРОЗЕТ сплачує 

виробник. Споживач лише отримує страхову винагороду. Але він, споживач, віддає виробнику 

своє право вибору. Сьогодні ми з вами це робимо щодня безкоштовно. Виробник, отримуючи 

прихильність Споживача, заробляє більше і ділиться з ним своїм надприбутком через ПРОЗЕТ. 

Ще один приклад. Виробництво автотранспорту. Сьогодні існує в світі кілька «кладовищ» нового 

автотранспорту. Вдумайтесь – виробленого, без дефектів, відправленого з конвеєра напряму на 

кладовище. Парадокс в тому, що не існує можливості їх продати не руйнуючи світовий ринок. 

Чому? Зупинити виробництво не можна, і знизити ціну реалізації не можна. Економісти мене 

зрозуміють.  …ПРОЗЕТ викуповує нові автомобілі, віддає в користування, а через 5 років  їх 

утилізує та купляє нові.  

Таких прикладів маю багато. 

Отож ПРОЗЕТ - це і є Здоровий Глузд в економіці. Виграють всі. 

Готовність до запуску 

На сьогодні проект готовий до запуску. Позаду багато роботи: експертизи фахівців від економіки 

та аудиту, забезпечення юридичного захисту Споживача, переговори та підписання договорів з 

виробниками, забудовниками та іншими партнерами, вдалий пробний запуск системи у 2012-13 

роках та багато іншого. 

Отже, давайте станемо Мудрими та Багатими, на відміну вислову «чому бідний? – бо дурний, 

чому дурний? - бо бідний». Вийти з цього кола спроможні тільки ми самі, ніхто нам не допоможе, 

ні влада ні зброя ні закордонні друзі. В народі говорять: «спасіння утопаючого, справа рук самого 

утопаючого».  

ПРОЗЕТ здатна згуртувати суспільство для досягнення простої мети – жити краще. І нехай нам 

всім, в решті решт, усміхнеться Доля! 

 


