16 вересня 2019 р.

Засадничі принципи, що стосуються економічної політики
та судової гілки влади в Україні
Ми, українські бізнесові лідери, що ниже підписалися, висловлюємо свою прихильність
наведеним нижче принципам, що стосуються верховенства закону та економічної політики в
Україні. Ми робимо це з метою допомогти у виробленні стабільних принципів, що сприяють
подальшому розвитку української економіки. Ці принципи перераховано не за пріоритетністю.
1. Фундаментальною проблемою в Україні є неадекватне функціонування системи
правоохоронних органів, що має результатом відсутність захисту прав приватної
власності. Прокуратуру слід позбавити надмірних повноважень, успадкованих нею від
радянських часів, а реформу прокурорської функції слід запустити на новий виток,
результатом чого має стати компетентна, некорумпована і не залежна від політичного
впливу прокуратура.
2. Процес реформування судової системи необхідно скоригувати таким чином, щоб в її
результаті на своїх посадах залишилися лише ті судді, чия відданість моральним
принципам є доведеною.
3. Правоохоронні органи мають забезпечувати верховенство закону, а не виконувати
функцію корпоративного рейдерства. Зокрема, слід ліквідувати департамент боротьби
з економічними злочинами в СБУ. СБУ не повинна займатися економічними злочинами.
4. Слід завершити створення цілісної системи антикорупційних органів. Має почати
роботу справді незалежний Антикорупційний суд; слід захистити Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ); Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАЗК) слід реформувати так, щоб воно могло почати працювати; слід
призначити ефективного антикорупційного прокурора.
5. Ціни на енергоносії мають бути уніфіковані та визначатися реальними відкритими
ринками, які слід утворити якомога скоріше.
6. Регуляторні норми, перевірки та інспекційні органи, які застаріли та лише завдають
шкоди, слід ліквідувати. Залишкові нерегульовані монополії слід ліквідувати; у країні
має провадитися ефективна політика підтримки конкурентного середовища.
7. Державні закупівлі та державні продажі мають відбуватися на прозорій та конкурентній
основі за допомогою електронних торгів.
8. Нестратегічні державні активи слід приватизувати на прозорих і конкурентних
аукціонах, а в решті державних компаній слід запровадити належну структуру
корпоративного управління з незалежними спостережними радами.
9. Приватний продаж сільськогосподарських земель слід легалізувати у такій формі, яка
гарантувала б майнові права усіх землевласників.
10. Податкова і митна системи мають стати максимально простими, прозорими і
законними, з тим, щоб усі платили податки.
11. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників усіх підприємств та інших

11. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників усіх підприємств та інших
високовартісних активів в Україні має бути публічно доступною.
12. З урахуванням того, що раніше декларація активів не проводилася, а також тих обсягів,
що їх досягла тіньова економіка, після того як володіння підприємствами та іншими
активами буде задекларовано, легітимність такого володіння більше не має ставитися
під сумнів.
13. Незалежність Національного банку України має зберігатися.
14. Необхідно встановити суворі правила стосовно конфлікту інтересів як для чиновників,
так і для парламентарів, а також запровадити механізми забезпечення неухильного
виконання таких правил.
15. Україна має прагнути до європейської інтеграції шляхом виконання умов Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом.

Ми сподіваємося, що в Україні буде створено вище описані умови, що дозволить бізнес-лідерам
більше не мати потреби йти в політику, щоб захистити легітимні права свого бізнесу.
Представники великого бізнесу України, що висловили попередню згоду з текстом принципів
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Віталій Антонов, “Галнафтогаз”
Рінат Ахметов, “СКМ”
Олег Бахматюк, “Укрлендфармінг”
Олексій Вадатурський, “Нібулон”
Віталій Гайдук, “Індустріальна група”
Галина Герега, “Епіцентр”
Олександр Герега, “Епіцентр”
Микола Злочевський, “Бурісма”
Борис Колесніков, “АПК-ІНВЕСТ”
Юрій Косюк, “МХП”
Вадим Новинський, “Смарт-холдинг”
Андрій Ставніцер, “ТІС”
Сергій Тарута, “ІСД”
Сергій Тігіпко, група “ТАС”
Василь Хмельницький, “UFuture”

