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Якось мій батько прочи-
тав в газеті оголошен-

ня такого змісту: «Продаж картриджів 
для лазерних принтерів». Тоді – це було 
років 25 тому – він задумливо сказав 
мені, що з п’яти слів оголошення він 
зрозумів лише два: «продаж» і «для». 

Сьогодні таким оголошенням мало 
кого здивуєш. Більше того, в нашу 
мову легко увійшли слова на кшталт 
«смартфон», «гаджет», «великі дані», 3D, 
ІТ-технології. Це – відображення тих 
фундаментальних змін, які сьогодні від-
буваються у світі. 

Прискорюється динаміка соціальних 
та економічних процесів, за якою почи-
нають не встигати традиційні інститути 
держави. Дехто, прагнучи вберегтися 
від змін,  намагається міцніше затягну-
ти гайки державного апарату. Але це 

шлях в нікуди. Зміни неможливо спинити. Вони будуть просочуватися через 
будь-які огорожі. Спочатку тонким струмком, потім потоком, а потім вони вза-
галі змиють той застарілий устрій, який їм заважав. 

Дехто, як Естонія, Швейцарія, Японія та США, не тільки впроваджують ці змі-
ни в існуючі соціально-політичні та економічні інститути. Вони стимулюють 
і підтримують їх, вбачаючи в цьому запоруку гармонійного, мирного та ща-
сливого майбутнього. 

Зміни неможливо спинити. Натомість, їх можна очолити або, принаймні, до-
лучитися до них. І стрімко збільшити свій внесок у розвиток цивілізації – і у 
розвиток власної країни. 

Ми маємо переусвідомити значення таких понять як «держава», «громадя-
нин», «влада», «податки». На жаль, сьогодні ми досі живемо в старій системі 
координат, де держава сприймається як апарат примусу, влада – як така, що 
належить чиновникам-феодалам, податки – як дань, що збирається з підда-
них, а громадяни – як ті самі піддані. У новій системі держава перетворюєть-
ся на простір для самореалізації та набір сервісів, громадянин – на джерело 
влади, чиновники – на найманих менеджерів, а податки – на можливості.

Сьогодні реальна сила та влада зосереджена в руках політичних та фінансо-
вих еліт, ціллю яких є власний добробут, а не добробут народу. І, на жаль, цей 
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елітарний егоцентризм призводить до воєн, революцій, фінансових криз, 
екологічних катастроф – це все наслідки хибних рішень привілейованих, елі-
тарних груп, але ж не громадян. 

Тому зараз настав час творити нову систему – прямої цифрової демократії 
та Неоекономіки. Систему, яка буде давати виклики новому часу та спира-
тиметься на сучасні технології та на волю людей. 

І другий виклик, який залишається у нашої держави – це захист нашої дер-
жави, її суверенітету та повне відновлення контролю над окупованими та 
анексованими територіями.  

Я знаю, що на цьому шляху є багато скептиків та диванних експертів. Для них 
все «неможливо», «не на часі», «не в наших умовах». Тому я апелюю до тих 
людей, які вірять у силу волі і в те, що майбутнє дійсно залежить від наших ці-
леспрямованих та скоординованих дій, і кажу: «Прийшов ваш час управляти 
державою». 

Існуючій  системі олігархії ми протиставимо волю народу, науковий прогрес, 
технології, сотні тисяч людей змін, наші знання, вміння.  Нашою перемогою 
над даною системою стане створення успішної великої України, яка стане 
країною № 1 в Європі.

ЦЯ МЕТА ВАРТА ТОГО, ЩОБ  ОБ’ЄДНАТИСЯ  
ТА  ПОБОРОТИСЯ  ЗАРАДИ НЕЇ! 

Юрій Дерев’янко, 
кандидат в Президенти України 

СТАРА СИСТЕМА:  
«ФЕОДАЛЬНО- 
ОЛІГАРХІЧНА»

НОВА СИСТЕМА: «ПРЯМА 
ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ  
ТА НЕОЕКОНОМІКА»

Держава

Громадянин

апарат 
примусу

підданий

феодали,  
які є владою

дань

екосистема для  
самореалізації та  
сервіси для громадян

джерело 
влади

наймані 
менеджери

можливості

Чиновники

Податки



• без інфляції та росту цін
• гідна зарплата
• хороша робота
• добре здоров’я та професійне лікування 
• достойна старість
• сповнена надій молодість
• чисте довкілля

ЖИТИ ВПЕВНЕНО:

• сильна армія
• право на захист за допомогою зброї
• безпека на вулицях
• справедливі суди
• повернення окупованих  

територій та Криму

БЕЗПЕЧНА КРАЇНА:

• самореалізація 
• сучасна шкільна і вища освіта
• вільний конкурентний ринок, демонополізація
• зниження податків та їхньої кількості
• захист права власності
• відкрита митниця та безмитне ввезення товарів

НОВІ МОЖЛИВОСТІ:
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• виборність місцевих керівників поліції  
та суддів першої інстанції

• відкликання депутатів та висловлення  
недовіри чиновникам

• можливість прийняття рішень через місцеві  
та національні референдуми (окрім питань  
територіальної цілісності)

ВЛАДА – ЦЕ ТИ:

• чиновник – ваш найманий менеджер
• без корупції, черг і приниження
• повне покриття території України  

безкоштовним Інтернетом
• можливість отримання державних  

послуг через електронний кабінет
• електронні вибори з можливістю  

проголосувати з будь-якої точки світу

ДЕРЖАВА-СЕРВІС:



Чим відрізняється життя в єв-
ропейських країнах від життя 
в Україні? Ви скажете: рівнем 
заможності людей. Але це не 

основне. В Європі люди живуть впев-
нено у завтрішньому дні. Впевненість 
– це те, що витає в повітрі. Це те, що 
відчувається на підсвідомому рівні. 
Європейці знають, що раптом вони 
потраплять до лікарні їм вчасно нада-
дуть якісне лікування, що у випадку 
несправедливості – можна сподіва-
тися на справедливий суд, що відпу-
скати на вулиці дітей – безпечно, а на 
старості вони матимуть можливість 
гідно себе почувати та подорожувати. 

Зусилля мільйонів українців мають 
бути спрямовані на побудову дер-
жави, яка визначається терміном 
«правова». В такій державі влада і 
народ домовляються про рівні для 
всіх правила гри – державні закони, 
і керуються ними в усіх сферах жит-
тя. Такою є європейська демократія, 
до якої ми прямуємо. 

В такій країні можна буде жити та 
бути впевненим у тому, що закони 
діятимуть справедливо, що держава 
зробить усе, щоб забезпечити твої 
права і свободи, впевненим у тому, 
що завтра вистачить на продукти, 
а поліція захистить тебе, що бізнес, 
який ти відкрив, не відіжмуть, що по-
рушники закону обов’язково будуть 
покарані, що в разі скрутних обста-
вин ти отримаєш від держави соці-
альну допомогу, а у випадку хворо-
би – якісне лікування.

ПРИЗУПИНЕННЯ  
ІНФЛЯЦІЇ ТА РОСТУ ЦІН 
Неможливо жити впевнено, якщо 
ціни постійно ростуть, а твої заоща-
дження – знецінюються. Сьогодні на-
віть умовний «середній клас» почува-
ється невпевнено. Не говорячи вже 
про людей, які живуть на пенсію чи 
мінімальну заробітну плату, що фак-
тично означає – за межею бідності. 

#ЖИТИ ВПЕВНЕНО
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Зупинити інфляцію та ріст цін мож-
ливо одним єдиним шляхом: це 
впровадити систему Неоекономіки 
та забезпечити швидке економічне 
зростання водночас із правильною 
політикою Національного банку, за-
лученням валюти в країну через екс-
порт та потужні іноземні інвестиції. 

СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я ТА СТРАХОВА 
МЕДИЦИНА, ЯКА  
ПОВНІСТЮ ПОКРИВАЄ 
ЛІКУВАННЯ
Людина має отримувати здоров’я 
замість довідок. Сьогодні людина 
звертається до лікаря, коли в неї 
вже щось болить. Це кардинально 
неправильна система організації 
охорони здоров’я. Адже успіх охоро-
ни здоров’я має вимірюватися тим, 
скільком людям вдалося якнайдов-

ше зберегти добре здоров’я. 

Система охорони здоров’я 
складається з двох рівнів.

 Перший  – це система збе-
реження здоров’я, яка 

організовується на рівні 
громад, де живе люди-
на. Ні для кого не се-
крет, що на 10% здоров’я 
людини залежить від 
рівня розвитку меди-
цини, на 20% – від спад-
ковості і на 70% від того, 

що вона їсть, п’є, яким повітрям ди-
хає та який спосіб життя веде.

Тому система збереження здоров’я 
спрямована на створення умов для 
якісного життя. А це і постійний мо-
ніторинг стану здоров’я, профілак-
тика здоров’я, якість продуктів хар-
чування, води, екології, можливості 
для заняття спортом та заохочення 
і популяризація ведення здорово-
го способу життя. 

І  друга складова  – це та, що за-
безпечує якісне лікування – си-
стема медичного страхування. 
Ця система поширюється на усіх 
громадян, незалежно від статків та 
гарантує повний пакет необхідних 
медичних послуг у випадку хворо-
би – як на первинному рівні, так і на 
рівні забезпечення лікування важ-
ких та специфічних хвороб. 

Конкуренція та формування плато-
спроможного медичного ринку при 
впровадженні страхової медицини 
за 5 років перетворить занедбані 
лікарні радянського типу в сучасні 
лікарні з найкращим обладнанням. 

Значна частина ліків входить у па-
кет медичного страхування і нада-
ється людині безкоштовно.

ОСОБИСТЕ  
УПРАВЛІННЯ  
ПЕНСІЙНИМИ  
НАКОПИЧЕННЯМИ ТА 
СПАДКУВАННЯ ПЕНСІЇ
Сьогодні «Пенсійний фонд» фак-
тично відсутній. Як таких накопи-
чень немає, а пенсії постійно доту-
ються з державного бюджету. Якщо 
так буде тривати і надалі, то люди, 
яким зараз 30-40 років, пенсію точ-
но не отримають. 

Система пенсійного забезпечення 
має бути терміново реформована. 

10% рівень розвитку 
медицини

спадковість

їжа, вода, повітря,  
спосіб життя

20%

70%



Кожен громадянин має пов-
ний доступ до інформації про 
свій пенсійний рахунок та може 
використовувати кошти, вий-
шовши на пенсію. У випадку 
смерті пенсійні накопичення не 
зникають, а передаються у спадок.  

ВІДЧУТТЯ  
ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ВПЕВНЕНІСТЬ  
У СВОЇЙ ДЕРЖАВІ: 
Ви маєте почувати себе впевнено, 
коли виходите на вулицю: 

 не боятися, що на вас  
нападуть зловмисники  
і відберуть гаманець,

 не боятися, що ваша дитина 
впаде у відкритий люк,

 не боятися, що п’яний мажор 
зіб’є вас прямо на зупинці.

Українці мають бути впевнені в 
тому, що правоохоронці вчасно 
прибудуть на допомогу і захистять 
їх. Впевненими в тому, що кожен 
чиновник просто якісно виконує 
свою роботу. Це можливо тільки 

тоді, коли кожен чиновник пере-
усвідомить саме призначення 
держави як сервісу, а себе – як 
найнятого менеджера, який має 
громадянам цей сервіс забезпечи-
ти. Окрім того, кожен чиновник має 
нести жорстку відповідальність 
за невиконання своїх обов’язків.  

ГАРАНТІЯ ЖИТТЯ  
В ЧИСТОМУ  
НАВКОЛИШНЬОМУ  
СЕРЕДОВИЩІ. 
Екологічно чисте довкілля стає однією 
із головних вимог ХХІ сторіччя. Право 
на чисте повітря, чисту воду має ста-
ти одним із базових прав людини, що 
гарантовані державою. Індустріальні 
країни розплачуються за зростання 
своєї економіки отруйними річками 
та ґрунтами, збільшенням рівня за-
хворюваності. Четверта Індустріальна 
революція концентрується на інтелек-
туальному і високотехнологічному ви-
робництві, яке є дружнім до природи. 

Впровадження систем автоматич-
ного моніторингу чистоти повітря 
та води, результати якого відобра-
жаються онлайн.
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Ми ведемо війну в декіль-
кох вимірах. І ми не за-
вершимо її винятково 
військовими методами 

– для того, щоб по справжньому пе-
ремогти, Україні потрібно спочатку 
радикально трансформувати себе 
зсередини. Для цього нам необхід-
ні нові інституції та інститути, нові 
соціальні, політичні та економічні 
практики, нові підходи у відноси-
нах між владою і громадянами, про 
які, власне, і йдеться у цій програмі.

Іншими словами, ми маємо стати 
не тільки сильними, отримавши не-
обхідний економічний та соціаль-
но-політичний запас міцності. Ми 
маємо стати також «країною, якій 
вдалося», яка назавжди позбавить 
привабливості химерний імпер-
ський проект Росії.

Звісно, нам не обійтися без нової по-
тужної армії, без принципово нового 
для України підходу до безпеки та без 
чіткого плану щодо повернення та 
відновлення окупованих територій.

КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКИ 
ТА ОБОРОНИ
Україна прискорить формуван-
ня сучасної професійної армії, яка 
буде побудована за стандартами 
НАТО. Озброєння, протоколи, про-
цедури та норми українських вій-
ськових сил мають бути повністю 
сумісними з військовими силами 
Північноатлантичного альянсу.

Створення такої армії вимагає від-
повідних витрат. Тому військовий 
бюджет України становитиме не 
менше 5% ВВП. Це в два рази біль-
ше, ніж складав військовий бюджет 
у 2017 році, і в цілому відповідає ре-
альним потребам збройних сил.

Професійна армія буде доповнена 
резервною армією, побудованою за 
територіальним принципом. Струк-
тури, навчання та процедури резер-
ву будуть розроблені відповідно до 
потреб ЗСУ, з метою забезпечення 
швидкого та ефективного розгор-
тання та взаємодії резервної армії з 

#БЕЗПЕЧНА КРАЇНА 



регулярними військовими частина-
ми у випадку необхідності. Буде від-
новлена система патріотично-вій-
ськового виховання для дітей віком 
від 12 років та система їхньої спор-
тивної та стрілецької підготовки. 

Крім того, законодавчо буде внор-
мовано право громадян на захист 
за допомогою вогнепальної зброї 
та прийнято закони, спрямовані на 
лібералізацію обігу цивільної зброї 
в Україні. Це дозволить сформувати 
принципово новий погляд на особи-
сту (а відтак – і національну) безпеку 
та спростить процес підготовки ре-
зервістів завдяки підвищенню куль-
тури володінню зброєю в суспіль-
стві. Громадянин, який склав іспити 
із поводження та зберігання власної 
зброї, є психічно стійким, не має су-
димостей за статтями фізичної не-
поваги до людей та не перебуває на 
обліку в будь-яких диспансерах як 
носій невиліковної хвороби, матиме 
право на володіння зброєю.

 

ПРОЗОРЕ  
ВИКОРИСТАННЯ  
ВІЙСЬКОВОГО  
БЮДЖЕТУ
Буде запроваджена прозорість ви-
трат військового бюджету України з 
забезпеченням балансу між секрет-
ністю (таємністю) та прозорістю Це 
буде зроблено як за допомогою су-
часних технологій (доступність вій-
ськових витрат – крім секретних – 
он-лайн, використання блокчейну та 
смарт-контрактів, відкритої тендер-
ної платформи на поставки продук-
ції та послуг збройним силам), так і 
за допомогою громадських наглядо-
вих рад. Буде скасована монополія 
Укроборонпрому на постачання армії 
товарів, робіт і послуг в сфері озбро-
єнь, забезпечена вільна конкуренція 
підприємств усіх форм власності.

ФІНАНСОВИЙ  
ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ 
ЗРУЙНОВАНИХ  
ВІЙНОЮ ТЕРИТОРІЙ
Країни-підписанти Будапештського 
меморандуму (крім Російської Фе-
дерації) та країни, які впровадили 
санкції щодо Росії, будуть запрошені 
до створення спільного з Україною 
Фінансового плану, спрямовано-
го на відновлення інфраструктури 
зруйнованих війною територій.

Інтерес цих країн щодо участі в Пла-
ні полягатиме у відновленні стабіль-
ності та підвищенні безпеки в регіоні 
Центрально-Східної Європи, а відтак 
і на європейському континенті. Цей 
інтерес включатиме також вигоди від 
зменшення загроз, зменшення витрат 
на колективну оборону та відновлен-
ня економічної співпраці між держава-
ми, що була припинена через санкції.

З метою реалізації Фінансового 
плану, на тимчасово окуповані те-
риторії будуть введені міжнародні 
військова та поліцейська місії та 
цивільна адміністрація, сформова-
ні з представників країн-учасників 
Фінансового плану.

 

ВІЙСЬКОВА,  
ПОЛІЦЕЙСЬКА  
ТА ЦИВІЛЬНА МІСІЇ  
НА ДОНБАСІ 
Після прийняття фінансового плану 
на окуповані території будуть вве-
дені міжнародні місії для підготовки 
повернення цих території під кон-
троль України. Головним завданням 
військової місії є супровід виведення 
підрозділів російської армії з тимча-
сово окупованих територій Донбасу, 
а також відновлення контролю над 
цими ділянками українсько-росій-
ського кордону та лінією зіткнення. 
Наступним кроком стане роззбро-



011КОД НОВОЇ КРАЇНИ

єння незаконних збройних форму-
вань та розмінування території.

Завданням поліцейської місії є за-
безпечення громадського порядку, 
прав і свобод громадян та дотри-
мання законів України на звільне-
них територіях, захист тимчасових 
цивільно-військових адміністрацій 
та вилучення незаконної зброї.

Цивільна місія здійснюватиме адмі-
ністрування всіх фінансів на окупо-
ваній території.

Термін роботи місій: 3-5 років. Через 
3-5 років на звільнених територіях 
будуть проведені місцеві вибори та 
запрацюють повністю цивільні адмі-
ністрації, що означатиме завершення 
першого етапу реінтеграції Донбасу.

КРИМ
Ми маємо зберігати чітку позицію: 
Крим – це Україна. За час, поки Україна 

та українська армія ставатимуть силь-
нішими, ми маємо посилювати дипло-
матичний тиск, не даючи можливості 
продовжувати легалізацію анексії на 
міжнародному рівні. Якщо хтось ска-
же зараз, що поверне Крим за кіль-
ка років – це популізм. Але я знаю, 
що прийде час – і це станеться дуже 
швидко – і Крим буде знову україн-
ським, а імперська Росія зазнає краху.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
Одним із головних векторів зовніш-
ньої політики є участь України в Єв-
ропейському Союзі та вступ до НАТО. 
Втім, Україна має зберегти верховен-
ство власних національних інтересів 
над інтересами союзного утворення, 
що можливо лише за умови, якщо 
ми будемо потужним регіональним 
гравцем, який чітко усвідомлює та 
здатен відстояти свої переконання. 

ПЛАН ЗВІЛЬНЕННЯ 
ДОНБАСУ
Необхідно запровадити  
вісім паралельних процесів:

1 Різке та значне посилення 
боєздатності Збройних Сил, 

що дозволяє їм швидко та високо-
точно знищувати будь-які ворожі 
об’єкти, які несуть загрозу нашим 
військам на лінії фронту (розмежу-
вання). Тобто посилення статичної 
оборони за рахунок посилення 
наших військ новим якісним 
озброєнням, технікою, засобами 
спостереження та захисту.

2  Висока безпека та захище-
ність військових складів та 

важливих військових об’єктів.

3  Введення тимчасової 
міжнародної військової 

місії миротворчих сил, які мають 
контролювати кордон між 
Україною та РФ та роззброювати 
незаконні збройні формування.

4  Введення тимчасової 
міжнародної поліцейської 

місії, що має утримувати порядок 
на територіях, які тимчасово не 
мають місцевого самоврядуван-
ня, до введення на цих територі-
ях цивільно-військових адміні-
страцій України.

5  Введення тимчасової 
міжнародної цивільної 

адміністрації, яка буде працювати 
протягом 3-5 років, допоки тривати-
ме відновлення та роззброєння.

6  Реалізація фінансово-еко-
номічного міжнародного 

Плану відновлення зруйнованих 
територій – відновлення зруйно-
ваних та залишених територій за 
рахунок держав гарантів 
Будапештського меморандуму та 
країн, які ввели санкції (окрім 
Російської Федерації).

7  Проведення виборів на 
звільнених територіях  

та таких, де встановлена цивіль-
но-військова адміністрація 
України.

8  Інтегрувати в соціаль-
но-економічну та 

культурну сферу України 
населення, що мешкає на 
звільнених територіях.



Ми виступаємо за створення Бал-
то-Чорноморського союзу – вій-
ськово-політичного та економічно-
го об’єднання країн, розташованих 
між Балтійським і Чорним морями, 
які мають споріднену історію та ін-
тереси. Цей союз має доповнити ЄС 
і НАТО, ставши додатковим поясом 
безпеки у Центрально-Східній Євро-
пі. Ядро Балто-Чорноморського сою-
зу складуть Україна, Польща, Литва, 
Естонія, Латвія, Чехія, Словаччина, 
Румунія, Молдова. В перспективі цей 
союз може бути подовжений до 
Скандинавських країн на півночі і до 
Грузії, Азербайджану та Туреччини 
на півдні задля реалізації спільних 
транснаціональних економічних та 
енергетичних проектів. 

Подовження маршрутів до країн 
Центральної Азії дасть змогу залу-
чити у економічне співробітництво 
країни, що розташовані на Шовково-
му шляху, давньому торговельному 
маршруті, що поєднував Схід і Захід. 

Ми визнаємо, що Крим і Донбас є 
невід’ємними складовими частина-
ми України. Крим є анексованим, а 
окремі регіони Донецької та Луган-
ської областей є тимчасово окупо-
ваними Російською Федерацією.

Україна має остаточно припинити всі 
види економічної взаємодії з ними, 
аби не грати на руку агресору. Агре-
сор несе повну відповідальність за 
соціально-економічний стан окупо-
ваних територій згідно з міжнарод-
ними конвенціями. Водночас, Уряд 
України має створити всі належні 
умови для підтримки біженців з Кри-
му, Донецької та Луганської областей.

Ми визнаємо Російську Федерацію 
агресором та окупантом і поклада-
ємо на неї всю повноту відповідаль-
ності за війну, розв’язану в Україні.

Нова Українська держава буде під-
тримувати і розвивати зв’язки з 
українськими діаспорами, створю-
ючи культурно-цивілізаційну мере-
жу українства по всьому світові. 

ПЛАН  
ПОВЕРНЕННЯ  
КРИМУ
Необхідно запровадити  
вісім паралельних процесів:

1 Значно посилити  
український інформа- 

ційний вплив на АРК.

2 Посилити дипломатичний 
тиск про санкції щодо РФ  

в цілому та запроваджувати 
ембарго на деякі види міжнародної 
економічної діяльності РФ зокрема.

3 Не допускати відновлення 
водопостачання, електро-

постачання та іншого забезпе-

чення з України на територію 
АРК, що окупована РФ.

4 Відновити видачу  
паспортів України  

мешканцям АРК.

5 Молодим кримчанам 
надавати преференції  

для навчання та роботи  
на території України,  
користування всіма  
правами громадян України.

6 Підтримувати Кримсько-
татарські громади та 

рухи за рахунок державного 
сприяння. Кримськотатарському 
Меджлісу надати права органу 
місцевого самоврядування.

7 Посилити частини і 
підрозділи Збройних Сил 

України вздовж адміністратив-
ного кордону України та АРК, 
зокрема, приділити значну увагу 
розбудові військово-морського 
флоту ЗС України.

8 Законодавче поле України 
поширити на фізичних та 

юридичних осіб, що мешкають або 
здійснюють господарську діяльність 
в АРК, незважаючи на відсутність їх 
реєстрації в державних органах Укра-
їни. Судові справи на території АРК за 
законами РФ вважати неправомірни-
ми, переглядати їх відповідно до 
національного законодавства 
України, в тому числі заочно. 
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#Неоекономіка

Упродовж 27 років Незалежності еконо-
міка України перебуває в стані реформ. 
Політики постійно звітують громадянам 
про те, як успішно відбуваються реформи 
під їх керівництвом, а напередодні черго-
вих виборів завжди знаходять пояснення, 
чому життя стало ще тяжчим, та обіцяють 
нові ефективні реформи – одразу після 
виборів. Цілком очевидно, що критерії 
успішності реформування, якими керують-
ся чиновники, не відповідають тим резуль-
татам, які потрібні Україні та українцям. 
Реальними ж показниками реформ ма-
ють бути ті нові можливості, які отрима-
ють громадяни в результаті: здобувати 
якісну освіту, будувати успішну кар’єру, 
розвивати бізнес в чесних конкурентних 
умовах, заощаджувати, подорожувати, 
жити в достатку. Щоб забезпечити україн-
цям ці можливості, необхідні кардинальні 
системні зміни, які передбачає впрова-
дження в Україні принципів неоекономіки.

Вірогідно, вперше термін неоеконо-
міка (нова економіка, New Economy) 
з’являється у президентській доповіді 
Білла Клінтона ще у 2001 році. Так, 
в доповіді зазначається: «За остан-
ні 8 років американська економіка 
змінилася настільки радикально, що 
багато хто вважає, що ми є свідками 
появи Нової Економіки… Хоча інновації 
та проникнення інформаційних техно-
логій однозначно є важливими, більш 
широке визначення Нової Економіки, 
що використовується в даній Доповіді, 
точніше передає масштаб нещодав-
ніх економічних змін. З’являється все 
більше свідчень щодо того, як широке 
розповсюдження інформаційних тех-
нологій стимулює визначні покращен-
ня у виробництві та інших бізнесових 
галузях за межами сектору інформа-
ційних технологій. Але інновації в ін-
формаційних технологіях не є єдиним 
джерелом такої зміни. Також з’явилася 
хвиля інновацій і в інших технологіях. 
Разом з підтримуючою публічною 
політикою, ці зміни фундаментально 
трансформують економіку».



В деяких експертних еконо-
мічних колах досі популярна 
думка, що Україні, аби досяг-
ти успіху, необхідно повтори-

ти шлях Китаю. Будувати нові заводи, 
фабрики, нарощувати видобуток ко-
рисних копалин і таке інше. 

І це абсолютно хибне уявлення. 

Не тільки тому, що ні за своїми де-
мографічними, територіальними 
та іншими показниками Україна не 
є Китаєм. І не тому, що світові не 
потрібний «другий Китай». А в пер-
шу чергу тому, що світ, в якому була 
затребувана подібна індустріальна 
міць був світом Другої промисло-
вої революції. З того часу минуло 
півстоліття, відбулася Третя про-
мислова революція і фактично 
розпочалася Четверта. 

Тому будувати економіку на прин-
ципах домінанти важкої промисло-
вості – це ніби спроба застрибнути 
в останній вагон поїзда, який по-
їхав десятки років тому. 

Четверта промислова революція 
породила нову економіку – неоеко-
номіку, що базується на пріоритеті 
інновацій, людського капіталу, ін-

формаційних технологій та дина-
міці, яка була неможливою раніше. 
Це парадигма, в якій економічна ді-
яльність не тільки створює додану 
вартість. Вона створює принципо-
во нові сфери діяльності та продук-
ти, які впливають на спосіб життя, 
політичні та соціальні інститути, 
уявлення про працю і навіть саму 
людську ідентичність. 

Світ від другої декади ХХІ століття і 
далі є світом глобальної діджиталіза-
ції, стрімкого розвитку телекомуніка-
цій, великих даних, інтернету речей, 
децентралізованих баз даних, штуч-
ного інтелекту, квантових обчислень 
та комерційного освоєння космосу. 

Але, в першу чергу, це світ вина-
ходів, постійного творчого пошу-
ку, який не визнає кордонів та 
нав’язаних державами обмежень. 

Саме тому Україна має стати країною, 
сприятливою для бізнес-інновацій. 

Цього можна досягти радикальною 
зміною податкової системи, легаліза-
цією всіх видів економічної діяльно-
сті і непорушним захистом приват-
ної власності. Але головне – в основі  
неоекономіки лежить сучасна освіта. 

Неоекономіка — нові можливості

Для кожного громадянина: 

Робота

Ріст 
достатку

Гідна 
зарплата

Стабільні 
ціни

Нижчі 
тарифи

Низький 
рівень 
інфляції
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СУЧАСНА  
ОСВІТА – ОСНОВА  
НЕОЕКОНОМІКИ 
Звичайно, говорити про неоекономіку, 
інновації та стрімкий економічний роз-
виток є сенс, коли в країні живе достат-
ня кількість освічених людей. Шкільна 
та середня освіта в Україні буде відпо-
відати вимогам сучасного світу, а ті, хто 
отримав диплом вишу, зможуть буду-
вати успішну кар’єру, не думаючи про 
необхідність емігрувати за кордон.

Чимало українських середніх шкіл 
досі працюють за радянською освіт-
ньою системою, яка є відірваною від 
реальних потреб і не здатна дати ди-
тині знання, необхідні для життя у су-

часному суспільстві. Натомість, як у 
більшості розвинених країн, шкільне 
виховання має відбуватися з ураху-
ванням індивідуальних особливос-
тей кожної дитини, має бути спрямо-
ване не лише на отримання знань, 
але і навичок їх застосування. Осві-
та, яка відповідає викликам часу, буде 
використовувати сучасні технології та 
новітні підходи в навчанні дітей.

Зміни у системі вищої освіти покла-
дуть кінець тій практиці, коли людина 
вступає до вишу лише для того, щоб 
отримати формальну «корочку», а 
потім іде працювати зовсім в іншу га-
лузь. Диплом стане гарантією пра-
цевлаштування, а обрана професія 
відповідатиме потребам ринку. На-

Чотири
індустріальні
революції
Зміни в промисловості та інновації

1784 1870 1969 Сьогодні

Індустрія 1.0

Індустрія 2.0

Індустрія 3.0

Індустрія 4.0

• Кіберфізичні 
системи

• Інтернет 
речей

• Мережі

• Автоматизація

• Комп’ютери
та електроніка

• Промислове 
виробництво

• Конвеєрна лінія

• Електроенергія

• Механізація

• Паровий двигун



вчальні заклади співпрацюватимуть з 
українськими та міжнародними ком-
паніями через «Бюро кар’єри», а сту-
денти проходитимуть реальне стажу-
вання у майбутнього роботодавця. 

Отримання середньої та вищої освіти 
буде гарантуватися державою та буде 
безумовним правом кожного громадя-
нина. Для цього батьки чи абітурієнти от-
римуватимуть освітній сертифікат, який 
надаватиме право самостійно обирати 
приватну чи державну школу чи виш. 

НОВА ПОДАТКОВА  
СИСТЕМА
Будь-яка країна світу, яка проходи-
ла стрімке економічне зростання, 
робила це в умовах дуже низьких 
податків. Саме низькі податки є ос-

новою для швидкого росту та ви-
ходу економіки з тіні. Візьмемо до 
прикладу Китай як економіку, яка 
найшвидше розвивається – під-
приємці сплачують до 10% податків 
до бюджету, решту – реінвестують 
та розвивають бізнес. Коли зро-
стала економіка скандинавських 
країн, то рівень податкового наван-
таження на економіку складав до 
20%, і лише зараз це навантаження 
складає до 50%, надаючи дуже ви-
сокі соціальні гарантії громадянам. 

Україна має стати  
лідером у Європі  
з легкості ведення 
бізнесу

З кожної заробленої 
1000 грн, держава 

відбирає близько 60%!

134 грн

48грн

ПДВ (податок на додану вартість)

Сплата мита за підакцизні товари

Стільки 
відбирають 
податки,
ще до того,
як Ви отримуєте 
гроші на руки

282грн22%

ЄСВ (Єдиний
соціальний внесок)

15грн1,5%

Військовий збір

180грн18%

ПДФО (Податок
на доходи фізичних осіб)

 

Отримали на руки

1282
грн 805

грн

Ваш залишок

623
грн

659
грн

Вам виплатили

Вам нараховано

Стільки Ви додатково сплачуєте, 
витрачаючи зароблені кошти

Скільки держава відбирає у вас через податки
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В умовах конкуренції з Китаєм, 
США для відновлення економічної 
могутності знижує податкове на-
вантаження на економіку, яке за-
раз становить 28-29%. 

В Україні податкове навантаження 
на бізнес досягає майже рівня скан-
динавських країн та складає 43%. 
Громадяни віддають до бюджету у 
вигляді різних податків 51% від заро-
блених коштів. При цьому не отриму-
ючи якісних державних сервісів, соці-
ального захисту, медицини, освіти. 

При такому високому рівні подат-
ків економічне зростання України 
неможливе. 

ПОДАТКОВА  
ТА ПЕНСІЙНА  
РЕФОРМА

зменшити податки 
та їх кількість

Поточний рівень загального по-
даткового навантаження на еко-
номіку становить 43%. Це є ос-
новною причиною високого рівня 
тінізації, демотивації для підпри-
ємниців та  неприйнятно повіль-
ного зростання темпу нашої еко-
номіки (на рівні 2-3%)

При цьому, через можливість ухи-
лятися від сплат и податків у кожної 
з галузей та форм бізнесу, структу-
ра нашої економіки постійно ви-
кривлюється в сторону офшорів та 
монополізації. В таких умовах за-
мість збільшувати продуктивность 
та впроваджувати інновації голов-
ним стає дах від ДФС та знання 
кому заносити хабарі.

Щоб відійти від подібної практики 
та звільнити економіку від фіскаль-

ного та корупційного тиску – не-
обхідно провести ліберальну по-
даткову реформу та зафіксувати 
фіскальний відсоток ВВП на рівні, 
не вищому за 30%. Для цього необ-
хідно знизити ставки ПДВ з 20% до 
15% та ПДФО – з 18% до 10% , заміни-
ти податок на прибуток – податком 
на виведений капітал та направити 
5% із існуючих 22% ЄСВ на фінан-
сування індивідуальних накопичу-
вальних пенсій. При цьому загаль-
на сума ЄСВ не може бути більше 
розміру середньої пенсії.

За рахунок детінізації, пришвид-
шеного економічного зростання 
та невикористаних компенсаторів 
реальний рівень бюджетних ви-
датків в економіці залишиться на 
поточному рівні – жодна з статей 
видатків державного бюджету при 
такому підході не потребуватиме 
скорочення.

Фіскальний підхід до системи 
особистого декларування дохо-
дів фізособами теж має бути змі-
нений. Громадяни повинні мати 
право отримувати від держави 
повну та зрозумілу інформацію 
про свої безготівкові доходи. Ці 
дані повинні надаватися держа-
вою громадянам автоматично і 
в зручній формі. Відтак заповне-
ння декларації громадянами по-
винно бути максимально автома-
тизоване.

Перелік країн з якими діють угоди 
про запобігання подвійного опо-
даткування для громадян України 
має бути розширений до всіх кра-
їн світу (крім міжнародно визна-
них офшорних юрисдикцій).

Будь-яке оподаткування доходів 
отриманих в країнах ЕС, Британ-
ської співдружності, США та Кана-
ди з яких вже сплачені податки в 
країнах отримання доходу – є не-
припустимим!



ТРИРІВНЕВА  
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В Україні одне з найвищих співвід-
ношень пенсійних виплат до ВВП 
(10,4%). Проте, це аж ніяк не забез-
печує нашим пенсіонером гідного 
забезпеченого життя, натомість 
постійно росте дефіцит Пенсійного 
фонду. Слід визнати, що підвищен-
ня ставки ЄСВ чи рівня дотацій із 
бюджету - це шлях в нікуди, яким 
ми рухаємось останні 27 років Не-
залежності, і збільшує розрив між 
офіційними зарплатами та зарп-
латою в конвертах. Натомість гід-
ні пенсії можуть бути забезпечені 
лише при виведенні реального 
фонду оплати праці з тіні та пере-
ході до індивідуальних накопичу-
вальних рахунків (Пенсійної систе-
ми другого рівня).

Справжня детінізація заробіт-
них плат і прискорене економіч-
не зростання можливі лише при 
зменшенні існуючого податкового 

навантаження на заробітну пла-
ту. А саме, запропонованого зни-
ження ставки ПДФО до 10% та об-
меженні максимального розміру 
ЄСВ на рівні середньої пенсії. До 
прикладу, в Україні офіційна частка 
заробітних плат у ВВП наразі скла-
дає всього 27%. Це наочно свідчить 
нам про те, що виведення зарплат 
в “конвертах” із тіні може прине-
сти майже 140 млрд. грн. додатко-
вих надходжень до бюджету, які із 
надлишком компенсують втрати 
від зниження ефективної ставки 
ПДФО та ЄСВ (100 млрд.).

В свою чергу, запровадження сис-
теми накопичувальних рахунків 
дозволить громадянам паралель-
но із солідарною пенсією створити 
для себе ще одне, значно надійніше 
джерело особистих заощаджень.

Враховуючи, що мінімальний робо-
чий стаж в Україні складає 30 ро-
ків, а гарантована річна дохідність 
у валюті 3,2% - особа із середньою 
заробітною платою, відкладаючи 
5% свого доходу, перед виходом 

Податки та економічне
зростання в Україні та США

ВВП $19390

Фіскальний %

Ріст ВВП

2017 р

млрд 

28-29%

4,2%

$122,2
млрд 

43%

3,1%
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на пенсію сформує накопичення 
в майже $30 тис. Це дозволить на-
віть при поточному рівні середньої 
солідарної пенсії в $100 збільшити 
щомісячні виплати до $300. Фінан-
сування накопичувальної пенсійної 
системи за описаними вище став-
ками та умовами не повинно лягати 
додатковим тягарем на доходи на-
селення та бізнесу і має бути профі-
нансоване за рахунок частини ЄСВ, 
а саме 5% із існуючих 22%. 

Таким чином, зниження ставки 
ПДВ і ПДФО до 15% та 10% відпо-
відно та зменшення сукупного 
податкового навантаження на 
економіку до 30% - рівня європей-
ських країн - дозволить Україні не 
лише закріпитись на міжнародній 
арені в ролі “нової фабрики Євро-
пи”, якою у свій час був Китай, але 
і вивільнити кошти “білого” бізне-
су під розширення діяльності та 
підвищення заробітних плат, які 
за результатами у 2,5-3 рази біль-
ше відобразяться у ВВП та надхо-
дженнях бюджету.

 

ЗАХИСТ ПРАВА  
ВЛАСНОСТІ
Сучасний Західний світ, світ багатства 
та інновацій, став можливим завдяки 
визнанню права власності як одного 
з основних прав людини. Саме не-
порушність права власності, впевне-
ність у тому, що людина не може бути 
свавільно позбавлена того, чим вона 
володіє, стимулювало розвиток під-
приємницької ініціативи та винахо-
дів, які зробили країни Заходу локо-
мотивом людської цивілізації.

Більшість проблем сучасної Украї-
ни коріниться в тому, що недотор-
канність приватної власності досі 
не стала основою внутрішньої по-
літики. Власність незахищена з 
двох причин:

Як буде зменшуватися податкове
навантаження в Україні 

Фіскальний %

Фінальний етап
реформи 

30%
(25%)

20%15%

17%
5%

ПДВ

ПДФО ЄСВ
ЄСВ

Податок
на прибуток

на виведений
капітал

10%18% 22%
Персональний
накопичувальний
пенсійний фонд

Як зменшення податкового
тиску вплине на ріст ВВП 

43% 30%
ПОДАТКОВИЙ ТИСК 

2019 2020 2021 2022

8-12%

8-12%

8-12%

8-12%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

РІСТ ВВП НА РІК



 маніпуляції з реєстрами, які 
дозволяють підробити будь-
який запис,

 несправедливий суд, який 
узаконює такі махінації.

Саме це відлякує іноземців від ін-
вестицій в країну і гальмує розви-
ток вітчизняного підприємництва.

Ми виступаємо за те, щоб захист 
чесно надбаної приватної власно-
сті став головним пріоритетом в ді-
яльності органів держави.

Приватна власність може 
«покинути» свого власника 
лише у двох випадках:

 Передача, продаж  
чи обмін, здійснені  
за доброї волі та без 
жодного примусу

 Примусове позбав-
лення права власності 
винятково за рішенням 
суду

Ніякими іншими способами 
власність не може бути  
відчужена.

Для того, щоби уникнути маніпу-
ляцій із записами, вся інформація 
щодо прав на володіння тією чи ін-
шою власністю буде зберігатися в 
децентралізованих базах даних, по-

будованих на технології блокчейн. 
Блокчейн фактично унеможливлює 
будь-які несанкціоновані зміни та 
створює недосяжний раніше рівень 
прозорості та захисту даних.

Такі явища, як «рейдерство», «віджи-
мання бізнесу», «маски-шоу» мають 
зникнути з сучасного лексикону і 
увійти в історію як ганебне явище. 

 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ  
ВСІХ ВИДІВ  
ЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ
Держава буде позбавлена більшості 
регуляторних функцій та перестане 
заважати підприємцям працювати. 
Всі види економічної діяльності бу-
дуть легалізовані на основі єдиних 
правил гри, а держава лише буде 
наглядати за їхнім дотриманням всі-
ма учасниками ринку та виконувати 
роль справедливого арбітра при ви-
никненні спірних питань.

Головне завдання держави – за-
безпечення однакових конкурент-
них умов для усіх учасників ринку.

Дозвільна система буде лікві-
дована – громадяни не потребу-
ватимуть «санкції» держави на 
ведення бізнесу, а просто пові-
домлятимуть органи держави про 
створення того чи іншого підпри-

Блокчейн (англ. block chain – ланцюжок блоків) – безперервний послідовний ланцюжок запи-
сів (блоків), побудований з використанням алгоритмів шифрування, який зберігає інформацію 
про всі здійснені в базі даних операції. Копії ланцюжків блоків зберігаються незалежно одне 
від одного на багатьох комп’ютерах (технологія peer-to-peer). Сам принцип блокчейну унемож-
ливлює внесення в розподілену базу даних несанкціонованих змін, оскільки зміна в одному 
записі вимагає зміни всієї попередньої послідовності блоків, що може відбутися тільки якщо 
така зміна відповідає певним правилам, серед яких також згода на дану зміну з боку учасни-
ків транзакції. «Легітимізувати» несанкціонований запис в обхід правил фактично неможли-
во, тому що зміна всього ланцюжка блоків, потребує гігантської обчислювальної потужності, 
витрати на яку позбавляють подібну операцію доцільності.
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на видобуток копалин чи розмі-
щення об’єктів ігрової сфери на 
своїй території, дії щодо захисту 
довкілля тощо.

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ
Творчий світ неоекономіки не суміс-
ний зі світом олігархічних монополій. 
Людей можна примусити працю-
вати на заводах та шахтах за низь-
ку платню, натомість неможливо 
примусити їх створювати інновації. 
Інтелектуальний клас буде шукати 
спосіб проявити себе та позбутися 
принизливої гегемонії олігархії – і він 
зробить це, оскільки, завдяки тех-
нологіям, кордони в сучасному світі 
стають дедалі умовнішими.

Існуючі в Україні олігархічні монопо-
лії, вибудовані та керовані ними дер-
жавні інститути є тим гальмом, що не 
дає країні рухатися вперед. Україн-
ські олігархи, які створили свої багат-
ства завдяки корупції, шахрайству, 
використанню влади та безприн-
ципності, є абсолютно неконкурент-
ними у світі ХХІ століття. Здається, не 
існує жодного успішного стартапу, 
натхненником чи замовником якого 
був би олігарх – адже сам світогляд 
цих людей не дозволяє їм припусти-
ти, що успіх може приносити розум, 
а не сила та «свої люди» у владі.

Зовсім не капітал робить олігархію 
небезпечною. Бути багатим – нор-
мально. Але олігархи багатіють 
через незаконну діяльність - мо-
нополізацію ринків, де має бути 
конкуренція; через корупцію; при-
значення підконтрольних осіб в 
правоохоронну систему, органи 
влади; через кругову поруку.

Олігархію робить небезпечною її 
зрощення з владою, переписуван-
ня законів під себе, безконтрольна 
експлуатація ресурсів країни, на-

Якби американський штат Калі-
форнія був окремою державою, 
його економіка була би п’ятою 
у світі, поступаючись лише 
економікам власне США, Китаю, 
Японії та Німеччини. Штат із 
населенням близько 40 міль-
йонів осіб (чисельність, спів-
ставна з Україною) у 2017 році 
створив ВВП на суму більше 
ніж 2,7 трильйони доларів (для 
порівняння зі 112 млрд. дол. в 
Україні). Драйверами економіки 
Каліфорнії є фінансовий сектор 
та нерухомість, оренда і лізинг, 
інформаційні технології, страху-
вання, послуги.

Саме ліберальна Каліфорнія 
стала головним центром ін-
новацій в ІТ-галузі (Кремнієва 
долина) та штатом, де знахо-
дяться штаб-квартири багатьох 
великих банків, страхових, фі-
нансових, торговельних, фарма-
цевтичних та біотехнологічних 
компаній, виробників комп’ю-
терної техніки та телекомуніка-
ційного обладнання, представ-
ництва компаній авіакосмічної 
сфери, нафтові газові та енерге-
тичні корпорації. 

ємства. Всі необхідні дозволи та 
ліцензії отримуватимуть за лічені 
години за заявним принципом 
через свій електронний кабінет. 

Законом буде врегульована та 
економічна діяльність, яка має 
певні соціальні чи екологічні за-
стереження – як видобуток ко-
рисних копалин, ігровий бізнес, 
продаж палива, алкоголю чи тю-
тюну. Займатися цими видами 
бізнесу буде можливо за умови 
виконання низки умов. Серед 
яких – згода місцевої громади 



магання законсервувати відсталі 
форми соціальних та трудових від-
носин з метою збереження й при-
множення своїх статків.

Оскільки олігархи світоглядно не-
здатні ні очолити, ні навіть вписати-
ся в парадигму неоекономіки, вони 
всіма силами заважають її станов-
ленню в Україні.

Ми проведемо масштабну демо-
нополізацію, витісняючи олігар-
хію з органів влади та засобів ма-
сової інформації. Буде створена 
низка законопроектів, які обме-
жать можливість для олігархів во-
лодіти ЗМІ, приховано фінансува-
ти політичні партії та громадські 
організації. Також буде прийнятий 
закон про лобізм, який дозволя-
тиме лобіювання інтересів тих чи 

Кому належить Україна

Ігор 
Коломойський

70% облгазів

Дмитро Фірташ

Сергій 
Льовочкін

Юрій 
Бойко

Законодавство Податки Банківська система Ціни на ЖКГ

Віктор 
Пінчук

Рінат 
Ахметов

Віктор 
Медведчук

?

Петро 
Порошенко

УРЯДВЕРХОВНА РАДА

Правоохоронні органи

НАРОД УКРАЇНИ

окремі 
депутати

+ + окремі депутати

інших фінансово-промислових 
груп винятково на основі повної 
відкритості та прозорості щодо 
замовників цих дій. А самі лобісти 
будуть перебувати під пильною 
увагою органів державної влади 
та громадських інститутів.

Монополії буде руйнувати чесна 
конкуренція, яка стане пріорите-
том в економічній політиці держа-
ви. Природні монополії будуть мати 
суттєві обмеження щодо рівня рен-
табельності, а також будуть зобов’я-
зані надавати свої послуги усім без 
винятку учасникам ринку без дис-
кримінації.

Буде забезпечено рівний доступ 
усім учасникам ринку до електрич-
них газових та інших інфраструк-
турних мереж та надр.
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П’ЯТЬ ПРІОРИТЕТІВ  
НЕОЕКОНОМІКИ
Якщо економічна модель розвит-
ку сільського господарства зали-
шиться незмінною, то ми остаточно 
перетворимося на сировинну дер-
жаву, де від краю до краю будуть 
цвісти ріпак, кукурудза та соняш-
ник, а зиск з них отримуватимуть 
великі агрохолдинги, чорноземи з 
кожним роком виснажуватимуть-
ся та втрачатимуть свою цінність, 
тваринництво і переробна промис-
ловість зникне, села біднітимуть та 
будуть позбавлені майбутнього. 

Україна володіє третиною світових 
чорноземів. Наша ціль – українські 
родючі грунти працюють на зростан-
ня заможності більше як 10 мільйонів 
українських селян,  що зайняті в сімей-
них селянських фермерських госпо-
дарствах, виробляють продукцію з 
високою доданою вартістю, формуючи 
левову частку ВВП країни та забезпе-
чуючи експорт якісної органічної сіль-
ськогосподарської продукції.  

Для досягнення таких результатів 
Україні треба розібратися з про-
блемою, вирішення якої навмисне 
затягується. Йдеться про відкри-
тий ринок землі. Ми маємо відійти 
від політики та спроби в один день 
«віджати» майже всю орендовану 
землю у її власників, під виглядом 
ринку землі, а справді захистити 
власника і в його інтересах створи-
ти ринок землі.

1Умови та інфраструктура 
для розвитку села та агро- 
промислового комплексу

Сьогодні середні фермерські госпо-
дарства, які мають поля площею 
близько 200 га, є значно ефективні-
шими у виробництві сільськогоспо-

ПЕРЕВАГИ  
НЕОЕКОНОМІКИ:

Для бізнесу: 

 Зупинення  
фіскальних репресій 

 Ліквідація Державної фіскальної  
служби, перетворення її на де-
партамент Міністерства фінансів

 Відсутність  
податкових перевірок

 Безмитне ввезення товарів  
(крім підакцизних)

 Рівні можливості доступу  
до інфраструктури  
і природних ресурсів

 Динамічний, прозорий  
та безпечний рух капіталу

 Зменшення податкового  
навантаження, проста та прозора 
система сплати податків

 Ліквідація тіньової  
економіки

 Безмитне ввезення товарів за 
рахунок простих та привабливих 
податків. Внутрішній виробник 
буде захищеним за рахунок спри-
ятливих умов ведення бізнесу

 Відкрита митниця: люди проходять 
кордон за 15 хвилин, товари – за 30 
хвилин, розмитнення автомобілів – 
10% від його вартості, розмитнення 
електрокарів – 0%.

 Скасування 80% зайвих дозво-
лів, кардинальне зменшення 
ліцензій та їх отримання он-лайн 
протягом 1 години.

 Дана податкова система найбіль-
ше відповідає духу Неоекономіки. 
Податкова система, що відповідає 
духу неоекономіки, стане  
найпрогресивнішою. 



дарської продукції, ніж великі 
агрохолдинги та малі господар-
ства. В свою чергу, надання фер-
мерам правової та фінансової 
спроможності придбати землю 
і зайнятись виробництвом про-
дукції з високим рівнем доданої 
вартості створить у сільській міс-
цевості необхідну для боротьби з 
міграцією економічну активність.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВІДКРИТИ  
РИНОК ЗЕМЛІ, НЕОБХІДНО  
ЗДІЙСНИТИ ТАКІ КРОКИ:

 1. Захистити права власності 

 Визнати недійсними поло-
ження чинних договорів 
оренди землі, якими пе-
редбачено автоматичний 
перехід орендованої землі 
у власність орендаря після 
закінчення терміну оренди 
чи запуску ринку землі.

 2. Передати землі поза межами 
населених пунктів  у власність 
об’єднаних територіальних гро-
мад у межах ОТГ, закріпивши  
це законодавчо.

Землі, які перебувають у власності 
ОТГ та центральних органів влади, 
повинні здаватись в оренду винят-
ково через аукціони на онлайн-плат-
формі. 

 3. Фінансова підтримка   
фермерства

Впровадити програми безвідсо-
ткового іпотечного кредитуван-
ня фермерства.

Якщо предметом кредитування є 
державна земля, яку фермер хоче 
взяти в оренду, то у випадку, якщо 
він запропонує на аукціоні найви-
щу ціну, то отримає безвідсоткову 
позику на 20-30 років. Оренді пла-
тежі державі будуть зараховува-
тись як погашення тіла кредиту до 
моменту повної виплати.

Якщо предметом кредитування є 
купівля приватної чи державної 
земельної ділянки, він зможе ско-
ристатись спеціальними пільго-
вими програмами кредитуван-

Середня вартість оренди
сільськогосподарської землі

Нідерланди

Данія

Австрія

Великобританія

Люксембург

Фінляндія

Польща

Болгарія

Швеція

Франція

Іспанія

Словенія

Румунія

Угорщина

Хорватія

Мальта

Литва

Чехія

Словаччина

Латвія

Україна

720

535

273

225

220

219

217

209

174

172

138

136

120

104

90

83

80

73

44

38

34

2018 рік (євро/га)
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ня, які надаватимуться банками у 
кооперації із Міністерством аграр-
ної політики. На базі Міністерства 
буде створено спеціальне кре-
дитне бюро, статутний капітал 
якого буде сформовано за раху-
нок надходжень від приватизації 
землі. Процедура отримання кре-
диту відбуватиметься за наступ-
ним алгоритмом:

1) Після виграшу на аукціоні, фер-
мер подає заявку на отримання 
кредиту під купівлю земельної 
ділянки, яка автоматично слугує 
заставою. Банк об’єктивно пере-
вірятиме платоспроможність по-
зичальника та прийматиме 50%-
ий ризик неповернення кредиту, 
оскільки максимальна сума кре-
диту складатиме лише 50% від 
заставної вартості ділянки. 

2) Паралельно із банком, друга поло-
вина кредиту буде фінансуватись 
із Кредитного бюро як у формі 
коштів, так і формі кредитних га-
рантій банку. Також Міністерство 
компенсуватиме фермеру вартість 
обслуговування іпотечного креди-
ту, якщо такий був наданий на рин-
кових умовах.

 4. Сприятливий режим  
 оподаткування  

Установлення нульової ставки 
ПДВ для продукції сільськогоспо-
дарського машинобудування ві-
тчизняного виробництва будь-якої 
складності на період не менше 
ніж 5 років. Збереження спроще-
ної системи оподаткування сіль-
ськогосподарських виробників. З 
метою підвищення глибини пере-
робки у вітчизняному АПК будуть 
збережені та розширені існуючі 
програми часткової компенсації 
вартості основних фондів для хар-
чової промисловості.

 5. Створити електронний  
 прозорий торговий майданчик  
для продажу права оренди  
чи самої землі

Проведення будь-яких угод ку-
півлі/продажу та оренди землі 
має здійснюватися винятково на 
онлайн-платформі через відкриті 
аукціони. Обов’язковим для таких 
торгів буде встановлення міні-
мальної ціни земельної ділянки, 
розрахованої на основі серед-
ньої вартості угод в цьому регіоні, 
та скоригованої на якість ґрунту. 
Термін дії аукціону – 30 днів із ос-
танньої найвищої пропозиції.

 6. Нове покоління   
 агроінженерів 

Сьогодні все більшу роль у конку-
рентоздатності АПК відіграють не 
ґрунти і природні ресурси, а техно-
логії та висококваліфіковані за сві-
товими мірками спеціалісти. Саме 
тому ми повинні залучити в кожний 
із філіалів Академії аграрних наук 
хоча б по 5 професорів із США, Япо-
нії та ЄС і надати можливість вітчиз-
няним агроінженерам та іншим 
фахівцям у сільському господар-
стві безкоштовно навчатись у них. 
Фінансування цих заходів повинно 
відбуватись за рахунок існуючого 
фонду держпідтримки АПК.

 7. Доступні ринки  для  
локальних фермерів

Місцева влада населених пунк-
тів, обсягом від 10 тис. жителів 
повинна відвести місце під ло-
кальний міні-ринок, який не 
потребуватиме спорудження 
додаткової інфраструктури. Це 
дасть змогу малим фермерам та 
громадянам вільно та організо-
вано реалізовувати свою продук-



цію, сплачуючи лише незначний 
орендний збір, що покриватиме 
обслуговування ринку.

 

2 Україна – газовий  
хаб, який формує ціни  
на газ в Європі 

Від попередніх урядів та газових 
війн Україні дістався важкий спа-
док у вигляді повної енергетичної 
залежності щодо поставок природ-
ного газу із Росії та абсолютно не-
ринкова інфраструктура газового 
ринку. Ми вже пропустили найкра-
щий час для диверсифікації поста-
вок вуглеводнів, зокрема, газу на 
свою територію альтернативними 
газогонами чи LNG терміналами. 
В 2019-ому році, коли закінчується 
термін дії останньої газової угоди 
про транзит та постачання газу з 
Росії – Україна постане перед іс-
торичною необхідністю побудови 
всіх елементів газового ринку єв-
ропейського зразка. Для цього нам 
необхідно:

1. Повернути собі газовий суве-
ренітет. Для цього указом Пре-
зидента, Парламенту, РНБО та 
КМУ ми повинні раз і назавжди 
повернути контроль над газови-
ми лічильниками на українських 
кордонах в розпорядження 
вітчизняного оператора газо- 
транспортної системи.

2. Забезпечити подобове балансу-
вання газу: ми маємо знати скіль-
ки точно за одну добу надійшло 
газу на кордоні, скільки видобуто 
газу, скільки і якими користува-
чами спожито газу і скільки збе-
рігається в газових сховищах. 
Також ми маємо контролювати 
всі операції на газовому ринку 
всередині країни між десятками 
тисяч трейдерів та споживачів.

3. Створити в Україні газовий хаб, 
на якому в режимі онлайн-тор-
гівлі десятки тисяч суб’єктів га-
зового ринку зможуть вільно 
купувати та продавати необхідні 
їм обсяги газу. Замість прямих 
контрактів із Газпромом євро-
пейські трейдери купуватимуть 
газ на українському хабі і укла-
датимуть договори на поставку 
безпосередньо із трейдерами, 
що функціонують в Україні. Це 
також дозволить нам відмови-
тись від реверсу як мінімум 10 
млрд. м³ газу з ЄС та знизити 
ціни на газ в Україні.

29,8 млрд. м3 газу. 
може зберігати 
сьогодні Україна 

в 13 газових сховищах.

130 млрд. м3 на рік. 
здатна транспор-
тувати українська 

газотранспортна система

4. Збільшити власний видобуток 
газу із 20 до мінімум 30 млрд 
кубометрів на рік. Для цього не-
обхідно 20 млрд доларів інвести-
цій, які можливо залучити за ра-
хунок приватизації Укрнафти та 
Укргазвидобування, запровади-
ти відкриті електронні аукціони 
по всіх спецдозволах на видобу-
ток вуглеводородів в Україні.

5. Проводити відкриті електронні 
торги по всіх ліцензіях на видобу-
ток вуглеводородів в Україні, що-
річний контроль за так званими 
«сплячими» ліцензіями (які роками 
не використовуються) з повтор-
ним продажом їх компаніям, які 
реально готові вкладати кошти в 
розширення видобутку вуглевод-
нів, а відтак і побудови необхідної 
нам енергетичної незалежності
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3Енергетика – основа  
безпеки та економічно-
го зростання

Якщо газова залежність України і 
досі залишається де-факто від ро-
сійського газу, то енергетичну за-
лежність сміливо можна назвати 
олігархічною. 

Вся енергетика України сьогодні 
перебуває в монопольній залеж-
ності від Коломойського, Ахметова, 

Суркіса, Бойка і російського олігар-
ха Григоришина та російської ком-
панії VS Energy. 

 Перший крок  для побудови не-
залежного ринку електроенерге-
тики – це його демонополізація та 
незалежність від російського капі-
талу. Необхідно ліквідувати існуючу 
сьогодні монополію на збут електро-
енергії, що утримується мережею 
Обленерго та лібералізувати ринок 
відповідно до Третього енергопаке-
ту ЄС. Ми пропонуємо наступні кро-
ки з реформуванню галузі:

1. Відокремити поставки електро-
енергії / енерготрейдерів від 
операторів електромереж та 
запровадити подобовий облік 
електроенергії, що дозволить 
сформувати мережу приватних 
енерготрейдерів та конкурентне 
середовище. 

Україна має напряму  
з європейськими країнами 
заключати договори на  
транзит газу, а не через  
Російську Федерацію.

КОМУ НАЛЕЖИТЬ УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
На сьогодні в Україні немає жодного обленерго, часткою якого не володіли б приватні інвестори. Таких — усього шість: Рінат Ахметов, Ігор Коломойський,
Юрій Бойко, Ігор Суркіс і Костянтин Григоришин, а також російська група VS Energy (Михайло Спектор, Євген Гінер, Михайло Воєводін, Олександр Бабаков).

VS
Energy

Ігор
Суркіс

Ігор 
Коломойський

Костянтин
Григоришин

Рінат
Ахметов

Юрій
Бойко

72,4

45

70,5

50

88

89,1

48

29,8

90

84

100,

91

18,8

26,6

93,5

89

13,2

20

20

6,2

6,2

16,5

21,2

75

48,8

48,8

36,5

36,5

34

34

51,5

5

5

50,1

12,4

Тернопільобленерго

Запоріжжяобленерго

Волиньобленерго

Полтаваобленерго

Чернігівобленерго

Сумиобленерго

Дніпрообленерго

Крименерго

72,4

91,4

Вінницяобленерго

Чернівціобленерго

Донецькобленерго

Закарпаттяобленерго

Прикарпаттяобленерго

Львівобленерго

Одесаобленерго

Харківобленерго

Херсонобленерго

Рівнеобленерго

Луганське енергетичне об‘єднання

Житомиробленерго

Хмельницькобленерго

Черкасиобленерго

Кіровоградобленерго

Київобленерго

Миколаївобленерго

Київенерго

Севастопольенерго



2. Перехід від адміністративного 
формування тарифів НКРЕП до 
ринкового – через створення на 
основі ДП «Енергоринок» енер-
гобіржі. 

3 Розбудувати лінію електроме-
реж та інтегрувати Центральну 
та Східну Україну в єдину енер-
госистему ЄС із паралельним 
підвищенням потужностей по 
акумулювання надлишкової 
електроенергії на базі гідрое-
лектростанцій

Ці заходи дозволять не лише зни-
зити ціни на електроенергію, які 
є складовою витрат кожного про-
дукту, але й знищити корупцію та 
бюрократію при підключенні до 
електромереж.

 Другий крок  – створення рин-
ку енергетичного вугілля, ву-
гільної біржі та ліквідація схеми 
«Роттердам+». Відсутність техніч-
ного переоснащення та тотальне 
закриття шахт, низькі соціальні га-
рантії для шахтарів, незадовільний 
стан екології вуглевидобувних ре-
гіонів – все це передумови колапсу 
та соціального вибуху. Особливо 
загострює проблематику війна на 
сході України. Тимчасова окупація 
територій Луганської та Донецької 
областей, де розташовані найбіль-
ші запаси енергетичного вугілля, 
призвела до дефіциту антрацито-
вої групи вугілля – основного виду 
палива для ТЕС, що генерують ма-
неврові потужності.

Ми повинні змінити механізм 
формування ціни на енергетичне 
вугілля через перехід від Роттер-
даму+ до біржового ринку корот-
кострокових контрактів. На кон-
курентному ринку постачальники 
вугілля будуть вимушені знизити 
ціни, а оскільки 90% енергетич-

ного вугілля споживають саме 
енергогенератори – це дозволить 
знизити і кінцеву вартість елек-
тро/теплоенергії в Україні.

 Третій крок  – відновлення та мо-
дернізація атомних  потужностей. 
Питома вага атомної енергетики 
в Україні складає 60%, при цьо-
му в наступні 20 років ми повинні 
вивести із експлуатації всі існуючі 
реактори. Міжнародні інвестори 
готові вкласти від $40 млрд в роз-
будову атомних потужностей на-
шої країни. Ми маємо побудувати 
атомну енергетику на безпечних 
маневрених, таких, що працюють 
на низькозбагаченому урані, реак-
торах Candu, сировиною для яких є 
відпрацьоване паливо українських 
атомних станцій. Провести деталь-
ний технічний аудит енергоблоків 
під контролем МАГАТЕ. Оскільки 
безпечність роботи існуючих по-
тужностей знаходиться на кри-
тичному рівні, який не дозволить 
пройти аудит, пріоритетом держа-
ви мають стати капітальні інвести-
ції у ремонт функціонуючих АЕС та 
створення умов для будівництва 
нових сучасних станцій, які працю-
ватимуть на європейський ринок, 
за кошти американських та євро-
пейських інвесторів.

 Четвертий крок  – розвиток зеле-
ної електроенергії через приват-
ні домогосподарства. Пріорите-
том держави має стати підтримка 
генерації зеленої енергетики саме 
приватними споживачами, для 
яких зберігатиметься існуючий зе-
лений тариф та будуть запровад-
жені додаткові стимули.

Враховуючи наш поточний ін-
вестиційний потенціал – до $70 
млрд, що перебувають на руках у 
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населення, Україна здатна суттє-
во наростити питому вагу зеле-
ної електроенергетики, навіть без 
залучення іноземних інвестицій. 
Саме тому варто вже зараз пра-
цювати над розміщенням в Украї-
ні виробництв комплектуючих до 
малих об’єктів генерації віднов-
лювальної енергетики, зростання 
попиту на які в наступні 3-5 років 
може бути таким же стрімким, як і 
на бойлери чи металочерепицю.

4 
Крипто- 
економіка

Технології блокчейну, смарт-конт- 
рактів створюють абсолютно нові 
можливості економічної взаємодії 
та роботи державних сервісів, які 
обслуговують економіку. Україна 
входить до ТОП-10 країн світу за 
кількістю користувачів криптова-
лют. Але цей ринок і досі «сірий». 
Сьогодні кілька країн світу, серед 
яких Швейцарія, Мальта, Сінга-
пур, починають створювати лібе-
ральне правове поле для функці-
онування ринку криптовалют, що 
дозволяє їм ставати новими фі-
нансовими хабами в світі. Україна 
стане країною з найкращим пра-
вовим полем для функціонування 
крипторинку у світі. 

Головний принцип створення 
ринку криптоекономіки – фактич-
но відсутність його регулювання 
при максимальній ідентифіка-
ції його учасників і прозорості. 
Ефективність вільного ринку буде 
реалізована самими ж учасника-
ми ринку. Відсутність традиційних 
регуляторних вимог до учасників 
ринку ставить в рівні початкові 
умови усіх поточних та майбутніх 
учасників. Немає жодних бар’єрів ні 
входу, ні виходу, що унеможливлює 
будь-які процеси монополізації. 

Водночас, регулятором ринку ви-
ступатиме Держфінмоніторинг. В 
його обов’язки входитиме винят-
ково моніторинг діяльності бірж та 
брокерів на предмет відмивання ко-
штів та маніпулювання ринком. Інше 
втручання в ринок буде заборонене. 

Протягом перших 10 років буде 
встановлена нульова ставка подат-
ку на прибуток, що дозволить повні-
стю вивести із тіні всі «сірі» операції.

ITO (Initial token offering) – як ство-
рення фондового ринку.  З огляду 
на відсутність в Україні традицій-
ного фондового ринку ми вважає-
мо, що ІТО, як принципово новий та 
доступний інструмент залучення 
коштів малим та середнім бізнесом 
в обмін на частину в капіталі, може 
стати повноцінною альтернативою.

Нульова податкова ставка на дохід, 
триманий від інвестицій в токени / 
зобов’язання вітчизняних підпри-
ємств. Це дозволить вивести із тіні 
$70 млрд готівкових збережень 
населення та змусити їх працю-
вати на економіку. В свою чергу, 
підприємства, щоб довести свою 
ефективність та залучити капітал 
почнуть показувати «в білу» весь 
дохід, що стимулюватиме детініза-
цію економіки та дасть можливість 
знизити ставки податків.

Виробництво левової частки зеленої енергетики 
домогосподарствами, а не крупними промисловими 
об’єктами – це світовий та європейський тренди, осо-
бливих успіхів в якому вдалось досягти країнам Пів-
нічної Європи та Новій Зеландії. Фактично їм вдалось 
створили нову галузь, що не лише зменшує рівень 
викидів в атмосферу, але й створює для представни-
ків середнього класу значний рентний дохід, оскільки 
термін окупності для об’єктів  генерації відновлю-
вальної енергії в 4-5 років – це одна із найкращих 
альтернатив для збережень.



5 
Розбудова  
інфраструктури

Економічний розвиток неможли-
вий без розбудови інфраструктури: 
доріг, аеропортів, індустріальних 
парків, електро– та газових мереж, 
водогонів та каналізацій, телеко-
мунікаційних та інтернет мереж, а 
також соціальної інфраструктури: 
громадських спортивних центрів, 
шкіл, лікарень та іншої.

Кожна гривня,  
витрачена на розви-
ток інфраструктури, 
через 1-2 роки  
перетворюється в 
+1,5-2,6 грн до ВВП. 

Але для розбудови інфраструкту-
ри в Україні хоча б до рівня роз-
винутої європейської країни по-
трібно інвестувати кошти, що в 

сотні разів перевищують держав-
ний бюджет. Якщо рухатися таким 
шляхом, то гідну інфраструктури 
ми матимемо за років 50. Виріши-
ти цю проблему можливо тільки 
залучивши в галузь десятки мі-
льярдів доларів приватних інвес-
тицій. Як це робить весь сучасний 
розвинутий світ. 

Коли Уряд приймає рішення, куди 
інвестувати кожну гривню платників 
податків – в будівництво аеропорту 
чи школи, то рішення є однозначним 
– школи. Розбудова інфраструктури, 
яка є привабливою для приватного 
інвестора, має відбуватися через за-
лучення приватних інвестицій. Коли 
держава та підприємці знаходять 
взаємовигідні формати співпраці і 
кошти приватного капіталу вклада-
ються в розбудову суспільних благ 
– це називається державно-приват-
ним партнерством. 

Приватний капітал та інвестиції 
мають залучатися для розбудови 
такої інфраструктури: 

• дороги 
• аеропорти (в кожному облас-

ному центрі та туристично при-
вабливих регіонах)  

• залізничний транспорт (будів-
ництво нових колій, запуск ви-
сокошвидкісних потягів, які бу-
дуть пересуватися з швидкістю 
від 350 км за годину) 

• громадський транспорт
• морські та річкові порти
• морське та річкове судноплав-

ство  
• індустріальні парки 
• водопостачання та система ка-

налізування 
• система очищення стічних вод 
• утилізація відходів 
• телекомунікаційні мережі 
• стадіони 
• інша інвестиційно приваблива 

інфраструктура 

Смарт-контракт (англ. Smart contract — «ро-
зумний контракт») – електронний протокол, 
написаний за допомогою комп’ютерного коду. 
Його призначення – передача інформації та за-
безпечення виконання умов контракту обома 
сторонами. Smart-контракти дають можливість 
безпечно обмінюватися грошима, акціями, 
власністю та іншими активами безпосередньо, 
без участі посередників.

ІТО (анг. – Initial Token Offering, первинне роз-
міщення токенів)  – форма залучення інвести-
цій[1] в нові технологічні проекти та стартапи 
у вигляді емісії та продажу інвесторам нових 
tokenis (криптовалют). 
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До прикладу, одним із механізмів за-
лучення інвесторів до будівництва 
та обслуговування доріг є надання 
інвесторам виняткових прав на тор-
гівлю вздовж цієї ділянки дороги та 
звільнення від земельного податку.

Для розвитку сучасної інфра-
структури доведеться як мінімум 
потроїти кількість земель, зайня-

тих дорогами, підприємствами, 
житлом, водогонами, лініями елек-
тропередач та соціальною інфра-
структурою. Такі земельні ділянки 
вже зараз мають бути передбачені 
та зарезервовані.

Інвестори не повинні страждати 
від спекулятивних цін на землю і 
незручного планування. 

Потенційний об’єм попиту
на залізничні перевезення

у 2020-2022 роках 

За відсутності розвитку інфраструктури дефіцит перевезень у 2022 році складе:

* 178

Локомотивів
* – 8,5% ВВП

= $10 млрд.
* 102,4 млн. тонн

не перевезених вантажів

393,3
млн.т

ЗП:
ДФ:
ЗБ:

ВВП:

126 млн.т
32,8 млн.т
$55 млрд.
4,3%

Металургія

ЗП:
ДФ:
ЗБ:

ВВП:

30,7 млн.т
8 млн.т
$0,1 млрд.
0,09%

Транзит

ЗП:
ДФ:

47,78 млн.т
12,5 млн.т

Енергетика

ЗП:
ДФ:
ЗБ:

ВВП:

69,7 млн.т
18,2 млн.т
$3,8 млрд.
3,2%

Аграрно-
промисловий

комплекс

ЗП:
ДФ:
ЗБ:

ВВП:

41,6 млн.т
10,8 млн.т
$0,21 млрд.
0.18%

Інше

ЗП:
ДФ:
ЗБ:

ВВП:

77,4 млн.т
20,1 млн.т
$0,785 млрд.
0,67%

Будівництво

Загальний попит Дефіцит Збитки в млн.$

*ЗП *ДФ *ЗБ

%ВВП

*ВВП



#ДЕРЖАВА-СЕРВІС

Існуючі сьогодні в Україні дер-
жавні інститути, весь держав-
ний апарат є громіздкою та 
неефективною надбудовою на 

олігархічному фундаменті. В цьо-
му апараті хаотично переплетені 
радянська бюрократія, бездумні 
кальки з західних інститутів, олі-
гархічні інтереси та корупція.

Такий апарат жодним чином не вико-
нує основну функцію держави, якою 
є надання послуг та гарантування 
безпеки. Він скоріше є «річчю в собі»  
– чужою та часто ворожою до україн-
ців «паралельною реальністю». Гро-
мадяни намагаються триматися від 
держави подалі, натомість держава 
робить все, щоб її присутність в жит-
ті людей була максимальною. 

Ледь не кожен чиновник вважає 
себе «вершителем», від якого зале-
жить доля «підданих» на ввіреній 
йому території. На жаль, часто так 
і є. В житті українця надто багато 
держави, і рівень її проникнення 
аж ніяк не відповідає тій користі, 
яку вона сьогодні несе.

Існуючий стан речей навіть не варто 
намагатися виправити. Його необ-
хідно змінити докорінно, радикально 
і швидко. Це можливо завдяки сучас-
ним технологіям, які зроблять розду-
тий чиновницький штат фактично 
зайвим, а корупцію – майже не-
можливою. Відбудеться перехід до 
цивілізованих відносин між держа-
вою, як сервісним інститутом, та гро-
мадянами, які є замовниками послуг.
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ЕЛЕКТРОННИЙ  
КАБІНЕТ
Сьогодні більшість із нас носить в 
своїй кишені гаджет, чия обчислю-
вальна потужність в тисячі разів 
перевищує перші комп’ютери. Роз-
виток телекомунікацій, Інтернету, 
автоматизація процесів позбавляє 
значну частину існуючих державних 
інститутів сенсу. Відтепер послуги 
можуть отримуватися дистанційно 
через електронний кабінет (проте 
зберігатиметься можливість відві-
дати державний орган і поспілку-
ватися з чиновником особисто). В 
цьому кабінеті зберігається вся ін-
формація, яка ідентифікує людину 
(«цифровий паспорт»), її електрон- 

ний підпис, історія запитів та звер-
нень до органів державної влади. 
В ньому також фіксується час, який 
знадобився установі на обробку за-
питу, що дає змогу оцінювати ефек-
тивність її роботи.

Інформація в електронному кабі-
неті належить тільки людині. І саме 
людина вирішує, якому державному 
органу, коли і для чого її надавати.

Електронний кабінет робить звер-
нення до державних органів зруч-
ним та зменшує необхідність пря-
мих стосунків між громадянином 
та органами влади.

Отримання закордонного паспорту, 
довідки, рішення, витягу, повідом-

Цифрова держава – це можливість для лю-
дини управляти державою та отримувати 
державні сервіси через свій електронний 
кабінет у смартфоні або комп’ютері. Із за-
провадженням системи цифрової держави 
чиновник перетворюється на оператора 
кол-центру, який кваліфіковано і ввічливо 
може надати консультацію та допомогти  
розв’язати питання у будь-який час доби.

повне покриття території України  
безкоштовним Інтернетом

електронні вибори  
з можливістю  
проголосувати з  
будь-якої точки світу

можливість отримання 
державних послуг  
через електронний 
кабінет

чиновник – це ваш 
найманий менеджер

без корупції,  
черг і приниження



лення про відкриття бізнесу та інші 
сервіси органів державної та міс-
цевої влади будуть автоматизовані. 
Більшість адміністративних послуг 
буде надаватися дистанційно, через 
особистий електронний кабінет.

Аналогічно через особистий елек-
тронний кабінет можна буде за-
писуватися на прийом до лікаря 
у державних медичних закладах, 
оформлювати медичні страховки, 
подавати документи на вступ до ви-
щих навчальних закладів, отримува-
ти доступ до освітніх платформ тощо.

Переваги системи:

• зручність: можливість отримува-
ти необхідні документи без фі-
зичного відвідування державної 
установи, фактично з будь-якої 
точки планети

• чиновник є оператором кол-цен-
тру, який обслуговує громадян 
та надає їм послуги  

• відсутність черг

• відсутність корупції

• мінімізація контакту між держа-
вою та громадянином

• зменшення штату чиновників та 
витрат на адміністрування сис-
теми державних послуг

• автоматичний моніторинг ефек-
тивності роботи чиновників у сис-
темі електронного урядування

Прикладом такого електронного кабінету у 
банківській сфері є звичний для багатьох із 
нас сервіс Приват24, за допомогою якого мож-
на переводити гроші, здійснювати платежі, 
отримувати необхідні виписки без фізичного 
відвідування банку, а також купувати квитки 
на поїзд або літак без черг у касах, купувати 
інші речі та послуги.

Цей сервіс вже продемонстрував свою висо-
ку ефективність та безпечність. Аналогічний 
підхід з власним захищеним електронним ка-
бінетом, який зберігає дані власника, його ци-
фровий підпис, історію запитів буде реалізо-
ваний і при створенні системи електронного 
урядування. ПЕРЕВАГИ  

ДЕРЖАВИ-СЕРВІСУ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 Електронний кабінет 
громадянина, який доз-
воляє людині отримати 
всі державні послуги (до-
відки, реєстрації та інше) 
не виходячи з дому –  за 
допомогою комп’ютера чи 
смартфона 

 Чиновник – як оператор 
кол-центру, який надає 
допомогу клієнту

 Безкоштовний Інтернет 
для всіх на всій території 
України

 Гарантія захисту даних, 
приватності та невтручан-
ня в особисте життя

 Захист від махінацій  
з власністю
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#ВЛАДА – ЦЕ ТИ

ЕЛЕМЕНТИ  
ПРЯМОЇ  
ДЕМОКРАТІЇ
Нинішній політичний режим в 
Україні, хоч і називається «пред-
ставницькою демократією», на-
справді більше схожий на неофео-
далізм. В ньому є барони-олігархи, 
які опонують королю-президенту 
(головному олігарху) у боротьбі за 
свої привілеї. Є король-президент, 
який намагається зламати «чужих» 
олігархів об коліно, заради поси-
лення своєї влади. Є неприступні 
маєтки-фортеці відгороджені пар-
канами від решти країни, де засіда-
ють «сеньйори». І є приватні армії, 
які служать цим сеньйорам вірою 
та правдою, нехтуючи законами.

Верховна Рада в цій системі не є міс-
цем представництва інтересів укра-
їнського народу – сама така думка 
викликає в українця лише невесе-
лий сміх. Парламент тут є, скоріше, 
клубом, де зустрічаються барони 
або представники олігархів, щоб 
управляти країною на їхню користь.

Раз на п’ять років громадянам дають 
ілюзію вибору, висуваючи партії та 
кандидатів, за якими стоїть один і 
той же пул олігархів. Вибори справ-
ляють враження живого політич-
ного процесу, натомість за весь час 
української незалежності нам не 
вдалося створити у владі нормаль-
ного народного представництва.

Розуміючи імітаційну сутність по-
дібних демократичних процедур і 
неможливість нічого змінити шля-
хом виборів, значна частина грома-
дян – освічена, творча, працьовита 
частина – взагалі відмовляється 
брати участь у політичному проце-
сі, обираючи для себе своєрідний 
режим «внутрішньої еміграції» в 
Україні або зовнішньої – за її межі. 
Так країна втрачає найбільш актив-
ний прошарок своїх громадян, які 
роблять основний внесок в еконо-
міку держави. А разом із ними – і 
шанси на власний розвиток.

Окрім ілюзії вибору нам створюють 
ілюзію впливу на державу та чи-
новників.  Але на практиці грома-
дяни не можуть ні відкликати депу-



тата, який їх вчергове обманув, ні 
домогтися імпічменту президента, 
ні звільнити чиновника. Лише не-
щодавно держава «дозволила» лю-
дям писати до неї петиції, але і ті не 
мають жодного реального впливу.

Можна довго та без гарантованого 
результату боротися з наслідками 
цієї системи, приймаючи закони, 
спрямовані на поступове вирівню-
вання ситуації. Проблема однак в 
тому, що закони будуть приймати ті 
самі олігархи, які зацікавлені в збе-
реженні існуючого стану речей.

А можна швидко і кардинально 
змінити сам принцип формування 
системи влади, перейшовши до 
прямої демократії за допомогою 
сучасних технологій.

 

ЕЛЕКТРОННЕ  
ГОЛОСУВАННЯ 
Можливості особистого електрон- 
ного кабінету про який йшлося в 
розділі #Держава-сервіс є значно 
ширшими, ніж дистанційне отри-
мування всіх державних сервісів. 
Електронний кабінет, який зберігає 
всі особисті дані власника та його 
цифровий підпис, може використо-
вуватися також і для голосування 
як щодо загальнонаціональних, так 
і місцевих питань. При цьому по-
будова виборів на технології блок-
чейн дозволяє зберігати повну 

анонімність голосування, немож-
ливість фальсифікацій і в той же час 
–  можливість відкликати обраного 
представника в будь-який час.

Головною вадою представницької 
демократії як такої завжди була пев-
на відірваність органів держави від 
громадян. В країнах з розвиненою 
політичною культурою влада, скорі-
ше, намагалася слідувати інтересам 
суспільства. В «нових демократіях» 
– до яких належить і Україна – демо-
кратичний політичний процес часто 
перетворювався на імітацію: політики, 
яким виборці видали п’ятирічний ман-
дат, доволі швидко забували про свої 
передвиборчі обіцянки, присвячуючи 
свою каденцію власному збагаченню. 
Знаючи, що протягом принаймні п’я-
тирічного терміну вони можуть роби-
ти що завгодно – механізмів їхнього 
відкликання не існує. Це породжува-
ло (і породжує) постійні владні злов-
живання та прийняття законів, які не 
тільки не відображають інтересів гро-
мадян, а навіть суперечать їм.

Раніше не існувало можливості 
вплинути на цей процес. Організа-
ція та проведення голосування була 
доволі дорогою та розтягнутою у 
часі процедурою. Її було важко за-
стосовувати навіть для виборів. Але 
з розвитком телекомунікацій, інфор-
маційних технологій, Інтернету, по-
явою принципово нових можливо-
стей в зберіганні й обробці великих 
масивів даних це стане можливим.

Всі важливі питання функціонування 
держави, формування представницьких 
органів влади, відкликання чиновників, 
визначення зовнішньополітичного курсу 
держави, визначення пріоритетів діяль-
ності місцевої влади буде реалізовано  
за допомогою електронного кабінету.
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Тому ми виступаємо за те, щоб 
участь громадян у політичному 
процесі стала можливою.

Фактично громадяни зможуть від-
кликати мера, місцевих і народних 
депутатів та навіть президента, якщо 
ті працюють неефективно або не ви-
конують тієї передвиборчої програ-
ми, за яку проголосували люди.

Так демократія знову стане вла-
дою народу. Ми побудуємо модель 
прямої демократії, яка передбачає 
дуже чіткі процедури прийняття 
професійних державницьких рі-
шень. А технологія блокчейн за-
безпечить можливість людині як 
віддати свій голос за певного кан-
дидата/рішення/законопроект, так 
і можливість його відкликати.

 

ВИБОРНІСТЬ  
ШЕРИФІВ ТА СУДДІВ 
Для охорони правопорядку меш-
канці самі обирають шерифа (го-
лову поліції міста (району), якому 
довірятимуть. Громади також оби-
рають суддів. До участі у виборах 
допускаються ті, хто пройшов про-
фесійні іспити та іспити на добро-
чесність.

ПЕРЕВАГИ 
СИСТЕМИ:

 позбавлення політично-
го процесу імітаційного 
характеру

 відкликання депутатів та 
висловлення недовіри чи-
новникам через електрон- 
ний кабінет громадянина

 можливість безпосеред-
ньої участі громадян у 
політичному процесі

 неможливість для полі-
тиків нехтувати передви-
борчими програмами та 
діяти всупереч інтересам 
суспільства

 підвищення політичної 
культури суспільства

 підвищення ефективності 
та гнучкості системи вла-
ди, її здатності оператив-
но реагувати на потреби 
суспільства

 можливість швидко 
виправити помилку при 
виборі без необхідності 
вдаватися до протестних 
акцій.

Представницька демократія стала своєрідним компромісом між античними ідеала-
ми прямої демократії та розростанням і ускладненням соціально-політичних інсти-
тутів. Давні греки вважали, що демократія можлива в полісах, чиє населення не 
перевищує декількох десятків тисяч громадян, які мають право голосу – саме стільки 
людей могло вміститися на головній площі полісу, агорі, та безпосередньо голосу-
вати за ті чи інші питання. Як тільки демократія вийшла за межі полісів, вона втра-
тила спроможність бути прямою. Технологіями минулого просто було неможливо 
регулярно збирати всіх громадян на жодній площі. Конфлікт між ідеєю демократії як 
повновладдям народу і неможливістю її практичного здійснення не мав ефективно-
го розв’язання до технологічного прориву, який відбувся у другій декаді ХХІ сторіччя.

Складність сьогоднішніх соціально-політичних інститутів не зменшилася – навпаки, 
збільшилася. Натомість технологічний розвиток дав людству можливість швидко та 
регулярно збиратися на віртуальній агорі – та безпосередньо брати участь у полі-
тичному процесі.



    СУЧАСНИЙ  
  УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИК,  
           ІНІЦІАТОР ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ І ПЕРЕХОДУ  
               ДО ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ  
    ТА НЕОЕКОНОМІКИ, 
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
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Народився 1973 року в місті 
Надвірна на Франківщи-
ні. Мати – Людмила, вчи-
телька англійської мови, 

батько – Богдан, інженер-механік. 
Паралельно з навчанням у зви-
чайній школі Юрій закінчив му-
зичну школу по класу фортепіано. 
До 9-го класу висту-
пав за юнацьку збір-
ну України з гірсько-
лижного спорту.

У школі поглиблено 
вивчав математи-
ку. А для того, щоб 
здійснити свою 
мрію і вступити 
до київського еко-
номічного вишу, 
працював тока-
рем транспортного 
цеху у військово-
му кар’єрі – аби хоч 
трохи заробити на 
самостійне життя.  

 Мій батько – затятий 
спортсмен. Плавання, лижі, хо-
кей, футбол, ковзани, походи в 
гори – це було моє дитинство. 
Це було повноцінне життя, де 
гроші були якоюсь умовною 
категорією.

Інноватор-підприємець, який став мільйонером у 24 роки, створюючи 
успішні бізнеси, пов’язані з використанням новітніх технологій. Пер-
шим в Україні запустив тренд цифровізації комерційних та державних 
інформаційних систем. За 15 років підприємницької діяльності ство-
рив компанії, деякі з яких ставали лідерами галузі.

відео

Мрія здійснилася – за рік після за-
кінчення школи Юрій вступає до 
Київського економічного універ-
ситету, і 1996 року стає магістром 
економіки. У 2018 році отримує 
другу вищу освіту на юрфаці Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка.



Навчаючись на першому курсі 
Юрій іде працювати, а вже на дру-
гому курсі разом з однокурсника-
ми створює свою першу компанію.

Після розпаду Радянського Союзу 
країна переживала скрутні часи. 
Але нова економічна ситуація 
дала шанс людям, здатним мисли-
ти новими категоріями та швидко 
орієнтуватися. Юрій Дерев’янко 
вже за кілька років заснував де-
кілька компаній у різних галузях: 
IT, фармацевтика, нерухомість, по-
ліграфія, торгівля металом та на-
віть мультиплікація.

Фактично в кожній компанії Юрій 
зосереджується на розробці та 
впровадженні нових технологічних 
рішень і алгоритмів роботи. Саме 
інновації стали ключовим факто-
ром стрімкого розвитку компаній, 
заснованих молодим підприємцем. 

Так, наприклад, компанія ‘Фар-
матек’, створена на початку 90-х, 
уже в 1998 році увійшла до першої 
трійки постачальників лікарських 
засобів в Україні – за рахунок того, 
що команда Юрія Дерев’янка ство-
рила першу на ринку електронну 
систему дистрибуції лікарських 

ІСТОРІЯ 
УСПІХУ

Ще на початку навчання в університеті я швидко зрозумів, як рухаються 
гроші у світі і в країні, тому дуже швидко почав заробляти. Не йшов стандартним 
шляхом: отримати диплом, влаштуватися на роботу і працювати за зарплату. 
Зрозумів, що треба розібратися, як працює економіка в цілому: де є прогалини, 
які можна заповнити своїми знаннями і вміннями.  Ми бачили, як розвалюється 
стара система і почали створювати і займати нові ніші в економіці.
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У 2009 році Юрій заснував Всеукраїнський 
благодійний фонд, який надає допомогу для ре-
алізації ініціатив місцевих громад та юридичних 
осіб. Підтримує проекти, спрямовані на IT-освіту 
дітей, зокрема програму «Школяр-програміст», 
яка готує учнів до професійного програмування 
для Android.
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засобів, а студія ‘Борисфен-Лютес’, 
заснована спільно з продюсером 
Віктором Слєпцовим, свого часу 
стала одним з найбільших у світі 
виробників анімації.  

Розібратися у новій  
     галузі, прийняти  
           усі виклики  
      і запропонувати 
унікальне рішення
Дерев’янко став першим, хто запро-
понував у державі перехід від папе-
рового документообігу до електро-
нних інформаційних систем. Кошти, 
зароблені в інших компаніях, дозво-
ляють Юрію інвестувати в IT-галузь. 
В кінці 90-х, розуміючи, що майбут-
нє - за цифровими технологіями, він 
збирає потужну команду фахівців 
та починає розвивати український 
ринок програмного забезпечення. 

Інвестувати в подібні 
проекти було ризиковано. Ми 
не мали жодного «даху» чи 
будь-якої страховки, окрім влас-
них мізків, тому могли втратити 
одразу все. Розрахунок був на 
те, щоб максимально швидко 
розібратися у новій сфері, при-
йняти усі виклики і запропо-
нувати унікальне рішення, яке 
одразу б дозволило задоволь-
нити потреби ринку. Так, напри-
клад,  розвивалася компанія 
‘Фарматек’. Для нас, далеких від 
медицини, стало новиною, що 
один єдиний препарат може 
мати десяток різних торговель-
них назв, між якими колосальна 
різниця в ціні. Тож ми створили 
першу в Україні автоматизовану 
базу даних, яка не тільки зв’язу-
вала міжнародну та комерційні 
назви різних світових виробни-
ків, але й дозволяла знаходити 
найвигідніші пропозиції серед 
постачальників.

 На той час держава мала багато проблем з інформаційними системами в 
кожній галузі: сільське господарство, облік цінних паперів, бланки суворої звіт-
ності, РАЦСи. Тоді була неймовірна плутанина в паперових документах, багато 
підробок документів, неможливість отримати чи передати будь-яку інформацію. 
Щоб вирішити ці проблеми, ми вивчали світовий досвід, розробляли унікальний 
софт, технічні рішення і потім все автоматизовували.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2000 році у двох IT-компаніях Де-
рев’янка працюють понад 450 лю-
дей. Вони розробляють електрон-
ні бази та реєстри для державних 
установ та системи автоматизації 
звітності для приватних компаній.



У 2005 році елек-
тронні інформацій-
ні системи стають 
не просто нормою, 
а необхідністю, 

продиктованою сучасним світом. 
Тренд, започаткований Дерев’ян-
ком в 1999 році, продовжував на-
бирати нових обертів. Проте діяль-
ність розробників програмного 
забезпечення привернула увагу 
нового олігархічного угрупування, 
яке пізніше отримає назву «Сім’я 
Януковича». Бандити при владі ви-
рішили взяти контроль над новою 
перспективною галуззю. Підприє-
мець у 2005 році продає компанію 
новим власникам.

Народження доньки стає по-
дією, що сильно змінює світо-
сприйняття Юрія. У 2006 році, 
після 15 років успіхів та здобут-
ків у бізнесі, Юрій Дерев’янко 

продає решту свого бізнесу та 
вирішує йти в політику.

«Справи йшли вгору, і можна було 
продовжувати додавати нулі до сво-
їх статків, однак переломним мо-
ментом для мене стало народження 
донечки Софії. Тоді, в 36 років, я від-
чув, що заробляння грошей вже не 
приносить задоволення як раніше, 
але головне, що життя в країні кар-
динально не міняється: дороги, по 
яких ти їздиш, так само розбиті, ін-
фляція росте, екологія погіршується, 
корумповані чиновники не викону-
ють своєї роботи, а влада продовжує 
«віджимати» бізнеси підприємців і 
тиражувати закони, що ведуть Укра-
їну до зубожіння. Було очевидно, що 
такий грабіжницький «менеджмент» 
потрібно змінювати. Тож вирішив 
йти у політику. У тому ж 2006 році я 
продав свої частки в компаніях і біль-
ше не повертався до бізнесу».

 Тоді такого слова ще не було, але по суті це були наші перші стартапи. 
В 1999 році ми стали основним локомотивом осучаснення всіх інформаційних 
систем. Ми по суті запропонували новий тренд – переведення документообігу з 
паперового в електронний (цифровий) вигляд. 
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ПОЛІТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Юрій Дерев’янко – український політик нового 
покоління, непідконтрольний фінансовим чи 
політичним кланам, має власне бачення необ-
хідних змін у політиці та економіці України.



1. Розробка та ухвалення закону 
«Про очищення влади» (про 
люстрацію), що заборонив 
займати державні посади чи-
новникам системи Януковича.

2.  Ухвалення закону про елек-
тронне декларування статків 
та доходів чиновників.

3.  Створення та реєстрація зако-
нопроекту, спрямованого про-
ти багатомільйонної корупції в 
земельній галузі №4355 щодо 
передачі земель поза межами 
населених пунктів у кому-
нальну власність об’єднаних 
територіальних громад.

4.  Створення законопроектів 
№4208, 3666, 4355 , 4773, 4772, 
спрямованих на розблокуван-
ня процесу децентралізації та 
розвиток об’єднаних територі-
альних громад.

 5.  Визнання спроможності усіх 
об’єднаних громад. Ухвалення 
у другому читанні та в цілому 
законопроекту №3106 «Про 
внесення змін до деяких зако-
нів України щодо особливостей 
державної реєстрації органів 
місцевого самоврядування як 

юридичних осіб» з важливими 
поправками Юрія Дерев’янка.

6. Ухвалення в першому читанні 
нового Виборчого кодексу, 
який скасовує мажоритарну 
систему та пропонує перехід 
до пропорційної виборчої сис-
теми з відкритими списками.

7. Створення та реєстрація 
законопроекту про імпічмент 
Президента України.

8. Збір 65 підписів народних 
депутатів під ініціативою роз-
слідування численних фактів 
щодо можливих злочинів Пре-
зидента Порошенка.

9. Створення та реєстрація зако-
нопроекту про легалізацію рин-
ку криптовалют та звільнення 
його учасників від оподаткуван-
ня терміном на 10 років.

 10. Системна робота на чолі 
підкомітету Комітету з питань 
запобігання і протидії коруп-
ції, проведення ряду засідань 
комітету щодо конкретних ви-
падків незаконного заволодін-
ня нерухомим майном укра-
їнців, привернення суспільної 
уваги до проблеми.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ЮРІЯ ДЕРЕВ’ЯНКА  
В ПАРЛАМЕНТІ

З моменту обрання в Парламент  
був в опозиції до влади Янукови-
ча. Сьогодні – активно виступає 
проти узурпаторської політики 
президента Порошенка. Один 
із найефективніших нардепів 
згідно з рейтингами організацій 
«Опора» та «Чесно», розробив по-
над 250 законопроектів.

У Верховній Раді Юрій Дерев’янко ви-
ступає за антикорупційні ініціативи, 
створення незалежної судової системи, 
відділення бізнесу від влади, унемож-
ливлення впливу олігархів на форму-
вання влади, лібералізацію економіки, 
розвиток місцевого самоврядування 
та децентралізацію влади,  проведення 
податкової та адміністративної реформ. 
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Проходить в парламент, як мажоритарник,  
       який набрав 69,7% голосів виборців  
            (один з найкращих результатів по всій Україні).

 2010 року  став депутатом  
Івано-Франківської обласної  
ради як мажоритарний кандидат. 
За час роботи в облраді підготу-
вав та подав понад тисячу депу-
татських звернень.

 У 2012 році  стає народним де-
путатом по мажоритарному ви-
борчому округу №87, очолює 
підкомітет у парламентському ан-
тикорупційному комітеті.

 з 22 листопада 2013 р.  бере активну 
участь у Революції Гідності. Під час по-
дій Євромайдану неодноразово до-
помає визволяти майданівців з міліції. 
Стає співавтором постанови про при-
пинення вогню та законопроекту про 

амністію учасників протестів. Упро-
довж протестних подій бере активну 
участь у діяльності Громадського сек-
тора Євромайдану. Один із засновни-
ків громадської експертної організації 
«Реанімаційний Пакет Реформ».

 Після Євромайдану  разом  
з громадськими активістами, 
журналістами, економістами  
та правозахисниками  
створює партію ‘ВОЛЯ’. 

 2015 року  знову проходить в 
Парламент як Проходить в парла-
мент, як мажоритарник, який на-
брав 69,7% голосів виборців (один 
з найкращих результатів по всій 
Україні). 



Юрій Дерев’янко викриває
злочинні схеми, які чинна влада
здійснила у змові з олігархами

Олігарх Рінат Ахметов отримав
понад 20 млрд гривень надприбутків

Схема «Роттердам+»
та підвищення тарифів на теплову енергію

Ухиляння від сплати в бюджет 
понад $25 млн

Розслідування щодо «панамських 
офшорів» Порошенка

Сплата податків до бюджету країни-агресора

Фінансування російської армії фабрикою 
«Рошен» у Липецьку

Втрата 149 млн грн при закупівлі палива для 
армії компанією «Трейд коммодіті» та корупційні 
порушення при закупівлі сучасних засобів 
зв’язку «Elbit Systems Ltd» (Ізраїль) та Aselsan» 
(Туреччина) для потреб ЗСУ

Афера з розкрадання коштів Міноборони

Держава зазнала збитків на суму 
понад 100 млрд гривень

Передача контролю над нафтопроводом 
«Прикарпатзахідтранс» Проросійським 
олігархам Віктору Медведчуку
та Сергію Курченку



047КОД НОВОЇ КРАЇНИ 047

Юрій Дерев’янко - кандидат  
в Президенти України від партії “ВОЛЯ”

Під час місцевих виборів 2015 року 
партія «ВОЛЯ» увійшла до першої 
п’ятірки політичних партій за ре-
зультативністю виборів та кількі-
стю отриманих мандатів.

У  2017 році партія «ВОЛЯ» об’єд-
налася з політичною силою «РУХ 
НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі». 
Дерев’янко став одним з її лідерів.

З 17 жовтня 2017 року прихильни-
ки РУХУ НОВИХ СИЛ проводять 
довгострокову мирну акцію про-
тесту під парламентом, організо-
вують кілька багатотисячних анти-
владних мітингів в центрі Києва. 
Активісти вимагають від влади 
реформувати виборче законодав-
ство, створити антикорупційний 
суд та скасувати депутатську не-
доторканність.

За результатами акцій протесту 
приймається закон про антико-
рупційний суд, починає реально 
зніматися недоторканність з оді-
озних політиків, в першому читан-
ні приймається закон про вибори 
за системою відкритих списків.

24 грудня 2018 року під час Форуму команди Дерев’янка у Києві за участі 450 представ-
ників зі 100 міст України Юрій Дерев’янко вирішив вийти із політичного партнерства з 
Михайлом Саакашвілі. 19 обласних команд РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та 90% 
депутатів місцевих рад підтримали рішення про вихід з партії “РУХ НОВИХ СИЛ Михайла 
Саакашвілі”. Далі політична команда продовжує політичну діяльність у партії “ВОЛЯ”.



ПРИЄДНУЙСЯ 
  до команди Людей Змін  
                     у своєму місті

 Партія «ВОЛЯ»: 

rns.org.ua

0 800 333 010
Телефон гарячої лінії:

Реєструйся:
volya.ua

м. Київ, пров. Музейний, 2б

info@volya.ua

 Юрій Дерев’янко: 

derevyanko_yuriy
derevyanko.yuriy
yuriy.derevyanko
derevyankoyurii

partyvolya

derevyanko.io

yuriy@derevyanko.io

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ЛЮДЕЙ ЗМІН  
ТА ПОВЕРТАЙ СОБІ ВЛАДУ!
Партія “ВОЛЯ” – єдина партія, яка не пов’язана з жодною олігархічною структурою, 
яка не є частиною цієї системи, яка бореться за те, щоб саме українці впливали на 
своє майбутнє, на своє життя.

Ми запрошуємо всіх українців, які хочуть мати сильну, європейську, демократичну 
Україну, де кожен з вас буде мати нові можливості, де кожен з вас буде жити впев-
нено, де держава стане сервісом для кожного з вас, об’єднуватись, брати на себе 
відповідальність, іти і ставати депутатами всіх місцевих рівнів, будьте готові бути 
обраними депутатами Верховної Ради, щоб разом витіснити маріонеток олігархів 
з українського парламенту.

Це єдиний шанс не революційним, а еволюційним способом, через вибори, разом 
зі справжньою сильною командою партії “ВОЛЯ” зробити те, про що українці мрія-
ли вже багато років.

Вже сьогодні ви можете об’єднуватись, формувати спільні команди і перемагати. Ми 
маємо знання і досвід, які готові передавати. Разом ми обов’язково переможемо!

Досить боротися зі старою системою – час створювати нову!

Установа, що здійснила друк: ТОВ «ФОСЕНС». Тираж: 5000. Інформація про осіб,  
відповідальних за випуск: Зємсков А. Замовник матеріалів: Дерев‘янко Ю.Б.


