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КОРОНАВІРУСНА 
ДИПЛОМАТІЯ.
ЯК МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ 
ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНІ БОРОТИСЯ 
З COVID-19?

Вісім тижнів Україна знаходиться на карантині, намагаючись 
подолати пандемію коронавірусу. У ці часи надзвичайно 
цінною є солідарність та допомога партнерів. Цікаво, що 34% 
українців за даними опитування КМІС вважають, що найбільш 
ефективно Україні у боротьбі з пандемією коронавірусу може 
допомогти Китай. Водночас, лише 10% обрали ЄС, а 8,7 % – 
США. Втім, брак систематизованої інформації не дозволяє 
говорити про те, що Китай є ключовим донором України  
під час пандемії. Отже, хто насправді допомагає Україні 
впоратися з кризою та яким чином? 

МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЗАХІДНИХ 
ПАРТНЕРІВ

За оцінками Міжнародного валютного фонду економіку України 
у 2020 році очікує зниження на 7,7%.1 Вочевидь, надзвичайно 
актуальною у цьому випадку є макрофінансова допомога, 

1	 World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-49306
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оголошена Європейською комісією у розмірі 
1,2 млрд. євро для протидії COVID-19, зокрема 
подолання соціально-економічних наслідків 
пандемії2. Ця допомога виділяється двома 
траншами: перші 600 млн. євро Україна зможе 
отримати відразу після схвалення відповідного 
рішення Європейським Парламентом і Радою 
ЄС, а ще 600 млн. євро – в обмін на проведення 
реформ. Слід відзначити, що макрофінансову 
допомогу від Європейського Союзу отримують 
тільки держави, які успішно співпрацюють із 
Міжнародним валютним фондом. 

Крім того, Європейська комісія виділяє понад 
190 млн. євро Україні на невідкладні та 
короткострокові потреби для боротьби з 
COVID-193. Наприклад, ця підтримка буде 
стосуватися допомоги вразливим верствам 
населення, малому та середньому бізнесу та 
боротьбі з дезінформацією. А Європейський 
інвестиційний банк, в свою чергу, надасть 
Україні позику обсягом 40 млн. євро. 

Наостанок, додаткові 3 млн. євро ЄС виділяє 
на підтримку систем охорони здоров’я в 
прикордонних громадах України, Польщі та 
Білорусі в рамках програми транскордонного 
співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 
2014-2020»4. 

На тлі пандемії ще більшої уваги потребує 
населення Донецької та Луганської областей. 
Тому його підтримка є одним з пріоритетів 
допомоги ЄС. Так, Європейський Союз з грудня 

2	 Coronavirus: Commission proposes €3 billion macro-financial 
assistance package to support ten neighbouring countries, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_721

3	 ЄС	виділить	Україні	понад	190	млн.	євро	у	відповідь	на	
пандемію,	
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/8/7108529/

4	 	Програма	надасть	додатковj	3	млн.	на	боротьбу	з	COVID-19,	
https://www.pbu2020.eu/ua/news/1540

2019 року по квітень 2020 року виділив 
123,5 млн. гривень у вигляді субсидій та 
компенсацій для мікро-, малих та середніх 
підприємств на підконтрольних Україні 
територіях цих областей. за програмою 
FinancEast, в рамках проекту EU4Business5. 
Передбачається відшкодування до 50% вартості 
інвестиційних проектів, зокрема придбання 
у кредит сільськогосподарської техніки 
тощо. А Центр екстреної медичної допомоги 
в Донецькій області, приміром, отримав від ЄС, 
100 комплектів засобів індивідуального захисту 
і 70 літрів антисептичної рідини.

З іншого боку, окремі країни ЄС також оголосили 
про підтримку України. Так, Німеччина 
надасть Україні 150 млн. євро на боротьбу з 
коронавірусом у рамках державного німецького 
кредиту6. Литовський уряд виділить 100 тисяч 
євро для закупівлі медичних засобів для 
України, Грузії, Вірменії та Молдови7. З огляду 
на роль екстрених служб у боротьбі із COVID-19 
Польща виділяє понад 280 тисяч доларів 
на впровадження європейських моделей 
реагування екстрених служб України та Грузії 
на цивільний захист від техногенних катастроф, 
стихійні лиха тощо8. В свою чергу, всі країни 
Вишеграду – 250 тисяч євро в рамках програми 

5	 ЄС	надав	123,5	млн.	гривень	підприємцям	з	Донбасу	за	
програмою	FinancEast	в	межах	EU4Business,	
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/78180/єс-надав-1235-
млн-гривень-підприємцям-з-донбасу-за-програмою-financeast-
в-межах-eu4business_uk

6	 Президент	України	провів	телефонну	розмову	з	Федеральним	
канцлером	Німеччини,
https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-
telefonnu-rozmovu-z-federalnim-kan-60401

7	 LT	MFA	StratCom,	
https://twitter.com/LT_MFA_Stratcom/status/1253266378339037184

8	 Poland allocates over PLN 1 million for cooperation with 
firefighters	in	Ukraine	and	Georgia,	
https://www.gov.pl/web/diplomacy/poland-allocates-over-pln-1-
million-for-cooperation-with-firefighters-in-ukraine-and-georgia



3

КОРОНАВІРУСНА ДИПЛОМАТІЯ.

Як міжнародні партнери допомагають Україні боротися з COVID-19?

V4EastSolidarity для країн Східного Партнерства9. 
Метою є посилення системи охорони здоров’я, 
соціальної допомоги і економічної стійкості 
вразливих груп населення країн Східного 
партнерства.

Натомість США оголосили про збільшення 
допомоги Україні з 1,2 млн. доларів 
до 14,5 млн. доларів. Фінансування 
відбуватиметься через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) (тобто ці 
кошти будуть грантовими (безповоротними) 
ресурсами, на відміну від кредитів) у обсязі 
12,1 млн. доларів. Кошти спрямують на 
посилення можливостей місцевих медичних 
закладів у наданні допомоги та протидії  
розповсюдженню коронавірусу. Крім того, 
фінансування дозволить пом’якшити такі 
наслідки кризи, як брак громадських послуг 
або втрата засобів для існування, серед 
найбільш вразливих верств населення, 
включно з мешканцями Сходу України, 
які постраждали від бойових дій. Решту 
(2,4 млн. доларів) виділять через Державний 
департамент США для підтримки найбільш 
вразливих верств населення під час пандемії 
коронавірусу. Прикметно, що за останні 
20 років в допомогу Україні США інвестували 
майже 5 мільярдів доларів, з яких понад 
362 мільйони доларів – в сферу охорони 
здоров’я.10 

Підсумовуючи, коронавірус – це тест на 
солідарність, і навіть номінальна допомога 
окремих держав в ці часи є важливим 

9	 Гуманітарна	допомога	від	Чеської	Республіки	сприяє	боротьбі	
з	пандемією	COVID-19, 
https://www.mzv.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2020_04_15.html

10	 Оновлено:	допомога	США	у	боротьбі	з	COVID-19,	
https://ua.usembassy.gov/uk/update-the-united-states-is-
continuing-to-lead-the-humanitarian-and-health-assistance-
response-to-covid-19/

показником, що і продемонстрували західні 
партнери України. А умови, від яких залежить 
надання Україні певних коштів або їх частини, 
як-от макрофінансової допомоги ЄС обсягом 
в 1,2 млрд. євро, мають на меті допомогти 
нам рухатися вперед та проводити реформи. 
До речі, від 2014 року і дотепер підтримка 
України Євросоюзом сягнула  понад 15 млрд. 
євро у грантах і пільгових позиках11. 

ПОВІТРЯНИЙ МІСТ УКРАЇНА – КИТАЙ 

У січні ЄС надіслав до Китаю понад 50 тонн 
медичного обладнання12, але, на прохання 
китайського уряду, не надто афішував це в 
ЗМІ. А сьогодні Китай активно використовує 
гуманітарну допомогу як інструмент дипломатії 
для поширення впливу не тільки на Заході, а 
й у світі. І варто визнати, що піар-кампанія 
щодо допомоги іншим країнам та боротьба 
з пандемією коронавірусу сприяли зростанню 
«м’якої сили» Китаю в деяких країнах. 

Приміром, ще 12 березня літак із пожертвами 
від китайського Червоного Хреста, прибув до 
Італії, отримавши відповідне висвітлення у 
ЗМІ. І хоча наразі незрозуміло, якою є частка 
пожертвуваних та закуплених медичних засобів 
з Китаю, ці дії були успішними. За даними 
нещодавнього опитування SWG 52 % італійців 
вважають Китай головною дружньою країною13. 

11	 Speech	by	High	Representative/Vice-President	Federica	Mogherini	
at the European Parliament plenary debate on the situation 
in	Ukraine,	https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/68652/speech-high-representativevice-president-
federica-mogherini-european-parliament-plenary-debate_en

12	 President	Ursula	VON	DER	LEYEN	on	her	phone	call	with	the	
Prime Minister of China LI Keqiang, 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-004589

13	 Se	gli	italiani	preferiscono	la	Cina	agli	Usa	(e	alla	Ue),	https://
formiche.net/2020/04/italiani-preferiscono-cina-usa-ue/
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В той же час, приміром, політики руху «П’ять 
зірок» доволі позитивно налаштовані щодо 
Китаю.

Водночас, у Нідерландах Міністерство 
охорони здоров’я повернуло 600 000 масок, 
які придбало у китайських комерційних 
виробників з причини їх низької якості. І в 
країні ведуться дискусії щодо залежності 
від іноземних постачальників медичного 
обладнання, зокрема Китаю, та необхідності 
набуття стратегічної автономії у виробництві 
таких товарів. 

Не обійшла стороною ця тема і європейські 
інституції. Нещодавно декілька ЗМІ повідомили 
про тиск, який Китай чинив на представників 
інституцій ЄС задля внесення змін у звіт ЄС 
про китайську та російську дезінформацію 
щодо коронавірусу14. В результаті доповідь 
нібито була опублікована з пом’якшенням 
висловлювань про Китай. 

Україна також майже щодня зустрічає один 
літак з Китаю з медичним обладнанням 
і засобами захисту. Ба більше, за даними 
опитування КМІС, проведеного наприкінці 
березня, 45,6% украінців вважають, що 
Китай найкраще справляється з епідемією 
коронавірусу. І саме він, на думку 34% опитаних, 
може найбільш ефективно допомогти Україні у 
боротьбі з коронавірусом. Водночас, лише 10% 
обрали ЄС, а 8,7% – США15. 

14	 China	put	pressure	on	EU	to	soften	coronavirus	disinformation	
report,  https://www.politico.com/news/2020/04/25/china-
put-pressure-on-eu-to-soften-coronavirus-disinformation-
report-207797

15	 Оцінка	успішності	влади	та	реакція	суспільства	на	події,	
пов’язані	з	епідемію	коронавірусу,	
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=928&page=1

1 квітня Україна отримала гуманітарну 
допомогу від уряду Китаю, про яку влада 
домовилася під час телемосту, у вигляді наборів 
для виявлення РНК-номінального коронавірусу 
COVID-19, медичних одноразових засобів 
захисту (костюми, хірургічні рукавиці, бахіли), 
медичних захисних окулярів, інфрачервоних 
термометрів16.

Крім того, діє гуманітарна ініціатива 
«Повітряний міст Україна-Китай» для 
регулярного постачання китайських 
медзасобів та обладнання в Україну. За даними 
Офісу Президента на замовлення уряду та 
комерційних структур вже 17 літаків було 
відправлено для доставки вантажів в Україну17.

Відомою історією є фінансування закупки 
для України експрес-тестів для діагностики 
COVID-19, яке здійснив Джек Ма, засновник 
«Алібаба Груп». Прикметно, що різняться 
дані щодо кількості таких тестів і обсягів 
фінансування. За інформацією, яка міститься 
на сайті Офісу Президента, на закупку було 
витрачено 80 млн. доларів18.

Також відбулося два телемости між китайськими 
та українськими експертами в сфері медицини 
в Посольстві Китаю та налагоджений прямий 
зв’язок. А звернення Президента України, в 
якому він висловив подяку Китаю за підтримку 

16	 В	Україну	прибув	літак	із	гуманітарною	допомогою	Китаю	з	
медичними	наборами	https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrainu-
pribuv-litak-iz-gumanitarnoju-dopomogoju-kitaju--z-medichnimi-
naborami

17	 Загальний	бюджет	фонду	з	ліквідації	наслідків	COVID-19	склав	
понад	370	мільйонів	гривень	–	Кирило	Тимошенко, https://
www.president.gov.ua/news/zagalnij-byudzhet-fondu-z-likvidaciyi-
naslidkiv-covid-19-skl-60989

18	 В	Україну	незабаром	прибуде	велика	партія	експрес-тестів	
для	виявлення	коронавірусу	–	Володимир	Зеленський,	https://
www.president.gov.ua/news/v-ukrayinu-nezabarom-pribude-velika-
partiya-ekspres-testiv-d-60189

https://www.politico.com/news/2020/04/25/china-put-pressure-on-eu-to-soften-coronavirus-disinformation-report-207797
https://www.politico.com/news/2020/04/25/china-put-pressure-on-eu-to-soften-coronavirus-disinformation-report-207797
https://www.politico.com/news/2020/04/25/china-put-pressure-on-eu-to-soften-coronavirus-disinformation-report-207797
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у протидії COVID-19, транслювало Центральне 
телебачення Китаю.

Утім, консолідованих даних або звітів щодо 
витрачених коштів та кількості медичного 
обладнання, засобів захисту, які привезли з 
Китаю, немає. Це ж стосується того, куди 
відправляють ці речі після прибуття з Китаю 
та чи не було проблем з їх якістю. Адже вже 
неодноразово представники європейських 
країн скаржилися на неякісну продукцію 
з Китаю та підроблені сертифікати, як-от 
щодо 7 млн. медичних масок, доставлених 
літаком «Мрія» з Китаю до Польщі19. Єдине, 
що у нещодавно оприлюдненому звіті фонду 
з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі 
Президента України зазначається, що у семи 
іноземних постачальників було закуплено 
продукції на 182,6 млн. грн (а більшість 
рейсів відбулося саме до Китаю). На авіаційну 
доставку, митне оформлення, логістику, вантажні 
послуги витратили 33,89 млн. грн.

Вочевидь, комерційні поставки медичних 
товарів з Китаю перевищили обсяги наданої 
нам допомоги. Так, питання доступу до засобів 
захисту було і є для нас важливим, адже 
власних потужностей щодо більшості товарів 
в України немає. Лише для прикладу: Китай 
є лідером з виробництва масок, медичних 
рукавиць та тестів на Сovid-19. Більше 
того, крім замовлень уряду України, значну 
кількість медичних матеріалів закупили в 
Китаї комерційні структури або представники 
приватного бізнесу у якості благодійної 
допомоги. 

19	 Маски,	які	«Мрія»	привезла	з	Китаю	до	Польщі,	мають	
підроблений	сертифікат	–	ЗМІ,
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/23/659701/

НЕ КИТАЄМ ЄДИНИМ 

Попри велику увагу, що приділяється Китаю, 
і численні літаки з відповідними вантажами, 
Україні допомагають і інші країни світу. 
Приміром, Японія надає Україні для клінічного 
дослідження партію препарату «Авіган», 
який є потенційним засобом для лікування 
коронавірусу20. Наразі невідома точна кількість 
препарату та його вартість, тому що очікується 
відповідь України щодо підписання спільного 
документа. В свою чергу, Індія передала 
30 тисяч таблеток препарату, який також, на 
думку уряду Індії, є засобом для лікування 
COVID-1921. Цінуючи допомогу, Україна, однак, 
має уважно ставитись до їх складу, аби під 
видом допомоги українці не були використані 
для тестування нових, неоднозначних медичних 
препаратів.

Південна Корея передасть ООН 400 тисяч 
доларів для гуманітарної допомоги Україні, а 
ще 300 тисяч — у вигляді лабораторних тестів 
або коштів на їх закупівлю22. А Канада — понад 
500 тисяч доларів на підтримку гуманітарних 
зусиль в Україні через Офіс ООН з координації 
гуманітарних питань23. Наостанок, з Об’єднаних 
Арабських Еміратів ми отримали понад 10 тонн 
гуманітарної допомоги (захисних масок, 

20	 Японія	передасть	Україні	партію	противірусного	
препарату,
https://japan.mfa.gov.ua/news/yaponiya-peredast-ukrayini-partiyu-
protivirusnogo-preparatu

21	 Індія	офіційно	передала	Україні	30	тисяч	таблеток	
противірусного	препарату,	
https://mfa.gov.ua/news/indiya-oficijno-peredala-ukrayini-30-
tisyach-tabletok-protivirusnogo-preparatu

22	 Дмитро	Кулеба:	Корея	виділила	Україні	700	тисяч	доларів	
США	на	боротьбу	з	коронавірусом,
https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-koreya-vidilila-ukrayini-
700-tisyach-dolariv-ssha-na-borotbu-z-koronavirusom

23	 Канада	виділила	Україні	$700	тисяч	гуманітарної	допомоги,	
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3011992-kanada-vidilila-
ukraini-500-tisac-gumanitarnoi-dopomogi.html



6

КОРОНАВІРУСНА ДИПЛОМАТІЯ.

Як міжнародні партнери допомагають Україні боротися з COVID-19?

комбінезонів, дезінфікувальних засобів та 
іншого)24. 

Крім того, Україну активно підтримують 
міжнародні організації. Глобальний план 
гуманітарного реагування з подолання 
COVID-19, оголошений Генеральним Секретарем 
ООН, включає допомогу й Україні. За даними 
станом на 6 квітня 33 млн. доларів мають бути 
залучені для реалізації гуманітарних проектів 
на Сході України по обидві сторони від лінії 
розмежування25. Зокрема, кошти підуть на 
підтримку місцевих закладів охорони здоров’я, 
забезпечення продовольчої безпеки, допомогу 
особам похилого віку та людям з інвалідністю, а 
також організацію дистанційної шкільної освіти. 

Паралельно Система ООН в Україні розпочала 
пошук ресурсів, щоб профінансувати 
всеохоплюючий план подолання пандемії 
в Україні, для реалізації якого потрібно 
165 мільйонів доларів до кінця 2020 року. 
За словами Координатора системи ООН в 
Україні Оснат Лубрані станом на 3 квітня 
«структури ООН вже знайшли 27 мільйонів 
доларів з потрібних 165»26. Варто відзначити, 
що зазначені 33 млн. доларів є складовою 

24	 Україна	отримала	10	тонн	гуманітарної	допомоги	від	ОАЕ	–	СБУ,	
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-humanitarna-
dopomoha-oae/30547583.html

25	 ООН	запускає	глобальний	план	проти	коронавірусу	із	$33	
мільйонами	для	України,
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2904713-oon-zapuskae-
globalnij-plan-proti-koronavirusu-iz-33-miljonami-dla-ukraini.
html

26	 Координаторка	системи	ООН	в	Україні	Оснат	Лубрані	була	
рада	відверто	та	цілісно	обговорити	з	Прем’єр-міністром	
України,	як	саме	ООН	може	допомогти	Україні	під	час	
боротьби	з	пандемією	COVID-19,	
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/
news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-
lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-
premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-
dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19

цього плану, але вони виділяються в рамках 
Глобального плану гуманітарного реагування. 
А ще 38 млн. доларів Україна має отримати 
від Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
Програми розвитку ООН та Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ). 

Це далеко не вичерпний перелік допомоги, 
яка надається представниками системи ООН 
та інших міжнародних організацій Україні. 
Приміром, нещодавно Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста спільно з Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я передали 
обладнання та лікарські засоби для медичних 
закладів та мешканців Сходу України.

ВАЖЛИВА НЕ ТІЛЬКИ ДОПОМОГА, 
АЛЕ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ 
ВИКОРИСТАННЯ

У 2019 році Україна посіла 94 місце серед 
195 країн світу за даними Глобального індексу 
безпеки здоров’я27. З 1 квітня країна розпочала 
другий етап медичної реформи, але корупція, 
включаючи відсутність закупівлі медичного 
обладнання та засобів захисту, вже спричинила 
глибоку недовіру громадян до системи охорони 
здоров’я і сприяла розповсюдженню COVID-19. 

Президент був вимушений звернутися до 
представників великого бізнесу щодо протидії 
коронавірусу в регіонах, де вони мають активи. 
Крім того, був створений спеціальний фонд за 
їх участі для підтримки медичної сфери під 
час карантину. Згідно з оперативним звітом, 
оприлюдненим на сайті Офісу Президента 

27	 Global	Health	Security	Index,	
https://www.ghsindex.org/#l-section--map

http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4862-koordynatorka-systemy-oon-v-ukraini-osnat-lubrani-bula-rada-vidverto-ta-tsilisno-obhovoryty-z-premier-ministrom-ukrainy-iak-same-systema-oon-mozhe-dopomohty-ukraini-pid-chas-borotby-z-pandemiieiu-covid-19
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України, загальний бюджет фонду склав 
374 млн. 620 тис. грн28. Втім, консолідованих 
даних щодо витрат представників великого  
бізнесу поки немає, але у довгостроковій 
перспективі вони цілком можуть прагнути 
компенсувати свою допомогу за рахунок 
схвалення владою рішень на користь їх бізнес-
інтересів. 

Тому, якщо говорити про допомогу міжнародних 
партнерів, то недостатньо тільки належної 
кількості ресурсів, багато чого залежить 
від спроможності нашої влади ефективно 
їх використати. Адже коронавірус вкотре 
оголив глибоко вкорінені вразливості 
української системи управління. Це стосується 
і недостатньої координації державних органів, 
і ролі представників великого бізнесу в 
політичному житті країни, і намагання  завдяки 
макрофінансовій підтримці компенсувати 
слабкий інституційний потенціал...

28	 Загальний	бюджет	фонду	з	ліквідації	наслідків	COVID-19	склав	
понад	370	мільйонів	гривень	–	Кирило	Тимошенко,	
https://	www.president.gov.ua/news/zagalnij-byudzhet-fondu-z-
likvidaciyi- naslidkiv-covid-19-skl-60989 
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