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Президент Європейської комісії про солідарність  
з Україною у складні моменти нашої новітньої історії

Діалог і РФ — речі 
несумісні

ПРОЗРІННЯ ЄВРОПИ. Росія не зацікавлена в конструктив-
ному діалозі з ЄС. Такий висновок зробив віцепрезидент Євро-
пейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої 
політики і політики безпеки Жозеп Боррель після невдалого ві-
зиту до Москви, під час якого марно намагався знайти спільну 
мову з російською стороною. 

«Агресивно організована пресконференція і висилка трьох 
дипломатів ЄС за нібито участь у протестах на підтримку опо-
зиціонера Олексія Навального під час мого візиту свідчать, що 
російська влада не хотіла використовувати цю можливість для 
конструктивнішого діалогу з ЄС. Хоч це і не повністю несподі-
вано, це гідно жалю. Як ЄС нам доведеться звернути увагу на 
наслідки», — цитує УНІАН слова пана Борреля. Після такого 
демаршу в Європарламенті вкотре закликали посилити санк-
ції проти Росії.  

МЗС України у телеграм-каналі висловило солідарність з ви-
сланими дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, назвавши та-
кі дії «черговим прикладом брутального порушення Росією її 
зобов’язань згідно з міжнародним правом».

ЦИТАТА ДНЯ

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЄН: 

ЦИФРА ДНЯ

10 млн 
доз вакцин від COVID-19 Україна 

отримає, за прогнозами глави  
держави, вже до літа цього року  

«На додачу до COVAX  
я попросила членів 
ЄС пожертвувати 

їхню частину вакцин 
для України. Усі 

вони  гарантовано 
безпечні й дієві».

Угода про асоціацію  
Україна — ЄС: Київ і Брюссель 
дадуть свої оцінки

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Візит української делегації на чолі  
із Прем’єр-міністром стане чудовою нагодою  
для перегляду цього фундаментального документа  

2

3 7 
ДОКУМЕНТИ

Експерти 
спрогнозували, як 
зміниться ринок 
форвардних 
контрактів в Україні

АГРОПЕРСПЕКТИВА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання призначення 
і виплати державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю»
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Наша країна стане платформою для широкого суспільного діалогу
Любомира КОВАЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

НЕПРОСТА, АЛЕ ЧЕСНА РОЗМОВА. 
Наша ініціатива та амбітна мета — 
щоб Україна ставала місцем дії нових 
міжнародних платформ, форматів та 
інституцій, які об’єднають різні країни 
для подолання глобальних викликів. 
На цьому наголосив Президент Воло-
димир Зеленський під час Всеукраїн-
ського форуму «Україна 30. Коронаві-
рус: виклики та відповіді».

Цей форум перший, яким Укра-
їна розпочинає серію із 30 масш-
табних щотижневих таких заходів. 
Це початок великого суспільного 
діалогу за участі влади, громад-
ськості, наших міжнародних парт-
нерів, українських експертів, нау-
ковців, журналістів та всіх зацікав-
лених громадян. І протягом наступ-
них місяців ітиметься не лише про 
пандемію, а й про безпеку і оборо-
ну, мир і війну, Крим і Донбас, ко-
мунальні тарифи, судову та анти-

корупційну системи, сільське гос-
подарство, діджиталізацію й дуже 
багато інших важливих речей. Тих, 
що слугують опорами нашої не-
залежності. Адже цьогоріч ми від-
значатимемо 30-ту річницю її здо-
буття. І це час, коли слід підбивати 
певні підсумки, відзначати успіхи 
й визнавати помилки, робити пра-
вильні висновки й ставити нові ам-
бітні цілі. А для цього всім потрібна 
довга, можливо, непроста і ґрун-
товна розмова.

Глава держави зауважив, що 
у питаннях подолання COVID-19 
Україні є чим пишатися. Адже 
медична система змогла-таки 
уникнути колапсу. І перший прі-
оритет — вакцинація, її дорож-
ня карта. Її розроблено для за-
безпечення належного та рівно-
го доступу до вакцини всіх жи-
телів України і охоплення щонай-
менше половини населення про-
тягом 2021-го та початку 2022 
року.

«Вирішивши питання постачання 
вакцин, ми зіткнулися з новою про-
блемою — недовірою до щеплень 
і відмовою від вакцинації чималої 
частини населення. Це нове, але 
вважаю, дуже серйозне сучасне пи-
тання, яке всім нам належить вирі-
шити, — сказав Президент. Він має 
намір зробити щеплення від корона-
вірусу: — Я готовий особистим при-
кладом, як і більшість світових ліде-
рів, показати людям, що вакцинація 
важлива, безпечна й потрібна».
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) повідомляє про втрату 
бланків полісів серій: АК/ 8505502, 1893430, 3494711, 5587950, 5588719, 
7287316, 7656488, 7882902 АМ/ 4946089-4946090, 6036668, 8910732-
8910733, 0241462, 0241466, 0637636, 1160586, 1163948, 1843018, 
1843022, 1843853, 1847948, 2210652, 2903869, 2909958, 3215252, 
3215272, 3749124, 3749127, 3749164, 3749238, 3749244, 4344291, 
4344297, 4344302, 4344418, 4344442-4344443, 4825789-4825790, 
4826506, 4826510, 4826514, 4826517, 4826597-4826598, 4935321, 
4935337, 4935340, 4946600-4946602, 4946628, 6364270, 6364340, 
8167422, 8170500, 8170575,  3217424, 3217430, 3741697, 4829966, 
4935607-4935610, 4935912, 6358533, 8165031-8165033, 8165203, 
8165401, 8167998, 8910170, 8910209, 8910290, 4345603, 4349095, 
4352224-4352228, 4933318, 4945641, 6599449, 6814600, 8167299-
8167300, 8171900, 4827032, 4945376, 4945378-4945384, 8172426, 
6360434, 6360436, 6600431-6600471, 6600480, 8911964, 236088, 236410, 
236434, 0237106-0237115, 239281, 0239606-0239609, 239778, 239917, 
239958, 240736, 242669, 242933, 634038, 0634163-0634164, 634410, 
634502, 634755, 635316, 635568, 1155559, 1155949, 1156538-1156539, 
1156822, 1156924, 1156926, 1156940, 1158788-1158790, 1158850, 
1158963, 1161053, 1161100, 1161576, 1161710, 1161927, 1161930, 
1162093, 1162809, 1841272, 1841278, 1841888, 1842387, 1842594-
1842595, 1842603, 1842794, 1845141, 1845711, 1845717, 1845900, 
1846671-1846672, 1846903, 1846906, 1846917, 2204716, 2204785, 
2205008, 2205033, 2205519, 2205526, 2208041, 2208061, 2209053, 
2209056-2209060, 2209743, 2904027, 2905018, 2905279, 2905348, 
2905376, 2905637, 2905712, 2905751, 2905864, 2907055, 2907231-
2907235, 2907323, 2907630, 2907909, 2907965, 2908309-2908311, 
2908691, 2908834, 2908856, 2908931, 3209665, 3212034, 3212038, 
3212061, 3212065, 3212578, 3212655, 3213083, 3213811, 3213915, 
3739051, 3739621, 3739635, 3739861, 3740140, 3740456, 3743006, 
3743994, 3744120, 3744486, 3744497-3744498, 3744500, 3744739, 
3744993, 3747256, 3747260, 3747404, 3747711-3747712, 3747887, 
4339475, 4339517, 4339545, 4339553, 4340402, 4340436-4340437, 
4340440, 4340446, 4340698, 4340829-4340830, 4340868, 4340891, 
4341179, 4347164, 4347325, 4347560, 4347664, 4347780, 4348610, 
4348615, 4351060, 4351348, 4351498, 4351603-4351604, 4351816, 
4822035, 4822037, 4822399, 4822478-4822479, 4822601, 4822862-
4822864, 4822935-4822939, 4822966-4822969, 4823198, 4823614, 
4823763, 4823787-4823788, 4823806, 4823867-4823868, 4823995-
4823996, 4824480, 4824837, 4824990, 4824994, 4824997, 4830408, 
4830590, 4830593, 4830595-4830596, 4830728, 4830730, 4830793, 
4831205, 4831416, 4831579-4831584, 4831714, 4831720, 4831976, 
4937088, 4937755, 4939038, 4939072-4939076, 4939824-4939826, 
4940260-4940263, 4940317-4940318, 4940356, 4940639-4940641, 
4940726, 4947090, 4947127-4947129, 4947182, 4947469-4947471, 
4947604, 4947648, 4947650, 4947742, 4947884-4947885 АО/1633290-
1633295, 1633298-1633300, 153864-153865, 153868-153869, 153871-
153875, 764362, 764393, 2289187-2289200, 764543, 765806, 1152092-
1152093, 1628709, 1630220, 1631851, 1631910, 1635961, 1635968, 
1636126, 1637398, 1639782, 1639815, 1639860, 2282677, 2287624, 
2287657, 2292822, 2976658, 2974612, 766609, 0761439, 0761443, 
0764020, 0766393, 1152470, 1152698, 1629021, 1635133, 1635256, 
1635264, 1635270, 1635316, 1638553, 2282941, 2284293, 2287084, 
2287141, 2287313, 2289414, 2289418, 2289463, 2293230, 2293235, 
2973153, 2976759-2976760, 2976809, 3341479, 0154456, 0160115, 
0163340, 1152984, 1158983, 1628589, 1633029, 1636846, 2972519, 
3585000-3585001, 4075020, 4075072, 0761694-0761695, 0765191-
0765192, 1154172-1154173, 1629199-1629200, 1635031, 1635034-
1635038, 1638289, 2288620, 2288624-2288625, 2292274-2292275, 
2292287, 2972123-2972124, 2973437, 4068417, 4578589, 0152752, 
0152787, 0152789, 0152800, 0159593, 0159624-0159625, 0161755, 
0161757, 0161761, 0161780, 0161784, 0161789, 1154154, 1629230, 
1634876, 1634878, 2283760, 2283763, 2285190, 2288245, 2288615, 
0153438, 0766982, 1153879, 1631330-1631339, 1631576, 1635614, 
1637695, 2973885, 2974220, 2974222, 3333151, 4068218, 3335609-
3335610, 156173, 0156178-0156180, 156312, 156318, 156668, 156999, 
157123, 157125, 157505, 157616, 157620, 0157913-0157914, 158645, 
158905, 164034, 164046, 0164177-0164179, 164417, 164484, 164719, 
164754, 165270, 165805, 166856, 0166957-0166958, 167005, 167079, 
0167534-0167535, 168106, 168217, 168323, 768594, 768641, 768764, 
768848, 768927, 769234, 769970, 769992, 1160058, 1161428, 1161695, 
1161967, 1162190, 1162481, 1162591-1162592, 1162595, 1162694, 
1162837, 1163122, 1163130-1163131, 1163135, 1164290-1164291, 
1164316, 1164371, 1164440, 1164991, 1164993, 1164996, 1165133-
1165134, 1165136, 1165163, 1165891, 1165895, 1626593, 1626867, 
1627879, 1627881, 1640046, 1640061, 1640271-1640272, 1640276, 
1640289, 1640331, 1640724, 1640842, 1641232, 1642273, 1642582, 
1642636, 1642679, 1643261, 1643332, 1643497, 1643500, 1643520, 
1643745, 1643766, 1643858-1643859, 2280538, 2280572-2280573, 
2280772-2280773, 2280841, 2280887, 2280966, 2281009, 2281217, 
2281607, 2281651, 2281857-2281858, 2281861, 2281890, 2286178, 
2286268, 2286275, 2286464, 2290690, 2290707-2290709, 2290735, 
2291245, 2291419, 2291579, 2291616-2291618, 2291647-2291650, 
2291890, 2293644, 2293936-2293940, 2294022, 2294054, 2294077, 
2294080, 2294289, 2294298, 2294412, 2294954, 2294998, 2295225, 
2296666-2296670, 2296972, 2296978, 2297522, 2297658, 2297662, 
2297665, 2297669, 2297936, 2960080, 2960539-2960540, 2960790-
2960791, 2961052, 2961710, 2961799, 3331152, 3332315, 3332320, 
3343239-3343240, 4067547, 4067624-4067625, 4067743, 4575775, 
4576043, 4583162-4583163, 4583553-4583557, 4584044, 4584100, 
4584624, 4584899 та визнання їх недійсними.

Повістка  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  
справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16:00 год., 17.02.2021 р.
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор  
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191  
КК України
Місцезнаходження суду:
м. Київ, просп. Перемоги, 41, 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор  
Володимирович 
вул. Хмельницького, 21,  
кв. 23А, м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл.,  
52210 

Додатково просимо на-
дати паспорт та інші до-
кументи, які підтверджу-
ють особу  
та її повноваження

Суддя: Крук Є. В. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду  
згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 
загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибут-
тя до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327  КПК України.

Повістка  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  
справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16:00 год., 17.02.2021 р.
у справі за обвинуваченням: Голобородько Ігор 
Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5 ст. 191  
КК України 
Місцезнаходження суду:
м. Київ, просп. Перемоги, 41, 
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор  
Валентинович
вул. Потапова, буд. 30,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 
52210 

Додатково просимо на-
дати паспорт та інші до-
кументи, які підтверджу-
ють особу  
та її повноваження

Суддя: Крук Є. В. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду  
згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або 
інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі  
тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна 
загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибут-
тя до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, ци-
вільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокуро-
ра та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК 
України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — 
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта — стат-
тею 327 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні підготовчого 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Гнилицький А. В., 12.02.1985 р.н., уродженець  

м. Прага, зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 
буд. 63-А, кв. 110, який відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України ви-
кликається у підготовче судове засідання в порядку спеціального судо-
вого провадження на 02.03.2021 р. о 09:00 год., 01.04.2021 р. о 09:00 
год;, 15.04.2021 р. о 09:00 год., 06.05.2021 р. о 15:00 год. та 13.05.2021 р. 
о 15:00 год. в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, за адре-
сою: м. Суми, пров.Академічний, 13, каб. 100, головуючий суддя Ма-
льована-Когер В. В.

Приватний нотаріус Василівського районного нотаріального округу 
Запорізької області Петричкович Ю.А. повідомляє, що після смерті До-
роніної Олександри Дем’янівни, 07 вересня 1939 року народження, яка 
померла 26 жовтня 2020 року, останнім місцем проживання якої бу-
ло: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, вулиця 
Шахтарська, будинок 20, квартира 41, була заведена спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців у строк до 26 квітня 2021 року звернутися 
до нотаріуса за адресою: 71630, Запорізька область, Василівський ра-
йон, місто Дніпрорудне, вулиця Центральна,  будинок 17, або за теле-
фонами:  (06175) 7-50-40, 067-850-65-12.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

у кримінальному провадженні № 42016000000003329 від 11.11.2016 

за підозрою Погребняка Сергія Миколайовича, 01.05.1968 року наро-

дження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  

ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, у 

зв’язку із викладеним керуючись ст.ст. 110, 290 КПК України пропону-

ємо підозрюваному Погребняку Сергію Миколайовичу, 01.05.1968 ро-

ку народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відді-

лу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя По-

номаренка A. Є. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 

10.02.2021 по 12.02.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної 

процесуальної дії.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 

кримінальному провадженні № 42017000000000648 від 09.03.2017 за 

підозрою Булгакова Сергія Вікторовича, 01.03.1976 року народження, 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 

КК України (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального провадження стосовно вказаної 

особи зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, 

у зв’язку із викладеним керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропо-

нуємо підозрюваному Булгакову Сергію Вікторовичу, 01.03.1976 року 

народження, прибути разом зі своїм захисником до прокурора відділу 

прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Бавикі-

на В. В. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 10.02.2021 

по 12.02.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуаль-

ної дії.

Розшукуються спадкоємці померлого 20 
лютого 2016 року Лавриненко Андрія Теренті-
йовича, 05.08.1937 року народження, що про-
живав в с. Лобойківка Петриківського району 
Дніпропетровської області, вул. Кооператив-
на, буд. 9.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом 
трьох тижнів з дня опублікування даного ого-
лошення до Петриківської державної нотарі-
альної контори за адресою: смт Петриківка Пе-
триківського району Дніпропетровської облас-
ті, проспект Петра Калнишевського, буд. 71, 
тел. 0972283396, державний нотаріус Могиль-
на Людмила Григорівна.

Приватний нотаріус Дніпровського місь-
кого нотаріального округу Яковлева І. М. по-
відомляє про відкриття спадкової справи піс-
ля смерті 24.05.2017 року МОСКАЛЕВИЧ ІГО-
РЯ ІВАНОВИЧА, 24.05.1961 р.н., який про-
живав: місто Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75,  
корп. 2, кв. 9.

Дочку померлого, гр. МОСКАЛЕВИЧ ВІКТО-
РІЮ ІГОРІВНУ, 11.06.1986 р.н., прошу протя-
гом місяця з дати публікації оголошення при-
бути до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, пр. 
Слобожанський, буд.66. У разі Вашої неявки 
буде розглянуто питання видачі спадщини ін-
шим спадкоємцям померлого.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

(код ЄДРПОУ 35760087) 

повідомляє, що Рішенням Наглядової ради 

Товариства (протокол № 1/22 від 

05.01.2021р.) прийнято рішення про подання 

до Національного банку України заяви 

про виключення фінансової установи 

з Державного реєстру фінансових установ.

Свідоцтво № КВ 51265585 про здобуття базової середньої освіти 
та Свідоцтво № 374333 про здобуття мистецької початкової освіти 
в Київській Дитячій Академії мистецтв імені М. І. Чембержі, видані 

14.06.2019 р. на ім’я Нікіташ Марії Едуардівни( інд. код 3799204121), 
вважати втраченими.

Свідоцтво про право плавання під державним прапором України  
(судновий патент) на судно «Sea-Doo Spark 2up», з реєстраційним  

бортовим номером «ua 6628 KV», судновласник Шавкун Олександр 
Михайлович, вважати недійсними.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у складі 
головуючого судді Х. М. Мисько, суддів: І. Р. Волоско, В. В. Стрельбицького) зна-
ходиться кримінальне провадження про обвинувачення Бугайова у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КПК України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 15 лютого 2021 
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за 
адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 (2 поверх, 6 кабінет).

Попереджаємо Бугайова Віталія Олександровича, 10.11.1978 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Полтавська область, місто Карлівка, вулиця Ле-
ніна, 42/22, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату 
та час справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у 
матеріалах справи.

Повідомлення
Адміністративна колегія Північного міжобласного те-

риторіального відділення АМКУ прийняла рішення від 

21.01.2021 № 60/1-р/к про закриття провадження у справі  

№ 670/74-р-02-07-12 у зв’язку з ліквідацією ТОВ «Веста Сер-

віс» (30251215). З детальним текстом рішення можна озна-

йомитись на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням  

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.
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Ілон МАСК: «Моїх дітей 
виховав YouTube»
ПРОГРЕС. Найбагатша людина на Землі розповіла  
про освіту своїх дітей, біткоїни і чипи

Ярослав САДОВИЙ 
«Урядовий кур’єр»

Мільярдер Ілон Маск 
узяв участь у сесії за-

питань і відповідей серві-
су Clubhouse, поспілкував-
шись зі своїми фанатами з 
допомогою аудіозв’язку. На-
віщо бізнесмен вживив чип 
у мозок мавпи, що він думає 
про вакцини від коронавіру-
су, які серіали дивиться — 
все це в матеріалі «Урядово-
го кур’єра», який пропонує-
мо читачам.

Платформа Clubhouse, 
приєднатися до якої мож-
на тільки на запрошення, 
з’явилася торік. За повідо-
мленням Bloomberg, кіль-
кість охочих поспілкувати-
ся з Маском була такою ве-
ликою, що сервіс зіткнувся з 
максимальною завантаже-
ністю серверів. 

Крім Ілона Маска, в ме-
режі Clubhouse з’являлися 
актор Кріс Рок, музикант 
Дрейк та інші знаменитос-
ті. Послухати їх у прямому 
ефірі хоче багато людей, то-
му на eBay навіть продають 
запрошення за ціною від 250 
до 1000 доларів. Наприкінці 
січня кількість користува-
чів Clubhouse збільшилася з 
3 до 5 мільйонів.

Мільярдер відповідав на 
запитання протягом півто-
ри години. Сесія почалася з 
розповідей Маска про пла-
ни колонізації Марса — са-
ме таку мету ставить ком-
панія SpaceX, що йому на-
лежить.

«Важливо те, що ми зро-
бимо Марс самодостатньою 
цивілізацією, забезпечивши 
їй довгострокове існуван-
ня», — заявив Ілон Маск. 

Ці слова спричинили в 
Clubhouse суперечки про 
інопланетян. Сам Маск зі-
знався, що не знає про існу-
вання «зелених чоловічків», 
але це ні про що не свідчить: 
«Я не бачив переконливих 
доказів. Але це не означає, 
що інопланетян немає — я 
просто не бачив доказів».

Нагадаємо, що, зайняв-
ши перше місце у рейтингу 
найбагатших людей плане-
ти, Ілон Маск вирішив про-
дати все своє майно заради 
того, щоб заселити червону 
планету. За словами Маска, 
колонізація Марса потребує 
дуже великих фінансових 
вкладень і він залишить собі 
тільки найнеобхідніше.

«У мене не залишиться 
майже нічого цінного з фі-
нансової точки зору, не ра-
хуючи акцій компаній. Ко-
ли на роботі напружена си-
туація, я спатиму на терито-
рії фабрики або в офісі. Оче-
видно, потрібне житло, адже 
в мене діти. Але можу його 
орендувати», — каже Ілон 
Маск.

Як відомо, засновник ком-
паній SpaceX і Tesla на пів-
тора мільярда доларів обій-
шов главу Amazon Джеф-
фа Безоса і отримав титул 
найбагатшої людини у сві-
ті. Завдяки зростанню акцій 
компанії Tesla статки Мас-
ка становлять 188,5 мільяр-
да доларів.

Не обійшлося і без згад-
ки про інший проєкт мі-
льярдера, а саме компа-
нію Neuralink, що розро-
бляє нейрокомп’ютерний 
інтерфейс. 2016 року Маск 
оголосив про відкрит-
тя компанії Neuralink. Во-
на створює технології для 
під’єднання людського моз-
ку до комп’ютера. Справи у 
ній, судячи з усього, йдуть 
непогано. Наприкінці 2020 
року компанія вживила чип 
свині й змогла простежити 
за активністю її мозку за до-
помогою комп’ютера. Тва-
рина почувалася добре, тоб-
то свиням ця технологія не 
шкодить. 

Нещодавно з’ясувалося, 
що компанія Neuralink змо-
гла встановити чип у голо-
вний мозок мавпи. За сло-
вами Ілона Маска, тварина 
почувається чудово і завдя-
ки технології може гратися 
у відеоігри й навіть умика-
ти телевізор. У майбутньо-
му компанія хоче вживити 
чип у голову іншої особини і 
зробити так, щоб мавпи змо-
гли змагатися одна з одною 
у віртуальному тенісі.

«Мавпа може гратися в 
комп’ютерні ігри за допомо-
гою сили думки. Вона щас-
лива. У нас найкраще місце 
для утримання мавп у світі. 
Ми хочемо, щоб вони грали 
у відеоігри одна з одною», — 
розповів Ілон Маск.

Фотографій і відео з мав-
пою Neuralink немає, але 
вони мають з’явитися най-
ближчими місяцями. Мож-
на припустити, що в голову 
мавпи імплантовано чип за-
вбільшки 2,3х0,8 міліметра. 
Від нього під шкіру йдуть 

1024 електроди завтовш-
ки 4—6 мікрометрів, тобто 
тонші за людську волоси-
ну. Вони потрібні для влов-
лювання активності різ-
них ділянок мозку і переда-
чі до чипа, який відправляє 
інформацію на комп’ютер 
за бездротовою технологі-
єю Bluetooth. Принаймні та-
кі характеристики мав чип 
Neuralink, показаний на-
прикінці 2020 року. Навряд 
чи компанія за такий корот-
кий час змогла істотно по-
ліпшити технологію. Але 
є ймовірність, що чип став 
меншим.

Компанія хоче вживити 
чип у мозок за допомогою 
лазера, а для цього потрібне 
хірургічне втручання. Але 
участь людини в ньому не 
обов’язкова, тому що всі не-
обхідні дії вміє виконувати 
робот-хірург. Його теж по-
казали в межах торішньої 
презентації, але розповіді 
про нього було приділено не 
так багато часу, як хотілося 
б. Можна тільки здогадува-
тися, що робот-хірург схо-
жий на людину і досить аку-
ратний, інакше як би він зміг 
успішно провести операцію 
на мозку?

Коли підприємцеві поста-
вили запитання про бітко-
їни, він зізнався, що пови-
нен «ретельно стежити за 
мовою», але потім дав від-

повідь, яка всіх здивувала: 
«Біткоїни — хороша річ». 
Маск додав, що дуже піз-
но відкрив для себе крипто-
валюту. За його словами, він 
мав купити біткоїни ще вісім 
років тому.

До речі, нещодавно засно-
вники криптовалютної бір-
жі Gemini Тайлер і Кеме-
рон Вінклвос заявили, що 
ціна біткоїна колись досягне  
500 000 доларів, а ринкова 
капіталізація криптовалюти 
— майже 9 трильйонів.

Одне з питань, які ставили 
Маску, стосувалося поши-
рення вакцин від COVID-19. 
Мільярдер зізнався, що до 
тих, хто вакцинується, ви-
сувають занадто багато ви-
мог. Він закликав поши-
рювати вакцину серед усіх 
верств населення, а не тіль-
ки серед груп ризику, як із 
сезонними щепленнями від 
грипу. На думку Маска, так 
вдасться вакцинувати най-
більшу кількість людей. На 
запитання, чи готовий він 
зробити щеплення, Маск 
не дав прямої відповіді, але 
уточнив, що він «безумовно 
підтримує вакцинацію», хоч 
ще торік у вересні в інтерв’ю 
New York Times казав, що 
не вакцинуватиметься.

Наприкінці запитан-
ня стали більш особисти-
ми. Маск зізнався, що лю-
бить серіали «Останнє коро-
лівство» і «Кобра Кай» і ди-
виться їх під час занять на 
біговій доріжці, тому що не 
любить тренуватися.

Один з учасників роз-
мови запитав у бізнесме-
на, як найкраще навчати 
п’ятирічну дитину і що він 
думає про дитячу освіту в 
майбутньому. Після невели-
кої паузи мільярдер, батько 
шістьох дітей, зізнався, що 
на освіту його синів мав ве-
ликий вплив інтернет. 

«За моїми спостережен-
нями, дітей здебільшого ви-
ховують YouTube і Reddit. 
Звичайно, вони відвідують 
уроки, але з огляду на той 
час, який проводять онлайн, 
виходить, що більшу части-
ну знань вони засвоюють з 
інтернету», — сказав Маск.

SpaceX доставила на 
орбіту Землі 18-ту партію 
супутників Starlink

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

КОСМІЧНИЙ ІНТЕРНЕТ. Американська приватна космічна ком-
панія Ілона Маcка SpaceX доставила 4 лютого на орбіту Землі 18-
ту партію інтернет-супутників системи Starlink.

Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставила вантаж на орбіту, від-
бувся о 8:20 за київським часом (1:20 a.m. EST) із комплексу 39A 
(LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 108-й за-
пуск ракет покоління Falcon. Через 8 хвилин 26 секунд після запуску 
багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилася на без-
пілотну платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 
Запуск 19-ї партії супутників Starlink заплановано на найближчі дні.

Starlink — це супутникова мережа наступного покоління. Проєкт 
реалізовують із 2018 року. Усього SpaceX планує запустити на ор-
біту кілька тисяч апаратів, які дадуть змогу забезпечити доступом 
до інтернету всі куточки планети. 

За останні кілька років компанія SpaceX запустила безліч су-
путників проєкту Starlink. Це дало змогу Ілону Маску контролюва-
ти чверть усіх активних супутників людства. Супутниковий трекер 
Celestrak-946 показав, що на 1 лютого 2021 року супутники Starlink 
становили 27,3% загальної кількості всіх активних космічних апа-
ратів на орбіті, пише The Independent. З урахуванням того, що 
SpaceX запланувала запуск ще однієї групи супутників, що скла-
дається з 60 одиниць, кількість космічних апаратів компанії, що лі-
тають навколо Землі, вже перевищує 1000 штук.
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Власник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск

А ТИМ ЧАСОМ

Ілон Маск визначив терміни, коли людина може полетіти на 
Марс. Про це він розповів на церемонії вручення премії Аксель-
Шпрингер у Берліні. «Думаю, що з високою часткою ймовірності 
можна стверджувати: це відбудеться в найближчі шість років», — 
сказав він. За його словами, корабель на Марс без команди пла-
нують запустити протягом двох років.

Раніше винахідник розповів про плани підкорити червону пла-
нету, зокрема до 2050 року доставити на неї мільйон людей. Він 
оприлюднив зображення майбутнього корабля для колонізаторів. 
Передбачено запускати по три ракети щодня і створювати для ко-
лонізаторів багато робочих місць.

Запущений у космос два роки тому автомобіль Tesla Roadster Іло-
на Маска пролетів за 7 мільйонів кілометрів від Марса, раніше повідо-
мив американський експерт з космонавтики Джонатан Макдауелл.
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