
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2021 РОКУ  №2 (6870)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 січня 2021 року
USD 28.4028 EUR 34.846 RUB 3.7951 / AU 55324.39 AG 777.81 PT 30724.16 PD 68959.16

за 1 доларів США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

2 6
ЗИМОВИЙ СПОРТ

Ентузіасти хокею 
прагнуть відновити 
досвід минулого, але 
їм не вистачає критої 
льодової арени

На початку 2021 року на рахунках 
Держказначейства рекордна 
за останнє десятиліття сума 
коштів, а торішній держбюджет 
перевиконано за доходами

ПІДСУМКИ

Заступник міністра закордонних справ про об’єктивне 
розслідування катастрофи рейсу PS752 і гідний рівень 
компенсацій родичам загиблих українців 

Цифровізація 
унеможливлює 
людський чинник 

ТРАНСПОРТ. 2020 року було оголошено бій переванта-
женим фурам, запроваджено посилений габаритно-ваговий 
контроль на дорогах. А цьогоріч Міністерство інфраструктури 
працюватиме над реформуванням і цифровізацією Укртранс-
безпеки. За підсумками минулого року інспектори Укртранс-
безпеки у співпраці з Національною поліцією перевірили май-
же 700 тисяч транспортних засобів, склали понад 14 тисяч ак-
тів порушень габаритно-вагових параметрів і нарахували по-
над 137 мільйонів гривень плати за перевантаження, наводить 
деякі підсумки міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повна автоматизація і цифровізація всіх процесів задля уне-
можливлення людського чинника залишається головною ме-
тою Мінінфраструктури у реформуванні Укртрансбезпеки, по-
відомляє пресслужба відомства.  

Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроєкт 
№3743, яким передбачено відмову від плати за проїзд та пе-
реведення відповідальності за порушення габаритно-вагових 
норм у площину КУпАП. Це дасть змогу спростити процедуру 
стягнення й збільшити відсоток сплачених штрафів.

ЦИТАТА ДНЯ

ЄВГЕНІЙ ЄНІН:

ЦИФРА ДНЯ

36
температурних рекордів зафіксовано  

у столиці упродовж 2020-го.  
За 140 років це був найтепліший рік 

«З використанням усіх 
міжнародних майданчиків 

і медіа нагадуватимемо 
Ірану про його обов’язок, 

бо маємо відновити 
справедливість і 

притягти всіх винних 
до відповідальності».

Доброї долі, 
достатку доволі,

Смачної куті, 
добра у житті!

Доброї долі, 
достатку доволі,

Смачної куті, 
добра у житті!
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Вартість залежить від постачальника 
ГАЗ. Держава робить черговий 

крок для впровадження справед-
ливих і прозорих правил на рин-
ку газу. Із середини січня договір 
на постачання газу з державною 
компанією «Нафтогаз» можна бу-
де укласти у відділенні держав-
ного Ощадбанку. Це партнерство 
двох державних компаній, яке 
дає змогу людям в усіх куточках 
країни просто й зручно змінити 
постачальника газу та отримати 
найкращу ціну на блакитне пали-

во. Про це вчора Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль написав на своїй 
сторінці у фейсбуці.  

«Ми поставили собі завдання 
створити прозорий та справед-
ливий ринок газу. І крок за кро-
ком рухаємося у цьому напрямі. 
Водночас Міністерство енергети-
ки за моїм дорученням разом з 
Антимонопольним комітетом пе-
ревіряє всі складові тарифів, зо-
крема тариф на транспортування 
газу», — додав глава уряду. Він 

нагадав, що змінити постачаль-
ника можна онлайн (наприклад у 
Приват24). 

Напередодні нового року Пре-
зидент Володимир Зеленський 
запевнив, що громадяни мати-
муть змогу заощадити на рахун-
ках за газ у разі вибору держав-
ної компанії-постачальника, зо-
крема «Нафтогаз України». 

«Державні компанії для того й 
потрібні, щоб працювати в інте-
ресах суспільства, створювати 

вигідні можливості для звичай-
них людей. Нафтогаз має чітко 
засвідчити українцям, як компа-
нія забезпечить газ дешевше, — 
цитує Укрінформ слова Прези-
дента. — Незважаючи на те що 
країна перейшла на ринок газу і 
ринок диктує ціни, все-таки в На-
фтогазу сьогодні найдешевші ці-
ни з усіх постачальників». 

За даними Офісу Президента, 
постачання газу для домогоспо-
дарств здійснюють понад 50 ком-

паній, а залежно від постачаль-
ника та регіону ціни істотно різ-
няться. Наприклад, ціна на газ 
на січень 2021 року від ДК «На-
фтогаз України» становить 7,22 
грн/куб. м з ПДВ. А ціна облас-
них газзбутів у середньому ко-
ливається в межах 9,9 грн/куб. м 
з ПДВ. Загалом приватні поста-
чальники в різних областях інко-
ли встановлюють ціну на газ для 
населення на 30—40% вищу за 
Нафтогаз.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська 0 +5 0 +5 Черкаська 0 +5 0 +5
Житомирська 0 +5 0 +5 Кіровоградська 0 +5 +3 +8
Чернігівська -1 +4 -1 +4 Полтавська 0 +5 0 +5
Сумська -1 +4 -1 +4 Дніпропетровська -1 +4 +2 +7
Закарпатська 0 +5 0 +5 Одеська +1 +6 +5 +10
Рівненська 0 +5 0 +5 Миколаївська 0 +5 +4 +9
Львівська -2 +3 -2 +3 Херсонська 0 +5 +5 +10
Івано-Франківська -1 +4 -1 +4 Запорізька 0 +5 +3 +8
Волинська -1 +4 -1 +4 Харківська 0 +5 0 +5
Хмельницька 0 +5 0 +5 Донецька +1 +6 +1 +6
Чернівецька 0 +5 0 +5 Луганська -1 +4 -1 +4
Тернопільська -1 +4 -1 +4 Крим 0 +5 +6 +11
Вінницька +1 +6 +1 +6 Київ +2 +4 +2 +4

Укргiдрометцентр

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з реа-
лізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у 
Львівській області та належить на праві власності  ПАТ «Дрогобицький маши-
нобудівний завод», код ЄДРПОУ 00153362, а саме:

Лот № 1/21: Нежитлова будівля кузні (Х-1) площею 505.4 кв.м
Нежитлова будівля трансформаторної підстанції (Р-1) площею 58,3 кв.м
Нежитлова будівля компресорної (С-1) площею 280,2 кв.м
Нежитлова будівля комори (І-1) площею 214,9 кв.м.
Нежитлова будівля стружкопереробного цеху (Ц-1) площею 385,6 кв.м
Нежитлова будівля (Е-1) площею 1475,0 кв.м.
Нежитлова будівля РММ (М-1) площею 392,4 кв.м.
Нежитлова будівля овочесховища (Л-1) площею 190,2 кв.м.
Нежитлова будівля насосної оборотного постачання (Т-1) площею 218,9 

кв.м.
Нежитлова будівля котельні (П-1) площею 525,7 кв.м
Нежитлова будівля перекачування конденсату (О-1) площею 11,4 кв.м.
Місцезнаходження майна: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 

буд. 51/1
Стартова ціна — 2 109 379,13 грн з ПДВ.
Аукціон проводитиметься: 21.01.2021 року о 12:00 год., в м. Львів, вул. Кня-

гині Ольги, буд. 114.
Реєстрація учасників з 11:00 до 11:30

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з ре-
алізації майна платника податків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС 
у Одеській області та належить на праві власності  ТОВ «ПРОМІНЬ», код  
ЄДРПОУ 03769310, а саме:

Лот №2/21: Двоповерхова кам’яна нежитлова будівля, загальною площею 
483,02 кв.м., реєстраційний номер майна 14729364.

Стартова ціна — 408 656,12 грн з ПДВ.
Місцезнаходження майна: Одеська область, Іванківський р-н, с. Баранове, 

вул. Центральна,1.
Аукціон проводитиметься: 29.01.2021 року о 12:00 год., в м. Київ, вул. Хре-

щатик, 7/11.
Реєстрація учасників з 11:00 до 11:30
Для участі в аукціоні необхідно:
- подати заявку до Товарної біржи «Міжрегіональна товарно-промислова 

біржа», згідно з Правилами біржової торгівлі , за адресою: м. Київ, пров. Вино-
градний, буд. 4, оф. 41. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за 
один робочий день до початку його проведення.

- сплатити на IBAN UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 
41690510, платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі, гарантійний 
внесок — 10% від стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн.

Додаткова інформація за тел. (068)916-51-14 та на сайті біржі 
mtpbirzha@gmail.com.

Втрачений судновий білет на судно Казанка 5М2, з бортовим реєстра-
ційним номером ДАП-1783-К, зареєстрований на ім’я Северін Денис Ва-
сильович, 
вважати недійсним.

Український союз промисловців і підприємців сумує з приводу смер-
ті свого товариша, радника президента УСПП

ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА ГОНЗАРА.
Виходець з Миколаївської області, суднобудівник зі значним ста-

жем, він прожив наповнене важливими справами життя: працював 
конструктором, був зайнятий на громадсько-політичній, дипломатич-
ній, адміністративній роботі, займався підприємницькою діяльністю. 
Працював в Адміністрації Президента, в апараті Верховної Ради Укра-
їни. В останні роки зробив багато корисного, будучи радником прези-
дента УСПП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Івано-
вича. Пам’ять про чудового професіонала та доброго друга назавжди 
залишиться в наших серцях.

Колеги, друзі з УСПП

СПІВЧУТТЯ
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ  
РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ  

ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ  
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народжен-
ня, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Чаплинський ра-
йон, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідо-
мляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню №22015230000000032 за об-
винуваченням Степанька Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України по-
становлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинува-
ченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Степанько С.Л. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 14.01.2021 року о 16:30 год. у каб. 703 до Херсонського місь-
кого суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, для участі у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області, ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О.С.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ 
Усім зацікавленим особам та кредиторам

Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мі-
крохірургії ока» (ЄДРПОУ 05389534) повідомляє про прийняття 
29.12.2020  власником рішення про реорганізацію —  припинен-
ня шляхом перетворення у державну установу «Інститут ока Мініс-
терства охорони здоров’я України» (ЄДРПОУ 05389534).

Заявлення кредиторами вимог приймаються до 06.03.2021 у 
письмовій формі за місцезнаходженням Київської міської клі-
нічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока»: 
03126, м. Київ, просп. Комарова, 3.

Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у 
довільній формі із додаванням документів, які підтверджують на-
явність у кредитора таких вимог, належно підтверджених відпо-
відно до законодавства, а також з інформацією про реквізити кре-
дитора, включаючи його фактичне місцезнаходження.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Захарова Олек-
сандра Юрійовича, 06.05.1969 р. н., зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, Ясинуватський  район, смт Очеретине, мікрорайон 
Гідростроітелів, буд. 2, кв. 45, який фактично перебуває на тимчасо-
во окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань №22019260000000032 від 24.10.2019 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. 

Судове засідання відбудеться о 14-00 год. 12.01.2021 року за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 8.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого За-
харова О.Ю. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, останній вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом. 

Суддя Одовічен Я.В.

Повістка про виклик підозрюваного 
Підозрювана Злиденко Віра Григорівна, 29.10.1966 р.н., заре-

єстрована за адресою: м. Херсон, с. Приозерне, вул. Молодіж-
на, 4, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам не-
обхідно з’явитися 18.01.2021 об 11:00 год. в каб. №310 до старшо-
го слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Задорожнього А.В., за 
адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 4, для проведення допи-
ту, а також інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 12018230000000500 за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст.  209 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1601-р 
Київ

Про призначення Вітренка Ю. Ю.  
першим заступником Міністра енергетики України

Призначити Вітренка Юрія Юрійовича першим заступником Міністра енергети-
ки України з 22 грудня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1602-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

листопада 2020 р. № 1467
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Укра-

їни від 20 листопада 2020 р. № 1467 «Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Міністра енергетики України на Бойка Ю. М.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1603-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Міністра енергетики України  

на Вітренка Ю. Ю.
Покласти тимчасово з 22 грудня 2020 р. виконання обов’язків Міністра енер-

гетики України на першого заступника Міністра енергетики України Вітренка Юрія 
Юрійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1604-р 
Київ

Про призначення Мельника В. І. 
Головою Державної фіскальної служби України 

Призначити Мельника Вадима Івановича Головою Державної фіскальної служ-
би України з 22 грудня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження 
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1605-р 
Київ

Про звільнення Шкуракова В. О.  
з посади заступника Міністра фінансів України 

Звільнити Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника Міністра 
фінансів України за власним бажанням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1614-р 
Київ

Про призначення Кірієнко Т. П. членом Комісії  
з регулювання азартних ігор та лотерей

Призначити Кірієнко Тетяну Павлівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та ло-
терей з 24 грудня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби 
на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1616-р 
Київ

Про притягнення до дисциплінарної відповідальності 
У зв’язку з допущенням дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 час-

тини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» (неналежне виконання 
посадових повноважень), оголосити догану Голові Державної інспекції містобудування 
України Васильченку Юрію Миколайовичу. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1622-р 
Київ

Про визначення кількості заступників  
Голови Державної митної служби України

Визначити, що Голова Державної митної служби України може мати п’ять заступни-
ків, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифро-
вих трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1623-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України
Погодитись з пропозицією Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової 

трансформації Федорова М. А. щодо необхідності призначення з 28 грудня 2020 р. на 
вакантну посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
Щиголя Ю. Ф. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1633-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
заступника Голови Державної митної служби України

Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхід-
ності призначення з 28 грудня 2020 р. на вакантну посаду заступника Голови Державної 
митної служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповноваже-
ною особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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