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Новації для «вільних»
РЕГУЛЮВАННЯ. Кабінет Міністрів продовжує реформувати  трудові відносини.  
Новий законопроєкт має унормувати роботу фрілансерів

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно уряд схвалив зако-
нопроєкт №5054 про регулю-

вання нестандартних форм тру-
дових відносин — «Про внесення 

змін до Кодексу законів про працю 
України щодо визначення поняття 
трудових відносин та ознак їх на-
явності». Майбутній документ пе-
редбачає своєрідні взаємини між 
роботодавцями та найманими пра-
цівниками, коли неможливо зазда-

легідь визначити види, обсяги та 
періоди виконання робіт. Фактич-
но йдеться про фрілансерів.

За словами заступника міністра 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України з 
питань цифрового розвитку, циф-

рових трансформацій і цифрові-
зації Ігоря Дядюри, нині оформ-
лють на роботу в такому разі зде-
більшого за цивільно-правовими 
договорами. Такі наймані праців-
ники позбавлені права та гаран-
тій, які їм було забезпечено зако-

нодавством про працю. Цей зако-
нопроєкт створює дуже зручний 
механізм легалізації праці фрі-
лансерів, і це сприятиме посилен-
ню їхнього соціально-трудо-
вого захисту та збереже мо-
більність.

Міністр фінансів про те, що українці й надалі 
отримуватимуть соціальні виплати, попри паузу  
у відносинах з МВФ 

Енергоефективність 
за стандартами ЄС

МЕТА. Розвиток інфраструктури та енергетичного сектору об-
говорили на нараді під головуванням Президента Володимира 
Зеленського за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та чле-
нів уряду, повідомляє пресслужба ОПУ. 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій доповів про зро-
блене: будівництво доріг за європейськими стандартами, автома-
тичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлення ае-
ропортів, роботу над угодою про відкрите небо з ЄС, збільшення 
частки перевезень внутрішніми водними шляхами, лібералізацію, 
цифровізацію ринків транспортних послуг, оснащення електроза-
рядними станціями головних туристських маршрутів.

Щодо енергетичної галузі Президент зазначив: «Незалежна енер-
гетична система, дешева енергетика –– ось основна мета, якої прагне 
Україна. Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку та отри-
мувати соціально справедливі платіжки за енергетичні послуги».

Виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промис-
ловості Юрій Вітренко запевнив, що Україна поставить енерго-
ефективність на якісно новий рівень і активно працюватиме над 
інтеграцією з ЄС у цьому питанні. 
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СЕРГІЙ МАРЧЕНКО: 

ЦИФРА ДНЯ

6,5% 
річних становить відучора облікова 
ставка згідно з рішенням правління 

Національного банку України  

«Ми не розглядаємо 
варіанти, за яких 

доведеться зупиняти 
будь-які соціальні 
виплати. Навіть 

теоретично  
це виключено».

Надскладний період 
потребує нестандартних 
рішень 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. У річницю призначення уряду  
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прозвітував про зроблене 
і, як годиться, окреслив плани на подальшу перспективу 
розвитку країни   
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На Полтавщині через спеціальні 
програми стимулюють 
підприємців активніше 
займатися вирощуванням  
і переробленням фруктів та ягід 

АПК: ЧАС ПЕРЕМІН                      

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження опису та зразків 
форменого одягу посадових осіб Державної 
митної служби, норм забезпечення 
форменим одягом і строків його носіння»
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма «Глобус»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 03576002)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/125-19 Антимонопольним комітетом України прийнято рі-

шення від 29.12.2020 № 835-р, відповідно до якого дії товариства з обмеженою відповідальністю «Комер-
ційно-виробнича фірма «Глобус» (ідентифікаційний код юридичної особи 03576002) і товариства з обме-
женою відповідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Побутрембуд» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 35757619) визнано порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 
50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Ремонт реставраційний частини будівлі лі-
тер «А» (праве крило у вісях «21-33» та «А/2-С/2»), що розташована на проспекті Повітрофлотському, 28 у 
Солом’янському районі м. Києва» (оголошення № UA-2018-09-26-002098-с), проведених Верховним Судом.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету Укра-
їни (http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Рішення та розпоряджeння».

Ця інформація розміщена па підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за  №52017000000000016 від 04 січня 2017 року за обвинувачен-
ням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 
ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 року постановлено здійснювати спеціальне судо-
ве провадження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, 
ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 р. призначено судовий розгляд у кримінально-
му провадженні №52017000000000016 від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Біленький Олек-
сій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин України, який народився в м. Москва Росій-
ської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Кудрявська,13-19, кв. 31, адреса останнього ві-
домого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5, кв. 10, який обвинувачується у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 
15, ч. 5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 16 березня 2021 року о 08:00 год. у приміщен-
ні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задорожна Л. І.,  
судді: Шкодін Я. В., Федоров О. В.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обви-
нуваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Люд-
мили Вікторівни, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинувачених: Меладзе Валерія Іл-
ліча, 22.12.1959 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а, кімната 58, та Ме-
ладзе Людмилу Вікторівну, 16.10.1961 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: вул. Паризької 
Комуни, 6/45, м. Макіївка, Донецька область, для 
участі в розгляді підготовчого судового засідання, 
яке відбудеться 17 березня 2021 року о 09 годині 
00 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, 
зал судового засідання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченими 
та оголошення їх у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Леміщенко О. О.

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районного суду Лу-

ганської області (Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне прова-
дження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від 
27.06.2017 року за Фролова Вадима Вікторовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоай-
дарського районного суду Луганської області ухвалено 
здійснення спеціального судового провадження у справі.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської 
області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фро-
лова Вадима Вікторовича, 24.10.1970 р.н., який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, Станично-Лу-
ганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 
15, у судове засідання, яке відбудеться 16.03.2021 року о 
10-30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового судового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд 
також має право постановити ухвалу про привід обви-
нуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик обвинуваченого

В провадженні Великоновосілківського районно-
го суду Донецької області знаходиться кримінальне 
провадження № 220/40/21 відносно Гуриненка Олега 
Григоровича, 30.03.1969 р.н., обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович заре-
єстрований та проживає за адресою: Зелений Гай, 
вул. Першотравнева, буд. 23, Великоновосілківський 
район, Донецька область.

На підставі ст.ст. 314,297-5,323 КПК України Вели-
коновосілківський районний суд  Донецької облас-
ті викликає Гуриненка Олега Григоровича у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 16.03.2021 р. о  
10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, Великоновосілківський район, смт Велика
Новосілка, вул. Фонтанна, 21. В разі неявки обвину-
ваченого до суду дане оголошення  вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого. 

Суддя Фисун Л. С.

ПОВІСТКА  
ПРО ВИКЛИК НА ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ 

ЗАСІДАННЯ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО
Обвинувачений Журавко Олексій Валерійо-

вич, 21.04.1974 року народження, останнє відо-
ме місце проживання: Херсонська обл., м. Олеш-
ки, вул. Житлоселище, 21, кв. 57, відповідно до 
абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про 
те, що 02.03.2021 року Херсонським міським судом  
Херсонської області по кримінальному провадженню 
№22015230000000011 за обвинуваченням Журавка 
Олексія Валерійовича за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 1 ст. 332-1 КК України постановлено ухвалу про 
призначення підготовчого судового засідання.

Також Журавко О. В. повідомляється про те, що 
йому необхідно з’явитися 09.03.2021 року об 11-
30 год. у каб. 201 до Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді криміналь-
ного провадження №22015230000000011, спра-
ва №766/3161/21 за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 332-1 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Дорошинська В. Е.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи повідомляємо про розшук можливих спадкоємців 

КОЗАКА ВІКТОРА АРХИПОВИЧА, 08 жовтня 1946 року народження, який помер 09 серпня 2020 року. 

Зацікавленим особам пропонується звернутися до П’ятої Харківської державної нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вулиця Ярослава Мудрого, 26.

Судновий білет 

на човен Vega Tornado з бортовим номером 

UAZ-0136-K, власник — Єфіменко О. І., 

вважати недійсним у зв’язку з його втратою.

Втрачений кваліфікаційний сертифікат 
серії АР № 013855, виданий Всеукраїнською 

громадською організацією «Гільдія 
проектувальників в будівництві» 

від 26.12.2017 року № 30, вважати недійсним.

НКРЕКП 
інформує про відкриття провадження 

у справі № 640/282/21 за позовною заявою 
Львівського комунального підприємства 
«Залізничнетеплоенерго» до НКРЕКП, 

про визнання протиправною та скасування 
постанови НКРЕКП від 07.10.2019 № 2080 

«Про затвердження Змін до деяких постанов», 
засідання у якій призначено на 24.03.2021 

о 10:00 в приміщенні Окружного адміністративного  
суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, 

зал судових засідань № 6.

Приватний нотаріус Попільнянського районного нота-
ріального округу Житомирської області Пилипчук Адам 
Якович, смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 14в, тел. 
5-16-23, повідомляє всім зацікавленим особам, а саме
дочкам померлої — Мишуті Наталії Володимирівні, Та-
ран Тетяні Володимирівні, про те, що Щур Валентина Во-
лодимирівна, 22 квітня 1966 року народження, та Сте-
панчук Володимир Семенович вступили в права спадку-
вання на майно померлої Степанчук Марфи Оникіївни,
11 вересня 1938 року народження, а тому вони мають
право отримати Свідоцтва про право на спадщину за за-
повітом на майно померлої.

Прошу повідомити спадкоємців, які не прийняли 
спадщину: «Чи будете Ви звертатися до суду для вста-
новлення додаткового строку для прийняття спадщи-
ни?».

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викли-
кає як обвинуваченого Барабанюка Андрія Михайлови-
ча, 14.11.1973 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), 
вул. Центральна (Калініна), 33, кв. 30, у підготовче судове за-
сідання по кримінальному провадженню №42013040000000229 
від 21.10.2013 (справа №200/9053/17, провадження  
№1-кп/0203/345/2021) за обвинувальним актом, складеним за 
результатами спеціального досудового розслідування, яке від-
будеться о 15 годині 00 хвилин 11 березня 2021 року, за адре-
сою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, буд. 29, каб. 11, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом. У разі не-
явки обвинуваченого судовий розгляд справи може здійснюва-
тися за його відсутності.

Суддя Смольняков О. О.

Загальними зборами учасників 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «АНХЕЛЬ» 

відповідно до Протоколу №03/03-21 

від 03.03.2021 р. прийнято рішення 

про подання заяви до Національного 

банку України про виключення 

з Державного реєстру фінансових 

установ ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ» 

(код за ЄДРПОУ 40505972).

СПРАВА «ВЕЛИЧКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF VELICHKO v. UKRAINE)

(заява № 22273/12)

Стислий виклад рішення від 28 січня 2020 року
22 жовтня 2010 року заявника помістили під варту до Ізмаїльського слідчого ізолято-

ра в Одеській області (далі — Ізмаїльське СІЗО) за підозрою у вчиненні крадіжки. У пері-
од з жовтня 2010 до травня 2011 заявнику діагностували ВІЛ-інфекцію, гепатит С та низ-
ку інших захворювань. Протягом цього періоду заявник не отримував антиретровірусну 
терапію (далі — АРТ).

У травні 2011 постановою Ізмаїльського суду за клопотанням начальника Ізмаїльсько-
го СІЗО заявника було переведено до Одеського слідчого ізолятора (далі — Одеське СІ-
ЗО) для подальшого обстеження та лікування, а кримінальне провадження щодо нього 
зупинено. Заявника обстежили в Одеському обласному центрі профілактики та боротьби 
зі СНІДом, призначили амбулаторне лікування і отримання АРТ в умовах Одеського СІЗО, 
однак заявник тричі 07, 10 та 24 червня 2011 року відмовлявся отримувати АРТ. 

У серпні 2011 року заявника перевели до Ізмаїльського СІЗО та поновили розгляд йо-
го справи. Заявник зробив заяву, яка була письмово засвідчена двома працівниками ме-
дичної частини СІЗО та працівником ізолятора, що він відмовиться від отримання АРТ в 
умовах Ізмаїльського СІЗО, а також в умовах будь-якого іншого місця позбавлення волі. 

У листопаді заявник та його захисник почали подавати скарги до різних органів дер-
жавної влади, а також клопотання до суду про зміну запобіжного заходу у зв’язку з не-
обхідністю отримання АРТ в умовах стаціонару. У січні 2012 Ізмаїльський міськрайонний 
суд (далі — суд) призначив судово-медичну експертизу заявника, щоб встановити, чи міг
він триматися під вартою.

У квітні 2012 року заявник звернувся до Європейського суду з прав людини 
(далі — Європейський суд) з клопотанням за Правилом 39 Регламенту, оскільки на мо-
мент подій йому не було проведено необхідного медичного обстеження та не надано лі-
кування. Європейський суд вказав Уряду, що заявнику слід негайно забезпечити відповід-
не стаціонарне лікування в медичній установі, яка спеціалізується на лікуванні СНІДу та 
супутніх захворювань.

Цього ж місяця заявнику було проведено судово-медичну експертизу, яка підтвер-
дила наявність у нього раніше діагностованих захворювань, та призначено лікування. 
16 травня 2012 року суд постановив звільнити заявника з-під варти під підписку про не-
виїзд у зв’язку з поганим станом здоров’я.

До Європейського суду заявник скаржився за статтями 3 та 13 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому медич-

за межами встановленого шестимісячного строку, тому ця частина заяви є неприйнятною
відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції.

Щодо скарг заявника за період з 25 червня 2011 року до 16 травня 2012 року Євро-
пейський суд вказав, що в останнє заявнику пропонували отримати АРТ 24 червня 2011 
року, а докази, що йому пропонували пройти АРТ після цього відсутні. У зв’язку з цим 
він наголосив на серйозності захворювання заявника і зазначив, що його попередні від-
мови від лікування не могли розглядатися як виправдання для невиконання позитивно-
го зобов’язання надати йому медичну допомогу, а також як перешкода для національних 
органів влади у призначенні необхідного лікування впродовж значного періоду часу. Єв-
ропейський суд дійшов висновку, що органи державної влади не виконали належним чи-
ном своє позитивне зобов’язання забезпечити відповідну медичну допомогу заявнику під 
час тримання його під вартою у період з 25 червня 2011 року до 16 травня 2012 року та 
констатував порушення статті 3 Конвенції.

З огляду на усталену практику розгляду справ проти України Європейський суд також
констатував порушення статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на ненадання заявнику належної медичної допомо-

ги під час тримання його під вартою у період з 25 червня 2011 року до 16 травня 2012 ро-
ку, а решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що скарги вказують на порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з 
ненаданням належної медичної допомоги під час тримання під вартою;

3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, 

які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу:

(i) 5 250 (п’ять тисяч двісті п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 250 (двісті п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на за-
значені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КУШНІР ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KUSHNIR v. UKRAINE)

(заява № 8531/13)

Стислий виклад рішення від 28 січня 2021 року

ло, проте така копія була направлена до Київського міського центру по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат (далі — відповідач). 

Відповідачем було подано апеляційну скаргу на постанову районного суду. Заявник 
тричі листами звертався до Київського апеляційного адміністративного суду (далі — апе-
ляційний суд) зокрема про надання йому копії постанови районного суду. Апеляційний 
суд двічі повідомляв заявника, що його справа не була зареєстрована в електронній базі 
даних суду, а в третій раз, що справу вже призначено до розгляду. У листопаді 2012 року 
апеляційний суд у порядку письмового провадження розглянув апеляційну скаргу відпо-
відача та ухвалив нову постанову, копію якої заявнику також не надсилали. 

У січні 2013 року заявник отримав копії рішень стосовно його справи від районного су-
ду. Заявник подав касаційну скаргу на постанову апеляційного суду поскаржившись, зо-
крема, на ненадання йому копії постанови районного суду та відсутність у нього можли-
вості її оскаржити. Вищий адміністративний суд України відмовив заявнику у відкритті ка-
саційного провадження.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція), що йому не було забезпечено право на доступ до апеляційного суду.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд зазначив, що заявник не був присут-
ній у судовому засіданні суду першої інстанції, оскільки засідання проводилося на підста-
ві письмових доводів сторін і, таким чином, без їхнього виклику. Отже, заявник не знав 
зміст постанови, прийнятої за результатами розгляду його позову, у тому числі наведе-
не судом обґрунтування. Це означає, що він не зміг би оскаржити постанову своєчасно, 
не маючи її паперової копії. Європейський суд дійшов висновку, що недоліки у повідо-
мленні заявника про постанову районного суду у його справі негативно вплинули на до-
ступ заявника до апеляційного суду та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Постановляє, що спадкоємиця заявника, пані Світлана Миколаївна Мельнікова,

має право підтримувати цю заяву;
2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити пані Світлані Мико-

лаївні Мельніковій такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу:

1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

135 (сто тридцять п’ять) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись їй, в якості компенсації судових та інших витрат



5 березня 2021 року, п’ятниця, № 44 www.ukurier.gov.ua 15

ОГОЛОШЕННЯ

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

____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ»
__________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище,  
ім’я та по батькові 

код згідно ЄДРПОУ: 36947851 
фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу  

і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку  
її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
 01033, місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 36 ЛІТЕРА Д.  

Контактний номер телефону: +380 44 492 7977; +380 44 490 7120
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво виробничо-складського комплексу (V класу санітарної 

класифікації) в межах Колонщинської сільської ради Макарівського 
району Київської області.

Планова діяльність полягає у розміщенні на земельній ділянці пло-
щею 4.97 га виробничо-складського комплексу (V класу санітарної 
класифікації), який формується з основної виробничо-складської бу-
дівлі (Споруда А1) та допоміжних споруд. 

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається влаштування виробничо-

складського комплексу (V класу санітарної класифікації), з влаштуван-
ням однієї виробничо складської будівлі площею забудови до 21 тис. 
м2, що може бути розділена чотири блоки призначені для здачі в орен-
ду), включає необхідні допоміжні будівлі та споруди з забезпечення 
енергоносіями. Також першою чергою передбачається влаштування 
артезіанської свердловини та очисних споруд. 

Технічна альтернатива 2.
Планованою діяльністю передбачається влаштування виробничо-

складського комплексу (V класу санітарної класифікації), з влаштуван-
ням однієї виробничо складської будівлі площею забудови до 21 тис. 
м2 , передбаченої для здачі в оренду виробничо-складських площ, з по-
дальшим розширенням комплексу в межах земельної ділянки, та за-
безпеченню необхідними енергоносіями, включаючи влаштування ар-
тезіанських свердловин.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

Реалізація планованої діяльності планується на землях підприємства 
ТОВ «КОРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ». Земельна ділянка для розміщення зна-
ходяться в приватній власності, в межах Колонщинської сільської ради 
Макарівського району Київської області. Цільове призначення земель 
— 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допо-
міжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості розміщення консигнаційного складського комп-
лексу. Кадастровий номер земельної ділянки 3222782600:10:001:0015

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планова-
на діяльність здійснюватиметься в межах існуючої земельної ділянки  
ТОВ «КОРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ», що перебуває у власності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів після реалі-

зації планованої діяльності ТОВ «КОРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» є поповне-
ння місцевого та державного бюджетів, поліпшення загальної соціаль-
но-економічної ситуації в районі та забезпеченні зайнятості місцево-
го населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

У результаті планованої діяльності передбачається будівництво ви-
робничо-складського комплексу (V класу санітарної класифікації):

- влаштування виробничо-складського комплексу (V класу санітар-
ної класифікації), з влаштуванням виробничо складської будівлі пло-
щею забудови до 21 тис. м2. 

- влаштування артезіанських свердловин
- влаштування очисних споруд
- влаштування допоміжних будівель та споруд забезпечення (Ди-

зель-генератор, трансформаторна підстанція (КТП), тощо) 
Першим етапом забудови передбачається облаштування виробни-

чо-складської споруди, що призначена здебільшого для зберігання за-
гальних «сухих товарів» таких як електротовари, побутова техніка, бу-
дівельні матеріали, та продукти харчування – бакалія (за виключенням 
товарів, що швидко псуються та заморожених товарів), запасні части-
ни та товари щоденного вжитку.

Джерелом теплопостачання для систем опалення буде використову-
ватись блочно модульна котельня на природному газі.

Водопостачання (виробничі та господарсько-побутові потреби) за-
безпечується від нової артезіанської свердловини та доставки бутильо-
ваної води для питних потреб зовнішнім постачальником.

Водовідведення побутових стоків передбачається в власні очисні 
споруди глибокого біологічного очищення типу «Биотал», «BioBox» 
або їх аналоги. Вихідні показники стічних вод після очищення відпо-
відають вимогам діючого санітарного законодавства. Подальше відве-

дення додатково очищених побутових стічних вод через колектор до-
щових стоків відбувається в точки скиду бокових притоків р. Бучанка

Водовідведення дощових стоків з покрівель будівель передбачаєть-
ся в загальний колектор дощових стоків, що має точку скиду безпосе-
редньо в канал сполучений з р.Бучанка. Водовідведення дощових сто-
ків з твердих покриттів паркінгу, доріг та проїздів передбачається в за-
гальний колектор дощових стоків після локальних очисних споруд піс-
ко- та нафтовловлювачів.

В процесі складування матеріалів технологічні стоки відсутні.
Водовідведення з майданчика виконується в погоджені точки, відпо-

відно до Технічних умов Державного агентства водних ресурсів Укра-
їни.

Режим роботи підприємства — однозмінний, тривалість зміни — 
8 годин.

Охорона працює цілодобово в дві зміни по 12 годин.
Тривалість робочого тижня для працюючих — 40 годин.
Кількість робочих днів в році — 365.
Чисельність складського, виробничого і адміністративно-управлін-

ського персоналу визначається інвестором виходячи з норм обслуго-
вування обладнання і складських площ, а також з врахуванням досві-
ду роботи передових європейських підприємств, та складає для пер-
шого етапу 119 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-

ся згідно із законодавством України з дотриманням нормативів гра-
ничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне се-
редовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень:

- по забрудненню атмосферного повітря – забезпечення дотриман-
ня нормативів ГДВ на межі нормативної СЗЗ; 

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; 
- по поверхневим та підземним водам – забезпечення дотримання 

нормативних значень стану водного середовища;
- по поводженню з відходами – максимально можливе використан-

ня відходів повторно у виробництві; утилізація на спеціалізованих під-
приємствах, що мають відповідну ліцензію; розміщення відходів у на-
вколишньому середовищі екологічно безпечним способом.

- дотримання правил пожежної безпеки
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка 
склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня 
впливу шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах земельних ділянок, нада-
них у користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається    
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику під 

спорудження будівель та споруд з дотриманням нормативних розривів 
до існуючих інженерних комунікацій. 

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забез-
печувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також 
будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в період реконструкції і експлуата-

ції, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресур-
сів. Передбачити  охоронні, захисні  та  компенсаційні  заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат — незначний вплив;
- повітряне середовище — вплив на атмосферне повітря викидами 

забруднюючих речовин, рівень яких не перевищуватиме ГДК на межі 
санітарно-захисної зони;

- водне середовище – за умови дотримання проектних рішень вплив 
на водне середовище буде знаходитись в межах вимог діючого зако-
нодавства;

- ґрунт – не впливає;
- геологічне середовище — не впливає;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти — об’єкт планова-

ної діяльності розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформо-
ваних територій, тому вплив на рослинний та тваринний світ буде мі-
німальний; об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкту 
планованої діяльності відсутні;

- навколишнє соціальне середовище — створення нових робочих 
місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет.

- навколишнє техногенне середовище — не впливає.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, 

містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодав-
ства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії (Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля», стаття 3, частина 3, пункт 1 — гли-
боке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою збе-
рігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім 
буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів). 

стаття 3, частина 3, пункт 13 — господарську діяльність, що призво-
дить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір во-
ди з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 
300 кубічних метрів на добу;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-

знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно 
із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 
23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля від-
повідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не прово-
дяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, 
за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін 

у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження 
планованої діяльності або подовження строків  її провадження  
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

__________________________________________________________
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; 
eko.koda@ukr.net, тел.: (044) 279-01-58, Т.в.о. директора департамен-
ту Ткаліч Ганна Іванівна                                                                                                    

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 
територіальних альтернатив.
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Житомирська -3  -8 0  +5 Кіровоградська 0  -5 0  +5
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Тернопільська -3  -8 0  +5 Крим 0  +5 +2  +7
Вінницька -3  -8 0  +5 Київ -4  -6 +1  +3

Укргiдрометцентр

Японський мільярдер шукає 
товариство для польоту  
до Місяця
КОСМІЧНИЙ ТУРИЗМ. «Урядовий кур’єр» дізнавався, хто стане 
першими пасажирами мандрівки за межі орбіти Землі

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Мільярдер з Японії 
Юсаку Маедзава 2023 

року збирається облеті-
ти Місяць на кораблі Ілона 
Маска. Він уже викупив усі 
місця на борту і тепер шу-
кає вісьмох добровольців з 
усього світу, які складуть 
йому товариство у цій диво-
вижній подорожі. Рік тому 
45-річний підприємець ого-
лосив про пошук супутниці 
життя, яка супроводжува-
тиме його в польоті до Міся-
ця, але із 30 тисяч претен-
денток так і не зміг обрати 
жодну. 

Один з найбагатших лю-
дей у Японії засновник 
онлайн-магазину одягу, 
чий статок оцінюють в 1,9 
мільярда доларів, Юсаку в 
січні 2020 року прославився 
на весь світ як перший кос-
мічний турист, який забро-
нював місце на кораблі для 
польоту до Місяця. 

На той час Маедзава саме 
розлучився з моделлю й ак-
трисою Аяме Горікі і заявив, 
що знову шукає кохання. 

«Тепер я починаю но-
ве життя, — написав він на 
своєму сайті в січні 2020 ро-
ку. — Зараз мені 44. У міру 
того як почуття самотності 
й порожнечі повільно огор-
тає мене, думаю тільки про 
одне: як знову покохати 
жінку. Я шукаю супутницю 
життя. З моєю майбутньою 
партнеркою хочу прокри-
чати про наше кохання на 
весь світ із космосу».

Кандидатка має бути 
старшою за 20 років, яскра-
вою й позитивною особис-
тістю і цікавитися космосом. 
Заявку через сайт в інтер-
неті подали майже 30 тисяч 
дівчат, але мільярдер так і 
не зміг зробити вибору. За-
мість цього він вирішив на-
дати змогу цілій групі з 6—8 
осіб з усього світу безплатно 
полетіти з ним у космос. За-
явки приймаються онлайн 
до 14 березня, а попередній 
добір завершиться 21 берез-
ня. Цей конкурс і свою мі-
сію японець назвав «Доро-
гий Місяць».

Спочатку колекціонер і 
великий шанувальник мис-
тецтва Маедзава хотів за-
просити в космос шістьох 
художників з усього світу, 
щоб ті створили твір мис-
тецтва після повернення на 
Землю, надихаючи інших 
на польоти в космос. Але 
потім переглянув цю ідею і 
розширив пошук до пред-
ставників будь-яких про-
фесій. Від потенційних ту-
ристів потрібно тільки дві 
якості: бути творчою осо-

бистістю і готовим допомог-
ти іншим членам екіпажу 
в їхньому креативному по-
шуку.

Маедзава викупив усі 
місця для туристів на раке-
ті, щоб вирушити в цю кос-
мічну подорож разом з ним 
могли тільки найталанови-
тіші люди Землі, яких він 
підбере особисто. У відео-
зверненні, опублікованому 
в Twitter, мільярдер пояс-
нив, що відмовився від по-
чаткового плану, оскіль-
ки переконався, що «кожна 
людина, яка мислить твор-
чо, може бути художни-
ком».

Усього, за його словами, 
на борту космічного кораб-
ля буде 10—12 осіб, серед 
яких астронавти. Маршрут 
мандрівки пролягатиме на-
вколо Місяця без висаджу-
вання з поверненням на 
Землю. Політ займе шість 
днів: три, щоб долетіти до 
Місяця, і три — щоб по-
вернутися. Маедзава і йо-
го творчі друзі стануть пер-
шими місячними мандрів-
никами з часів американ-
ської місії «Аполлон» 1972 
року, якщо SpaceX зможе 
успішно здійснити цю по-
дорож.

Про намір Юсаку Мае-
дзави полетіти на Місяць на 
кораблі Ілона Маска відо-
мо ще з 2018 року, коли він 
став першою у світі люди-
ною, яка забронювала міс-
це на борту місячного кос-
мічного корабля, що розро-
бляє компанія SpaceX. Ко-
рабля, здатного доправи-
ти пасажирів до природно-
го супутника, досі не скон-
струйовано. Минулого мі-
сяця його прототип розбив-
ся, коли намагався призем-

литися вертикально піс-
ля випробувального старту. 
Це була вже друга спроба 
приземлитися, перша — у 
грудні 2020 року — теж за-
кінчилася невдачею.

Однак у компанії Ілона 
Маска сподіваються, що ба-
гаторазова 120-метрова ра-
кетна система одного разу 
таки зможе доставити екі-
паж і вантаж не тільки на 
Місяць, а й на Марс, а то й 
за його межі. 

«Я впевнений, що до 2023 
року ми не раз досягне-
мо орбіти за допомогою цієї 
ракети і вона буде безпеч-
ною для транспортування 
людей. На вигляд вона ба-
гатообіцяльна», — заявив 
Ілон Маск на відео Маедза-
ви, опублікованому в його 
обліковому записі. За сло-
вами Маска, ця місія стане 
першим приватним косміч-
ним польотом за межі зем-
ної орбіти. Оскільки паса-
жири не приземлятимуться 
на Місяці, а тільки зроб лять 
петлю навколо нього, в ком-
панії очікують, що туристи 
потраплять туди, де ще ні-
коли не була жодна людина.

Терміни місії польоту на-
вколо Місяця ще можуть 
змінитися залежно від об-
ставин і ступеня готовнос-
ті корабля, як і терміни до-
бору учасників. Жодних дат 
наступних етапів добору, 
крім закінчення реєстрації, 
поки що не оголошено. Ві-
домо тільки, що завершаль-
ні співбесіди і медичні огля-
ди заплановано на кінець 
травня 2021 року, йдеться 
на сайті Маедзави.

Японський мільярдер за-
робив статок на онлайн-
торгівлі брендовим одя-
гом на платформі Zozo, яку 

він продав японській гру-
пі Softbank за 400 мільяр-
дів єн 2019 року. Він просла-
вився як затятий колекціо-
нер, який витрачає великі 
суми на аукціонах, і засно-
вник фонду сучасного мис-
тецтва Contemporary Art 
Foundation, який він від-
крив 2012-го, щоб підтри-
мувати молодих худож-
ників. Фонд проводить ви-
ставки двічі на рік.

2016 року Маедзава при-
вернув увагу преси тим, що 
купив полотно американ-
ського художника Жана-
Мішеля Баскії за рекорд-
ну суму 57,3 мільйона дола-
рів, а у травні 2017-го побив 
власний рекорд, витратив-
ши 110,5 мільйона доларів 
на полотно того самого ав-
тора. За даними аукціонно-
го будинку Sotheby’s, ця ці-
на найвища серед заплаче-
них за роботи, створені піс-
ля 1980 року, або за твори 
американських художни-
ків. На тому самому аукціо-
ні 2016-го Маедзава витра-
тив 98 мільйонів доларів, 
придбавши полотна Олек-
сандра Колдера, Джеф-
фа Кунса та інших худож-
ників. Меценат планує від-
крити музей сучасного мис-
тецтва в місті Тіба, в яко-
му демонструватимуть йо-
го колекцію.

Музикант у минуло-
му, Маедзава відомий екс-
центричними витівками у 
Twitter. 2020-го в перед-
день нового року він пообі-
цяв роздати по мільйону єн 
кожному тисячному корис-
тувачеві із 7 мільйонів його 
підписників у межах соці-
ального експерименту, щоб 
дізнатися, чи зроблять ці 
гроші їх щасливішими.

На супутнику Сатурна 
знайшли ракетне паливо

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ХІМІЧНА АСТРОНОМІЯ. Другий за розміром супутник Сатурна на-
зивається Рея. На відміну від Місяця, на якому води як кіт наплакав, 
Рея на дві третини складається із замерзлої води. 2005 року автома-
тична міжпланетна станція NASA «Кассіні-Гюйгенс» пролетіла на від-
стані 500 кілометрів від Реї. У наступні кілька років вона ще кілька ра-
зів наближалася до супутника на близьку відстань, і під час одного 
з таких підльотів 2007-го їй вдалося отримати спектр деяких ділянок 
поверхні в ультрафіолетовому діапазоні. З ультрафіолетових спектрів 
можна отримати інформацію про хімічний склад атмосфери або верх-
нього шару поверхні.

У цих спектрах група дослідників з Відкритого університету (Велика 
Британія), департаменту космічних досліджень з Індії, Планетологічно-
го інституту (США) та інших наукових центрів виявила сліди гідразину 
–– молекули, що складається з двох атомів азоту і чотирьох — водню. 
Гідразин відомий як компонент ракетного палива, але це зовсім не 
означає, що на Реї знайшли сліди ракетних пусків. Гідразин може син-
тезуватися, коли під дією потоку заряджених частинок з магнітосфе-
ри Сатурна молекули аміаку об’єднуються одна з одною. Ще один ва-
ріант, що пояснює наявність гідразину на поверхні — його вихід з-під 
поверхні Реї, якщо він там був під час формування.

Ще одне потенційне джерело гідразину — супутник Сатурна Титан. 
У нього дуже щільна атмосфера, багата азотом. Тому за тривалий 
час — кілька мільярдів років частину атмосфери Титана разом з неве-
ликою кількістю сполук азоту здуло, і частина її осіла на поверхні Реї. 
Який із запропонованих варіантів реальний — належить з’ясувати.

Юсаку Маедзава — японський мільярдер, засновник компанії Zozo, є 14-ю найбагатшою 
людиною в Японії

Сатурн — чемпіон 
Сонячної системи 
за кількістю 
супутників, навколо 
нього обертається 
82 космічні тіла
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