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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 24 березня 2021 р. № 251 

Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 1 квітня 2020 р. № 254  

і від 18 листопада 2020 р. № 1124
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 254 «Про за-

твердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 
році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного 
агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капіталь-
ного та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування  
за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 29, ст. 1052) і від 18 листопада 2020 р. № 1124 «Про затвердження Умов 
залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпе-
чення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства авто-
мобільних доріг, переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточ-
ного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного 
значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок за-
позичень, залучених під державні гарантії» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 95,  
ст. 3065) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2021 р. № 251

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 1 квітня 2020 р. № 254 і від 18 листопада 2020 р. № 1124
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 254:
1) у постанові:
у назві постанови слова і цифри «переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ка-

пітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального корис-
тування державного значення у 2020 році» замінити словами «переліків об’єктів бу-
дівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобіль-
них доріг загального користування державного значення»;

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«перелік об’єктів будівництва автомобільних доріг загального користування дер-

жавного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за ра-
хунок запозичень, залучених під державні гарантії.»;

доповнити постанову переліком об’єктів будівництва автомобільних доріг загально-
го користування державного значення у 2021 році та обсягами бюджетних коштів для 
їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, такого змісту:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 квітня 2020 р. № 254

ПЕРЕЛІК 
об’єктів будівництва автомобільних доріг загального користування державного 

значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок 
запозичень, залучених під державні гарантії

Найменування об’єкта Обсяг фінансування, 
тис. гривень

Дніпропетровська область
Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво автомобільної дороги державного значення 
Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від 
с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, 
км 19 + 400 — км 21 + 600

14 143,59416

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва автомобіль-
них доріг»

14 143,59416

Разом за розділом «Дніпропетровська область» 14 143,59416
Запорізька область

Об’єкти будівництва автомобільних доріг
Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро 
в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користу-
вання державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — 
Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь. «Під’їзд до 
о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у 
м. Запоріжжі)»

686 144,28528

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва автомобіль-
них доріг»

686 144,28528

Разом за розділом «Запорізька область» 686 144,28528
__________
Усього за розділом «Об’єкти будівництва 
автомобільних доріг»

700 287,87944

Усього за розділами 700 287,87944»;

2) у пункті 4 Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 
2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Дер-
жавного агентства автомобільних доріг, затверджених зазначеною постановою, сло-
ва «переліком, затвердженим» замінити словами «переліками, затвердженими».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1124:
1) у постанові:
у назві постанови слова і цифри «переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ка-

пітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального корис-
тування державного значення у 2020 році» замінити словами «переліків об’єктів бу-
дівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобіль-
них доріг загального користування державного значення»;

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«перелік об’єктів будівництва автомобільних доріг загального користування дер-

жавного значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за ра-
хунок запозичень, залучених під державні гарантії.»;

доповнити постанову переліком об’єктів будівництва автомобільних доріг загально-
го користування державного значення у 2021 році та обсягами бюджетних коштів для 
їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії, такого змісту:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2020 р. № 1124
ПЕРЕЛІК 

об’єктів будівництва автомобільних доріг загального користування державного 
значення у 2021 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування  

за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

Найменування об’єкта Обсяг фінансування, 
тис. гривень

Запорізька область
Об’єкти будівництва автомобільних доріг

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в 
м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування 
державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріж-
жя (через м. Кременчук) — Маріуполь. «Під’їзд до о. Хор-
тиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. За-
поріжжі)»

69 750,27162

_______
Разом за підрозділом «Об’єкти будівництва автомобіль-
них доріг»

69 750,27162

Разом за розділом «Запорізька область» 69 750,27162
Усього за розділом «Об’єкти будівництва  
автомобільних доріг»

69 750,27162

Усього за розділами 69 750,27162»;

2) у пункті 4 Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 
2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Дер-
жавного агентства автомобільних доріг, затверджених зазначеною постановою, сло-
ва «переліком, затвердженим» замінити словами «переліками, затвердженими».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 березня 2021 р. № 252 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 424

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 424 «Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського пере-
пису населення» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1602; 2020 р., № 19, ст. 
741, № 55, ст. 1725) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 р. № 252

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 424

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 424 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 р. № 252)

СКЛАД 
Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Міністр Кабінету Міністрів України, голова Комісії
Голова Держстату, заступник голови Комісії
Директор департаменту статистики населення Держстату, секретар Комісії
Заступник Міністра фінансів
Міністр соціальної політики
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра закордонних справ
Перший заступник Міністра культури та інформаційної політики
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра оборони
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра охорони здоров’я
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Заступник Міністра розвитку громад та територій
Заступник Міністра юстиції
Перший заступник Міністра цифрової трансформації
Голова ДЕСС
Голова ДМС
Заступник Голови Держаудитслужби
Заступник Голови ДСНС
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови Держприкордонслужби
Заступник Голови Антимонопольного комітету
Перший заступник Голови Держспецзв’язку
Заступник Голови Національної поліції
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національ-

ної академії наук (за згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту 

персональних даних (за згодою)
Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою).
2. Пункт 7 Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеу-

країнського перепису населення, затвердженого зазначеною постановою, викласти в та-
кій редакції:

«7. Головою Комісії є Міністр Кабінету Міністрів України.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2021 р. № 267 
Київ

Про внесення змін та визнання такими,  
що втратили чинність, деяких постанов  

Кабінету Міністрів України 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-

но з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 

2021 р., крім: 
пункту 5 змін, затверджених цією постановою, який  набирає чинності з дня опубліку-

вання цієї постанови і застосовується з 1 січня 2021 р.;
абзаців першого — третього підпункту 1 пункту 6 змін, затверджених цією постано-

вою, які набирають чинності з дня опублікування цієї постанови і застосовуються з 30 
червня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 29 березня 2021 р. № 267

ЗМІНИ, 
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.  
№ 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник Украї-
ни,  2008 р., № 84, ст. 2825; 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 26, ст. 933; 2019 р., № 21, 
ст. 716, № 22, ст. 779) слова і цифри «переліку міжнародних непатентованих назв лікар-
ських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 
р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»  (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 лютого 2019 р. № 135» замінити словами «переліку станів та міжнародних 
непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою дер-
жавних гарантій медичного обслуговування населення».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про дер-
жавне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716; 2020 р., № 34, ст. 1141):

1) в абзаці другому пункту 3 слова і цифри «переліку міжнародних непатентованих 
назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 бе-
резня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135» замінити словами і цифрами «пе-
реліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурсація яких 
передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (крім 
лікарських засобів, наведених у розділі «Ревматичні хвороби» таблиці пункту 136 Поряд-
ку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у ІІ—ІV 
кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 люто-
го 2021 р. № 133 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792)»;

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним 

банком, більш як на 5 відсотків на місяць або на 10 відсотків за квартал здійснюється по-
зачерговий перерахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпе-
чення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 
2019 р., № 21, ст. 716; 2020 р., № 18, ст. 688, № 34, ст. 1141):

1) у Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які включені до:»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«переліку станів та міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, реімбурса-

ція яких передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування насе-
лення (далі — перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів);»;

2) абзац другий пункту 10 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засо-
бів, затвердженого зазначеною постановою, замінити абзацами такого змісту:

«Під час перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби у разі зміни 
офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, як це пе-

редбачено абзацом другим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопа-
да 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2020 р., № 34, ст. 1141), здійсню-
ється позачергове оновлення Реєстру згідно з пунктами 7—9 цього Порядку.

 У разі внесення змін до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засо-
бів до Реєстру вносяться відповідні зміни. Лікарські засоби   включаються до Реєстру від-
повідно до пунктів 7—9 цього Порядку.».

4. Абзац третій підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 
2019 р. № 426 «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закупову-
ються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України,  2019 р., № 43, ст. 1483)  виклас-
ти в такій редакції:

«лікарські засоби, включені до переліку станів та міжнародних непатентованих назв 
лікарських засобів, реімбурсація яких передбачена програмою державних гарантій ме-
дичного обслуговування населення;».

5. В абзацах другому, п’ятому, дев’ятому та десятому пункту 173 Порядку реалізації 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I квар-
талі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 
р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговуван-
ня населення у 2020 році та І кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 
18, ст. 688; 2021 р., № 2, ст. 88, № 7, ст. 345), — із змінами, внесеними постановою Кабі-
нету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 229, слова і цифри «передбачених главами 
2, 8, 15—26» замінити словами і цифрами «передбачених главами 8, 15—26».

6. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування насе-
лення у ІІ—ІV кварталах 2021 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року» (Офіційний вісник 
України,  2021 р., № 19, ст. 792):

1) у пункті 4:
підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) реабілітації у сфері охорони здоров’я;»; 
в абзаці десятому слова і цифри «передбачення відповідних видатків у Законі Укра-

їни «Про Державний бюджет України на 2021 рік» замінити словами «виділення додат-
кових коштів»;

2) абзац другий пункту 11 після слів «розрахованої на підставі поданих пропозицій» 
доповнити словами і цифрами «з урахуванням максимальної кількості послуг за відпо-
відними пакетами медичних послуг, визначених в розділі ІІ цього Порядку»;

3) абзац перший пункту 24 після слів «розраховується як добуток» доповнити циф-
рами «1/12»;

4) абзац перший пункту 27 після слів і цифр «яка становить 235 гривень» доповни-
ти словами «на рік»;

5) у пункті 31:
в абзаці п’ятому:
 після слів і цифр «за 2019 рік» доповнити словами і цифрами «(за 2020 рік — для на-

давачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році)»; 
слова і цифри «за виключенням груп послуг, оплата яких передбачається за паке-

тами медичних послуг, визначеними в главах 4—7, 19—22, 24 розділу ІІ цього Поряд-
ку,» виключити;

в абзаці шостому:
після слів «звіту за 2019 рік» доповнити словами і цифрами  «(за 2020 рік — для на-

давачів медичних послуг, які не провадили діяльність у 2019 році)»;
слово «груп» замінити словом «кількості»;
6) абзац дев’ятнадцятий пункту 89 після слів і цифр «звіту за 2019 рік» доповнити сло-

вами і цифрами «(за 2020 рік — для надавачів медичних послуг, які не провадили діяль-
ність у 2019 році)»;

7) пункт 92 викласти в такій редакції: 
«92. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду з 1 липня по 31 грудня 

2021 р. психіатричної допомоги мобільними мультидисциплінарними командами, які ді-
ють в  порядку, затвердженому МОЗ, укомплектованими штатними медичними праців-
никами надавачів медичних послуг, які мають договір щодо надання стаціонарної пси-
хіатричної допомоги дорослим та дітям і відповідають умовам закупівлі (одна мобільна 
мультидисциплінарна команда на одного надавача медичних послуг).

Подальше збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд, створених 
надавачем медичних послуг, здійснюється у разі, коли кожна з існуючих мобільних муль-
тидисциплінарних команд одночасно протягом одного місяця надає психіатричну допо-
могу щонайменше 65 пацієнтам, за даними електронної системи охорони здоров’я, за 
умови, що загальна кількість мобільних мультидисциплінарних команд, створених на те-
риторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці, не перевищує кількості, роз-
рахованої із відношення — одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 на-
селення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, та з урахуванням абзацу 
третього цього пункту. Надавач медичних послуг під час прийняття рішення щодо збіль-
шення кількості мобільних мультидисциплінарних команд перевіряє наявність умов що-
до їх створення шляхом надсилання запиту до НСЗУ.

У разі необхідності створення одночасно кількома надавачами медичних послуг до-
даткових мобільних мультидисциплінарних команд, що може призвести до перевищення 
їх максимальної кількості, встановленої в абзаці другому цього пункту, такі команди ство-
рюються у надавача (надавачів) медичних послуг, визначеного (визначених) Міністер-
ством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з пи-
тань охорони здоров’я відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських дер-
жадміністрацій, про що інформуються відповідні надавачі медичних послуг та НСЗУ про-
тягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення.»; 

8) в абзацах четвертому — восьмому пункту 127 слово «госпіталізованих» замінити 
словами «виписаних (в тому числі переведених, померлих)»;

9) пункт 132 викласти в такій редакції:
«132. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у перелі-

ку, затвердженому керівником робіт, для забезпечення вакцинації від COVID-19, яка здій-
снюється командами, що утворюються із співробітників надавача медичних послуг як 
мобільні команди або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень, з ураху-
ванням умов абзацу десятого пункту 4 розділу І цього Порядку:

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які здійсню-
вали вакцинацію від  COVID-19 та не укладали відповідний договір про медичне обслу-
говування населення;

з 1 квітня 2021 р. — з надавачами медичних послуг, які надавали медичні послуги 
з вакцинації від  COVID-19  за аналогічним договором до 31 березня 2021 р. включно;

з дати отримання першої партії вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, — з надавачами медичних послуг, які не нада-
вали таких послуг до 31 березня включно.».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2021 р. № 267
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 

р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 26, ст. 749).

2. Абзац шостий підпункту 1 та підпункт 4 пункту 4 змін, що вносяться до постанов Ка-
бінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 люто-
го 2019 р. № 135 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2019 р., № 21, ст. 716).

3. Підпункт 2 пункту  2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 286 «Деякі пи-
тання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 34, ст. 1141).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 
р. № 152 і від 5 лютого 2020 р. № 65, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2020 р. № 1299 «Питання реалізації програми державних гарантій медично-
го обслуговування населення у 2021 році» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 88).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2021 р. № 268 
Київ

Про збільшення статутного капіталу приватного 
акціонерного товариства  

«Експортно-кредитне агентство»  
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Експортно-

кредитне агентство» на суму 1 800 000 000 гривень шляхом емісії 1 800 000 додат-
кових акцій існуючої номінальної вартості 1 000 гривень із збереженням у власності 
держави 100 відсотків таких акцій. 

2. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити ви-
пуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 1 800 000 000 гривень із стро-
ком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу до 9,3 відсотка річних в об-
мін на акції додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Експортно-кре-
дитне агентство». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


