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Зберегти здоров’я нації    
ПРІОРИТЕТИ. На Полтавщині прагнуть і під час війни залишити доступними базові медичні послуги

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Із початком повномасштабної 
війни росії проти України чи-

мало наших земляків залиши-
лися без доступу до медичної 
допомоги та життєво необхід-
них ліків, передусім від серце-

во-судинних захворювань, під-
вищеного тиску, діабету та бу-
ли змушені переривати лікуван-
ня. Це стосується й цілком мир-
них регіонів, де не тривають бо-
йові дії. Часто в населення не ви-
стачає коштів, щоб купити не-
обхідні препарати, а в медич-
них закладах — працівників 

чи обладнання. На Полтавщині 
цю нагальну проблему частко-
во розв’язують за допомогою мо-
більних медичних команд украї-
но-швейцарського проєкту «Діє-
мо для здоров’я».

Їх створили за фінансової під-
тримки Швейцарської агенції 
розвитку та співробітництва і тех-

нічної допомоги Університетсько-
го госпіталю Женеви. Групи меди-
ків, які вже певний час працюють 
на території області, намагають-
ся вчасно виявляти, безперервно 
та якісно лікувати людей з неін-
фекційними захворюваннями. Зо-
крема маломобільних громадян та 
внутрішньо переміщених осіб. 

«Створення мобільних медич-
них команд — це загальносвіто-
ва практика, що довела ефек-
тивність під час багатьох зброй-
них конфліктів у світі, коли вся 
система охорони здоров’я, а са-
ме медичні заклади, за-
знають збройних атак і 
руйнувань. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

НЕД ПРАЙС:
«Ми говорили, що 

наслідки для росії будуть 
катастрофічними, 

важкими, сильними та 
глибокими.  

Все це точно.  
  Ми підтримуємо  

 все це».

Експорт у Європу 
відновлює довоєнний рівень

ЕКОНОМІКА. За підсумками серпня український експорт у 
країни ЄС майже досяг довоєнного рівня, а за підсумками І—ІІІ 
кварталу навіть перевищить відповідні довоєнні показники. Це 
повідомив заступник міністра економіки — торговий представ-
ник України Тарас Качка.

«На сьогодні торгівля між Україною і Європейським Сою-
зом фактично відновилася. У серпні експорт у ЄС становив 
90% рівня експорту, зафіксованого в серпні 2021 року. А за 
три квартали 2022-го ми експортували в ЄС, попри війну, на-
віть на кілька відсотків більше, ніж за І—ІІІ квартали 2021 ро-
ку», — зазначив він. Торговельній активності експортерів спри-
яли кроки, які здійснили країни ЄС та уряд України. Зокрема, 
скасування квот та мит Європейським Союзом спростило екс-
порт аграрної продукції. Надзвичайно сприяли пожвавленню 
торгівлі лінії солідарності, які Єврокомісія започаткувала для 
України, і посилення спроможності митної інфраструктури. Із 1 
жовтня запрацює митний безвіз, що дасть змогу вантажам ще 
швидше проходити кордони із країнами ЄС.

500 млн євро 
грантових коштів ЄС, які вже 

зараховано держбюджету, буде 
спрямовано на фінансування 

найактуальніших видатків 
ГЕОПОЛІТИКА. Єврокомісія анонсувала восьмий пакет 
антиросійських санкцій  

ЄС покарає росію  
за «референдуми»  
та ядерний шантаж

Речник Державного департаменту США про те, що рф 
попереджено щодо потенційного застосування ядерної 
зброї проти України Ф
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СУСПІЛЬСТВО

На Закарпатті занепокоєні 
зневодненням гірських 
річок і розробляють 
програму дій, щоб запобігти 
екологічній небезпеці

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

У Всеукраїнський  день  
бібліотек подаємо думку 
фахівця, як адаптувати  
вітчизняну бібліотечну 
систему до сучасних викликів 7 

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку 
та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу 
внаслідок збройного конфлікту на сході України»

5

Про нові обмежувальні заходи проти путінського режиму журналістам оголосили Урсула фон дер Ляєн  
та Жозеп Боррель
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ГРОШІ

Банківська система: ризики під контролем
Андрій НІКІТІН,  

директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

ФІНАНСИ. Підсумки перших 
шести місяців 2022 року вказу-
ють на те, що банківська система 
України припинила зростання і 
негативними показниками від-
реагувала на початок війни ро-
сії проти нашої країни. За перші 
шість місяців 2022 року якість 
кредитних портфелів банків по-
чала погіршуватись, але поки що 
підбивати підсумки збитків бан-
ківської системи внаслідок війни 
зарано. Тож агентство очікує 
продовження погіршення ситу-
ації з якістю кредитних порт-
фелів, але з оптимізмом дивить-
ся в майбутнє і вважає, що бан-
ківська система України завдя-
ки державним банкам та банкам 
з іноземним капіталом впевне-
но пройде кризу, яку спричини-
ла війна.

Лідери рейтингу
Трійку лідерів у рейтингу на-

дійності банківських депозитів 
очолив Кредобанк. Перше пів-
річчя 2022 року, за даними НБУ, 
він завершив із прибутком 58,4 
мільйона гривень. Чистий про-
центний дохід банку досяг 1,068 
мільярда гривень, а чистий ко-
місійний дохід — 219 мільйонів 

гривень. Станом на 01.07.2022 ро-
ку банк сформував дуже добрий 
запас із нормативу регулятив-
ного капіталу (Н2): з нормати-
вом не менш як 10% підтриму-
вав значення нормативу на рівні 
17,89%. Кредобанк підтримував 
значний запас ліквідності. На 
01.07.2022 коефіцієнт покриття 
ліквідністю за всіма валютами в 
ньому становив 189,93% норма-
тивним значенням не менш як 
100%, коефіцієнт чистого ста-
більного фінансування (NSFR) 
становив 120,01% нормативним 
значенням не менш як 90%. У по-
дальші місяці Кредобанк зберіг 
великий запас достатності ка-
піталу і ліквідності. Його діяль-
ність залишалася прибутковою.

У ТОП-10 банків з найнадій-
нішим рівнем депозитів увій-
шов РАДАБАНК. За даними 
НБУ, він завершив перше пів-
річчя 2022 року із прибутком 
5,322 мільйона гривень. Його 
чистий процентний дохід ста-
новив 107,7 мільйона гривень, 
а чистий комісійний дохід — 
51,225 мільйона гривень. Ста-
ном на 01.07.2022 року банк мав 
дуже добрий запас за норма-
тивами капіталу та ліквіднос-
ті. Так, норматив регулятив-
ного капіталу (Н1) становив 
410 мільйонів гривень з норма-
тивним значенням не менш як 
200 мільйонів гривень, норма-
тив адекватності регулятив-

ного капіталу банку становив 
17,82% з нормативним значен-
ням не менш як 10%. Коефіці-
єнт покриття ліквідністю за 
всіма валютами в банку стано-
вив 129,4% з нормативним зна-
ченням не менш як 100%. На-
дійний запас капіталу та лік-
відності банку було збережено 
і після 01.07.2022 року.

Стабільно надійні 
держбанки

Як і раніше, всі чотири банки з 
державною часткою, які активно 
працюють в роздрібному бізнесі, 
увійшли у групу банків з надій-
ними депозитами. Серед держ-
банків укотре найуспішнішим 

виявився ПриватБанк, який є 
майже постійним учасником 
рейтингу і входить до ТОП-10 
банків з надійними депозитами. 
Перше півріччя 2022 року При-
ватБанк завершив із прибутком 
у сумі 6,284 мільярда гривень.

Непогані результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.07.2022 
року частка NPL у його кредит-
ному портфелі становила 15,34%. 
Банк, за даними звітності, яку 
опубліковано на сайті НБУ, за-
вершив шість місяців 2022 року 
із чистим процентним доходом 
2,847 мільярда гривень.

Ощадбанк, як і раніше, пока-
зав скромніші, ніж інші держав-
ні банки, результати, але його 
діяльність заслуговує на пози-
тивну оцінку. Частка проблем-
них кредитів у його кредитно-
му портфелі на початок друго-
го кварталу 2022 року станови-
ла 43,41%. Нагадаємо, що за 2019 
рік частка проблемних кредитів 
в Ощадбанку знизилася на 10,44 
п.п., за 2020 рік скоротилася ще 
на 5,46 процентних пункти.

Укрексімбанк завершив шість 
місяців 2022 року із чистим про-
центним доходом на рівні 2,692 
мільярда гривень та чистим ко-
місійним доходом в розмірі 0,499 
мільйона гривень. Чистий зби-
ток банку після оподаткування 
за підсумками перших шести мі-
сяців 2022 року становив 2,537 
мільярда гривень.

ДОКУМЕНТИ

ТОП-11 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,0191
2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,9624
3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8922
4 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8779
5 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6658
6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5716
7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4361
8 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8753
9 АТ «АБ «РАДАБАНК» rd.1 (pi) 8,6446

10 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4806
11 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2338

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про на-

дійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкла-
дення коштів в конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. 
Диференціацію рейтингової оцінки проведено щодо середніх значень числових чинників, які брали до уваги 
під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі роз-
біжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку перевагу надавали квартальним даним НБУ. 
Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал та перше півріччя 2017 року, дев’ять місяців 2017-го, 
2017-й, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, слід враховувати, що рейтинги розрахову-
вали за методикою, в яку вносили зміни в лютому і травні 2017 року, змінювався формат надання банка-
ми публічних даних через вебсайт НБУ. Рейтинг розраховували за актуальними даними. Однак якщо агент-
ству ставало відомо про будь-які важливі чинники, що впливають на депозити банку до 20 вересня 2022 ро-
ку включно, їх враховували під час оцінювання.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення військових адміністрацій населених пунктів  

у Запорізькій області
На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити:
Андрівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Андріївську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області;
Берестівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Зако-

ну України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у стат-
ті 1 цього Указу.

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

м. Київ
28 вересня 2022 року
№673/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 вересня 2022 р. № 1054 
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку формування  
та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію  
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування  
або одужання особи від зазначеної хвороби

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіратор-

ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазна-
ченої хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та 
використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., 
№ 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771; 2022 р., № 12, ст. 643), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 вересня 2022 р. № 1054

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію  

від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування  
або одужання особи від зазначеної хвороби

1. У пункті 1 таблиці 1 у графі «Клінічні критерії формування COVID-сертифіката» в абзаці першому слова і цифри «У випадках, 
якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під 
час формування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 цього додатка» замінити словами і цифрами «У разі коли в цен-
тральній базі даних стосовно однієї особи наявний медичний запис про вакцинацію від COVID-19 бустерною дозою, під час фор-
мування COVID-сертифіката використовується таблиця 6 або 7 цього додатка».

2. У таблиці 5:
1) у назві таблиці слово «Україні» замінити словом «України»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Вакцинація від 
гострої респі-
раторної хво-
роби COVID-19

для дводозної 
вакцини від дати 
вакцинації (в сер-
тифікаті 1/2 або 
2/2 або 3/3 або 
4/4 або 5/5)

у разі вакцина-
ції однією до-
зою — 30 днів, 
двома дозами 
— 270 днів

для дводозної вак-
цини від дати вакци-
нації (в сертифіка-
ті 1/2 або 2/2 або 3/3 
або 4/4)

у разі вакци-
нації однією 
дозою  — 30 
днів, двома 
дозами — 
270 днів

для дводозної 
вакцини від да-
ти вакцинації 
(в сертифікаті 
1/2 або 2/2 або 
3/3 або 4/4)

у разі вакцинації 
однією дозою  — 
30 днів (жовтий 
сертифікат), дво-
ма дозами — 270 
днів (зелений сер-
тифікат)

для однодозної 
вакцини через 14 
днів після вакци-
нації (в сертифі-
каті 1/1 або 2/2 
або 3/3)

270 днів для однодозної вак-
цини через 14 днів 
після вакцинації 
(в сертифікаті 1/1 
або 2/2 або 3/3)

270 днів для однодоз-
ної вакцини че-
рез 14 днів піс-
ля вакцина-
ції (в сертифі-
каті 1/1 або 2/2 
або 3/3)

270 днів».

3. У таблиці 6:
1) у назві таблиці слова «бустерної дози» замінити словами «першої бустерної дози»;
2) у виносці «*» слова «Бустерна доза» замінити словами «Перша бустерна доза».

4. Доповнити додаток таблицею 7 такого змісту:
«Таблиця 7

Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації у разі введення другої бустерної дози з поєднанням вакцин  
для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію  

(щеплення, імунізацію), що підтверджують факт ревакцинації від COVID-19

Назва вакцини бус-
терної дози\  назва 
вакцини попере-

дньої дози

SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero 

Cell), Inactivated
Comirnaty™

Moderna 
COVID-19 
Vaccine

AstraZeneca/SK 
Bioscience Co., 

Ltd.

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 

AstraZeneca)

COVISHIELD™ Ad26.COV2.S

SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero Cell), 
Inactivated

не поєднується 120/270* 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується

Comirnaty™ не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується
Moderna COVID-19 
Vaccine

не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується

AstraZeneca/SK 
Bioscience Co., Ltd.

не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується

Vaxzevria 
(previously 
COVID-19 
AstraZeneca)

не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується

COVISHIELD™ не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується
Ad26.COV2.S не поєднується 120/270 120/270 не поєднується не поєднується не поєднується не поєднується

_________________
* Мінімальний/максимальний строк вакцинації вакцинами відповідного поєднання.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 вересня 2022 р. № 1086 
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня  

2021 р. № 347 і від 15 вересня 2021 р. № 959
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнів-

ських олімпіад з навчальних предметів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 347 «Пи-
тання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 
1928), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, 
науки та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р.  № 959 (Офіційний вісник України, 
2021 р., № 76, ст. 4776), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 вересня 2022 р. № 1086

ЗМІНИ,  
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  

від 14 квітня 2021 р. № 347 і від 15 вересня 2021 р. № 959
1. Порядок призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олім-

піад з навчальних предметів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 347, доповнити пунк-
том 11 такого змісту:

«11. У 2022 році премії для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів призначаються і виплачу-
ються особам, які у складі команд стали переможцями (здобули золоті, срібні і бронзові медалі) міжнародних олімпіад, що про-
водилися у 2022 році,  а саме:

Міжнародної учнівської олімпіади з математики;
Міжнародної учнівської олімпіади з фізики;
Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики;
Міжнародної учнівської олімпіади з хімії;
Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики.».
2. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, на-

уки та спорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 959, доповнити пунктом 14 тако-
го змісту:

«14. У 2022 році Мала академія наук за рахунок бюджетних коштів здійснює виплату премій для переможців міжнародних 
учнівських олімпіад з навчальних предметів особам, які у складі команд стали переможцями (здобули золоті, срібні і бронзові ме-
далі) міжнародних олімпіад, що проводилися у 2022 році,  а саме:

Міжнародної учнівської олімпіади з математики;
Міжнародної учнівської олімпіади з фізики;
Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики;
Міжнародної учнівської олімпіади з хімії;
Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики.».


