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Діяльність голови Нацбанку 
Валерії Гонтаревої  становить 
загрозу для економічної безпеки 
України. 

• За час правління Валерії 
Гонтаревої НБУ втратив довіру 
населення і бізнесу. Сьогодні людині, 
що очолює НБУ, довіряють лише 2,8% 
населення1.

• Як наслiдок, НБУ не справляється з 
основною функцією  — забезпеченням 
стабільності грошової одиниці.

• НБУ через помилкову політику 
рефінансування  викликав кризу 
неплатоспроможності банків та обвал 
банківської системи.

• Нацбанк організував занепад 
банківського кредитування і ліквідував 
саму можливість економічного 
зростання.

• Обвал курсу та ліквідація банків 
призвели до зубожіння населення, 
завдали серйозного фінансового удару 
по середньому класу

• Валерія Гонтарева причетна до 
корупційних схем виведення коштів з 
неплатоспроможних банків.

• Валерія Гонтарева не має 
морального права займати свою 
посаду. Саме підконтрольні їй 
фінансові структури в період з 2013 
по 2014 рік були одним з інструментів 
відмивання коштів, вкрадених 
Віктором Януковичем і його оточенням 
з бюджету України.

Валерія ГонтареВа 
поВинна піти у ВідстаВку
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Споживча інфляція галопує. Індекс спо-
живчих цін у 2015 році склав 148,7% до 2014 
року.

Втрата довіри вкладників. Валерія Гонта-
рева девальвувала репутацію НБУ. Це призвело 
до суттєвого відтоку коштів з банківської систе-
ми. За 2014–2016 роки громадяни України вилу-
чили з банків понад 30% валютних депозитів. 
Обсяг депозитів не повернувся на рівень 2014 
року.

Витрати державних ресурсів на 
фінансування Фонду гарантування вкладів  
склали близько 60 млрд. грн.  

На рахунках банків, виведених з ринку в 
2014–2016 рр., населення втратило мінімум 134 
млрд грн.

Розквіт тіньового ринку валюти. 
Збільшення частки тіньогового обігу валюти. У 
2011-2014 роках  офіційний обсяг ринку обміну 
валют коливався на рівні $35–50 млрд. Тіньовий 
оберт не перевищував 5% від офіційного. У 2016 
році тіньовий обiг ринку валют може становити 
до $100 млн в день, що за рік дасть $35–40 млрд. 
Офіційний обiг при цьому не перевищує $5 млрд.

Валерія Гонтарева як голова НБУ несе 
відповідальність за порушення Національним 
банком України вимог щодо сприяння 
стабільності банківської системи.

Iндекс споживчих цін, %. 
*Данi за 2016 рiк: - 

січень-серпень до січня–серпня 2015
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1. НеефектиВНіСть 
тА НепРОфеСіОНАліЗм

Валерія Гонтарева як голова НБУ несе 
відповідальність за невиконання Національним 
банком України його основної функції — за-
безпечення стабільності грошової одиниці. 
Підсумки перебування Валерії Гонтаревої в 
2014–2016 рр. на посаді голови НБУ:

падіння курсу гривні. За ці два роки грив-
ня впала в 2,18 рази. 19.06.2014 р. — день призна-
чення Валерії Гонтаревої головою НБУ.

Зубожіння населення. На початок 
2014 р. прожитковий мінімум в доларово-
му еквіваленті ($147) впритул наблизився до 
стандартів ООН ($150). У 2016 р. він зменшився 
до $54.

конституція україни, стаття 99: 
«Грошовою одиницею України є Гривня. ЗабеЗпечення 
стабільності Грошової одиниці є основною фУнкцією 
центральноГо банкУ держави — національноГо банкУ України».

11,84

19.06.2014 10.10.2016

25,84

Курс гривні, за 1 долар США 

147$

2014 2016

54$

Прожитковий мiнiмум

23,6

червень 2014 серпень 2016

14,2

Валютнi депозити, млрд доларiв США 

$35-50 
млрд $35-40 

млрд

2011-2014, в середньому за рiк 2016

Ринок готівкової валюти

до $5 
млрд 

до $5 
млрд 

Офiцiйний ринок Тiньовий ринок

109,1 112,8
125,2

115,9
109,4 108

100,6 99,7
112,1

148,7

115,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*



Закон україни «про національний банк україни», стаття 6: 
«національний банк У межах своїх повноважень сприяє фінансовій 
стабільності, в томУ числі стабільності банківської системи За Умови, що це 
не перешкоджає досяГненню цілі, виЗначеної У частині дрУГій цієї статті»

«національний банк також сприяє додержанню стійких темпів 
економічноГо Зростання та підтримУє економічнУ політикУ кабінетУ 
міністрів України За Умови, що це не перешкоджає досяГненню цілей, 
виЗначених У частинах дрУГій та третій цієї статті».
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Ще одна з основних функцій НБУ, яку 
не виконує нинішній керівник Нацбанку, — 
підтримка стійких темпів економічного зро-
стання.

Підсумком монетарної, валютної та 
регуляторної політики НБУ щодо економіки 
стало сприяння падінню ВВП, зростанню 
безробіття і закриттю підприємств.

Гальмування банківського кредитування. 
Основним ресурсом для зростання економіки 
є доступне банківське кредитування. Але НБУ 
своїми діями перекриває доступ бізнесу до кре-
дитних грошей. 

Сьогодні банки практично не кредитують 
економіку країни. За період 2014 р. — серпень 
2016 р. падіння за гривневими кредитами склало 
25%. Також істотно зменшилося кредитування в 
іноземній валюті. 

Відволікання коштів з економіки. НБУ 
стимулює банки працювати з депозитними 
сертифікатами НБУ і ОВДП, відволікаючи 

кошти з економіки. Через ОВДП в портфелі 
комерційних банків з економіки було вилучено 
158,4 млрд грн.

Невиправдана ліквідація банків. З початку 
2014 року НБУ вивів з ринку більше 80 банків.

Рішення по ліквідації банків були прийняті 
регулятором під керівництвом Валерії Гонтаревої.

криза неплатоспроможності банків. Мо-
нетарна політика НБУ після приходу Валерії 
Гонтаревої призвела до загострення кризи 
ліквідності в банківській системі, що перерос-
ло в кризу платоспроможності банків через 
недостатнє рефінансування.

Втрата вкладів підприємств. На рахун-
ках банків-банкротів «зависли» 78,9 млрд грн 
коштів юросіб. Для українського бізнесу ці 
більш ніж $3 млрд вже практично безповоротно 
втрачено.

182

1.01.2014 10.10.2016

100

Кiлькiсть банкiв в Українi

88,1

1.01.2014

2014 2014 2013

Серпень 2016

2016 2016 2016

158,4

Виведено з економіки України через ОВДП 
у портфелях комерційних банків, млрд грн

2008 169,5 51,2 118,3
2014 222,3 1 472,7 -1 250,4
2015 75,4 2 849,2 -2 773,8
2016* 20,8 2 116,8 -2 096,0

Вилучення ресурсів з 
ринку, млрд грн, 
обороти

Рефінансування 
банків, млрд грн, 
обороти

Різниця, 
млрд грн

Монетарна політика НБУ по роках

183

79

2014 2016

ВВП,	млрд	$

7,8

10,3

2014 2016

Безробіття,	%
393,3

343,4

2014 2016

Кількість	підприємств,	 тыс
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ВтРАти ВіД НеефектиВНОї 
ДіЯльНОСті ВАлеРії ГОНтАРеВОї:

1. Банківська система втратила кош-
ти. Трансформаційно-посередницька  
функція банків не викронується. 

2. Нацбанк відмовився від 
організации роботи з активами и пасси-
вами неплатоспроможних банків.

3. Рефінансування банків, які згодом 
було ліквідовано — втрати складають 
більше 30 млрд грн. Це непрофесіоналізм 
чи злочин?

4. Витрати державних коштів на 
фінансування ФГВФО склали близько 60 
млрд грн Через ОВДП і ДС з економіки 
вилучено близько 200 млрд грн.

2. кОРУпЦіЯ

Причетність до розкрадань. У квітні 2016 
р. МВС відкрито звинуватило керівництво 
Національного банку в корупції. Начальник де-
партаменту захисту економіки Нацполіції Володи-
мир Криволапов на засіданні антикорупційного 
комітету парламенту заявив, що поліції дово-
диться шукати зникле з комерційних банків 
фінансування, надане Нацбанком.

У травні директор НАБУ Артем Ситник 
говорив, що Антикорупційне бюро розслідує 
справу за фактом виведення з банків-банкрутів 
10 млрд грн. За пару місяців до цього за 
аналогічну справу взялася прокуратура Києва.

Дельта Банк. Масштабний випадок 
розкрадання грошей, отриманих в рамках 

рефінансування, пов’язаний з «Дельта Бан-
ком». З лютого по вересень 2014 року банк 
отримав 15 траншів рефінансування на загальну 
суму близько 10 млрд грн. З них 4,1 млрд грн, 
тобто майже половину, «Дельта» конвертувала 
в $535,3 млн і вивела в Прибалтику через дю-
жину компаній, пов’язаних з співробітниками 
банку, нібито виконуючи раніше укладені до-
говори2.

Народний депутат Сергій Тарута відкрито 
вказує на те, що вважає винним в розкраданні 
півмільярда доларів, що належать державі, 
керівництво НБУ, «Дельта Банку» і Державної 
іпотечної установи. Про це він написав у 
своєму зверненнi, адресованому НБУ, НАБУ і 
Фонду гарантування вкладів. «Вчинення да-
них злочинних дій могло відбуватися тільки 

Копія запиту 
депутата Сергія 
Тарути в НАБУ 
з вимогою 
розслідувати 
виведення коштів 
«Дельта Банку»

народний депУтат  
серГій тарУта відкрито  
вкаЗУє на те, що вважає 
винними в роЗкраданні 
півмільярда доларів, 
що належать державі, 
керівництво нбУ: «вчинення 
даних Злочинних дій моГло 
відбУватися тільки З відома  
і За сприяння посадових осіб 
нбУ — Голови нацбанкУ валерії 
Гонтаревої, а також директора 
департаментУ банківськоГо 
наГлядУ алли шУльГи»
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Юрій Соловйов
заступник голови правління 

банку ВТБ Росія

Галина Улюкаєва
дружина 

Юрія Соловйова

Cordova 
ManageMent 

LTD

22,74%

Костянтин Стеценко
керуючий 

директор ICU

Макар Пасенюк
керуючий 

директор ICU

Валерія Гонтарева
керуючий 

директор ICU

структура Власності пат «банк аВанГард» на 31.01.2014

100%

22,74%

22,74%100%

22,74%

з відома і за сприяння посадових осіб НБУ — 
голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, а також 
директора департаменту банківського нагляду 
Алли Шульги», — переконаний Тарута. Зараз 
справою займається Генпрокуратура. Слідство 
досі уточнює розмір збитку, нанесеного цими 
формально законними угодами3.

Непрозорі відносини власності. У 
червні 2006 року було створено ТОВ КУА 
«Інвестиційний Капітал Україна», яке стало по-
чатком розвитку групи ICU. У 2007 році Валерія 
Гонтарева, що входила до складу акціонерів 
компанії, була призначена головою ради 
директорів підприємства.

Формально Валерія Гонтарева ще до при-
значення на пост голови НБУ в червні 2014 року 
перестала впливати на ICU як акціонер. Але 

наскільки формальність відповідає дійсності? 
Може бути, рівно настільки, наскільки пре-
зидент Петро Порошенко не має відношення 
до операційної діяльності кондитерської 
корпорації Roshen?

Призначенню Гонтаревої на посаду голови 
НБУ не завадив навіть той факт, що воно було 
незаконним. Згідно з українським законодав-
ством, обов’язкова вимога до претендента на 
цю посаду — мінімум 10-річний керівний стаж. 
У Гонтаревої він становив 9 років і 8,5 місяців. 
3,5 місяці — здавалося б, формальність. Але за-
кон є закон, і його потрібно виконувати. Навіть 
Валерії Гонтаревій. 

Причетність до виведення коштів з ПФ 
НБУ. Нещодавно ICU з’явилася в центрі ще 
одного облігаційного скандалу. На цей раз мова 

йде про виведення в 2013–2014 роках близько 
600 млн грн з пенсійного фонду Національного 
банку України — найбільшого з 72 недержавних 
пенсійних фондів в країні.

Фонд, в якому зосереджено 65% активів всіх 
українських НПФ, оперував активами на за-
гальну суму 1,7 млрд грн. У різних пропорціях 
пенсійний фонд зберігав ці кошти у вигляді 
банківських депозитів, акцій, облігацій 
вітчизняних та іноземних емітентів та інших 
активів. Інструментом виведення грошей стали 
саме облігації. А очолювана раніше Гонтаревою 
ICU була частиною цієї схеми.

Нещодавно опубліковані журналістами 
дані про угоди, укладені на біржі «Перспекти-
ва» в період з січня 2013 по серпень 2014 року, 
підтверджують той факт, що ICU як торговець 

скупила для пенсійного фонду НБУ фіктивні па-
пери на суму 447,4 млн грн4. Більш того, скупка 
«сміття» тривала і після призначення Гонтаревої 

скупка «сміття» триВала і після приЗначення ГонтареВої ГолоВою 
нбу. Вона очолила нацбанк 19 черВня 2014 року, а За липень і 
серпень ICU ВстиГла продати фонду «сміття» на 100 млн Грн.  
таким чином, ноВа посада ГонтареВої ніяк не ЗаВажає, а,  
наВпаки, допомаГає її «колишнім» партнерам по біЗнесу

млн.	грн

ПАТ «СвіжачОК» 
29,3

ПАТ «ФБ «Перспектива»
7,8

ПАТ КОМПАНІЯ «Ельба»
21,2

СТОВ «Україна»
50,8

ТОВ «Аксіома»
50,5

ТОВ «Ековіте»
112

ТОВ «Електрохімпром»
22,5

ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»
3

ТОВ «МІК МЕГА»
25,9

ТОВ «Новотех-Інвест»
20,5

ТОВ «Ріал істейт бізнес груп»
39,6

ТОВ «Сонет»
28,3

ТОВ «Тріумф»
36,3

Итого

447,7

Угоди з купівлі фіктивних паперів,  

проведені ICU для пенсійного фонду НБУ  

з січня 2013 по серпень 2014 року, млн грн
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головою НБУ. Вона очолила Нацбанк 19 червня 
2014 року, а за липень і серпень ICU встигла про-
дати фонду «сміття» на 100 млн грн.

У 2015 році питанням виведення грошей з 
пенсійного фонду зайнялася Служба безпеки 
України (СБУ). А у вересні 2016 року суд навіть 
заарештував екс-керівника пенсійного фонду 
Нацбанку Олега Макаренка5.

Але, як пишуть українські медіа, у Олега Ма-
каренка є шанс уникнути покарання. Його мо-
жуть відпустити під заставу в обмін на мовчання 
про роль ICU в операціях з «сміттєвими» ЦБ.

причетність до маніпуляцій з ОВДп. 
Деякі парламентарії заявляли, що ICU і банк 
«Авангард», що належить ICU через компанію 
Westal Holdings Ltd, за допомогою ОВДП займа-
ються вимиванням грошей з держбанків. Навесні 
2015 року член комітету Верховної Ради з питань 
запобігання та протидії корупції, народний депу-
тат Юрій Дерев’янко звертався в правоохоронні 
органи з проханням перевірити відомості про 
застосування банком «Авангард» і компанією ICU 
корупційних схем під час торгівлі ОВДП6.

У МВС досудове розслідування було роз-
почато за ч. 2 ст. 192 КК («Нанесення майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою»). А в Генпрокуратурі вирішили, що 
в справі не вистачає фактів, які свідчили б про 
вчинення порушень.

Через рік ще один народний депутат, пред-
ставник фракції «Самопоміч» Павло Костенко 
зажадав від керівництва Кабміну і НБУ надати 
інформацію про угоди, які проводили в 2015 
році компанія «Інвестиційний Капітал України» 
і банк «Авангард». За інформацією нардепа, є 
підстави підозрювати, що головою Нацбанку 
протягом 2014–2016 років за рахунок махінацій з 
перепродажами держпаперів з НБУ і державних 
банків було «вимито» не один мільярд гривень7.

За словами депутата, для підтвердження 
корупційної змови між структурами голови 
НБУ і держбанками необхідно відкрити повну 
інформацію по здійснення біржових торгів.

В кінці вересня 2016 року група депутатів 
парламенту звернулася в Генеральну прокурату-
ру і Національне антикорупційне бюро України з 
вимогою перевірити роль голови НБУ Гонтаревої 

в угодах з придбання цінних паперів для офшор-
них компаній оточення екс-президента Віктора 
Януковича. Про це заявив голова комітету ВР 
з питань фінансової політики і банківської 
діяльності Сергій Рибалка.

3. СпРиЯННЯ екСпАНСії 
РОСійСькОГО 
ДеРжкАпітАлУ 
В БАНкіВСькій 
СиСтемі УкРАїНи

На фоні масового обвалу українських банків 
паралельно йшов інший процес: зміцнення 
позицій російських банків. Станом на поча-
ток липня 2016 раку, 4 з 37 найбільших банків 
України на 100% належали російському капіталу. 
Причому 3 банки мали в своїй основі держав-
ний російський капітал.

Зараз сумарна частка російських банків на 
українському ринку за показником статутного 
капіталу становить 40,7%.

За словами костенко, 
для підтвердження 
корУпційної Змови між 
стрУктУрами Голови 
нбУ і держбанками 
необхідно відкрити 
повнУ інформацію по 
Здійснення біржових 
торГів

Копія запиту 
депутата Павла 
Костенка на 
отримання 
даних про угоди, 
проведені ICU
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Частка банків зі 100% 
російським капіталом 
на українському ринку

}

при ГонтареВій частка російських банкіВ Зросла бIльш нIж Втричі

12,2%

2014 2016

40,7%



Партнерство між компаніями голови НБУ 
і сім’єю російського держбанкіра формально 
припинилося в серпні 2014 року. Потім ICU ви-
купила частку Галини Улютіной.

промінвестбанк. В руки до журналістів по-
трапили документи і листування по електронній 
пошті, де люди з прізвищами, ідентичними окре-
мим керівникам НБУ, в листопаді 2015 року обго-
ворюють залишок гарантій «Промінвестбанку» 
на 160 млн євро, виданих компанії братів Клюєвих 
«Солар» під контракт на закупівлю обладнання у 
китайській корпорації CNBME.

Журналісти констатують, що голов-
ний банкір України сприяла виведенню 160 
мільйонів євро з «Промінвестбанку», який на-
лежить російській державній корпорації ВЕБ. Ці 
гроші пішли на виплату боргів братів Клюєвих.

Але НБУ не тільки дозволив банку виве-
сти за кордон величезні валютні кошти під 
приводом виконання зобов’язань, а вирішив 
ще й посилити його позиції, незважаючи 
на те, що ПІБ «штормить» давно. НБУ двічі 
виділив «Промінвестбанку» по 200 млн грн 
рефінансування. Перший раз в кінці 2015 року, 
другий — навесні 2016-го9.

4. пРичетНіСть 
ДО Схем «Сім’ї»

Причетність до виведення грошей «Сім’ї». 
Валерію Гонтареву багато що пов’язує з колиш-
ньою владою. Вона обслуговувала людей «Сім’ї» 
(оточення колишнього президента Віктора Яну-
ковича) у багатьох фінансових операціях.

Ряд угод, проведених ICU з 2012 року по 

Тренд на небезпечну концентрацію 
російського державного капіталу в українській 
банківській системі може бути обумовлений до-
сить тісними особистими і діловими зв’язками 
Гонтаревой з впливовими російськими 
фінансистами.

ВтБ. Це з’ясувалося завдяки «панамсь-
кому скандалу», одним з фігурантів якого 
стала Валерія Гонтарева. Згідно з оприлюд-
неними документами панамської юридичної 
компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується 
на реєстрації офшорних компаній, компанія 
Гонтаревої ICU мала тісні відносини з за-
ступником голови Внєшторгбанку Росії (ВТБ) 
Юрієм Соловйовим. 

Фактично чверть ICU належала дружині 
Соловйова (см. схему на ст. 12), а офшорні 

компанії під управлінням ICU отримували 
позики від офшорів Соловйова. З 2008 по 2011 
рік Соловйов очолював інвестиційний банк 
ВТБ  —«ВТБ Капітал», а в травні 2011 року став 
першим заступником президента банку ВТБ — 
другого за розміром активів банку Росії і пер-
шого за розміром статутного капіталу. Голов-
ний власник — уряд РФ.

Документи Mossack Fonseca свідчать про те, 
що в грудні 2013 року, наприклад, офшор Соло-
вйова Quillas Equities позичив $10 млн офшору 
Keranto, «несподівано» зареєстрованому за тою 
ж самою адресою, де розташований централь-
ний офіс компанії ICU (в київському бізнес-
центрі «Леонардо»). Супроводжуючим угоду 
зазначений Дмитро Нєдєльчєв — фахівець 
з ризик-менеджменту, член інвестиційного 
комітету ICU8.

Копія листування 
Гонтаревої зі 
співробітниками 
СБУ про 
виведення 
коштів братів 
Клюєвих із ПIБ

З листУвання, що потрапило 
в рУки жУрналістів, випливає 
настУпне. в нбУ, Знаючи, 
що в липні 2015 рокУ 
«сонячний» біЗнес клюєвих 
бУв перереєстрований в кримУ 
За російськими Законами, 
і підоЗрюючи, що клюєви 
роЗраховУються За кредитом 
З веб на території росії, 
доЗволяють пібУ від своГо 
імені поГасити ці Гарантії

Дмитро Недєльчев
член інвестиційного 
комітету ICU

Копія договору 
про надання 
кредиту на $10 
млн компанією 
Юрія Соловйова 
офшору ICU
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ICU супроводжувала 
угоди з купівлі 
наближеними 
Олександра 
Януковича, сина 
екс-президента, 
«Фідобанку» і 
Platinum Bank

ICU - посередник 
в угоді між 
Аграрним фондом і 
«Брокбізнесбанком» 
Сергія Курченка  
(«гаманець» «сім'ї» 
Януковича)
В результаті зникло 
більше $350 млн 
держкоштів.

ICU супроводжувала виведення на 
офшори Сергія Арбузова $1,3 млрд 
державних коштів

Олександр Янукович 
переховується в Росії

Сергій Курченко
переховується в Росії

Сергій Арбузов
переховується в Росії

Віктор Янукович
переховується в Росії $1,3 

млрд

$350 
млн

схема роботи ICU З оточенням екс-преЗидента янукоВича

в травні, але гроші поклав на депозит в самому ж 
банку. Той в свою чергу провернув таку ж угоду 
з Нацбанком: продав ОВДП і отримав готівку. 
Нагадаємо, що в цей день Нацбанком ще керував 
ставленик Віктора Януковича Ігор Соркін. А через 
17 днів, 28 лютого 2014 року, Нацбанк, вже на чолі 
з новим головою Степаном Кубівим, постановою 
№107 відніс ПАТ «Брокбізнесбанк» до категорії 
неплатоспроможних. В «Брокбізнесбанк» було 
введено тимчасову адміністрацію, депозит Аграр-
ного фонду згорів, а отримані від НБУ мільярди 
безслідно зникли.

У березні 2016 року народний депутат Єгор 
Фірсов в своєму зверненні (вих. 10-к від 17.03.2016 
р.) в Національне антикорупційне бюро зажа-
дав перевірити можливу злочинну змову голо-
ви ради директорів компанії «Інвестиційний 
Капітал України» Валерії Гонтаревої з посадови-
ми особами «Брокбізнесбанку», ПАТ «Аграрний 
фонд», Сергієм Курченком та Олександром і 
Віктором Януковичами10.

Валерія Гонтарева і Сергій Арбузов. У 
липні цього року стало відомо про контакти 
ICU ще з одним відомим членом «Сім’ї» Сергієм 
Арбузовим. У медіа був оприлюднений список з 
декількох офшорних компаній — клієнтів ICU, 
на користь яких компанія в листопаді-грудні 2013 
року (на самому початку Майдану) скуповувала у 

«Ощадбанку» випущені Мінфіном валютні ОВДП.

По курсу на момент проведення угод їх 
загальна сума склала $1,3 млрд. Відзначимо, що 
ці компанії є фігурантами кримінальної справи 
№42014000000000359, відкритої Генпрокурату-
рою за фактом розкрадання державних коштів.

У 2014 році рахунки цих компаній були 
заарештовані, оскільки прокурори вважають, 
що ці офшори належать одному з людей ко-
лишнього президента Януковича — екс-голові 
НБУ, колишньому в. о. прем’єр-міністра Сергію 
Арбузову. Проводила ці угоди ICU саме в той 
час, коли нинішній голова Нацбанку Валерія 
Гонтарева очолювала раду директорів компанії. 

За словами деяких депутатів, 2/3 цих 
паперів вже погашені і до кінця року прийде 
термін погашення інших. Сума на арештованих 
рахунках може скласти 37 млрд гривень.

У зв’язку з усім вищезгаданим народний 
депутат, член комітету Верховної Ради з питань 
запобігання та протидії корупції Олег Осуховсь-
кий заявив: «Голова Національного банку України 
Валерія Гонтарева повинна бути відсторонена від 
виконання своїх обов’язків на час розслідування 
виявлених фактів її участі в злочинних схемах 
оточення Віктора Януковича»11.

сьогоднішній день, викликає багато запитань як 
з морально-етичної, так і з законної точок зору.

Валерія Гонтарева, Юрій колобов і 
Олександр Янукович. Наприклад, ICU під 
керівництвом Гонтаревої, цілком ймовірно, 
супроводжувала угоди з купівлі «Фідобанку» 
і «Платинум Банку». У 2012 році Олександр 
Адаріч придбав «СЕБ Банк», а в 2013-му — «Ер-
сте Банк», які потім були об’єднані в єдиний 
«Фідобанк». 

Українські новинні медіа повідомляли, 
що, за неофіційною інформацією, брокером 
при покупці «Сім’єю» цього банку могла бути 
ICU і що за Адарічем стояв колишній міністр 
фінансів Юрій Колобов та син екс-президента 
Олександр Янукович.

Також ICU в 2013 році займалася продажем 
«Платинум Банку». 15 листопада 2013 року операція 
з купівлі 100% акцій банку була закрита. 24 листопа-
да 2013 року партнер ICU Макар Пасенюк увійшов 
до наглядової ради «Платинум Банку».

Валерія Гонтарева, Сергій курченко і ігор 
Соркін. Тісно співпрацювала ICU і з втікачем-
младоолігархом Сергієм Курченком. 11 лютого 2014 
року, в розпал Майдану і за кілька днів до втечі 
Курченко, компанія виступила посередником в 
угоді купівлі-продажу ОВДП між Аграрним фон-
дом та «Брокбізнесбанком», який на той момент 
вже був підконтрольний Курченку.

Фонд передав банку свої папери на суму по-
над 2 млрд грн. Він планував викупити їх назад 
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ВідпоВідно 
до матеріаліВ 
кримінальної спраВи 
№42014000000000359,  
на офшорни екс-
ГолоВи нбу серГія 
арбуЗоВа було 
ВиВедено 1,3 млрд USD 
держаВних коштіВ 
україни. За даними 
слідстВа, Всі ці 
уГоди проВодила ICU, 
керуючим директором 
якої В той час була 
Валерія ГонтареВа
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Однак відставка Валерії Гонтаревої 
внаслідок її небезпечної для України 
політики не вирішує проблему. Необхідно 
ясно розуміти призначення НБУ в наш 
час і переглянути вимоги до кандидата 
на посаду голови НБУ, внести продумані 
і швидкі зміни в функціонал і стратегію 
роботи НБУ.

Щодо майбутньої стратегії НБУ 
експерти банківського ринку наполягають 
на тому, що:

• Забезпечення економічного розвитку 
має розглядатися як одна з пріоритетних 
цілей монетарної політики НБУ. Для 
економічного зростання, створення нових 
робочих місць і розвитку фінансового 
ринку Нацбанк повинен використовувати 
всі доступні йому методи і інституційні 
інструменти.

• Впровадження режиму інфляційного 
таргетування і режиму вільного 
курсоутворення необхідно виносити за 

межі середньострокової перспективи. На 
період до впровадження інфляційного 
таргетування монетарну політику НБУ 
слід будувати в режимі розгорнутого 
таргетування.

• Для скорочення перехідного періоду 
необхідно підпорядкувати інструменти 
і механізми монетарної політики 
стимулювання кредитування підприємств 
реального сектора.

• Не треба скорочувати кількість 
банків, слід зосередитись на розвитку їх 
спеціалізації.

• Для удосконалення законодавчого 
забезпечення банківської діяльності 
необхідно внести зміни до закону «про 
Національний банк України», прийняти 
закони про гроші, про кредит, про валютне 
регулювання, про рефінансування банків. і 
підготувати зміни до конституції України 
щодо основної функції НБУ.

Валерія ГонтареВа 
поВинна піти у ВідстаВку
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соучастии в выведении 535 млн долларов из 
«Дельта банка». Finbalance. 23 января 2016 г.

3. «Депутат Тарута просит НАБУ разо-
браться с аферами «Дельта Банка»». Украин-
ские новости. 12 апреля 2016 г

4. «Торговцы мусором: Арбузов и Гон-
тарева вынули из пенсионного фонда НБУ 
почти сто миллионов долларов». Главком. 12 
июля 2016 г.

5. «Суд арестовал экс-руководителя пенси-
онного фонда Нацбанка». Интерфакс Украи-
на. 1 сентября 2016 г.

6. «МВД начало расследовать операции с 
ОВГЗ финучреждений Гонтаревой — нардеп 
Деревянко». Дело. 15 мая 2015 г.

7. «Гонтарева за один день зарабатывает 
более 80 млн грн, — «Самопомич»». Эконо-
мические известия. 31 марта 2016 г.

8. «Валерия Гонтарева: от российского 
капитала до главы НБУ (утечка из панамско-
го офшора)». Bihus.info проект Нашi Грошi. 4 
апреля 2016 г.

9. «Гонтарева выделила банку Путина 200 
млн грн рефинансирования». Деловая столи-
ца. 23 марта 2016 г.

10. «Нардеп пожаловался на Гонтареву в 
НАБУ (документ)». Сегодня. 29 марта 2016 г.

11. «Гонтареву нужно допросить и отстра-
нить от должности, — Осуховский». UA-
banker.30 июня 2016 г.
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