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Ідея 

 

Мене звати Олексій Мовчан, і я вірю, що зможу зробити Україну багатшою. 

 

Після Революції Гідності відкрилася величезна можливість змінити щось не тільки в 

рамках одного міста, а в масштабах всієї країни. Я знайшов для себе спосіб 

скористатись цією можливістю, і приєднався до проекту ProZorro.Продажі. Це - 

команда професіоналів, таких само молодих людей як і я. Вони зібралися разом із 

амбітною метою: зробити продаж державного майна прозорим. 

 

В чому суть цієї реформи? Ми створили унікальну прозору електронну систему, через 

яку держава може продавати будь-що. Наприклад, майно банків-банкрутів, чи 

металобрухт, або навіть здавати в оренду комунальні будівлі. 

  

Наша система вже діє. Вона відкриває доступ до аукціонів всім бажаючим: вони чесно 

змагаються за лоти, і дають більшу ціну. Це дозволяє заробляти більше грошей -  як 

великим державним компаніям, так і невеликим містам і селам. І спрямовувати ці гроші 

на ваші потреби  - нові дороги, школи, лікарні і багато іншого. 

 

Загалом завдяки системі ProZorro.Продажі було згенеровано більше 15 млрд грн, а це 

значить, що ми знаємо, як продавати майно.  

 

Ми вже підключили до системи десятки міст. За 2 роки роботи вони продали/здали в 

оренду майна на суму більш ніж 500 млн грн. Наша наступна мета - запровадити 

систему ProZorro.Продажі по всій Україні як інструмент для ефективного 

управління комунальним майном. Це і є моє головне завдання в проекті. 

 

Проблема 

 

Мій проект - про прозорість в управлінні комунальним майном. Здавалося б, хто може 

бути проти? Але ,на жаль, не всі поспішають переходити на прозору систему. Є дві 

основні проблеми. 

  

Перша - не всі добре розуміють, як саме працює електронна система ProZorro.Продажі 

та які переваги вона несе для громади, тобто для всіх нас. Тому моя задача - 

розповісти про реформу, навчити і пояснити, як користуватися системою. 

 

Друга проблема - це корупція. Іноді влада на місцях чинить супротив, бо стара, 

корупційна система, дозволяє чиновникам обкрадати бюджет. Від цього страждає 

насамперед місто. Бо замість ваших потреб, гроші йдуть на яхти й маєтки.  

 

І тут мені дуже потрібна ваша підтримка. Саме ви призначаєте міську владу. А отже у 

ваших силах змусити їх працювати чесно. 



 

Цілі 

 

Моя мета - зробити так, щоб про ProZorro.Продажі знали в кожному місті і селі. Для 

цього я подорожую по всій країні, розповідаю про електронні аукціони і показую 

конкретні результати. Бо ми це вже робимо кількома десятками міст. 

 

Я хочу розповісти кожному українцю і керівнику кожного міста про можливості системи 

ProZorro.Продажі. Вся країна має знати, як краще продавати, здавати в оренду 

комунальну власність. І участь в проекті “Нові лідери” допоможе мені в цьому. 

 

Завдання і шляхи реалізації 

 

За наступний рік я маю підключити всі обласні центри до системи. А до кінця 2020 року 

з ProZorro.Продажі мають працювати всі невеличкі міста і села.  

 

Я маю чіткий план дій, який складається з трьох пунктів. 

 

1. Я розкажу у кожному містечку України про те, як працює система і як її можна 

використовувати на користь громад, як обліковувати комунальне майно, здавати його в 

оренду на прозорому аукціоні чи продавати. 

 

2. Я покажу на конкретному прикладі, як ефективно впроваджувати реформи на 

місцевому рівні: як взяти старий міський автобус, або брухт, чи знесений пам’ятник, 

виставити його на електронний  аукціон і продати за максимальною ціною. Це буде 

таке собі ТБ-шоу: реформа держпродажів у прямому ефірі! 

 

3. Я проведу навчання для активістів, для всіх небайдужих, щоб кожен охочий знав про 

те, як зробити громаду багатшою. Я навчу усіх бажаючих, як за допомогою нашої 

системи контролювати діяльність місцевої влади. Бо вона має працювати на вас. 

 

У кожному із ваших міст, як і у моєму рідному Кременчуці, є люди, які можуть вплинути 

на розвиток реформи. Я хочу, щоб ці люди мене почули.  

 

Для цього мені потрібна ваша підтримка. Яка саме? 

 

● По-перше, підтримайте мою участь в проекті. Бо для мене - це можливість 

розповісти про реформу по всій країні. 

● По-друге, дізнайтесь більше про прозорий продаж. Навіть якщо ви самі не 

будете брати участь в аукціонах, дізнайтеся, чому так важливо, щоб вони були 

прозорі. 

● По-третє, підтримайте запуск ProZorro.Продажі в своєму місті чи селі. Бо це - 

ваші гроші, гроші ваших рідних і друзів, гроші вашої громади. 

   

Ви маєте право знати про ті можливості, які у вас є. І вимагати кращого. Я вірю, що 

разом ми зробимо ваше місто заможнішим. 

 

 


