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12 жовтня 2020 року

Вельмишановному пану Володимиру Зеленському
Президенту України
Офіс Президента України
вул. Банкова, 11
м. Київ, 01220, Україна
Letter@apu.gov.ua

Вельмишановному пану Дмитру Разумкову
Голові Верховної Ради України
Верховна Рада України
вул. Грушевського, 5
01008, м. Київ, Україна
razumkov@rada.gov.ua

Вельмишановному пану Денису Шмигалю
Прем’єр-міністру України
Кабінет Міністрів України
вул. Грушевського, 12/2
01008, м. Київ, Україна
prshmygal@kmu.gov.ua

Вельмишановний Пане Президенте України!
Вельмишановний Пане Голово Верховної Ради України!

Вельмишановний Пане Прем’єр-міністре України!

Відкритий лист до Президента, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра України 
про потребу термінових реформ для залучення інвестицій в Україну!

Пандемія COVID-19 та зниження показників світового ВВП у 2020 році створюють жорстку 
конкуренцію за фінансові ресурси та змушують багато підприємств переоцінювати, в якій 
країні вони повинні працювати та виробляти.

В умовах чимраз більшої конкуренції Україна далі потерпає від постійної гібридної агресії 
Росії, негативного впливу токсичних олігархічних кланів та широко поширеної корупції.

Щоб прогресувати економічно, Україна потребує значної підтримки приватних та 
інституційних інвесторів, включаючи міжнародні фінансові установи, які історично є
рушійними силами сталого розвитку для країн із вільною ринковою економікою.
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Вирішуючи, чи інвестувати в Україну, потенційний інвестор проведе SWOT-аналіз. 
Сильні сторони України включають наявність кваліфікованих, високоосвічених та працьовитих 
людей, відносно низька собівартість продукції та сприятливе географічне розташування.  
Ненадійна судова система, високий рівень корупції, широкомасштабний руйнівний 
олігархічний контроль та надлишок регуляторних норм для ведення бізнесу розглядатимуться 
потенційним інвестором як слабкі сторони та загрози в країні. На жаль, результати такого 
аналізу не на користь України.

Щоб залучити критичну масу інвестицій та фінансову підтримку, владні структури України 
повинні забезпечити:

● Юридичні гарантії захисту інвестицій;

● Загальне дотримання і виконання закону;

● Справедливу судову систему для всіх;

● Чесну конкуренцію без корупції;

● Механізми, що запобігають надмірному втручанню у бізнес з боку правоохоронних 
органів; і

● Механізми запобігання корпоративному рейдерству.

Вебінар, проведений 3 вересня 2020 року Громадською організацією «Україна-2050» 
на тему: «Інвестиції та ведення бізнесу в Україні. Нові реалії в умовах COVID-19», 
наголосив ті  самі  занепокоєння. Посилання на цей вебінар можна знайти за адресою:
https://www.youtube.com/watch?v=Gih-GCEJMJY.

Понад 29 років українська влада зобов’язувалась вирішити ці завдання, але була далекою 
від дотримання своїх обіцянок.

Останнє таке зобов’язання було взяте на себе Президентом України 6 жовтня 2020 року 
у Спільній заяві за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС з Президентами Європейської Ради 
та Європейської Комісії:

«Ми домовилися про важливість прискорення та посилення зусиль щодо реформ, зокрема 
судової влади (включаючи реформування Вищої ради правосуддя та незалежного добору 
добросовісних суддів) та боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні 
антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися
з впливом приватних інтересів («деолігархізація»). У зв’язку з цим ми підкреслили 
необхідність подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні».

Звичайно, що нинішні владні структури України мають можливість докорінно змінити 
цю проблемну ситуацію. Тепер вимагається лише непохитна політична воля, заснована 
на справжньому прагненні забезпечити процвітання України.

Ми засвідчуємо Вам нашу готовність допомогти у здійсненні таких термінових реформ 
для залучення інвестицій в Україну:

1) Комплексна судова реформа;

2) Сприяння роботі антикорупційних органів та їх незалежності;

3) Прийняття відповідних законів, що зменшують доступ до державних коштів 
для олігархічних кланів;
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4) Реструктуризація правоохоронних органів з метою усунення надмірного втручання 
у бізнес; і

5) Зменшення регуляторних норм та бюрократії для бізнесу.

З повагою

Евген Чолій
Президент ГО  “Україна-2050”
Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018 рр.)

Громадська організація (ГО) «Україна-2050» є неприбуткова організація, заснована, щоб сприяти втіленню в життя 
за час одного покоління – до 2050 р. – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально 
цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.




