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Президент про стримування, стійкість і взаємодію  
з партнерами задля збереження незалежності  
й територіальної цілісності 

Про вакцинацію  
та четверту хвилю

ПАНДЕМІЯ. 42 мільйони доз вакцин проти COVID-19 заде-
кларувало до кінця року Міністерство охорони здоров’я. «Це 
препарати за прямими контрактами між нашою державою та 
виробниками. Ідеться про 20 мільйонів доз Pfizer, 2 мільйо-
ни доз AstraZeneca, 10 мільйонів NovaVax і 1,9 мільйона доз 
Sinovac/CoronaVac. А також вісім мільйонів доз вакцин від гло-
бальної ініціативи Covax», — оголосив на брифінгу профільний 
міністр Максим Степанов.

Це саме та кількість доз вакцин, якої буде достатньо для ще-
плення більшості дорослого населення України вже до кінця 
2021 року, вважають у відомстві, мета якого полягає у доправ-
ленні в Україну 48 мільйонів доз препаратів для вакцинації 70% 
населення.

Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини 
про контракти вже на 2022 і 2023 роки, повідомляє пресслуж-
ба МОЗ. Адже урядовець прогнозує четверту хвиля коронаві-
русної хвороби, спричиненої так званим індійським штамом 
COVID-19, — небезпечнішим і агресивнішим за «південно-аф-
риканський» чи «британський». Його вже зафіксовано в Поль-
щі та Румунії, тобто фактично на кордонах нашої країни. 

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

100,7%
становив, за повідомленням Державної 

служби статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 

2021 року щодо березня 

«Як і будь-яка цивілізована 
держава, Україна не хоче 

війни, але для миру, хоч як 
парадоксально це звучить, 
вона повинна мати сильну 

й боєздатну армію».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: 
«Ще рік має піти  

на завершення боротьби 
з коронавірусом»

З ПЕРШИХ ВУСТ. Глава уряду розповів про плани  
щодо карантину та вакцинації, деолігархізацію, кадрові 
перестановки в Кабміні й Нафтогазі, перемовини з МВФ,  
нові податки й відкриття ринку землі
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ДОКУМЕНТИ

«Урядовий кур’єр» 
розбирається, чим зумовлено 
різке подорожчання олії в 
Україні та що з цим популярним 
продуктом буде далі

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Указ Президента 
України 
«Питання 
Центру протидії 
дезінформації»
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ЦИТАТА ДНЯ

5

Стережися: перемогобісся!
НІКОЛИ ЗНОВУ! Привласнивши собі право на спільне минуле, у РФ перетворили День Перемоги 
на  цинічний фетиш та агресивні імперські нахваляння «Можемо повторити!» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Історія Великої Вітчизняної ві-
йни у сусідній Росії в остан-

ні два десятиліття стала однією 
з головних складових державної 
політики. А День Перемоги вла-

да взагалі відверто і свідомо ви-
користовує для чергової мобілі-
зації росіян і навіть подає 9 трав-
ня та все, що йому передувало, 
начебто як найбільше досягнен-
ня лідера Кремля та його близь-
кого оточення за  двадцять років 
перебування при владі. Бо жодна 

подія з давно минулої чи новіт-
ньої історії РФ не супроводжу-
ється подібним розмахом, пафо-
сом, самовихвалянням і масовим 
психозом. А вшанування пам’яті 
про мільйони загиблих людей під 
час тієї страшної війни, на жаль, 
перетворюється на шоу. 

Чим би сусіди не тішилися? 
Можливо. Якби не те, що істо-
рична політика РФ все дужче 
скочується до очевидних фаль-
сифікації та міфологізації подій 
1939-1945 років. Насторожує й 
агресивна риторика явища, що 
отримало назву «перемогобіс-

ся». Адже якщо в усіх країнах 
цивілізованого світу травневий 
День пам’яті та примирення 
відбувається під гаслом: «Ніко-
ли знову», у Росії День Перемо-
ги влаштовують під гуч-
ні нахваляння: «Можемо 
повторити!» 



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: 
«Ще рік має піти на завершення  

боротьби з коронавірусом»
— Рік тому ви стверджували, що 
пандемія дасть змогу створити со-
тні тисяч робочих місць, поверну-
ти українців із заробітків… Але, за 
офіційними даними, безробіття в 
Україні зростає. Чому не вдалося 
виконати обіцянку?
— Станом на 6 травня 2021 року, 
статус безробітного мала 401 ти-
сяча осіб. Загалом упродовж цьо-
го карантинного року, згідно з офі-
ційними даними, мільйон людей 
отримали статус безробітного. Від-
повідно 665 тисяч було працевла-
штовано за цей період.

Ще орієнтовно 500 тисяч робо-
чих місць вдалося зберегти завдя-
ки підтримці бізнесу, програмі «5—
7—9», завдяки програмам підтрим-
ки людей — виплати по 8 тисяч 
гривень, виплати для підприємств 
на відшкодування двох третин за-
робітної плати.

Ще були непрямі важелі еконо-
мічного впливу, коли ми надавали 
кошти, наприклад, на інфраструк-
турні проєкти. Понад 50 тисяч ро-
бочих місць створено в галузі до-
рожнього будівництва. І це дає свій 
мультиплікативний ефект.

Ці вкладення в інфраструктуру 
безпосередньо дали змогу зберег-
ти і створити близько 160 тисяч ро-
бочих місць. Це можна віднести до 
тих 600 тисяч працевлаштованих 
— це нові робочі місця. Так званий 
непрямий важіль створення робо-
чих місць, коли держава інвестує і 
розкручує економіку.

Крім того, ми не дали обвалити-
ся економіці. Ми вийшли з одним із 
найкращих результатів у регіоні — 
трохи більше 4% втрати ВВП. Хоч 
на початку кризи нам пророкували 
від 11 до 8,5% втрати ВВП. Уже в IV 
кварталі ми фактично вийшли на 
докризовий рівень, зараз зроста-
ємо. І це теж той чинник, який дав 
змогу цей рік пройти м’якше.

— Щодо ковідного фонду. На вашу 
думку, чи були правильними пріо-
ритети його витрачання? Чи варто 
було на медичні потреби спряму-
вати більше грошей?
— Усе, що потрібно було закрити з 
медичної точки зору, торік було за-
крито. Тобто все, на що просила гро-
ші українська медицина в частині 
боротьби з COVID, було задоволе-
но. Лікарні мали ліки, всі контрак-
ти було підписано, лікарі отримува-
ли по 300% доплат.

Щодо коштів на закупівлю вакци-
ни й обладнання — також всі плате-
жі було виконано. Навіть якусь час-
тину коштів було неосвоєно, був пе-
рехідний залишок, який цього ро-
ку використовується на закупівлю 
вакцин і додаткового обладнання. 
Тому стосовно медичної частини ко-
відного фонду, наскільки це було не-
обхідно і можливо, його було вико-
ристано коректно і правильно.

У частині використання на під-
тримку економіки — якби не було 
цих інвестицій, ми не мали б збудо-
ваних доріг і мостів, не мали б того 
економічного ефекту, який отрима-
ли. Тому моя оцінка — балансу бу-
ло дотримано. З економічної точки 
зору Україна пройшла першу-дру-
гу хвилю COVID за помірним сце-
нарієм.

— Голова профільного комітету 
парламенту Михайло Радуцький 
прогнозує, що вакцинація проти 
COVID відбуватиметься щороку. 
То чи ведуть перемовини для за-
купівлі вакцини на наступний рік?
— Науково обґрунтованої відпові-
ді поки що нема. Тривають дослі-

дження. У разі, якщо вакцинація 
буде потребувати регулярності, на-
приклад, як вакцинація від грипу, 
що має відбуватись щороку, зви-
чайно, Україна й далі вестиме пе-
ремовини.

Є відкриті домовленості, конт-
ракти з шістьма виробниками вак-
цин. Нас цікавлять вакцини, заре-
єстровані ВООЗ, які мають відпо-
відний рівень надійності та ефек-
тивності й визнаються у світі, щоб 
українці мали змогу подорожувати 
світом без обмежень. 

Загалом на вакцини цього року 
МОЗ просило близько 15 мільяр-
дів гривень. Зараз ми робили змі-
ни до бюджету, щоб закрити по-
вністю потребу цього року, додат-
ково спрямувавши 6,5 мільярда. 
Цього достатньо на потреби поточ-
ного року.

А потреби наступного формують 
зараз. Мінфін формує бюджетну 
декларацію, відповідно за подан-
ням МОЗ вони рахують, скільки 
треба грошей для завершення вак-
цинації. Можливо, якийсь резерв-
ний пул вакцин, які має бути заку-
плено наступного року, якщо треба 
буде почати повторну вакцинацію, 
також буде закладено.

— Той самий набір вакцин у Грузії, 
майже той самий набір в Угорщи-
ні. Чи є якісь двосторонні контакти 
з урядами окремих країн щодо від-
криття кордонів?
— Поки маємо 1,6 мільйона доз вак-
цин, у травні привеземо ще близь-
ко двох мільйонів, і далі вакцинація 
розгортатиметься. У пріоритеті пе-
ремовини з ЄС щодо уніфікації так 
званого паспорта вакцинації, і ми їх 
ведемо дуже серйозно...

Ми готові запровадити будь-яку 
з моделей паспорта вакцинації, 
яка можлива в Європі, — цифро-
ву з QR-кодом, формалізовану до-
відку про вакцинацію міжнарод-
ного стандарту, яка сьогодні є чин-
ною в усьому світі. Усі люди, що 
отримали вакцину, зареєстровані 
в електронній системі eHealth. То-
му технологічно це не складно, щоб 
всім вакцинованим особам видати 
паспорт вакцинації, який буде за-
тверджено в будь-якій міжнарод-
ній формі.

— Чи очікувати нових локдаунів 
цього року?
— Свій прогноз щодо COVID на два 
роки я підтверджую… Будуть чи 
ні нові локдауни — залежить від 
дисципліни, вакцинації та від того, 
як розвиватиметься ця пандемія у 
світі, чи з’являтимуться нові шта-
ми. Думаю, інших показників, які 
вплинуть на адаптивну модель ка-
рантину, немає.

Локдауну держави ми не плану-
ємо. Закривати окремі області в ра-
зі необхідності, звичайно, будемо. І 
це відбуватиметься так, як ми що-
йно це пройшли.

— Постійно виникають розмо-
ви про якісь кадрові зміни в уря-
ді. Чи варто їх очікувати найближ-
чим часом?
— Уряд сформовано. За рік робо-
ти ми маємо ситуацію, коли в нас 
немає вакансій, коли не маємо ви-
конувачів обов’язків, усі міністри 
на місцях. Це покладає певну від-
повідальність на кожного міністра, 
на уряд загалом, на мене. Я за-
вжди казав і кажу: нема недотор-
канних урядів, міністрів і прем’єрів. 
Кожен має відповідати за резуль-
тати своєї роботи і бути абсолют-
но готовим залишити посаду в разі 

неефективної або некоректної ро-
боти. Можливі й ротації. Конкрет-
них кандидатур на сьогодні в мене 
на розгляді немає. Але ми розуміє-
мо, що є певна незадоволеність дея-
кими міністрами у Верховній Раді,  
комітетах. Ми ведемо діалог, тре-
ба дивитися й на реакції суспіль-
ства. У разі необхідності кадрових 
рішень, їх буде ухвалено.

— Кадрові зміни в Нафтогазі. Те, 
що сталося зі звільненням Андрія 
Коболєва, призначенням Юрія Ві-
тренка. Які підстави для таких рі-
шень, політичні і юридичні?
— Є і політичні підстави, і юридич-
ні, а є й фінансові. Нафтогаз затвер-
джував свій фінансовий план з 11,5 
мільярда гривень прибутків і ми-
нулого тижня показав 19 мільярдів 
збитків.

Дуже важливий момент, який 
спричинив таку жорстку і ду-
же швидку реакцію. Затверджен-
ня фінансового плану відбувало-
ся в грудні, коли вже було зрозу-
міло підсумки 2020 року. Торік На-
фтогаз працював абсолютно без до-
даткових соціальних навантажень. 
І подавати такі звіти зі збитками… І 
при цьому показати понад 600 міль-
йонів гривень виплачених премій. 
Це ледь не вдвічі більше, ніж поза-
торік… Є питання й щодо зменшен-
ня видобутку українського газу.

Далі ми, звичайно, приймаємо рі-
шення щодо наглядової ради ком-
панії. Відповідно, поки немає нагля-
дової ради, уряд призначає керів-
ника, звільняє керівника. І далі, в 
межах корпоративної реформи, по-
ки відбувається конкурс на призна-
чення нової наглядової ради, стара 
виконує обов’язки, що уряд також 
визначив постановою.

Ми не мали і не маємо наміру зу-
пиняти чи ламати корпоративну 
реформу. Уряд представляє дер-
жаву Україна, яка є акціонером 
НАК «Нафтогаз України». Відпо-
відно, як представник акціонера — 
народу України, уряд вживає захо-
дів, щоб підприємство було ефек-
тивним. І це все в межах законодав-
ства. Я впевнений, що це були ко-
ректні рішення.

— Ви змогли переконати міжна-
родних партнерів, що звільнили 
Коболєва в межах законодавства і 
корпоративної реформи?
— Ми не зобов’язані переконувати 
наших партнерів в законності на-
ших рішень. Якщо в когось є сум-
ніви в законності, для цього є суд. 
Звичайно, ми розуміємо, що діємо в 
межах законів. Тому юридична чи-
стота ані в мене, ані в тих, хто ухва-
лював рішення, хто за нього голосу-
вав, не викликає сумнівів.

— Чи має це рішення наслідки для 
перемовин з кредиторами?
— Не має. Вплив на кредиторів і на-
ших партнерів матимуть рішення, 
які ламатимуть принципи корпо-
ративної реформи. Жоден принцип 
корпоративної реформи ми ламати 
не збиралися і не збираємося.

Щодо реалізації реформ, то на-
ших партнерів більше хвилює про-
довження і завершення реформи 
правосуддя, антикорупційної сис-
теми — НАБУ, НАЗК та інше ан-
тикорупційне законодавство. Я ду-
маю, що десь третій-четвертий прі-
оритет — це розвиток реформи 
корпоративного управління, але в 
комплексі з великою приватизаці-
єю та іншими реформами.

І Коболєва, і Вітренка західні 
партнери  сприймають як  одних з 

найкращих менеджерів-реформа-
торів. Дослівна фраза наших парт-
нерів: прізвище не грає ролі.

— Як просуваються перемовини 
з МВФ? Чи проситиме уряд нову 
програму, чи йдеться про перегляд 
термінів та обсягу нинішньої про-
грами?
— Ми працюємо з МВФ майже 
в щотижневому режимі. Під час 
останнього спілкування пару тиж-
нів тому ключовими питаннями за-
лишались антикорупція, НАБУ, 
НАЗК і Вища рада правосуддя. Ін-
ших питань нема. Інші питання 
технічні на кшталт макропоказни-
ків на 2022—2023 роки, бюджетна 
декларація. Ще було питання ре-
форми СБУ в частині передачі по-
вноважень щодо економічних зло-
чинів до Бюро економічної безпеки. 
Закон про БЕБ ухвалено, а про ре-
форму СБУ — ухвалено в першому 
читанні.

Був ще один момент про розбло-
кування великої приватизації — 
закон ухвалено. Закон про НАБУ 
в тій редакції, яка сьогодні пере-
буває в парламенті, повністю задо-
вольняє наших партнерів, будемо 
його ухвалювати. Закон про ВРП 
— отримав висновки Венеційської 
комісії, усіх задовольняє, будемо 
ухвалювати. І закон про НАЗК, про 
посилення кримінальної відпові-
дальності, також наших партнерів 
у наявній редакції задовольняє.

Ще було ухвалено закон щодо 
земельної реформи, зараз буде на 
розгляді ще один. Це два ключові 
закони для макрофіну і для МВФ. 
Тобто щодо всіх законодавчих пи-
тань ми показали поступ і просуну-
лися вперед.

Щойно буде в другому читан-
ні ухвалено ці закони, ми виходи-
мо на перемовини про текст мемо-
рандуму на продовження співпраці 
й отримання траншу. У нас поки що 
триває чинна програма, фактично в 
нас попереду два транші.

— Чи долучено уряд до анонсова-
ного Президентом закону про олі-
гархів? Як ви уявляєте собі цю за-
конодавчу ініціативу?
— Над ним працює Офіс Прези-
дента. Думаю, буде коректно, коли 
Президент або його Офіс анонсува-
тимуть власне наповнення законо-
проєкту. Я розумію, яким має бути 
таке законодавство, воно є в бага-
тьох цивілізованих країнах світу. 
Навіть США проходили також сво-
єрідну деолігархізацію, там було 
ухвалено антитрастові закони.

— Чи задоволені ви як Прем’єр-
міністр борговою політикою Мі-
ністерства фінансів? Ставками, під 
які вони розміщують державні об-
лігації.
— Зараз найкращі ставки, порів-
няйте 2018 рік — там запозичення 
за євробондами були під 9,75%. Ми 
позичили 1,25 мільярда євро в жов-
тні 2018 під 9,75% і 6,875% на 1,25 
мільярда доларів минулого тижня. 
Три відсотки різниці. Чому так? Не 
треба забувати, що Україна — це 
держава, де триває війна, збройна 
агресія.

— Україна переплачує за ризики?
— Це очевидно, але тут важли-
вий момент. Переплата за ризики 
два роки тому була на 3% більшою 
ніж сьогодні, за таких самих пара-
метрів запозичень. Навіть зараз 
параметри ще кращі — ми 8-річ-
ні облігації розміщуємо під 6,875%. 
Раніше інвестори довше, ніж на три 

роки не хотіли заходити, бо це за-
високий ризик.

Умови стають кращими і управ-
ління державним боргом сьогод-
ні передбачає зменшення зовніш-
ніх запозичень. Ми зменшуємо зо-
внішні запозичення, замінюємо їх 
дешевшими. Плюс ми хочемо замі-
нити структуру державного боргу 
— іноземні і внутрішні запозичен-
ня. Хочемо змінити її в інший бік: 
внутрішніх більше, бо вони без кур-
сових впливів, а зовнішніх менше, 
але вони будуть довшими і дешев-
шими. Це наша стратегія.

— Підготовка до започаткування 
ринку землі. Чи все йде за планом 
і наскільки стрімко може зрости 
ціна на українську землю до кін-
ця року?
— Усе йде за планом, дякую Вер-
ховній Раді, надзвичайно склад-
но ухвалений законопроєкт 2194, 
очікуємо ухвалення законопроєк-
ту 2195, який розкриє можливість 
електронних торгів землею. Ми ди-
вимося на аналогію щодо запрова-
дження ринку землі серед наших 
країн-сусідів. Протягом 5—10 ро-
ків вартість землі може зростати 
вдвоє-вп’ятеро.

Це дуже добре, бо капіталізує 
державу і землю українців, якою 
вони володіють. Українці отрима-
ють право, а не обов’язок продава-’язок продава-язок продава-
ти свою землю. А право дає змогу 
приймати рішення. Подорожчала 
земля — продай її дорого за ринко-
вою ціною без корупційного подат-
ку, який накладали чиновники, ко-
ли не було ринку землі.

Тому  впевнений, що з 1 липня ми 
зобов’язані відкрити ринок і вчити-’язані відкрити ринок і вчити-язані відкрити ринок і вчити-
ся жити в ньому. Це збагатить нашу 
державу, економіку і наших людей.

— Чи плануєте підвищення подат-
ків? Якщо так, то для кого саме? Чи 
очікувати податку для багатих?
— Працюємо над бюджетною де-
кларацією з Мінфіном. Загально-
державні податки ми збільшувати 
не плануємо — ті, що сплачує ко-
жен громадянин чи кожне підпри-
ємство. Стосовно перегляду окре-
мих акцизів, екологічних платежів, 
якихось зборів — усередині Мініс-
терства фінансів і профільних мі-
ністерств йдуть розрахунки та дис-
кусії.

— Яким має бути впроваджен-
ня другого рівня накопичувальної 
пенсійної системи? В уряду є одне 
бачення, у Верховній Раді був ін-
ший законопроєкт, його відправи-
ли на доопрацювання. Чи встигне-
те ухвалити закон цього року?
— Дуже сподіваюся. Я перекона-
ний прихильник накопичуваль-
ної пенсійної системи. Це єдиний 
шлях, коли можемо забезпечити 
українцям достойну пенсію. Іншо-
го шляху в нас немає.

На сьогодні в Комітету Верховної 
Ради та Міністерства соціальної 
політики практично немає розбіж-
ностей. Провели кілька нарад, узго-
дили основні моменти. Я перекона-
ний, що найближчим часом буде 
узгоджено законопроєкт. Між пер-
шим і другим читанням можна буде 
вносити правки, щоб цього року за-
провадити другий рівень.

Я на цьому наполягатиму і про-
ситиму Верховну Раду і Президен-
та підтримати.

Сергій ЩЕРБИНА,  
РБК-Україна

(Надруковано зі скороченнями)
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

«Україна не хоче війни, але повинна мати сильну армію»
БЕЗПЕКА КРАЇНИ. Наша держава продовжує стримувати російську агресію,  
тому її стратегічний курс — набуття повноправного членства в ЄС і НАТО

Відділ новин  
«Урядового кур’єра» 

Безпека разом зі свободою та 
справедливістю — у трійці най

важливіших для українців ціннос
тей. А ще безпека — головна умова 
існування держави та її незалеж
ності. На цьому наголосив Прези
дент Володимир Зеленський, від
криваючи форум «Україна 30. Без
пека країни», який триває в Києві 
11—13 травня. 

Торік у вересні затверджено 
Стратегію національної безпеки і 
оборони, в основі якої — найвищі со
ціальні цінності: людина, її життя, 
здоров’я, честь, гідність, недотор
канність і безпека, а найвищим пріо
ритетом держави визначено віднов
лення миру, територіальної ціліс
ності й суверенітету України в ме
жах міжнародно визнаних кордонів.

Правильні акценти
«Ми продовжуємо стримува

ти російську агресію та нарощуємо 
свій бойовий потенціал. Як і будь
яка цивілізована країна, Україна не 
хоче війни, але для миру, хоч як би 
це парадоксально звучало, вона по
винна мати сильну й боєздатну ар
мію. Саме вона — запорука стабіль
ності, гарантія спокою й того, що ні 
в кого не виникне думка забрати 
щось у нашої держави легко й без 
жодного пострілу», — цитує слова 
Президента його Офіс.

Підготовлений військовий ре
зерв і ефективна територіальна 
оборона в поєднанні з іншими ор
ганами сектору безпеки й оборони 
здатні захищати країну на землі, 
на морі, в повітрі та, що зараз дуже 
актуально, у кіберпросторі.

«Кіберзагрози можуть стано
вити не меншу небезпеку, ніж во
рожа зброя. Для протидії їм ство
рено центр кібербезпеки, презен
тація якого відбудеться найближ
чим часом. Кіберцентр співпрацю
ватиме з різними розвідками — як 
українськими, так і державпарт
нерів. Залучатимуть велику кіль
кість аналітиків — українських, єв
ропейських та американських. Для 
ґрунтовнішої протидії кіберзлочи
нам з’явиться навчальний заклад 
для підготовки фахівців у галузі кі
бербезпеки», — зауважив Прези
дент.

Важливий і системний, ціліс
ний підхід до політики безпеки, а не 
лише концентрація на військово
му компоненті. Тому завершується 
розроблення документів стратегіч
ного планування, зокрема енерге
тичної, інформаційної, екологічної, 
економічної, зовнішньополітичної 
та кібербезпеки країни. 

Безпекова система України — 
складова більших за масштабом 
безпекових систем, зокрема гло
бальної системи міжнародної без
пеки, основними архітекторами 
якої є ООН і НАТО, та європей
ської системи безпеки, що сформо

вана за провідної ролі Євросоюзу, 
НАТО, ОБСЄ та країн регіону.

«Належність до згаданих систем 
вищого рівня не лише формує тісні 
зв’язки між учасниками, а й ство
рює умови для підтримання вза
ємодії у вирішенні спільних без
пекових питань і надає додаткові 
можливості для реагування на за
грози. Стратегічний курс Украї
ни — набуття повноправного член
ства в ЄС і НАТО. Для цього плану
ється досягти в максимально стис
лі строки достатньої взаємосуміс
ності Збройних сил й інших скла
дових сектору безпеки й оборони з 
відповідними структурами Альян
су й отримати запрошення та при
єднатися до Плану дій щодо член
ства в НАТО», — заявив Володи
мир Зеленський.

Так діє політика 
стримування

Говорив Президент і про те, що 
завдяки спільним зусиллям Укра
їни й міжнародних партнерів спо
стерігається зменшення кількості 
пострілів на Донбасі, хоч провокації 
з боку противника не припинили
ся. Що завдяки міжнародному тис
ку зупинено ймовірну ескалацію на 
кордонах з Україною з боку Росії та 
незаконних збройних формувань.

«Майже припинилися приціль
ні снайперські постріли на Донбасі, 
а саме через снайперський вогонь 
було понад 30 жертв з початку цьо

го року. РФ відвела лише 3,5 тися
чі своїх військових з території тим
часово окупованого Криму, а тому 
загроза загострення зберігається. 
Щодо техніки на кордонах України 
та Росії — зменшення там не фік
суємо. Дуже повільно вони відхо
дять назад», — констатував глава 
держави. 

Присутній на форумі голова 
представництва НАТО в Украї
ні Александер Вінніков підкрес
лив, що Альянс продовжує стежи
ти за діями військ РФ біля кордонів 
України.

«Тисячі російський військ за
лишаються навколо України. Та
кож бачимо, що Росія зберегла ба
гато зброї та обладнання і впрова
джує обмеження в Чорному морі, 
включаючи обмеження доступу до 
Азовського моря через Керченську 
протоку. НАТО залишається пиль
ним і ретельно стежить за подія
ми», — запевнив він.

Говорив він і про те, що останніми 
роками річні національні програми 
України стали стратегічнішими та 
орієнтованішими на результат.

«Союзники закликають Украї
ну надалі зміцнювати демократич
ні інституції, посилити верховен
ство права й розвинути можливості 
з безпеки та захисту відповідно до 
стандартів, принципів і найкращих 
практик НАТО. Альянс підтримує 
амбітний порядок денний реформ 
України, який буде корисний гро
мадянам і допоможе просуванню її 

євроатлантичних прагнень. Доро
га до членства в НАТО нелегка, і не 
існує коротких шляхів, але Україна 
не сама. Союзники НАТО налашто
вані підтримувати кожен її крок на 
цьому шляху», — зауважив він.

Ще на саміті НАТО у 2008 ро
ці погоджено, що Україна і Грузія 
стануть членами Альянсу. Це рі
шення залишається в силі, що бу
ло підтверджено на наступних са
мітах. 

Тимчасова повірена у справах 
США Крістіна Квін запевнила, що 
США підтримує євроатлантич
ні прагнення свого стратегічного 
партнера — України. Водночас за
кликала останню посилити бороть
бу з корупцією, яка збільшує враз
ливість держави.  

Голова Представництва ЄС в 
Україні Матті Маасікас наголосив, 
що міжнародна підтримка Украї
ни, її суверенітету та територіаль
ної цілісності в межах міжнарод
но визнаних кордонів надзвичайно 
сильна. 

«Це підтримка на основі спільних 
цінностей, європейського поряд
ку безпеки та міжнародного права. 
Наша співпраця з Україною — це 
не дорога в один бік. Це не означає, 
що Україна лише отримує допомо
гу від ЄС. А проводить свою політи
ку разом з ЄС. Це частина угоди про 
партнерство, Україна бере участь 
в місіях ЄС і хоче приєднатись до 
оборонних структур ЄС», — цитує 
УНІАН слова дипломата.

Індекс споживчих цін у квітні 2021 року1

За повідомленням Державної служби статистики України, ін-
декс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2021 року щодо бе-
резня становив 100,7%, за період січень — квітень 2021 року 
— 104,8%. За період січень 1998 року — квітень 2021 року — 
1496,6%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
                                    (відсотків)

Квітень 2021 до

березня 2021 грудня 2020

Індекс споживчих цін 100,7 104,8
Продукти харчування та безалкоголь-
ні напої

101,2 107,0

Продукти харчування 101,2 107,3
Хліб і хлібопродукти 101,6 107,5
Хліб 101,3 108,2
Макаронні вироби 101,0 104,1
М’ясо та м’ясопродукти 101,3 104,9
Риба та продукти з риби 100,5 103,5
Молоко, сир та яйця 100,2 104,4
Молоко 99,5 101,0
Сир і м’який сир (творог) 100,8 103,0
Яйця 99,4 113,8
Олія та жири 104,3 114,5
Масло 100,6 103,7
Олія соняшникова 110,0 133,6
Фрукти 99,0 106,6
Овочі 98,7 114,1
Цукор 105,0 120,3
Безалкогольні напої 100,9 101,6
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,9 104,0
Одяг і взуття 100,9 105,3
Житло, вода, електроенергія, газ та ін-
ші види палива

100,4 104,5

Утримання та ремонт житла 101,1 102,8
Водопостачання 100,0 111,0
Каналізація 100,0 117,5
Утримання будинків та прибудинкових 
територій

100,0 101,8

Електроенергія 100,0 136,6
Природний газ 102,3 91,2
Гаряча вода, опалення 98,5 101,3
Предмети домашнього вжитку, побуто-
ва техніка та поточне утримання житла

100,2 101,2

Охорона здоров’я 100,9 102,5
Фармацевтична продукція, медичні то-
вари та обладнання

100,9 101,9

Амбулаторні послуги 100,7 104,1
Транспорт 100,6 105,1
Паливо та мастила 100,8 117,0
Транспортні послуги 101,3 103,3
Залізничний пасажирський транспорт 102,6 107,6
Автодорожній пасажирський транспорт 101,4 104,1

Зв’язок 100,1 101,3
Відпочинок і культура 100,1 102,0
Освіта 100,3 102,4
Ресторани та готелі 100,6 102,6
Різні товари та послуги 96,8 98,4

_____________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях.

Індекси споживчих цін за регіонами 
у квітні 2021 року

(відсотків)

До попереднього місяця
Україна1 100,7
Вінницька 100,5
Волинська 100,7
Дніпропетровська 101,0
Донецька 101,3
Житомирська 100,5
Закарпатська 100,5
Запорізька 100,9
Івано-Франківська 100,7
Київська 100,3
Кіровоградська 100,8
Луганська 101,0
Львівська 100,2
Миколаївська 100,7
Одеська 101,1
Полтавська 100,2
Рівненська 100,9
Сумська 100,7
Тернопільська 100,5
Харківська 100,9
Херсонська 100,4
Хмельницька 100,6
Черкаська 100,8
Чернівецька 100,7
Чернігівська 100,9
м. Київ 100,3

________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях.

Що показав весняний 
огляд доріг

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. Не раз доводилося бачити, як із настанням 
весни новозбудовані дороги розтавали і сходили на узбіччя разом 
зі снігом. Щоправда, останнім часом таких випадків поменшало. Це 
підтвердив і весняний комісійний огляд доріг загального користуван-
ня державного значення та підходів до залізничних переїздів на Чер-
кащині, який нещодавно завершився. Нині, як стверджують у Служ-
бі автомобільних доріг області, такі огляди проводять щороку, аби 
визначити стан експлуатаційного утримання шляхів після закінчення 
зимового сезону та належної підготовки їх до літнього періоду екс-
плуатації.

На балансі Служби автомобільних доріг області перебуває 32 ав-
тодороги державного значення загальною протяжністю понад 1750 
кілометрів. Їхнє утримання здійснюють чотири підрядні організації. 
Дорожники спільно з патрульною поліцією перевірили якість покрит-
тя проїзної частини, звертаючи особливу увагу на наявність дефор-
мацій у вигляді ямковості, осідань, колійності, технічний стан узбіч, 
смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів, автопавільйо-
нів, технічних засобів організації дорожнього руху, зокрема світло-
форів, дорожніх знаків і покажчиків, дорожньої розмітки, направля-
ючих пристроїв. Перевіряли й облаштування ділянок з підвищеною 
аварійністю та стан смуг відведення та стоянок.

Спільно з представниками Укрзалізниці дорожники не оминули 
увагою стан залізничних переїздів та підходів до них, особливо тих, 
через які здійснюється автобусний рух. Під час комісійного огляду на 
автодорогах державного значення області виявлено чимало недолі-
ків. Необхідно зокрема замінити 303 дорожні знаки та 116 напрямних 
стовпчиків, відремонтувати 3,1 кілометра металевого бар’єрного ого-
родження, відновити 860 кілометрів дорожньої розмітки, ліквідувати 
понад 400 тис. кв. метрів ямковості та інших деформацій покриття, на 
300 км вирубати поросль, спланувати 250 кілометрів узбіччя та лікві-
дувати 54 самостійно влаштованих з’їздів. За результатами весняно-
го комісійного огляду впродовж будівельного сезону підрядні підпри-
ємства проводитимуть роботи для усунення виявлених недоліків, в 
першу чергу тих, що впливають на безпеку руху.

З початку нинішнього року підрядні організації Служби автомо-
більних доріг у Черкаській області, як повідомила її пресслужба, вже 
ліквідували понад 48 тис. кв. метрів ямковості на ділянках доріг за-
гальною протяжністю 58 кілометрів. Виявлені руйнування дорожньо-
го покриття ліквідовують із застосуванням гарячої асфальтобетон-
ної суміші та повітряно-струменевої технології. Уже встановлено та 
замінено 266 дорожніх знаків та 204 напрямні стовпчики, відремон-
товано 1,4 кілометра  бар’єрного огородження.

 Дорожники також удосконалюють водовідведення. Його прово-
дять для уникнення перезволоження конструктивних елементів до-
ріг. Спуск води з проїжджої частини допомагає захистити асфальтне 
покриття від передчасного руйнування, а також забезпечити безпе-
ку дорожнього руху.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення  

про Національну службу посередництва  
і примирення

1. Внести до Положення про Національну службу посередництва і примирення, за-
твердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258 «Про 
утворення Національної служби посередництва і примирення» (зі змінами, внесени-
ми Указами від 30 грудня 2000 року № 1393, від 11 квітня 2007 року № 291 та від  
2 квітня 2013 року № 178), такі зміни:

1) у підпункті 17 пункту 4 слова «Адміністрацією Президента України» замінити 
словами «Офісом Президента України»;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. НСПП очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади 

Президентом України.
Голова НСПП має заступників, у тому числі одного першого.
Голова НСПП:
здійснює загальне керівництво діяльністю НСПП;
призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови 

НСПП, визначає їх функціональні обов’язки;
координує діяльність першого заступника та заступників голови НСПП, керівни-

ка апарату НСПП, забезпечує координацію роботи центрального апарату НСПП, від-
ділень НСПП;

представляє НСПП у відносинах із центральними і місцевими органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, 
об’єднаннями роботодавців, іноземними та міжнародними організаціями;

видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та забезпечує контр-
оль їх виконання;

розпоряджається у межах своєї компетенції фінансовими та матеріально-техніч-
ними ресурсами НСПП;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства»;
3) доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71. Керівник апарату НСПП призначається на посаду та звільняється з посади го-

ловою НСПП в порядку, визначеному законодавством про державну службу.
Керівник апарату НСПП здійснює повноваження з питань державної служби, ор-

ганізації роботи державних службовців та інших працівників центрального апарату 
НСПП, а також керівників відділень НСПП і їх заступників.

Керівник апарату НСПП в установленому порядку:
організовує роботу центрального апарату НСПП, здійснює керівництво його ді-

яльністю;
затверджує в межах визначеної граничної чисельності структуру, штатний роз-

пис та чисельність центрального апарату НСПП, а також чисельність відділень НСПП;
організовує планування роботи з персоналом в центральному апараті НСПП, з ке-

рівниками відділень НСПП та їх заступниками, в тому числі організовує відповідно до 
законодавства проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби 
в центральному апараті НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців центрального апа-
рату НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників, вирішує відповідно до зако-
нодавства інші питання проходження ними державної служби;

присвоює ранги державним службовцям центрального апарату НСПП, керівникам 
відділень НСПП та їх заступникам;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату 
НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників;

вирішує питання щодо заохочення державних службовців центрального апарату 
НСПП, керівників відділень НСПП та їх заступників, притягнення їх до дисциплінар-
ної відповідальності;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в цен-
тральному апараті НСПП, а також керівниками відділень НСПП та їх заступниками;

виконує функції роботодавця стосовно працівників центрального апарату НСПП, 
які не є державними службовцями;

створює належні умови для роботи працівників центрального апарату НСПП та їх 
матеріально-технічне забезпечення;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Керівник апарату НСПП у межах своїх повноважень, на основі та на виконання ак-

тів законодавства видає накази.
Керівник апарату НСПП має заступника, який є керівником самостійного структур-

ного підрозділу центрального апарату НСПП».
2. Голові Національної служби посередництва і примирення здійснити в установ-

леному порядку заходи, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
7 травня 2021 року
№ 185/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання гуманітарної допомоги 

Республіці Індія
З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням го-

строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 
Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомо-
гу» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Надати гуманітарну допомогу Республіці Індія.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Респу-

бліці Індія.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 травня 2021 року
№ 186/2021

Чому олія стала золотою?
СПОЖИВЧИЙ КОШИК. «Урядовий кур’єр» з’ясував причини 
подорожчання популярного продукту. Які кроки зробив уряд 
для розв’язання проблеми

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Відтепер цей популярний 
в Україні продукт став 

справді золотим. Адже ціна 
олії за останні місяці зрос-
ла більш ніж на 60%. Покуп-
ці зазнають цінового шоку: 
хтось бачить нову ціну і від-
мовляється від товару, який 
його цікавив. 

Головна причина цьо-
го лиха загалом об’єктивна: 
через ризики неврожаю 
сої у Південній Америці та 
пальмової олії у Південно-
Східній Азії ціни на соняш-
никову олію на світовому 
ринку різко зросли. З почат-
ку 2021 року вартість тонни 
сирої олії перетнула рівень 
у $1700. 

Але причому тут закор-
дон, ми ж продаємо олію, а 
не купуємо? А притому, що 
за доволі низького торіш-
нього врожаю соняшнику 
(13,1 млн тонн проти 15,2 ро-
ком раніше) вітчизняні ви-
робники і трейдери сповна 
скористалися можливіс-
тю заробітку, і Україна то-
рік наростила експорт рос-
линних олій на 9,9% порів-
няно з 2019 роком, до 7,311 
млн тонн, а сума грошових 
надходжень зросла на 21,9% 
— до $ 5,675 млрд. Зверніть 
увагу на різницю у кількіс-
них та вартісних показни-
ках!

Одне чіпляється 
за друге 

На жаль, зовнішні ці-
ни потягнули за собою вну-
трішні. Виробники насіння 
соняшнику, які цілком нор-
мально співпрацювали з ві-
тчизняними олійно-екстра-
кційними заводами, раптом 
зноровилися — почали при-
тримувати насіння в очіку-
ванні ще більшого зростан-
ня цін, аби тоді продати йо-
го експортерам. 

Ще наприкінці січня асо-
ціація «Укроліяпром» за-
уважувала на стрімкому 
нарощуванні експорту з 
України насіння соняшни-
ку нового врожаю почина-
ючи з вересня. Так, лише за 
чотири останні місяці року 
трейдери вивезли близько 
150 тисяч тонн насіння май-
же на 50 млн доларів (в се-
редньому — по 334,4 долара 
за тонну) — удесятеро біль-
ше, ніж за перші чотири мі-
сяці попереднього марке-
тингового року. І попри те, 
що цей маркетинговий рік 
виявився менш урожайним 
на соняшник, ніж попере-
дній (13,1 млн тонни проти 
15,2).

Отак і вийшло, що на вну-
трішньому ринку олійної 
сировини спостерігається 
різкий дефіцит. Якщо на-
сіння пропонують, то вже 
за космічною ціною — 770—
800 доларів за тонну, тоді як 
на експорт дешевше вдвічі, 
а іноді й утричі. Не всі олій-
но-жирові підприємства 
здатні стільки платити, а 
хто здатний, то готовий про-
дукт виходить справді золо-
тий.   

Це лише бізнес…
Нічого страшного, це віль-

ний ринок? Наче сцена з аме-
риканського трилера: кілер, 
перед тим як пустити жертві 
кулю в лоб, каже з чарівною 
усмішкою: «Нічого особисто-
го, це лише бізнес…» Чи у цій 
ситуації ринок щось занадто 
вільний, і державі все-таки 
варто було б втрутитися? 

Тут маємо приклади, хоч 
не всі вони годяться для нас. 
У Росії та Казахстані в роз-
дрібній торгівлі діють гра-
нично допустимі ціни на рос-
линну олію, у Білорусі вза-
галі всі ціни регулює держа-
ва. Ми не закликаємо йти са-
ме цим шляхом, але з-поміж 
розвинених держав світу 
нема жодної, де панував би 
вільний ринок без усілякого 
державного регулювання. 

Прецеденти траплялися і 
в нас. Скажімо, уряд восени 
2007 року в подібній ситуації 
різкого зростання внутріш-
ніх цін на олію (з 9 грн до 12 
за літр) по-дружньому пора-
див знизити обсяги експор-
ту, прозоро натякнувши на 
можливість запроваджен-
ня експортних квот. Трейде-
ри зрозуміли натяк, згадав-
ши про аналогічні дії на рин-
ку зерна, і ціна повернулася 
до попередніх значень.   

Щоправда, ті часи минули, 
тепер влада щороку укла-
дає меморандуми з виробни-
ками та експортерами сіль-
ськогосподарської продукції, 
досягає певних домовленос-
тей, що може дати змогу не 
допустити особливо руйнів-
них сценаріїв розвитку подій 
на внутрішньому ринку. Але 
цього разу такий цивілізова-
ний механізм щось не спра-
цював. Недооцінили масш-
таби загрози або в балансі ін-
тересів між бізнесом та спо-
живачами цілковито стали 
на бік бізнесу.

І що тепер 
робити?

Таке питання поставив 
наш кореспондент заступ-
нику міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського 
господарства Тарасові Висо-
цькому. Він  відповів: «Вар-
тість олійної сировини зрос-
ла на 120%. Вартість олії 
зросла втричі менше (певна 
річ, собівартість олії вклю-
чає, крім вартості сировини, 
ще деякі складові — «УК»). 
Є офіційна позиція міністер-
ства спільно з профільними 
асоціаціями, зокрема «Укр-
оліяпромом», стосовно ціно-
утворення на соціально зна-
чущі продукти. 

Ми бачимо, що з точки зо-
ру світової кон’юнктури в 
нас олія дешевша. Це стало 
можливо саме завдяки зна-
чному експорту. І є розумін-
ня, що стосовно такого соці-
ально значущого продукту 
не може бути прямої кореля-
ції — простого перерахунку 
світової ціни на внутрішній 
ринок за курсом національ-
ної валюти. Ми очікуємо, що 
досягнутої домовленості до-
тримуватимуться, і ми зро-
бимо все, аби цей проєкт був 
економічно доступний, з фі-
зичною доступністю наразі 
проблем нема».    

Під офіційною позиці-
єю заступник міністра має 
на увазі заяву Міністерства 
розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства 
України, оприлюднену на 
урядовому порталі 18 берез-
ня,  про те, що міністерство 
на виконання доручень Пре-
зидента та Прем’єр-міністра 
України організувало кон-
сультації з виробниками та 
оптовими продавцями про-
довольчих товарів, що мають 
соціальну значущість. 

Утім, про якісь конкрет-
ні зобов’язання з боку бізне-
су щодо подолання кризової 
цінової ситуації в докумен-
ті не йдеться. Відбулася див-
на підміна понять: учасни-
ки ринку заявили, що вну-
трішній ринок повністю за-
безпечено основними видами 
продовольства внутрішньо-
го виробництва і буде забез-
печено й надалі. Але ж Та-
рас Висоцький зазначив, що 
з фізичною доступністю про-
блем і так нема, йдеться про 
економічну доступність! 

Щодо цього представни-
ки ринку обмежилися поси-
ланням на зростання світо-
вих цін, згадали про вигоду 
для вітчизняних експортерів, 
і запевнили, що «вживати-
муть усіх необхідних заходів, 
спрямованих на стабілізацію 
цін продовольчих товарів со-
ціального сегменту». Яких са-
ме заходів — не сказано. 

Раніше уряд мав важіль 
впливу на ринкову ситуацію 
через товарні інтервенції, 
але наразі цей інструмент 
ліквідовано. Законопроєкт 
3295, який  Президент підпи-
сав у грудні 2020-го і який на-
брав чинності, фактично ска-
сував державне регулюван-
ня цін на сільськогосподар-
ську продукцію та державні 
заставні закупівлі зерна.

Два шляхи виходу
Отже, тепер з цієї ситуа-

ції є два можливі шляхи: або 
пустити все на самоплив і ви-

кликати невдоволення зна-
чної частини населення, або 
піти на заходи не зовсім рин-
кові і не зовсім добровіль-
ні. Тобто змусити трейдерів 
віддати невелику частину 
олії та насіння соняшнику, 
що приготували на експорт, 
для внутрішнього ринку за 
прийнятними цінами. 

З фінансового боку це не 
буде надто обтяжливо, їх-
ні наддоходи, отримані цього 
маркетингового сезону, ціл-
ком дозволяють поділитися, 
і такі пропозиції лунали від 
незалежних експертів. Але 
як змусити? Пригрозити за-
провадженням експортних 
обмежень? 

Таке свого часу практику-
вали попередні уряди. Так 
намагався зробити й чинний 
уряд. 19 квітня Міністерство 
розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господар-
ства оголосило про підписан-
ня меморандуму з асоціаці-
єю «Укролія пром» щодо об-
меження експорту олії з пер-
спективою запровадження 
заборони на експорт насіння 
соняшнику. 

Утім, такий крок одразу 
рішуче засудили інші аграр-
ні асоціації, які пов’язані з 
експортом олії та насіння со-
няшнику. Натомість вони 
пропонують знизити ПДВ на 
соціально значущі продук-
ти, як це практикують у роз-
винених країнах (наголоси-
мо — саме на продукти, а не 
на сировину, як у нас зараз). 
Та й за кордоном обмежен-
ня експорту навряд чи схва-
лять. Не ті часи — надто вже 
тісно ми пов’язані з ЄС та ін-
шими міжнародними інсти-
туціями, адміністративний 
тиск на бізнес вони нам не 
вибачать. 

Які ж перспективи нашо-
го споживчого ринку? Навіть 
якщо негативні прогнози що-
до виробництва олії в інших 
частинах світу не справдять-
ся і урожаї там будуть фено-
менальні (а надії на це доволі 
примарні), нас це не врятує. 
Так, світові ціни впадуть, але 
наші олійно-екстракційні за-
води вже купили сировину 
за цінами принципово інши-
ми і тепер не захочуть про-
давати продукцію собі у зби-
ток. Тобто до нового врожаю 
(вересня — жовтня) сподіва-
тися на краще не варто. 

А восени виникне ситуація 
ще цікавіша. Криза на світо-
вих ринках мине, і в Україні 
теж. Олія нового урожаю має 
стати дешевшою, але куди 
подіти ту, що виробили зараз 
із дорогої сировини і не зна-
ходить збуту через високу 
ціну та низький попит? 
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СПІВЧУТТЯ

Колектив редакції газети «Урядовий кур’єр»  
висловлює найщиріші співчуття головному економісту  

Доільніциній Людмилі Миколаївні  
у зв’язку з непоправною втратою — смертю матері

КАТЕРИНИ КИРИЛІВНИ.
Нехай земля їй буде пухом.  

Розділяємо невимовний біль втрати разом  
з близькими та рідними.

Колектив редакції газети «Урядовий кур’єр»  
висловлює найщиріші співчуття менеджеру відділу передплати 

Крючкову Олександру Михайловичу  
з приводу тяжкої втрати — смерті матері

ТАМАРИ ОЛЕКСІЇВНИ.
Хай спочиває з миром.  

Розділяємо невимовний біль втрати разом  
з близькими та рідними.
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А ТИМ ЧАСОМ 

Днями у селі Микільське Святогірської територіальної громади при-
фронтової Донеччини відбулося чергове спростування міфів російської 
пропаганди про начебто скасування в Україні Дня Перемоги, зневажли-
ве ставлення до ще живих ветеранів війни та загиблих воїнів. Тут у брат-
ській могилі перепоховали відразу 99 солдатів і офіцерів Червоної армії, 
які загинули під час оборони та визволення Донбасу в 1941—1945 роках, 
а потім їхні залишки знайшли активісти Асоціації дослідників військово-
історичної пам’яті «Плацдарм». Серед загиблих за медалями чи фраг-
ментами  документів вже вдалося встановити особи дев’яти воїнів, які є 
уродженцями України, Росії, Білорусі, Казахстану. Серед них гвардії лей-
тенант Укекбай Базарбаєв, нагороджений медаллю «За відвагу». Остан-
ки офіцера передали військовому аташе при Посольстві Республіки Ка-
захстан для перепоховання на своїй Батьківщині.    

Стережися: перемогобісся!
(Закінчення.  

Початок на стор.1)

Тим більш, що влада РФ вже 
тривалий час веде гібридну ві-
йну проти жителів країн, які ко-
лись пліч-о-пліч з росіянами 
здобували Перемогу, тепер май-
же приватизовану Кремлем. 

«Дєдивоєвалі!»  
За кого?

Російська визвольна ар-
мія (РОА), дивізія «Руссланд»  
(1-ша Російська національна ар-
мія), Російський корпус, 1-ша 
російська національна дружи-
на СС «Дружина», Російська на-
родна національна армія, 29-та 
гренадерська дивізія СС «РО-
НА», 30-та гренадерська диві-
зія СС, Гвардійський батальйон 
РОА, 600-та російська дивізія 
Вермахту, 1-й Східний батальйон 
«Центр», полк СС «Варяг», росій-
ський ост-батальйон «Шелонь», 
600-й східний батальйон, росій-
ський особовий склад дивізії СС 
«Шарлемань», російський особо-
вий склад дивізії СС «Дірлеван-
гер», російська допоміжна полі-
ція (шуцманшафт), бригада до-
поміжної поліції порядку «Зі-
глінг», організація Цеппелін, ви-
ща німецька школа для росій-
ських офіцерів… 

Це далеко не повний спи-
сок збройних формувань росій-
ських колабораціоністів, які в 
роки Другої світової війни во-
ювали на боці Вермахту проти 
Червоної армії та її союзників. 
Бо до цього промовистого спис-
ку обов’язково слід додати ще 
близько пів сотні російських ко-
зачих підрозділів, серед яких 
15-й кавалерійський корпус СС,  
полк особливого призначен-
ня Абвергрупи-201, кавалерій-
ський полк Юнгшульц, кавале-
рійське з’єднання фон Паннвіца, 
кавалерійський дивізіон Фюрст 
фон Урах та інші.  

Незалежні дослідники істо-
рії оперують фактами і доказа-
ми того, що в роки війни у час-
тинах Вермахту перебували 
близько 1,5 мільйона громадян 
тодішньої Країни рад, переваж-
на більшість яких — понад міль-
йон — саме росіяни. І воюва-
ли вони тоді під біло-синьо-чер-
воним прапором, що нині є дер-
жавним стягом РФ. А ще росій-
ські колаборанти активно вико-
ристовували символіку так зва-
ної георгієвської стрічки. Тієї са-
мої, що вже понад сім років є од-
ним із символів окупації Росією 
Криму та гібридної війни і загар-
бання частини українських те-
риторій у Донецькій та Луган-
ській областях. 

Варто добре пам’ятати згадане 
історичне минуле ще й тому, бо 
росіяни, починаючи з 1991 року, 
досить зневажливо називають 
синьо-жовтий державний пра-
пор України «бандерівським» 
чи «петлюрівським», а україн-
цям ліплять ярлики «зрадни-
ків» чи взагалі «фашистів». І це 
якраз є досить показовим і ци-
нічним елементом кремлівської 
пропаганди, яка маніпулює істо-
ричним минулим за приказкою: 
«В чужому оці скалку бачить, а в 
своєму колоди не помічає».  

Правда під грифом 
«секретно»

До речі, що стосується «ко-
лоди», тобто фактів, які під-
тверджують випадки негатив-
них дій у Другій світовій війні 
представників тодішньої Кра-
їни рад чи безпосередньо Ро-
сії, то кремлівська пропаганда 

вже тривалий час, активно про-
водить «війни пам’яті». Згада-
ні зусилля стали частиною дер-
жавної політики і мають чітку 
мету: через понад 70 років піс-
ля закінчення війни запропону-
вати всьому світу власну вер-
сію Другої світової війни 1939—
1945 років. Насамперед це сто-
сується початкового періоду ві-
йни і особливо певних момен-
тів, що передували 22 червня 
1941 року. Йдеться про сумноз-
вісний пакт Молотова-Ріббен-
тропа: угоду між Німеччиною 
та СРСР про ненапад та менш 
відомий додатковий протокол, 
за яким Гітлер і Сталін поділи-
ли Європу на сфери власного 
впливу. І дуже закономірно, що 
тільки нагадування про цей до-
кумент діє на лідера Кремля та 
його підлеглих, як червона хус-
тина на племінну сільськогоспо-
дарську тварину. 

Черговим наступом у ході «ві-
йни пам’яті» стали відносно не-
давні дії керівників країни, де 
активно створюють культ ві-
йни і перемоги в ній. Здавало-
ся б: що і навіщо приховувати 
про війну, яка минула 76 років 
тому? Кому це вигідно? Факти 
чітко вказують на тих, хто за-
цікавлений у засекреченні до-
кументів тих часів: у листо-
паді 2020 року з Міністерства 
оборони РФ вийшли два нака-
зи, які мають вигляд «привати-
зації» архівів і стають на пере-
шкоді об’єктивного досліджен-
ня минулого. Зокрема це стосу-
ється наказу № 589 «Про роз-
секречення архівних докумен-
тів Червоної Армії і Військово-
Морського флоту періоду Дру-
гої світової війни», що чинний з 
січня цього року. Його суть на-
ступна: розсекречувати доку-
менти будуть лише експерт-
ні комісії Міноборони аж піс-
ля відповідної експертизи, про-

ведення якої заплановано на 
2021—2024 роки.  

Зрозуміло, інші дослідники іс-
торії, які не мають стосунку до 
Міноборони, в ці роки будуть по-
збавлені доступу до архівних до-
кументів. А експерти відомства 
в свою чергу пропонуватимуть 
матеріали про Червону армію 
та політику Кремля того періо-
ду, де йдеться виключно про їх 
позитивну роль. Отож послідов-
на фальсифікація історії є важ-
ливою частиною інформаційної 
та гібридної воєн, які Кремль ве-
де проти України та інших кра-
їн Європи. Причому цих «істори-
ків» не зупиняє й те, що сфаль-
сифіковані ними факти чи події 
легко спростовуються наявни-
ми архівами в інших країнах — 
учасниках Другої світової війни.

Та лідера Кремля вже не спини-
ти. Весь цивілізований світ знає, 
що перемога у Другій світовій ста-
ла можливою завдяки участі в ній 
великої кількості держав Анти-
гітлерівської коаліції. Проте ро-
сійська пропаганда минулі два де-
сятиліття намагається перекона-
ти, що День Перемоги є заслугою 
виключно тодішнього радянсько-
го, а відтепер російського народу. 
У Росії почали різко «забувати» 
не тільки своїх колишніх захід-
них союзників, а навіть представ-
ників республік СРСР, які нарівні 
з росіянами воювали за Перемо-
гу і при цьому зазнали величез-
них втрат. Бо чого тільки вартий 
класичний приклад аморального 
і шовіністичного «перемогобісся» 
з боку особисто лідера Кремля, 
який був публічно заявив, що Ро-
сія у війні перемогла б навіть без 
України… Їй-бо, нам тоді здава-
лося, що це якраз оте політичне і 
людське дно, яке неможливо про-
бити. На жаль, то був тільки поча-
ток пропагандистської війни про-
ти України, а далі російські «зеле-
ні чоловічки» та «іхтамнєт» взага-

лі брутально захопили Крим та 
частину території Донбасу.              

«Не найстрашніший 
день»

Власне, фальсифікацією історії 
та популяризацією воєнної тема-
тики займалася ще й радянська 
пропаганда. Бо художні фільми 
чи книжки про війну були розра-
ховані насамперед на людей, які 
не бачили тих реальних жахіть. 
Тому нітрохи не дивно, що недав-
ні фронтовики чи діти війни зде-
більшого відмовлялися дивитися 
ті «кіна» та читати книжки, де ві-
йна майже не мала нічого спільно-
го із тим, до їм довелося пережити 
на своєму віку. Звісно, були й на-
магання показати у своїх творах 
справжню війну з боку її учасни-
ків: в першу чергу це письменни-
ки Василь Биков, Григорій Бакла-
нов, Віктор Некрасов, В’ячеслав 
Кондратьєв, Юрій Бондарєв, Ві-
ктор Астаф’єв. Але ця «лейте-
нантська проза» та «окопна прав-
да», позбавлена псевдороманти-
ки, псевдоліризму та лжепафосу, 
була краплею в морі загального 
спотвореного, ретушованого і роз-
фарбованого у світлі кольори зо-
браження драматичних і трагіч-
них перипетій війни. Окрім того,  
риторика пропагандистських тво-
рів зазвичай не цуралася вигадок 
і, м’яко кажучи, неправди. Проти 
чого завжди виступали справжні 
фронтовики. 

«Я глибоко переконаний, що 
щось вигадувати про війну не 
можна. І взагалі, на мою дум-
ку, це дуже аморально фантазу-
вати у такій справі, як війна», — 
чітко сказав у одному з інтерв’ю 
уродженець української Полта-
ви, письменник-фронтовик, ав-
тор відомих творів «Сашка», 

«Змити кров’ю», «Привіт з фрон-
ту», «Відпустка за пораненням», 
«На полі овсяниковському», «Не 
найстрашніший день» та інших 
В’ячеслав Кондратьєв.  А ще він, 
як і його колеги, рішуче засуджу-
вав свідому «героїзацію» війни, 
яку вже російська пропаганда ви-
давала за патріотизм. Ще живі ве-
терани Другої світової не прихо-
вували свого шоку і обурення від 
агресивної риторики, що всіляко 
провокувала кровопролиття. 

«Кожного дня я бачу на екра-
ні телевізора чоловіків, що їдуть 
на танках чи бронетранспорте-
рах, які посміхаються і перемож-
но розмахують зброєю. І це не 
юнаки, якими були ми на тій ві-
йні, а дорослі мужики, і мені стає 
страшно. Вони хіба не розуміють, 
що їдуть убивати! Убивати не во-
рогів, які вдерлися на їх землю, 
— а своїх сусідів, з якими жили 
поруч протягом сотень років, су-
сідів, з якими, мабуть, дружили 
і ділили їжу, випивали… Ще ме-
не лякає, коли життя тисяч лю-
дей стають предметом пропаган-
дистського маніпулювання. Що 
відбувається? Невже і справді 
людство пропустило третю сві-
тову війну і запаси агресії розря-
джаються зараз у національних 
війнах, причому воюють вони з 
великою охотою, воюють з пато-
логічною жорстокістю, лютую-
чи, знущаючись над пораненими 
і полоненими, ґвалтуючи жінок, 
займаючись мародерством…» — 
не приховував тривоги письмен-
ник-фронтовик. 

Таке ставлення до агресив-
ної пропаганди з використан-
ням героїзації і романтиза-
ції війни колишній фронто-
вик висловлював ще на початку  
90-х років. Але, погодьтеся, то-
дішня фальсифікація і підмі-
на правди про війну у порівнян-
ні з тим, що коїться довкола ці-
єї теми в останні два десятиліт-
тя, це тільки квіточки. Бо «пе-
ремогобісся» та агресивну ро-
сійську пропаганду активно ви-
користовували і використову-
ють досі взагалі для захоплення 
та окупації українських Криму і 
частини Донбасу. І тепер внуки 
чи правнуки російських солда-
тів Перемоги, тих, які заклика-
ли не допустити розв’язання на-
ступних війн, у чаду «перемого-
бісся» прийшли на нашу землю, 
аби вбивати внуків та правнуків 
українських солдатів Перемоги. 

Токсична російська пропаган-
да пропагандою, але остаточно 
фальсифікувати правду про ві-
йну і перетворити День Перемо-
ги на блюзнірське шоу поки вда-
ється тільки в РФ. От і на цього-
річний військовий парад 9 трав-
ня в гості до лідера Кремля при-
їхав лише керівник Таджикис-
тану. І це якраз той випадок, ко-
ли кажемо «лише», а насправді 
маємо «аж».  

Російська пропаганда поняття «патріотизм» 
свідомо використовує як агресивну  

героїзацію війни 

Насамкінець. А про популізм, маніпуляції, цинізм, дешеві пафос та бу-
тафорію довкола так званого вшанування в Росії загиблих та ще живих ве-
теранів тієї страшної війни свідчать наступні реалії. Попри те, що Друга сві-
това закінчилася понад 70 років тому, досі на багатьох місцях боїв на тери-
торії РФ лежать непоховані кістки захисників Батьківщини. Ними вже трива-
лий час переймаються лише «чорні археологи», які нишпорять там у пошу-
ках зброї та інших військових раритетів. Ще розкопками, під час яких у лі-
сах та болотах знаходять навіть вцілілі танки чи гармати, активно займають-
ся пошуковці громадських організацій. А представники влади здебільшого 
займаються «важливішою» справою —  публічно завчено повторюють: «Ніх-
то не забутий…» та влаштовують гучні паради. Про справжнє ставлення до 
солдатів Перемоги у Росії свідчить і зовсім свіжий приклад. У 2021 році до 9 
травня, як підтверджує «Російська газета», інвалідам та учасникам війни пе-
редбачена разова допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Для порівняння, у су-
сідніх країнах про цю категорію людей дбають інакше: в Алмати (Казахстан) 
кожного з ветеранів підтримали сумою понад 170 тисяч рублів, в Узбекиста-
ні по 85 тисяч рублів. Зате в Кремлі належно подбали про чудову «картин-
ку» з помпезного військового параду в Москві: тільки на розгін хмар в столи-
ці цього дня запланували витратити мільйони доларів.
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Питання Центру протидії дезінформації
Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про Раду національної 

безпеки і оборони України» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити Положення про Центр протидії дезінформації (додається).
2. Установити граничну чисельність працівників Центру протидії дезінформації у 

кількості 52 штатні одиниці.
3. Державному управлінню справами спільно з Апаратом Ради національної без-

пеки і оборони України вжити в установленому порядку заходів щодо розміщення та 
забезпечення функціонування Центру протидії дезінформації.

4. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити взаємодію центральних органів виконавчої влади та Центру проти-

дії дезінформації, у тому числі щодо залучення працівників Центру до розроблення 
проектів законів України та інших нормативно-правових актів з питань протидії де-
зінформації, участі у нарадах з питань, які потребують узгоджених дій органів вико-
навчої влади та Центру, надання Центру в установленому порядку інформації, необ-
хідної для виконання покладених на нього завдань;

2) визначити у двотижневий строк умови оплати праці працівників Центру проти-
дії дезінформації;

3) спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України вирішити в 
установленому порядку питання щодо фінансування Центру протидії дезінформації у 
2021 році, а також передбачати під час підготовки проектів законів України про Дер-
жавний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для забезпечення діяль-
ності Центру.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 травня 2021 року
№ 187/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 7 травня 2021 року № 187/2021
ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр протидії дезінформації
1. Центр протидії дезінформації (далі — Центр) є робочим органом Ради наці-

ональної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру 
протидії дезінформації», уведеного в дію Указом Президента України від 19 берез-
ня 2021 року № 106.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим 
загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній 
сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезін-
формації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і 
кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

2. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, ак-
тів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів Укра-
їни, цього Положення, а також розпоряджень Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України.
4. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Банкова, 11.
5. Офіційне найменування Центру:
українською мовою: повне — Центр протидії дезінформації, скорочене — ЦПД;
англійською мовою: повне — Center for Countering Disinformation, скорочене — 

ССD.
6. Основними завданнями Центру є:
1) проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі 

України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформа-
ційному просторі;

2) виявлення та вивчення поточних і прогнозованих загроз  інформаційній безпеці 
України, чинників, які впливають на їх формування, прогнозування та оцінка наслід-
ків для безпеки національних інтересів України;

3) забезпечення Ради національної безпеки і оборони України, Голови Ради наці-
ональної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичними матеріалами з пи-
тань забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінфор-
мації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кам-
паніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

4) підготовка та внесення Раді національної безпеки і оборони України, Голові Ра-
ди національної безпеки і оборони України пропозицій щодо:

визначення концептуальних підходів у сфері протидії дезінформації та деструк-
тивним інформаційним впливам і кампаніям;

координації діяльності та взаємодії органів виконавчої влади з питань національ-
ної безпеки в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки, виявлен-
ня та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інфор-
маційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською 
думкою;

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення спроможностей 
суб’єктів сектору безпеки та оборони, інших державних органів задля забезпечен-
ня інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії 
пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спро-
бам маніпулювання громадською думкою, розвитку національної інфраструктури у 
відповідній сфері;

удосконалення системи правового та наукового забезпечення інформаційної без-
пеки, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструк-
тивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання 
громадською думкою;

5) участь у розбудові системи стратегічних комунікацій, організації та координа-
ції заходів щодо її розвитку;

6) участь у розробленні та реалізації Стратегії інформаційної безпеки України, 
здійсненні аналізу стану її реалізації, зокрема з питань ефективності заходів щодо 
протидії дезінформації;

7) участь у створенні інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та опера-
тивного реагування на них;

8) розроблення методології виявлення загрозливих інформаційних матеріалів ма-
ніпулятивного та дезінформаційного характеру;

9) сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо 
протидії дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, ор-
ганізація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах з питань підвищення ме-
діа-грамотності суспільства;

10) вивчення, узагальнення й аналіз досвіду інших держав і міжнародних орга-
нізацій з протидії дезінформації та підготовка пропозицій щодо його використан-
ня в Україні;

11) бере участь у визначенні пріоритетів залучення міжнародної технічної допомо-
ги з питань забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформа-
ції, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампа-
ніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

7. Центр для виконання покладених на нього завдань:
1) одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохорон-

них та розвідувальних органів, органів прокуратури, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпоряд-
кування статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали;

2) користується в установленому законодавством порядку інформаційними база-
ми даних державних органів, державними, зокрема урядовими, системами зв’язку і 
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3) створює в разі потреби експертні та робочі групи, залучає в установленому по-
рядку до вивчення окремих питань представників державних органів, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

4) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань протидії дезінформа-
ції, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям та забезпечення інформа-
ційної безпеки;

5) організовує проведення конференцій, семінарів, нарад, інших заходів;
6) взаємодіє з органами державної влади, правоохоронними та розвідувальними 

органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установа-
ми і організаціями, в тому числі іноземними;

7) встановлює партнерські відносини з центрами стратегічних комунікацій і проти-
дії дезінформації іноземних держав та міжнародних організацій, що займаються пи-
таннями забезпечення інформаційної безпеки, виявлення та протидії дезінформації, 
ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, 
запобігання спробам маніпулювання громадською думкою, здійснює обмін з ними в 
установленому порядку інформацією з цих питань;

8) бере участь у структурованих діалогах з питань стратегічних комунікацій і про-
тидії дезінформації між Україною та міжнародними організаціями й іноземними дер-
жавами;

9) здійснює інші дії, передбачені законодавством України.
8. Загальне спрямування та координацію діяльності Центру здійснює Секретар Ра-

ди національної безпеки і оборони України.
9. Гранична чисельність працівників Центру визначається Президентом України.

Організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Центру затверджує в уста-
новленому законодавством порядку Секретар Ради національної безпеки і оборони 
України за поданням керівника Центру.

10. Центр очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Пре-
зидент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

11. Керівник Центру:
1) організовує роботу Центру, здійснює безпосереднє керівництво його діяльніс-

тю, забезпечує виконання Центром покладених на нього завдань, несе відповідаль-
ність за результати його роботи;

2) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого 
самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та орга-
нізаціями, а також міжнародними організаціями;

3) укладає та підписує від імені Центру договори та угоди, видає довіреності, від-
криває рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках;

4) здійснює в установленому порядку розпорядження коштами в межах кошто-
рису Центру;

5) подає на затвердження Секретарю Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Центру;

6) затверджує склад робочих та експертних груп (у разі їх створення);
7) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструк-

ції працівників Центру;
8) приймає в установленому порядку на роботу та звільняє з роботи працівни-

ків Центру;
9) видає обов’язкові до виконання структурними підрозділами і працівниками 

Центру доручення, накази, організовує та забезпечує контроль за їх виконанням;
10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Центру;
11) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру;
12) забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони пра-

ці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, соціального страхування;
13) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у 

Центрі, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Цен-
тру, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

14) забезпечує додержання законодавства про державну таємницю, про інфор-
мацію;

15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
12. Керівник Центру має заступників, у тому числі першого, які призначаються ке-

рівником Центру за погодженням із Секретарем Ради національної безпеки і оборо-
ни України.

Керівник Центру розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
13. У разі відсутності керівника Центру його обов’язки за погодженням із Секрета-

рем Ради національної безпеки і оборони України виконує перший заступник керів-
ника або заступник керівника Центру.

14. Центр є бюджетною установою. Фінансування видатків, пов’язаних із забез-
печенням діяльності Центру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 
України, інших джерел, не заборонених законом.

15. Центр є юридичною особою, що функціонує як державна установа, має са-
мостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування 
бюджетних коштів, рахунки в банках України, відкриті відповідно до законодавства 
України, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм наймену-
ванням, інші печатки та штампи, бланк зі своїм найменуванням.

16. Припинення діяльності Центру здійснюється у визначеному законодавством 
порядку за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 квітня 2021 р. № 449 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2018 р. № 183  
і від 3 березня 2020 р. № 166

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського това-
риства глухих» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 936; 2020 р., № 23,  
ст. 867, № 41, ст. 1327) і від 3 березня 2020 р. № 166 «Деякі питання надання фінансо-
вої підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 23, ст. 867, № 41, ст. 1327) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 449

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 14 березня 2018 р. № 183 і від 3 березня 2020 р. № 166
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фі-

нансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глу-
хих, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 
№ 183:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«Одержувачами бюджетних коштів є місцеві (обласні) осередки (відокремлені 

підрозділи), підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу (далі — 
громадські об’єднання). Одержувачем бюджетних коштів не може бути підприєм-
ство/організація невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, яке/яка користується пільга-
ми з оподаткування згідно з пунктом 142.1 статті 142, пунктом 197.6 статті 197 та аб-
зацом першим пункту 8 підрозділу 2 розділу XX «Перхідні положення» Податково-
го кодексу України.»;

2) абзац дев’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
«8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників неви-

робничої сфери УТОГу та УТОСу;»;
3) у пункті 6:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«5) підтримку невиробничої сфери УТОГу та УТОСу на здійснення заходів, спрямо-

ваних на соціалізацію та інтеграцію в суспільство осіб з інвалідністю по зору та слуху, 
у тому числі на матеріальне заохочення (винагороду) працівників, які ці заходи здій-
снюють та є надавачами послуг для осіб з інвалідністю по зору та слуху;»;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:
«Розподіл бюджетних коштів між підприємствами і організаціями невиробничої 

сфери УТОГу та УТОСу затверджується Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду із 
урахуванням пункту 5 цього Порядку та з посиланням на зазначений перелік профе-
сій (посад). Розподіл бюджетних коштів між підприємствами і організаціями неви-
робничої сфери УТОГу та УТОСу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Фонду та 
громадських об’єднань.»;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Громадські об’єднання подають щомісяця до 5 числа Фонду інформацію про 

результативні показники виконання бюджетної програми, надання послуг особам з 
інвалідністю по зору та слуху за кожним об’єктом невиробничої сфери окремо та сто-
совно громадського об’єднання в цілому, обсяг використаних бюджетних коштів та 
оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.

Фонд проводить щокварталу моніторинг надання послуг особам з інвалідністю по 
зору та слуху шляхом:

відвідування представниками Фонду та його територіальних відділень одержу-
вачів бюджетних коштів і надавачів послуг особам з інвалідністю по зору та слуху;

проведення аналізу інформації, наданої громадськими об’єднаннями, та обсягу 
використаних бюджетних коштів, інформаційних матеріалів.

Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу до 20 числа наступного пе-
ріоду на офіційному веб-сайті Фонду.

За результатами моніторингу Мінсоцполітики за пропозиціями Фонду може вно-
сити зміни до розподілу бюджетних коштів між підприємствами і організаціями не-
виробничої сфери УТОГу та УТОСу.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 166:
1) у пункті 2:
в абзаці третьому цифри «2020—2021» замінити цифрами «2020—2022»;
абзаци четвертий — шостий викласти в такій редакції:
«у 2021 році у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежу-

вальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, кошти, передбачені за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка 
громадських об’єднань осіб з інвалідністю», спрямовуються:

місцевим (обласним) осередкам (відокремленим підрозділам), підприємствам 
і організаціям невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українсько-
го товариства глухих відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та 

Українського товариства глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14 березня 2018 р. № 183 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 26, ст. 936;  
2020 р., № 41, ст. 1327), у сумі 47,86 млн. гривень;

на відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, витрат на лікування в закладах охорони здоров’я на території України, при-
дбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, 
крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, 
затвердженому Міністерством соціальної політики за погодженням із Міністерством 
фінансів, на загальну суму до 4,15 млн. гривень.»;

2) пункт 5 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 29 березня 2021 р. № 450 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2020 р. № 341

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 «Про 

заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, то-
вари протиепідемічного призначення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39,  
ст. 1273) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 29 березня 2021 р. № 450

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 341
1. Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений зазна-

ченою постановою, доповнити абзацами такого змісту:
«Бензин марки А-92
Бензин марки А-95
Дизельне пальне».
2. Пункт 3 Порядку декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають іс-

тотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення, що необхід-
ні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого зазначеною постановою, доповнити 
абзацом такого змісту:

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне 
пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної 
торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з 
роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роз-
дрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 390-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного  
товариства комерційний банк «ПриватБанк»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Ста-
туту акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 594 «Деякі питання ді-
яльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»:

1. Затвердити такі, що додаються до оригіналу:
річний звіт акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі — 

Банк) за 2020 рік, який включає звіт наглядової ради Банку;
звіт про винагороду членів наглядової ради Банку за 2020 рік;
заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2020 рік.
2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2020 рік та розмір річних 

дивідендів, що спрямовуються:
80 відсотків чистого прибутку в розмірі 19 441,78 млн. гривень — на виплату ди-

відендів до державного бюджету;
5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 215,11 млн. гривень — до резервного 

фонду;
15 відсотків чистого прибутку в розмірі 3 645,33 млн. гривень — на покриття на-

копичених збитків минулих років.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 391-р 
Київ

Деякі питання діяльності  
акціонерного товариства  

«Державний ощадний банк України»   
Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Ста-

туту акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 «Деякі питання 
діяльності акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»:

1. Затвердити такі, що додаються до оригіналу:
річний звіт акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі — 

Банк) за 2020 рік;
заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2020 рік;
звіт про винагороду членів наглядової ради Банку.
2. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Банку за 2020 рік та розмір річних 

дивідендів, що спрямовуються:
30 відсотків чистого прибутку в розмірі 832 896,9 тис. гривень — на виплату диві-

дендів до державного бюджету;
5 відсотків чистого прибутку в розмірі 138 816,1 тис. гривень — до резервно-

го фонду;
65 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 804 610 тис. гривень — на покриття на-

копичених збитків минулих років.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 квітня 2021 р. № 392-р 
Київ

Деякі питання діяльності  
акціонерного товариства  

«Державний експортно-імпортний банк 
України»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Ста-
туту акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250:

1. Затвердити такі, що додаються до оригіналу:
річний звіт акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк Укра-

їни» (далі — Банк) за 2020 рік;
заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Банку за 2020 рік;
звіт про винагороду членів наглядової ради Банку.
2. Спрямувати нерозподілені прибутки за 2013—2020 роки загальною сумою 525 

243 691,78 гривень до резервного фонду Банку.
3. Визначити, що покриття збитків за 2020 рік в розмірі 5 603 999 тис. гривень 

здійснюється:
732 702 418,57 гривні — за рахунок резервного фонду;
непокрита частина збитків — за рахунок резервного фонду, який буде сформова-

ний за результатами розподілу прибутків наступних років.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 квітня 2021 р. № 443 
Київ

Про утворення Ради безбар’єрності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Раду безбар’єрності у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду безбар’єрності, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 443

СКЛАД 
Ради безбар’єрності

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України, голова Ради
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій, пер-

ший заступник голови Ради
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр 

цифрової трансформації, заступник голови Ради
КОЗЛОВСЬКА Наталія Вікторівна — заступник Міністра розвитку громад та те-

риторій, секретар Ради
АВАКОВ Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ
АВЕТІСЯН Наїра — керівник програми Захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні (за зго-

дою)
БАБАК Сергій Віталійович — народний депутат України, голова Комітету Верхо-

вної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)
БАРДІНА Марина Олегівна — народний депутат України (за згодою)
БОЙКО Ольга Олександрівна — координатор Комітету з промислової екології та 

сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)
БОНДАРЕНКО Ольга Григорівна — голова правління міжнародного благодійно-

го фонду «Let’s help!» (за згодою)
БРУСІЛОВСЬКИЙ Володимир Борисович — керівник проекту Програми розви-

тку Організації Об’єднаних Націй  «Підтримка розвитку Дія» (за згодою)
ВОЗНЮК Олександр Григорович — голова Всеукраїнської громадської органі-

зації інвалідів  «Правозахисна спілка інвалідів» (за згодою)
ГУЛІДІН Антон Олексійович — секретар громадської організації  «Громадський 

рух  «Соціальна єдність» (за згодою)
ГУТЦАЙТ Вадим Маркович — Міністр молоді та спорту 
ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна — Уповноважений Верховної Ради України  

з прав людини (за згодою)
ЗУЄВ Андрій Сергійович — заступник директора проекту GIZ «Інтегрований 

розвиток міст в Україні ІІ» (за згодою)
КАСЬЯНОВА Дар’я Сергіївна — голова громадської спілки  «Мережа за права 

дитини» (за згодою)
КОЛИШКО Світлана Юріївна — керівник групи ініціатив з прав людини, мене-

джер проекту ПРООН  «Права людини для України» (за згодою)
КРИВОЛАП Кирило Костянтинович — радник Прем’єр-міністра України, дирек-

тор Центру економічного відновлення
КРИКЛІЙ Владислав Артурович — Міністр інфраструктури 
КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ 
ЛАЗЕБНА Марина Володимирівна — Міністр соціальної політики 
ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — Міністр у справах ветеранів 
ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна — Урядовий уповноважений з питань гендер-

ної політики
ЛУБІНЕЦЬ Дмитро Валерійович — народний депутат України, голова Коміте-

ту Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тим-
часово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Рес-
публіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відно-
син (за згодою)

МАКСИМОВИЧ Володимир Сергійович — головний консультант Директорату з 
питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України (за згодою)

МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович — Міністр юстиції 
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович — Міністр фінансів
МНАЦАКАНЯН Сюзанна Артурівна — керівник проекту  «Розвиток соціальних 

прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні» Департаменту Євро-
пейської соціальної хартії Ради Європи (за згодою)

НАЗАРОВА Марія Давидівна — менеджер організаційного комітету збірної 
України на  «Іграх нескорених» (за згодою)

ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧  ОГОЛОШЕННЯ  ✧

ПЕТРАШКО Ігор Ростиславович — Міністр розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства 

ПЧОЛКІН Віталій Володимирович — голова правління Всеукраїнського 
об’єднання осіб з інвалідністю  «Група активної реабілітації» (за згодою)

РАДУЦЬКИЙ Михайло Борисович — народний депутат України, голова Коміте-
ту Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медично-
го страхування (за згодою)

РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

САНЧЕНКО Олександр Володимирович — народний депутат України (за зго-
дою)

САЧУК Юлія Миколаївна — голова громадської організації  «Боротьба за пра-
ва» (за згодою)

СТЕПАНОВ Максим Володимирович — Міністр охорони здоров’я 
СУШКО Павло Миколайович — народний депутат України (за згодою)
ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна — керівник центру суспільних досліджень Націо-

нального інституту стратегічних досліджень (за згодою)
ТКАЧЕНКО Олександр Владиславович — Міністр культури та інформаційної по-

літики 
ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна — народний депутат України, голова Коміте-

ту Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветера-
нів (за згодою)

ТОКАРЄВА Уляна Дмитрівна — експерт громадської організації  «Безбар’єрність» 
(за згодою)

ШЕЙГУС Володимир Олександрович  виконавчий директор Ініціативного цен-
тру сприяння активності та розвитку громадського почину  «Єднання» (за згодою)

ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович — Міністр освіти і науки
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 443

ПОЛОЖЕННЯ 
про Раду безбар’єрності

1. Рада безбар’єрності (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорад-
чим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою створення 
безбар’єрного простору.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийняти-
ми відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів Украї-
ни та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань 

створення безбар’єрного простору;
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у 

сфері створення безбар’єрного простору;
визначення шляхів, механізму і способів вирішення проблемних питань, що ви-

никають під час реалізації державної політики у створенні безбар’єрного простору;
підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази та під-

вищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
проводить аналіз стану справ та причин виникнення питань у процесі реалізації 

державної політики у сфері створення безбар’єрного простору;
вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань 
створення безбар’єрного простору;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених 
на них завдань щодо створення безбар’єрного простору;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ство-
рення безбар’єрного простору;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи 
пропозиції та рекомендації.

5. Рада має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів вико-

навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організа-
цій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій (за погодженнями з їх керівниками), а також представників Офісу Прези-
дента України (за згодою), Секретаріату Кабінету Міністрів України та фахівців і не-
залежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні 
або тимчасові факультативні, експертні та робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та незалежними експертами.

7. Раду очолює голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.
Рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів 

Ради.
Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.
Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови не 

рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як по-

ловина її членів.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.
9. За результатами засідань Рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що 

належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосува-

ло більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-

сіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписуєть-

ся головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Ка-
бінету Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у пись-
мовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Пропози-
ції (рекомендації) до протоколу засідання можуть подавати у письмовій формі ли-
ше члени Ради, які брали участь у відповідному засіданні, протягом трьох робочих 
днів з дати його проведення.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття 
Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади 
відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльнос-
ті Ради здійснює Мінрегіон.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 квітня 2021 р. № 398-р 
Київ

Про звільнення Перевезенцева О. Ю.  
з посади першого заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України
Звільнити Перевезенцева Олексія Юрійовича з посади першого заступника Дер-

жавного cекретаря Кабінету Міністрів України у зв’язку з переходом на іншу ро-
боту.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 квітня 2021 р. № 399-р 
Київ

Про призначення Перевезенцева О. Ю. 
державним секретарем Міністерства молоді 

та спорту України
Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича державним секретарем Мініс-

терства молоді та спорту України з дати початку фактичного виконання ним поса-
дових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу 
призначення на посаду згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 7 
грудня 2016 р. № 923, від 18 березня 2020 р. № 313 та від 22 березня 2021 р. № 221 
з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Обвинувачена Лозова Валентина Сергі-

ївна, 15 квітня 1975 року народження, ви-
кликається на 13-00 годину 20 травня 2021 
року до Куп’янського міськрайонного су-
ду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го 
Травня, 27-а для проведення спеціаль-
ного судового засідання у провадженні  
№1-кп/628/14/20 справа № 628/468/17. По-
важні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченої перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко О.А.

Адмінколегія Північного міжобласного 
ТВ АМКУ прийняла рішення від 11.03.2021 
№60/13-р/к у справі №108/60/116-рп/к.19 
про вчинення ТОВ «ААА+» (41276001) 
та ТОВ «Київбудінвест-ЛТД» (39888658) 
порушення, яке передбачене п.1 ст.50 
та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економіч-
ної конкуренції». Рішенням накладені 
штрафи: ТОВ «ААА+» — 68 тис. грн. ТОВ 
«Київбудінвест-ЛТД» — 68 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайоми-
тись на офіційному веб-сайті АМКУ за 
посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/
control/kyivr/uk/index.

Бердянський міськрайонний суд Запо-
різької області повідомляє, що підготовче 
судове засідання по кримінальному про-
вадженню відносно Нечаєва Дениса Сер-
гійовича, який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
будеться о 14-00 годині 17 травня 2021 
року в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, зал 301.

До суду як обвинувачений на 17 трав-
ня 2021 року о 14-00 годині викликається 
Нечаєв Денис Сергійович. 

Суддя  Прінь І.П.

Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій те-
риторії України» необхідно з’явитися 14.05.2021 о  14:00 годині  та 17.05.2021 о 14:00  
годині до прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя за адресою:  
м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх або до 3-го відділу слідчого управління ГУ 
СБУ в АР Крим за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5 для вручення повідомлень 
про підозру, а також для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій: 

- Бєлогорцев Дмитро Альбертович, 19.12.1963 року народження, громадянин Украї-
ни, зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, пр-т Перемоги, 28/20, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000029 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Генне Андрій Георгійович, 08.04.1960 року народження, громадянин України, зареє-
стрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Генерала Острякова, 161/3, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000030 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України; 

- Живодуєв Сергій Олександрович, 09.01.1956 року народження, громадянин України, 
зареєстрований за адресою: Україна, м. Севастополь, вул. Щелкунова, 2, кв. 21, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000031 від 01.07.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України; 

- Андріасян Акоп Арутюнович, 19.02.1961 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, 
Сімферопольський р-н, с. Укромне, вул. Вишнева, 19, у кримінальному провадженні  
№ 22021011000000002 від 03.02.2021 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Шаповалов Георгій Анатолійович, 19.06.1982 р.н., громадянин України, зареєстрова-
ний за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 36, кв. 13, у кримінальному 
провадженні № 22018011000000017 від 12.03.2018 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України;

- Качаров Костянтин Радікович, 08.05.1964 року народження, громадянин Російської 
Федерації, перебуває за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сельвінського, 91, у 
кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 04.02.2021 за ч. 1 ст. 438 КК 
України;

- Кабашний Олександр Володимирович, 13.03.1968 року народження, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шо-
се, 24, у кримінальному провадженні № 42021010000000003 від 16.02.2021 за ч. 1 ст. 
438 КК України;

- Березовський Денис Валентинович, 15.07.1974 року народження, громадянин Укра-
їни, зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, буд. 5, кв. 
15, у кримінальному провадженні № 42015000000001880 від 10.09.2015 за ч. 1 ст. 111 
та ч. 1 ст. 255 КК України.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 
повідомляє про втрату бланків суво-
рої звітності поліса ОСЦПВ в кількості 51 
(п’ятдесят одна) шт.: 
АР0868422-АР0868425, АР0876273-
АР0876274, АР1248680, АР1248691, 
АР1248900-АР1248910, АР1248916-
АР1248925, АР1248930, АР1251971-
АР1251974, АР1251990-АР1251993, 
АР5080489, АР5088270, АР5088274, 
АР5088335, АР5088331-АР5088333, 
АР5088340-АР5088343, АР5088353-
АР5088354. 
Вважати зазначені бланки недійсними.

Адміністративною колегією Півден-

ного міжобласного територіального 

відділення Антимонопольного коміте-

ту України 13.04.2021 прийнято рішення  

№ 65/12-р/к у справі № 44-03/2020 від-

носно фізичної особи — підприємця Гу-

левського Михайла Михайловича. До-

кладна інформація про прийняті рішен-

ня розміщена на офіційному веб-сайті 

АМКУ www.amcu.gov.ua.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи — 43345972, 
адреса — м. Київ, вул. Тургенівська, 76-
78, офіс 1) повідомляє, що відповідно до 
рішення учасника Товариства, оформле-
ного протоколом № 4 від 27.04.2021 року, 
прийнято рішення про звернення до На-
ціонального банку України із заявою про 
виключення інформації про фінансову 
установу з Державного реєстру фінансо-
вих установ.

У зв’язку з завершенням досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002296 від 09.09.2016 
за підозрою Толмачова О.В. у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110 КК України, підозрю-
ваному Толмачову Олександру В’ячеславовичу, 23.01.1971 р.н., 
який проживає за адресою: м. Севастополь, пр. Героїв Сталін-
граду, 36/56, необхідно з’явитися 18.05.2021 з 09:00 до 18:00 та 
19.05.2021 з 09:00 до 18:00 до старшого слідчого в ОВС 5 від-
ділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБ України Рудого В.В. за адресою: м. Київ, вул. 
Бульварно-Кудрявська, 11, каб. № 308, тел.: +38 044 255-84-88, 
для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Та-
кож підозрюваний може з’явитися до слідчого або прокурора в 
інший робочий день до 18.05.2021.

30.04.2021 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ прийняв рішення 
про виключення з Державного реєстру фінансових установ ПТ 
«ЛОМБАРД ЧЕПІЛЬ І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23748942), 
ТОВ «ОЛКОМ-ЛІЗИНГ» (код за ЄДРПОУ 40001502), Кредитну 
спілку «Копілочка» (код ЄДРПОУ 34527066), Кредитну спілку 
«Співдружність» (код ЄДРПОУ 26347059), Кредитну спілку «На-
родний кредит» (код ЄДРПОУ 22876833) на підставі поданих ни-
ми заяв.

Крім цього, з Державного реєстру фінансових установ ви-
ключено АТ «СК «ВАРТА» (код ЄДРПОУ 14080209), ПРАТ «СК 
«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 34240804), ПРАТ «СК 
«СТАР-ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 35810956), ПРАТ «СК «ІНДУСТРІ-
АЛЬНА» (код ЄДРПОУ 32920354) у зв’язку із відсутністю у них 
чинних ліцензій на право надання фінансових послуг.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі  
№ 640/17408/19 за позовом АТ «Нікопольський за-
вод феросплавів» до НКРЕКП, про визнання протиправ-
ними та скасування постанов НКРЕКП від 01.08.2019  
№ 1622 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчер-
ського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року» та від 10.09.2019  
№ 1893 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 01.08.2019 
№ 1622», засідання у якій призначено на 03.06.2021 об 11:00 
в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-А, зал судово-
го засідання № 124.

Втрачені Свідоцтво 
про право власності 
для прогулянкових су-
ден та Свідоцтво про 
право плавання під 
Державним Прапором 
України для прогулян-
кових суден на судно 
моделі «Gelios 560» 
реєстраційний номер: 
«uа 2145 KV», влас-
ник судна Попкова Лі-
лія Геннадіївна, 

вважати 
недійсними
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4  +9 +14  +19 Черкаська +4  +9 +14  +19
Житомирська +4  +9 +14  +19 Кіровоградська +4  +9 +14  +19
Чернігівська +4  +9 +14  +19 Полтавська +4  +9 +15  +20
Сумська +4  +9 +14  +19 Дніпропетровська +4  +9 +17  +22
Закарпатська +9  +14 +14  +19 Одеська +5  +10 +14  +19
Рівненська +5  +10 +14  +19 Миколаївська +5  +10 +15  +20
Львівська +7  +12 +14  +19 Херсонська +5  +10 +18  +23
Івано-Франківська +7  +12 +14  +19 Запорізька +5  +10 +18  +23
Волинська +5  +10 +14  +19 Харківська +5  +10 +19  +24
Хмельницька +5  +10 +14  +19 Донецька +5  +10 +20  +25
Чернівецька +7  +12 +14  +19 Луганська +5  +10 +20  +25
Тернопільська +5  +10 +14  +19 Крим +5  +10 +18  +23
Вінницька +4  +9 +14  +19 Київ +6  +8 +16  +18

Укргiдрометцентр

Солдат Перемоги
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАБЛИЖАЛИ, ЯК МОГЛИ. 
17 вересня цього року Олексан-
дрові Лотушку виповнюється 95: 
поважний вік, що й казати! А в 
січні 1945-го, у 18 років, молодий 
солдат  уже пішов на війну.

І відразу подорослішав… Йо-
му ніколи було думати про рід-
ний дім: у голові пульсувало од-
не — вигнати німців і вижити са-
мому! Сашко не просто вижив 
— він зустрів Перемогу в само-
му Берліні! Затим ще п’ять років 
служив у групі радянських військ 
у Німеччині.

Ветеран Другої світової діс-
тає старі фотографії: ось він за 
280 кілометрів до Берліна, а ось 
із товаришами вже в самому 
рейхстагу! Фотографії, ордени 
та посвідчення до них роздив-
ляємося разом: медаль «За пе-
ремогу над Німеччиною» — го-
ловна реліквія його фронтового 
сімейного музею, який поміща-
ється в шкіряній жіночій сумці. 
Хтозна, скільки разів на рік про-
сять його відкрити цей «музей» 
для огляду. Хотілося б, щоб час-
тіше: як ось сьогодні, коли до 
нього в гості завітали колишні 
колеги.

Олександр Сергійович уваж-
но вслухається в кожне слово й 
пригадує приємні миттєвості, пе-
режиті в споживчій кооперації 
краю. Він, колишній начальник 
управління громадського хар-
чування облспоживспілки, при-
святив їй 35 років життя, прослу-
живши вірою й правдою. Отже, 
згадати таки має що.  Десятки 
років у книжковому відділі това-

рознавцем пропрацювала його 
дружина Тамара Дмитрівна. Що-
правда, вона, його вірна голубка, 
вже відлетіла у вічний вирій… А 
ось книжки, дбайливо розстав-
лені на полицях її руками, нена-
че чекають на господиню. Повні 
зібрання творів класиків україн-
ської та російської літератур — 
це сьогодні вже справжній анти-
кваріат.

Неабияк підводить здоров’я 
Олександра Лотушка: каже, вже 
другий рік поспіль не виходить із 
квартири — хіба що на балконі 
дихає свіжим повітрям. Але три-

має себе у формі: підтягнутий, 
стрункий, у квартирі чисто й ви-
мито — ось у кого ще вчитися й 
учитися нам усім! Отакий висно-
вок роблю з  відвідин ветерана, 
для кого таке щире спілкування 
про життя-буття понад усе. Ба-

чили б ви, як він зрадів цій зу-
стрічі, зрадів, що колеги не забу-
ли його! 

Гадаю, роль нашого поколін-
ня — бути надійним містком між 
ветеранами та дітьми й онуками: 
щоб не розгубилася по закутках 
їхньої свідомості Пам’ять. Про 
тих, завдяки кому продовжуєть-
ся й наш, український, родовід. 
Про тих, завдяки кому народять-
ся їхні діти й онуки. 

Символічно, що нащадки ве-
теранів Другої світової, не замис-
люючись, стають до лав захисни-
ків Вітчизни ось уже сім років по-
спіль: ми не претендуємо на чу-
жі території, але й своєї нікому не 
віддамо. Тому в ці пам’ятні трав-
неві дні  разом із сотнями тисяч 
українських матерів щиро молю-
ся за мир для України.  

…Кажуть, війна триває доти, 
доки живий її останній солдат. 
Олександр Лотушко (дивімося 
правді у вічі) — один з останніх. 
Так випало на його долю: здобу-
ти для нас Перемогу, витягнути 
країну з руїн, розбудувати спо-
живчу кооперацію краю, зали-
шивши в ній гарний спогад про 
себе.  

Заквітчаних весняних світан-
ків вам, Олександре Сергійови-
чу, — їхні пахощі можна відчути 
навіть із балкона! З Днем Пере-
моги!

Китайська ракета 
впала на Землю. 
Ніхто не постраждав

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ. За повідомленнями держав-
них масмедіа КНР, уламки некерованої китайської ракети впа-
ли на Землю і розсипалися над Індійським океаном. Згідно з да-
ними Управління космічної техніки Китаю, точка, у якій уламки ра-
кети зіткнулися із Землею, розташовувалася на південному захо-
ді від Індії та Шрі-Ланки. Фрагменти належать ракеті Long March-
5b, яку було використано для запуску першого модуля нової кос-
мічної станції Китаю минулого місяця. Їхня загальна вага становить 
18 тонн, і це був один із найбільших предметів за останні десяти-
ліття, який неконтрольовано увійшов в атмосферу нашої планети.

Після появи новин, що уламки ракети падають на Землю, вису-
вали багато припущень щодо того, куди саме вони впадуть. Про-
те з огляду на те, що вода становить майже 70% Землі, шанси, що 
некерована ракета влучить у населений людьми район, були дуже 
малі. Подібні інциденти вже траплялися. Торік уламки космічної ра-
кети впали на територію селища у Кот-д’Івуарі, але, на щастя, від 
цього ніхто не постраждав. Фрагменти з космічного об’єкта Skylab 
впали на Землю в 1979 році на заході Австралії, але тоді також вда-
лося уникнути жертв і травм.

Проте американське космічне агентство NASA розкритикува-
ло китайську владу через недостатню прозорість і звинуватило її 
у безвідповідальній поведінці. Адже неконтрольоване падіння та-
кого великого космічного об’єкта несе потенційну загрозу. «Оче-
видно, що Китай не дотримується стандартів з поводження зі своїм 
космічним сміттям», — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон. 
І наголосив, що Китай та всі космічні країни і комерційні організа-
ції зобов’язані діяти відповідально й прозоро в космосі, гарантуючи 
безпеку й стабільність. 

ДО РЕЧІ
Фашисти зробили окуповане Рівне столицею рейхскомісаріату 

«Україна» під управлінням гауляйтера Східної Пруссії Еріха Коха. 
За три роки окупації в місті та його околицях вони винищили по-
над 100 тисяч жителів! А в урочищі Сосонко за два дні розстріляли 
17, 5 тисячі євреїв, у тому числі жінок, літніх людей та дітей.

У Брюсселі кількатисячний натовп святкував 
відкриття ресторанів

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЖИТТЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. 
У Бельгії минулої суботи тера-
си кафе й ресторанів почали 
приймати відвідувачів після то-
го, як їх були закрито 201 день 
через пандемію. Щоправда, об-
межувальні правила однаково 
існують. Столики мають стоя-
ти на відстані не менш ніж пів-
тора метра один від одного, за 
одним столиком може сидіти не 
більше чотирьох людей, до при-
міщення кафе можна заходи-
ти лише у масці і лише для то-
го, щоб пройти до туалету або 
сплатити чек, а час роботи за-
кладів — суворо до 10 години 
вечора. 

Та попри це щасливі бель-
гійці заполонили тераси й ве-
ранди улюблених кафе. Адже у 
Бельгії, як, власне, і в усій Єв-
ропі, ресторанна культура — це 
велика частина повсякденного 
життя. Для когось — неодмінна 
ранкова кава і круасан перед 
початком робочого дня, для ба-
гатьох — неспішний обід за ке-
лихом вина й розмовою з коле-
гами, майже для всіх — вечірній 
келих пива після робочого дня, 
а вечеря з друзями по п’ятницях 
— то вже святе. Для бельгій-
ських пенсіонерів довгі поси-
деньки у місцевому барі за пін-

тою вина й розмовою з сусіда-
ми — це ще й можливість вийти 
у люди, обмінятися новинами, 
відчути себе частиною грома-
ди. Тому бельгійці, які болюче, 
але мужньо переживали майже 
семимісячне закриття рестора-
нів і кафе, не приховували своєї 
радості від того, що в їхнє жит-
тя повернувся ще один важли-
вий елемент докоронавірусно-
го періоду. 

У Брюсселі ця бурхлива ра-
дість навіть переросла у су-
тички з поліцією. Її влаштува-
ли відвідувачі культового кафе 
«Бельга» на площі Фляже та 
містяни, які прийшли на площу, 
щоб відсвяткувати вихід з лок-
дауну. «Бельга» має одну з най-
більших терас у місті, і його по-
любляють зокрема місцеві жур-
налісти, студенти та богема. З 
самого ранку натовп відвідува-
чів у кафе не меншав, а ближ-
че до десятої години вечора на 
площі зібралося чимало людей, 
які захотіли відсвяткувати важ-
ливу віху у скасуванні локдауну. 
За оцінками брюссельської по-
ліції, на Фляже зібралося близь-
ко півтори тисячі людей. Вони 
танцювали, пили пиво й пуска-
ли феєрверки. 

Спочатку поліція ходила у на-
товпі невеликими групами, на-
магаючись вмовити всіх розі-
йтися. Адже, попри скасування 

в Бельгії комендантської годи-
ни, у країні чинне правило, яке 
дозволяє збиратися на вулиці у 
компанії не більш ніж із десяти 
людей. Проте на ці заклики по-
ліції натовп відповідав глузли-
вими вигуками та свистом. Мер 
брюссельського району Іксель, 
де розташована площа Фляже, 
Христос Дулкерідіс заявив по-
ліції, що не збирається давати 
розпорядження про розгін на-
товпу. «Ми вже це робили і не 
хочемо повторювати. Ми очіку-
вали, що люди, щасливі від при-
пинення дії комендантської го-

дини й відкриття терас, захочуть 
це відсвяткувати», — сказав чи-
новник журналістам. 

Комунальні служби почали 
прибирати площу близько опів-
ночі. І лише о першій годині но-
чі поліція вирішила вдатися до 
жорстких методів розгону найза-
взятіших гульвіс, яких було май-
же 500 осіб, за допомогою водо-
метів. Але й цей інцидент не за-
тьмарив радості жителів Брюс-
селя від того, що важкий період 
жорсткого локдауну поступово 
завершується і життя поверта-
ється до звичного ритму. 
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Олександр Лотушко приймає вітання з Днем Перемоги

Китайська ракета  
всупереч всім прогнозам  
не заподіяла шкоди людям
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