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1. Грошово-кредитна політика
1.1. Визначити ключовими функціями НБУ поряд з підтриманням цінової стабільності також досягнення 

економічного зростання та створення нових робочих місць.

1.2. Змінити характер емісії гривні зі спрямованого переважно на вирішення проблем фінансування бю-
джету через розміщення ОВДП на вирішення проблем фінансування економіки через розміщення облі-
гацій, випущених банками та інститутами розвитку для фінансування інвестиційних проектів.

1.3. Перейти до виваженої курсової політики, яка має не допускати суттєвих коливань курсу гривні під впли-
вом притоку або відтоку спекулятивних капіталів.

1.4. Забезпечити підприємства реального сектору економіки доступними кредитними ресурсами шляхом, 
зокрема:

• зменшення облікової ставки НБУ до рівня на 1-2 в.п. нижче індексу споживчих цін;
• створення інститутів довгострокового та середньострокового кредитування, зокрема, Банку роз-

витку, метою яких має бути сприяння реіндустріалізації та підтримки державної інвестиційної полі-
тики;

• забезпечення кредитної підтримки несировинного експорту через відповідне спрямування роботи 
«Укрексімбанку»;

• розвитку інституційних засад зниження ризиків учасників кредитних відносин;
• впровадження механізмів сек’ютирізації фінансових активів як засобу активізації кредитування.

2. Фіскальна політика
2.1. Перейти від безсистемної та хаотичної до виваженої та стабільної фіскальної політики шляхом прове-

дення системної податкової реформи з залученням до її проведення представників роботодавців та 
професійних громадських об’єднань з подальшим впровадженням щонайменше 3-річного мораторію 
на внесення змін до податкового законодавства (за виключенням технічних).

2.2. Передбачити під час податкової реформи фіскальні стимули та гарантії для стимулювання внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій, зокрема, шляхом введення 100-відсоткової амортизації основних засобів під 
час їх введення в експлуатацію або запровадження ПНВК, впровадження податкових звільнень щодо 
учасників індустріальних та технологічних парків, особливого режиму для експортних переробних зон, 
скасування та/або відстрочення сплати ПДВ при ввезенні новітнього устаткування та обладнання, що 
не виробляється в Україні, для використання у власній виробничий діяльності тощо.

2.3. Поетапно зменшити рівень перерозподілу ВВП через Зведений бюджет до 25%, рівень перерозподілу 
ВВП через державні фінанси з урахуванням соціальних фондів до 35%.

2.4. Прискорити розвиток безоплатних електронних IT-сервісів на базі Електронного кабінету платника по-
датків та інших дистанційних механізмів взаємодії платників податків з контролюючими органами (зо-
крема, створення ефективного Call-центру замість існуючого) тощо.

2.5. Впровадити на рівні закону пряму фінансову відповідальність держави за збитки та іншу шкоду, нанесені 
платникам податків внаслідок незаконних дій та/або бездіяльності посадових осіб контролюючих органів.

2.6. Впровадити ефективні механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, імплементувати План BEPS.

2.7. Продовжити дефіскалізацію діяльності митниці та забезпечити дієвий контроль за ввезенням то-
варів на митну територію України шляхом забезпечення митних органів відповідними технічними 
засобами, запровадженням максимально можливого обміну інформацією з компетентними орга-
нами інших країн, дієвих інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.

2.8. Продовжити запровадження механізмів спрощення торгівлі шляхом запровадження авторизованого 
економічного оператора та приєднання до Спільної транзитної процедури. Не допустити криміналі-
зацію так званої товарної контрабанди (окрім підакцизних товарів).
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3. Радикальне скорочення тіньової економіки 
як інвестиційний ресурс 

3.1. Забезпечити дієвий контроль за ввезенням товарів на митну територію України шляхом забезпечення мит-
них органів відповідними технічними засобами, запровадження максимально можливого обміну інформа-
цією з компетентними органами інших країн, дієвих інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.

3.2. Впровадити ефективні механізми контролю за трансфертним ціноутворенням, імплементувати План BEPS.

3.3. Прийняти закони про гральний бізнес, про ринок таксі тощо, які легалізують ринки, що знаходяться у «тіні».

3.4  Прийняти нові закони щодо обліку та реалізації необробленої деревини.

3.5. Радикально реформувати систему контролю за обігом спирту та перепрофілювати надлишкові вироб-
ничі потужності у спиртовій галузі.

3.6. Поступово впровадити фіскалізацію готівкових розрахунків, використовуючи моделі найкращих євро-
пейських практик.

3.7. Припинити практику непередбаченого хаотичного підвищення ставок акцизного податку на спирт, ал-
когольні напої та тютюнові вироби.

3.8. Скасувати акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових 
виробів.

3.9. Створити законодавчу базу для можливості фасування в Україні алкогольних напоїв іноземного вироб-
ництва.

4. Політика інвестиційних стимулів у переробній 
промисловості

4.1. Звільнити від ввізного мита та ПДВ імпорту обладнання та комплектуючих для власних виробничих потреб 
та/або пайового внеску або передбачити розстрочення таких платежів на довгий строк з необтяжливими 
умовами.

4.2. Впровадити 100-відсоткову амортизацію основних засобів під час їх введення в експлуатацію або ввес-
ти ПНВК.

4.3. Передбачити додаткові фіскальні стимули у вигляді звільнення від сплати або зменшення ставок окре-
мих платежів (податку на землю, податку на нерухоме майно, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ) 
для індустріальних та технологічних парків.

4.4. Впровадити режим вільної економічної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ за 
умови вивезення готової продукції за межи митної території України) для експортних переробних зон.

4.5. Встановити умови щодо мінімального рівня локалізації виробництва устаткування та обладнання для забез-
печення ним пріоритетних секторів економіки (зокрема, виробництва обладнання для «зеленої енергетики», 
енергозберігаючих заходів тощо) та графік підвищення такої локалізації.

5. Використання інструменту публічних закупівель 
для збільшення виробництва

5.1. Створити законодавчі умови для збільшення частки закупівель вітчизняної продукції, робіт, послуг на 
ринку публічних закупівель:
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• із врахуванням вартості «життєвого циклу» та нецінових критеріїв;
• із застосуванням цінових преференцій для продукції, що виробляється в Україні (при виробництві 

якої створюються робочі місця, сплачуються податки та соціальні внески тощо) з певним рівнем ло-
калізації.

• із врахуванням аудиту виробників продукції.

5.2. Впровадити практику укладання рамкових угод при закупівлях складної та/або наукоємної продукції з 
довгим терміном виробництва.

5.3. Прискорити подальше впровадження середньострокового (до 3-х років) планування в Україні, що перед-
бачає введення правових механізмів з укладання замовниками довгострокових договорів на поставку 
складної техніки.

5.4. Розширити практику закупівель через централізовані закупівельні організації.

5.5. Заборонити державним монополістам уникати застосування процедур публічних закупівель.

5.6. Забезпечити фінансування реалізації інвестиційних проектів, а також програм «Український комбайн», 
«Український пасажирський транспорт», «Український вертоліт», «Український  локомотив», «Україн-
ський літак» тощо із залученням до їх реалізації вітчизняних виробників.

5.7. Імплементувати оновлене законодавство ЄС про публічні закупівлі з урахуванням особливостей дер-
жавного сектору економіки, комунального господарства, оборони та безпеки та з урахуванням досвіду 
США.

5.8. Заборонити оголошувати та проводити закупівлі без наявності належного фінансового забезпечення 
даної закупівлі та заборонити замовникам в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі 
після укладення договору за результатами тендерних процедур.

5.9. Зобов’язати замовників торгів вказувати у тендерній документації розмір авансу, що буде застосовано 
за договором про закупівлю, у відсотковому виразі.

6. Політика реіндустріалізації у переробній промисловості
6.1. Визначити на рівні державної Програми три групи перспективних товарів у переробній промисловості:

• щодо виробництва стандартних товарів;
• щодо товарів, які виробляються в контрольованих іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості;
• щодо товарів, у виробництві яких українські виробники через наявність НДДКР зберігають можливо-

сті контролю ланцюгів доданої вартості.

6.2. Визначити переліки перспективних для виробництва товарів кожної групи на базі аналізу сукупного 
об’єму потенційних ринків збуту, середньорічного приросту обсягів світової торгівлі, наявності в Укра-
їні сировинної бази та наявності в Україні виробничої бази, виробничих навичок та кваліфікованих тру-
дових ресурсів.

6.3. Перебачити для кожної групи товарів окремі політики стимулювання виробництва:

6.3.1. Щодо стандартних товарів, виробництво яких базується на переробці місцевої сировини:
• максимальне спрощення доступу до землі та інфраструктури;
• зниження інвестиційних витрат (звільнення від ввізного мита та ПДВ імпорту новітнього устаткуван-

ня та обладнання, що не виробляється в Україні, для власних виробничих потреб та/або пайового 
внеску або передбачити розстрочення таких платежів на довгий строк з необтяжливими умовами);

• зниження операційних витрат (прискорена амортизація або введення ПНВК, пільгова ставка по-
датку на землю та нерухоме майно, зниження ставки ЄСВ);

• підтримка експорту.
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6.3.2. Щодо товарів, які виробляються в контрольованих іноземними ТНК ланцюгах доданої вартості, 
шляхом залучення ТНК до України для передачі ними частини робіт ланцюга доданої вартості на 
умовах аутсорсингу з використанням неакціонерних моделей контролю (модель, що застосову-
ється ТНК у Південно-Східній Азії) на умовах збільшення частки локалізації виробництва або на 
шляхом відкриття експортних переробних зон:

• запровадження режиму вільної митної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ 
за умови вивезення готової продукції за межи митної території України) для експортних перероб-
них зон;

• зниження операційних витрат (прискорена амортизація, пільгова ставка податку на землю та не-
рухоме майно, зниження ставки ЄСВ) для роботи поза межами експортних переробних зон;

• максимальне спрощення доступу до землі та інфраструктури;
• залучення інвесторів в України за участю уряду (уповноваженого ним органу);
• залучення місцевих виробників до роботи у форматі неакціонерних моделей контролю.

6.3.3. Щодо товарів, у виробництві яких українські виробники через наявність НДДКР зберігають можливо-
сті контролю ланцюгів доданої вартості:

• державне спів фінансування НДДКР;
• зниження інвестиційних витрат (звільнення від ввізного мита та ПДВ імпорту новітнього устатку-

вання та обладнання, що не виробляється в Україні, для власних виробничих потреб та/або па-
йового внеску або передбачити розстрочення таких платежів на довгий строк з необтяжливими 
умовами);

• зниження операційних витрат (прискорена амортизація, пільгова ставка податку на землю та не-
рухоме майно, зниження ставки ЄСВ);

• підтримка експорту;
• стимулювання внутрішнього попиту, держзамовлення;
• підготовку та реалізацію  програм «Український комбайн», «Український пасажирський транспорт», 

«Український вертоліт», «Український  локомотив», «Український літак» тощо;
• законодавчу підтримку та забезпечення рівних умов господарювання приватних і державних під-

приємств в галузі оборонно-промислового комплексу.

6.4. Забезпечувати узгодження стратегій розвитку суб’єктів природних монополій із врахуванням інтересів 
та потенціалу вітчизняних промислових виробників.

6.5. Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації покупцям вар-
тості техніки, обладнання та іншої продукції вітчизняного виробництва за найбільш критичними напрям-
ками з врахуванням можливостей вітчизняних виробників (зокрема, щодо сільськогосподарської техніки 
та обладнання, техніки та обладнання для житлово-комунального господарства, будівництва доріг, по-
жежної техніки, мінеральних добрив тощо).

6.6. Прийняти критерії оцінки допустимості державної допомоги окремим секторам економіки.

6.7. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 
року із започаткуванням діяльності усіх необхідних органів акредитації та активізувати підготовку 
до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АССА).

6.8. Прийняти Закон, який регламентує відносини постачальників та торгових мереж.

7. Політика розвитку агропромислового комплексу
7.1. Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації покуп-

цям вартості техніки, обладнання та іншої продукції вітчизняного виробництва за найбільш критич-
ними напрямками з врахуванням можливостей вітчизняних виробників (зокрема, щодо сільсько-
господарської техніки та обладнання, мінеральних добрив тощо).

7.2. Затвердити та забезпечити фінансування довгострокової (від 5 років) програми державної підтримки 
тваринництва.
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7.3. Створити умови для забезпечення агропромислового комплексу  мінеральними добривами та засоба-
ми захисту рослин вітчизняного виробництва, зокрема, шляхом надання доступу до сировини, виваже-
ної тарифної політики тощо.

7.4. Стимулювати, у тому числі за допомогою фіскальних механізмів та розподілу коштів на підтримку агро-
промислового комплексу, збільшення глибини переробки сільськогосподарської продукції на терито-
рії України для подальшого експорту на перспективні ринки.

7.5. Розробити та поетапно впровадити ефективний ринок земель сільського господарського призначення із 
відповідною системою стримувачів для забезпечення продовольчої безпеки та інших інтересів держави.

7.6. Розробити, затвердити та почати реалізацію Програми розвитку звірівництва в Україні. Запровадити 
стандарти утримання та поводження з тваринами відповідно до норм європейського законодавства.

8. Політика розвитку несировинного експорту
8.1. Забезпечити повноцінне функціонування Експортно-кредитного агентства та передбачити фінансу-

вання програмної підтримки експорту.

8.2. Забезпечити кредитну підтримку несировинного експорту через відповідне спрямування роботи 
«Укрексімбанку».

8.3. Прийняти законодавство про створення експортних переробних зон, для яких впровадити режим віль-
ної економічної зони (звільнення всього імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови вивезення готової 
продукції за межи митної території України).

8.4. Впровадити податкові звільнення щодо учасників індустріальних та технологічних парків.

8.5. Провести аудит ключових міжнародних торговельно-економічних угод та зобов’язань України та іні-
ціювати їх перегляд у частині, що суперечить комплексній стратегії економічного розвитку за доктриною 
української реіндустріалізації.

8.6. Ініціювати перемовини з ЄС щодо збільшення квот на безмитну поставку українських товарів до ЄС.

8.7. Забезпечити залучення бізнесу до переговорного процесу при розробці нових торговельних угод та 
перегляду чинних.

8.8. Реформувати систему видачі та контролю дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Лобію-
вати інтереси України щодо збільшення квоти на дозволи на міжнародні автомобільні перевезення до 
найбільш затребуваних країн.

8.9. Забезпечити комплексний підхід у вирішенні питань, пов’язаних з розбудовою транспортної інфра-
структури (автомобільного, залізничного, авіаційного, річкового та морського транспорту), яка б від-
повідала збільшенню товарообігу з ЄС.

9. Регулювання діяльності природних монополій
9.1. Підвищити ефективність роботи Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійс-

нює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

9.2. Забезпечити прогнозованість роботи природних монополій (зокрема, в частині ціно- та тарифоутворення).

9.3. Реформувати газовий ринок з метою припинення фактичного вимивання коштів з економіки на користь 
газової монополії.
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9.4. Продовжити реформу ринку електроенергії на базі врахування інтересів реального сектору економіки. 
Ліквідувати деформацію на ринку, пов’язану з надмірним фінансуванням «зеленого тарифу».

9.5. При зміні тарифів на послуги, що надаються природними монополіями, забезпечити неухильне дотри-
мання таких принципів, як прозорість, економічна обґрунтованість, публічність та врахування інтересів 
всіх зацікавлених сторін.

9.6. Заборонити державним монополістам уникати застосування процедур публічних закупівель.

9.7. Впровадити практику укладання рамкових угод при закупівлях продукції державними монополіями.

10. Політика на ринку праці
10.1. Розвиток трудового потенціалу

10.1.1. Забезпечити вплив та контроль роботодавців за формуванням та виконанням державного та регіо-
нального замовлення на підготовку кадрів та якістю освітнього процесу.

10.1.2. Впровадити реальні механізми державного-приватного партнерства у сфері освіти через внесення 
відповідних змін до законодавства, в т. ч. щодо податкових пільг.

10.1.3. Запровадити систему корпоративного управління у закладах вищої, фахової передвищої та про-
фесійної (професійно-технічної)  освіти державної та комунальної форм власності.

10.1.4. Забезпечити  участь представників спільного представницького органу роботодавців на національ-
ному рівні у наглядових радах закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-тех-
нічної) освіти.

10.1.5. Забезпечити впровадження дуальної форми здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 
освіти як різновиду денної форми навчання.

10.1.6. Розробити та прийняти новий Закон України «Про професійну освіту» з урахуванням потреб робото-
давців.

10.1.7. Забезпечити зрівняння у правах державних, комунальних та приватних закладів освіти стосовно участі у 
виконанні державного та регіонального замовлення і відповідно оплату освітніх послуг у приватних 
закладах  за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів.

10.1.8. Залучати роботодавців на постійній основі до процесів забезпечення якості освіти, зокрема, ліцен-
зування та акредитації.

10.1.9. Забезпечити  академічну доброчесність, викорінення  корупції у закладах освіти.

10.1.10. Розпочати формування мережі кваліфікаційних центрів для оцінювання професійних кваліфікацій.

10.1.11. Спростити процедуру підтвердження результатів неформального професійного навчання та забез-
печити можливість такого підтвердження за професіями відповідно до Класифікатора професій.

10.1.12. Створити умови для визнання часткових кваліфікацій, надання можливості роботодавцю самостійно 
визначати необхідну кваліфікацію, а також види робіт, які не потребують кваліфікації.

10.2. Удосконалення регулювання трудових відносин

10.2.1. Осучаснити трудове законодавства в частині:
• лібералізації та спрощення адміністрування трудових відносин, у т.ч. входу/виходу з ринку праці;
• створення умов для чесної конкуренції шляхом легалізації незадекларованої праці;
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• врегулювання нових гнучких форм взаємовідносин між роботодавцем та працівником, викликаних 
появою нових креативних професій та нових технологічних процесів, у т.ч. аутстафінгу (outstaffing) 
та аутсорсингу (outsourcing);

• забезпечення гнучкості в управлінні робочим часом шляхом обліку робочого часу з обліковим періо-
дом в один рік, що дозволить вирішити питання робочих годин понад місячну норму з можливістю 
регулювання їх оплати в одинарному розмірі при належному плануванні в межах загального обліко-
вого періоду (Work Time Account).

10.2.2. Забезпечити дерегуляцію функцій Класифікатора професій та Довідника кваліфікаційних характерис-
тик професій працівників в частині гнучкості досвіду роботи та розрядів.

10.2.3. Розробити новий класифікатор професій/занять, що відповідатиме сучасними потребам ринку праці.

11. Захист бізнесу та прав власності
11.1. Впровадити на законодавчому рівні обов’язок відшкодування суб’єктам господарювання нанесеної їм 

матеріальної шкоди та шкоди їх діловій репутації, завданої протиправними діями правоохоронних ор-
ганів, органів досудового слідства та прокуратури.

11.2. Впровадити на законодавчому рівні дисциплінарну відповідальність посадових осіб контролюючих ор-
ганів, органів досудового слідства, органів прокуратури, правоохоронних органів та їх посадових осіб 
за ухвалення протиправних рішень чи бездіяльність.

11.3. Відновити роботу Міжвідомчих комісій з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному погли-
нанню та захопленню підприємств та з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами 
прав та законних інтересів осіб.

12. Окремі секторальні політики
12.1. Хімічна промисловість

• Розробити, затвердити та почати реалізацію Стратегії розвитку хімічної промисловості на період до 
2030 року.

• Надати преференційний доступ до ресурсно-сировинного та паливно-енергетичного забезпечення 
хімічної промисловості, у т. ч. відновити роботу вітчизняних нафтопереробних заводів із доведенням 
глибини переробки нафти до світового рівня.

• Забезпечити захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції на внутрішньому та зов-
нішніх ринках.

12.2. Надрокористування  
• Прийняти нову редакцію Кодексу України «Про надра»
• Відновити дію механізму отримання спеціальних дозволів на користування надрами без аукціонів 

для виробників кінцевої продукції
• Скасування сплати збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування 

надрами
• Переглянути переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення
• Спростити процедури отримання земельних лісових ділянок для нелісогосподарських потреб
• Встановити та чітко дотримуватися принципу «мовчазної  згоди» при погодженні питання надання 

спеціального дозволу на користування надрами, зокрема в частині погодження місцевими радами
• Запровадити електронний реєстр проходження документів, наданих  до Держгеонадр для отри-

мання спеціального дозволу
• Посилити дисциплінарну відповідальність посадових осіб Держгеонадр за порушення строків роз-

гляду документів підприємств в рамках процедур надання, продовження дії  спеціальних дозволів  
на користування надрами

• Створити умови для доступу великих промислових споживачів природного газу до його видобутку
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12.3. Деревообробна промисловість
• Прийняти закони про облік деревини та про внутрішній ринок деревини, а також внести зміни до 

Лісового кодексу України – з метою захисту лісів з одночасним пріоритетним доступом до сировини 
вітчизняних переробників.

• Підвищити прозорість аукціонів з продажу необробленої деревини з урахуванням наявності у покуп-
ців виробничої бази на території України

12.4. Автомобілебудування 
• Гармонізувати національне законодавство у сфері автомобільного транспорту із законодавством 

ЄС, у тому числі щодо сертифікації транспорту.
• Розробити законодавчу базу для стимулювання розвитку електричного транспорту та електромобі-

лів в Україні.
• Розробити, затвердити та почати реалізацію програми розвитку автомобільної промисловості 

та стимулювання ринку автомобілів на період до 2035 року

12.5. Фармацевтична галузь 
• Схвалити Концепцію Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва 

високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та 
інших захворювань для забезпечення державних потреб України  на 2020–2028 роки. Визначити Мі-
ністерство охорони здоров’я замовником Програми.

• Прийняти нову редакцію Закону України «Про лікарські засоби».
• Прийняти Закон України «Про фармацевтичне самоврядування».
• Імплементувати Директиву Ради ЄС 92/83/ЄЕС у частині звільнення від сплати акцизного податку на 

спирт, який використовується для виробництва лікарських засобів.

12.6. Телекомунікаційна галузь 
• Підвищити значення граничного показника щільності потоку електромагнітної енергії для радіоелек-

тронних засобів та випромінювальних пристроїв що використовуються операторами телекомуніка-
цій до 1000 мкВт/см2, шляхом внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту на-
селення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239.

•  Прийняти законодавство з метою гармонізації з Директивою ЄС «Про спільну систему податку на 
додану вартість» 2006/112/ в частині визнання послуг міжнародного зв’язку та транзиту трафіку 
об’єктом оподаткування ПДВ за ставкою 0.

• Вирівняти занижені Україною в односторонньому порядку граничні розрахункові такси за послуги 
пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії до телекомунікаційних мереж операто-
рів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафік.

• Запровадити прискорену амортизацію основних засобів, які використовуються операторами теле-
комунікацій для побудови та експлуатації телекомунікаційної інфраструктури та мереж. 

12. 7 Авіабудівна галузь 

• Утворити центральний орган виконавчої влади для виконання функцій з реалізації державної по-
літики в авіаційний та космічній галузях з підпорядкуванням йому підприємств авіаційної та кос-
мічної промисловості. 

• Затвердити «Державну цільову програму розвитку авіаційної промисловості України на  
2020 – 2030 роки».
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