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ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд опрацьовує прийнятне рішення для побутових споживачів

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Початок чергового засідан-
ня Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль присвятив роз’яс-
ненню необхідності запрова-
дження посиленого карантину 
саме з 8 по 24 січня та особливос-
тям карантинних заходів, які в 

Україні відрізняються від світо-
вих, зокрема вони м’якші. 

«Було багато сказано про не-
обхідність і логіку запрова-
дження посилених карантинних 
заходів після різдвяних свят, 
але ще виникають запитання 
про те, чи потрібно було запро-
ваджувати додаткові заходи в 
січні. Більшість європейських 

країн пішли за сценарієм запро-
вадження локдаунів у грудні, на 
новорічні свята, і зараз продо-
вжують їх до кінця січня, люто-
го. Але ми розуміли, що грудень 
— найактивніший місяць із точ-
ки зору економіки, тому закри-
ти країну у грудні на жорсткий 
карантин означало б завдати 
значно більшого удару по еко-

номіці, ніж у січні, коли ділова 
активність істотно падає. Плюс 
відтермінувати посилення ка-
рантину давали змогу показ-
ники захворюваності на коро-
навірус», — зазначив очільник  
уряду. 

Прем’єр констатував, що в 
Україні було запропоновано лег-
шу модель посилених карантин-

них заходів, про що було попе-
реджено заздалегідь, аби для 
бізнесу усе було прогнозовано і 
підприємці мали змогу підготу-
ватися. Уряд заздалегідь розпо-
чав процес фінансової підтрим-
ки українських громадян, мало-
го, середнього та великого 
бізнесу в умовах посилено-
го карантину. 

Міністр охорони здоров’я про альтернативу засобу 
компанії Sinovac і виконання плану імунізації населення 
від COVID-19

Новий бюджетний рік 
гарантує виплати

МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ. За програмою «Допомога ФОПам і 
працівникам — 8000 грн» по виплати звернулося понад 480 тисяч 
людей. До нового року виплачено 3,6 мільярда гривень, майже 455 
тисяч людей отримали допомогу ще до нового року. «Близько 25 ти-
сяч людей подали документи в останні дні старого року, і оскільки 
почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень 
уже цьогоріч протягом короткого періоду», — констатує міністр роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За програмою «Допомога роботодавцям — до 8000 грн» робо-
тодавці ще до нового року отримали 650 мільйонів для 170 тисяч 
своїх працівників. Ще понад 200 мільйонів теж до нового року отри-
мали підприємці за компенсацією ЄСВ, повідомляє пресслужба ві-
домства. На період карантину послаблено податкове навантажен-
ня на бізнес, удосконалено програму «5—7—9», упроваджено новий 
інструмент портфельних гарантій, реалізують комплекс заходів для 
боротьби з безробіттям.
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ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

4274 
відмови надало Держкомтелерадіо 

імпортерам на ввезення з РФ  
у 2017—2020 рр. книжкової продукції.  

Її обсяг порівняно з 2011 роком 
скоротився вдванадцятеро

«Вважаємо, що почнемо 
масову вакцинацію вже в 

лютому. Найближчими 
днями очікуємо підписання 
угод з іншими компаніями-

виробниками. Зараз 
вирішуємо технічні 

питання».

Купуй чиє завгодно, 
лише не українське?

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА. Закон про локалізацію: уряд — за, 
виробники — за. Чи третій тут не зайвий?
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Відповідає на непрості питання, 
чи вдасться створити економічне 
диво на Рівненщині, голова 
Рівненської обласної державної 
адміністрації Віталій Коваль

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо 
відновлення інституційного 
механізму запобігання корупції»
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Легковики ввозимо, а тролейбуси, автобуси й іншу техніку могли б і  вдома робити 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -9 -14 -9 -14 Черкаська -4 -9 -4 -9
Житомирська -9 -14 -9 -14 Кіровоградська -3 -8 -3 -8
Чернігівська -8 -13 -8 -13 Полтавська -3 -8 -3 -8
Сумська -8 -13 -8 -13 Дніпропетровська -3 -8 -1 -6
Закарпатська -2 -7 -2 -7 Одеська -2 -7 0 -5
Рівненська -9 -14 -9 -14 Миколаївська -1 -6 -1 -6
Львівська -7 -12 -7 -12 Херсонська -2 -7 0 -5
Івано-Франківська -7 -12 -7 -12 Запорізька -1 -6 -1 -6
Волинська -8 -13 -8 -13 Харківська -3 -8 -3 -8
Хмельницька -8 -13 -8 -13 Донецька -2 -7 -2 -7
Чернівецька -6 -11 -6 -11 Луганська -3 -8 -3 -8
Тернопільська -8 -13 -8 -13 Крим -1 -6 +2 -3
Вінницька -5 -10 -5 -10 Київ -9 -11 -9 -11

Укргiдрометцентр

Запорізький аnеляційний суд повідомляє, що 18 січня 2021 року 
об 11 годині 00 хвилин призначений розгляд апеляційної скарги за-
хисника обвинуваченого Бозявкіна В.В — адвоката Лебєдєва О.В., 
на вирок Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
3 вересня 2020 року відносно Бозявкіна Василя Васильовича, обви-
нуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3 КК України .

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Со-
борний, 162. 

Суддя М.С. Тютюник

Шаповалову Лідію Ананіївну просимо звернутись 

29.01.2021 року до 2-ї Білоцерківської міської нотаріальної кон-

тори у Київській області за адресою: 117, м. Біла Церква, вул. 

Павлюченко, 65-А для оформлення спадкових прав після по-

мерлого 

ШАПОВАЛОВА ІВАНА ГРИГОРОВИЧА.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засі-
дання як обвинуваченого Митракова Миколу Володимировича, 
25.07.1964 р.н., уродженця м. Кіровськ Луганської області, грома-
дянина України, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курченко, 24, кв. 36, фактично меш-
кає в м. Алчевськ Луганської області.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2021 року о 10:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Соснівський районний суд м.Черкаси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Дяченка Юрія Вікторовича, 10.11.1968 р.н., 
уродженця м. Лутугине Луганської області, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Лутугине, вул.
Лихачова, 57, кв. 68.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2021 року о 10:30 год. в 
приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня як обвинуваченого Гладкова Дениса Івановича, 02.03.1984 р.н., 
уродженця м. Луганськ Луганської області, громадянина України, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, пров. 
1-й Залізничний, 17Б.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2021 о 10.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю.В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетула-
єва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська обл., Генічеський район, смт Новоолексіївка, вул. Петров-
ського, 162) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.110 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2021 року о 
15 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу. Слухання кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 203, під головуванням судді  
Отвіновського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Садо-
виченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Метробудівників, 5, кв. 104, м. Харків, 61195) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК 
України, в судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2021 року о 16 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: 01601, м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15, каб. № 209, під головуванням судді Бортницької В.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого 
КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029), 
у кримінальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олек-
сандра Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 
27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України та повідомляє, що 
підготовче судове засідання відбудеться 21 січня 2021 року о 13:00 в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27а.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю потерпілого.

Суддя Косик Л.Г.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/2134/2020 за обвинуваченням Ха-
барова Андрія Юрійовича за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з Єдиним дер-
жавним реєстром досудового розслідування за №12016100100014310 
від 10.11.2016 року. 

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженні відбудеться 20.01.2021 
року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. №611.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Кваша А.В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 грудня 2020 р. № 1590-р 
Київ

Про погодження відчуження основних фондів 
акціонерного товариства «Укртранснафта»

1. Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 
транспорт» погодити відчуження основних фондів акціонерного товариства «Укр-
транснафта» за переліком, що додається до оригіналу.

2. Взяти до відома, що відчуження основних фондів, визначених пунктом 1 цьо-
го розпорядження, здійснюється за ринковою вартістю шляхом продажу на конку-
рентних засадах із застосуванням електронної торгової системи ProZorro. Продажі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1606-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного  
бюджету, передбачених Міністерству культури та 

інформаційної політики на 2020 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству куль-
тури та інформаційної політики на 2020 рік у загальному фонді державного бюдже-
ту, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3803010 «Керівництво та 
управління у сфері етнополітики та свободи совісті» на 1 687,1 тис. гривень (оплата 
праці — 1 493,7 тис. гривень); 

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 3802010 «Керівництво та 
управління у сфері телебачення і радіомовлення» на 1 687,1 тис. гривень (оплата 
праці — 1 493,7 тис. гривень). 

2. Забезпечити:
Міністерству культури та інформаційної політики — погодження перерозподілу 

видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1607-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству оборони на 2020 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 
в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству обо-
рони на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмою 2101010 «Керівництво та військове управ-
ління Збройними Силами України» на 19 110,9 тис. гривень (у тому числі на оплату 
праці — 12 103,1 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Зброй-
них Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, 
ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» на 19 110,9 тис. 
гривень (у тому числі на оплату праці — 12 103,1 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству оборони — погодження перерозподілу видатків державного бю-

джету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ра-
ди України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1617-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 995

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. 
№ 995 «Про визначення кількості заступників Голови Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України», замінивши слово «чотирьох» словом «п’ятьох».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1640-р 
Київ

Про призначення Жори В. В. заступником Голови 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації
Призначити Жору Віктора Володимировича заступником Голови Державної служ-

би спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації з 15 січня 2021 р. шляхом укладення контр-
акту 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 29 грудня 2020 р. № 1661-р 
Київ

Про звільнення Процька В. В.  
з посади заступника Голови Державної служби 

експортного контролю України
Звільнити Процька Володимира Володимировича, призначеного за контрактом, 

з посади заступника Голови Державної служби експортного контролю України у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 29 грудня 2020 р. № 1662-р 
Київ

Про призначення Процька В. В.  
першим заступником Голови Державної служби 

експортного контролю України
Призначити Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови 

Державної служби експортного контролю України з 30 грудня 2020 р. шляхом укла-
дення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, уста-
новленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 січня 2021 р. № 2-р 
Київ

Про призначення Льозіна А. С. заступником Міністра 
культури та інформаційної політики України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій  
і цифровізації 

Призначити Льозіна Артема Сергійовича заступником Міністра культури та інформацій-
ної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 січня 2021 р. № 3-р 
Київ

Про звільнення Макар’яна Д. Б. 
з посади заступника Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 
Звільнити Макар’яна Давида Борисовича з посади заступника Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України у зв’язку з переходом на ін-
шу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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