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Посол Польщі в ЄС про необхідність крайніх заходів 
проти будівництва «Північного потоку-2» і уникнення 
залежності від РФ

Чорне море потребує 
особливої уваги

МОНІТОРИНГ. Україна сподівається на підтримку НАТО в мо
ніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією і пропонує 
використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний про
стір у Сімферопольському районі польотної інформації. У нього 
входить повітряний простір над суверенною територією України 
й відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслу
говування повітряного руху Україні делеговано міжнародними до
говорами. Таку позицію оприлюднив міністр інфраструктури Вла
дислав Криклій під час переговорів із заступником генерального 
секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Па
тріком Тернером у межах робочого візиту нашої урядової делега
ції до Брюсселя.

«Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку по
льотів у Сімферопольському районі польотної інформації та ска
сування обмежень федерального управління цивільної авіації 
США на польоти в ньому, пропонуємо використовувати цю час
тину повітряного простору для повітряних операцій НАТО із тран
спортування військ, обладнання, вантажів тощо», –– цитує прес
служба Мінінфраструктури слова Владислава Криклія.

ЦИТАТА ДНЯ

АНДЖЕЙ САДОСЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

101,3%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у січні 

2021 року щодо грудня 2020-го

«Росія має намір 
розділити Євросоюз. 

Зараз єдиною реакцією 
у відповідь на 

конфронтаційні дії Росії 
може стати заборона 

газопроводу».

Київ і Брюссель 
розпочинають 
переговори з перегляду 
Угоди про асоціацію

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. ЄС готовий сприяти економічному зближенню 
з Україною. Але нагадує, що від успіху антикорупційної 
реформи залежатиме подальший успіх євроінтеграції
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Віцепрем’єр-міністр –– міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій Олексій Резніков: «У Польщі 
розуміють, що війна на сході України –– 
це війна на сході Європи»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Постанова Верховної Ради 
України «Про вшанування 
пам’яті українців, які 
рятували євреїв під час 
Другої світової війни»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс (праворуч): «ЄС підтримує Україну на її 
європейському шляху»
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ЦВК ІНФОРМУЄ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Федорак Л. М. (головуюча), суд-
дів Строгого І. Л., Маслова В. В. перебуває кримінальне провадження № 32013110110000482 стосовно об-
винувачення Самоткала Едуарда Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецької Світлани Владиславівни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Костянецького Антона Геннадійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, Дмитренка Юрія 
Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку з цим, у судове засідання викликаються наступні учасники кримінального провадження: 
обвинувачений — Самоткал Едуард Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. Драгомирова, 

16 Б, кв. 11, м. Київ, обвинувачена — Костянецька Світлана Владиславівна, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 

обвинувачений Костянецький Антон Геннадійович — останнє відоме місце проживання: м. Київ,  
вул. Академіка Палладіна, буд. 18/30, кв. 313, 

обвинувачений Дмитренок Юрій Вікторович, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Нью-
тона, буд. 115/2, кв. 65. 

Стосовно обвинувачених здійснюється спеціальне судове провадження.
Судове засідання  відбудеться об 11 год. 30 хв. 04 березня 2021 року за адресою: місто Київ, проспект 

Перемоги, 41, тел.:+38044-585-27-43, e-mail:inbox@vaks.gov.ua
Копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому Самоткалу Е. В., надсила-

ються захисникам Алієву В. В.,  Йосипову А. А., Карпенку М. О., Трофименку В. М., Яровому А. Р., Глобі 
К. В., копії процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченій Костянецькій С. В., надси-
лаються захисникам Охріменку В. В., Левковцю А. Ю., Алієву В. В., Третяченко О. В., копії процесуальних 
документів, що підлягають врученню обвинуваченому  Костянецькому А. Г., надсилаються захисникам 
Левковцю А. Ю., Маркевичу В. Я., Третяченко О. В., копії процесуальних документів, що підлягають вру-
ченню обвинуваченому Дмитренку Ю. В., надсилаються захиснику Алієву В. В.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 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 за місцем проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подоро-

жі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням 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 повідомлення про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за викликом.
Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачені вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання 
в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Бойцов Семен Юрі-

йович, 31.12.1996 р.н., проживаючий за 
адресою: м. Донецьк, бульвар Шахтобу-
дівельників, буд. 25-А, кв.6 відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 23 
лютого 2021 о 14.00 годині в залі судових 
засідань № 130 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судових засі-
даннях як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на 
виклик суду згідно зі статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Осіік Д. В.

01.07.2020 р. померла Камінська 

Розалія Артемівна, після якої відкрито 

спадкову справу в П’ятій Харківській 

міській державній нотаріальній конторі. 

Розшукуються її спадкоємці, 

у т.ч. син померлої  Камінський 

Олександр Михайлович, 11.12.1964 р.н., 

які запрошуються до П’ятої ХМДНК 

за адресою: 61146, м. Харків, 

вул. Валентинівська, 27-Г. 

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, у складі голову-
ючого судді Татарчук Л. О., суддів Марущак С. Л. та Карягіної Н. О. здій-
снюється спеціальне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвину-
вального акта, складеного за результатами спеціального досудового роз-
слідування обставин кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному про-
вадженню призначено до розгляду на 17 лютого 2021 року на 16.15 годи-
ну, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликаєть-
ся Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстро-
ваний: АР Крим, м.Феодосія, вул.Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі 
адреси мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапен-
ка, буд. 36, кв. 84; м.Дніпро, вул.Героїв Сталінграду, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може 
з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд 
про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування об’яви у пресі, обвинувачений вважається повідо-
мленим про  дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваче-
ного справу буде розглянуто за його відсутності.

Головуючий суддя Л. О. Татарчук

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний 
акт із матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні за  
№ 52018000000000810 від 21 серпня 2018 року, за обвинуваченням Савича Ана-
толія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3  
ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07.10.2020 року постановлено здій-
снювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням: Савича Анатолія Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим викликається Савич Анатолій Володимирович, 22 вересня 1976 
року народження, громадянин України, який народився в м. Рівне, що зареєстрова-
ний за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 25, кв. 50, адреса останнього відо-
мого місця проживання: м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 5, кв. 76, який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК 
України, в судове засідання, яке відбудуться 18 лютого 2021 року о 08:30 год. та 23 
лютого 2021 року о 09-30 год. у приміщенні Вищого антикорупційного суду (міс-
то Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Крикливий В. В., судді: Галаба-
ла М. В., Широка К. Ю.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального 

округу Сегенюк Світлана Борисівна повідомляє 

про відкриття спадщини до майна померлого 15 вересня 

2020 року Димитріу Юрія Сергійовича, 27 квітня 1962 року 

народження. Спадкоємцям та кредиторам померлого по усім 

питанням звертатися до нотаріуса за адресою: місто Одеса, 

проспект Адміральський, будинок 1-а та по телефону: 

048-706-05-08 з понеділка по п’ятницю з 10 до 17 години.

Керівним органом 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРЕЙДГРУП» 

(код за ЄДРПОУ 40340589) було прийняте рішення 

про подання до Національного банку України заяви 

про виключення фінансової установи 

з Реєстру фінансових установ України.

 Для проведення слідчих (розшукових) дії, відповідно до 
вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України», до 
прокуратури Автономної Республіки Крим (з постійним міс-
цем дислокації у м. Херсон Херсонської області) за адре-
сою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, необхідно 
з’явитись 15.02.2021 року о 10:00 годині Мельнику Олексан-
дру Йосиповичу, 12.04.1971 р.н., проживає: Україна, м. Сім-
ферополь, с. Аграрне, вул. Наукова, б. 8, кв. 18.

Втрачені суднові 
реєстраційні документи,  
а саме суднові білети: 

СБ 018142 на КИВ-3608-К, 
СБ 018143 на КИВ-3607-К 

та СБ 01844 на КИВ-3775-К, 
власник Кононенко Олег 

Григорович, 
вважати недійсними.

Втрачено судновий білет  

на судно туристичне МКМ,  

бортовий реєстраційний № УЗВ 773 к, 

1982 року побудови, виданий на ім’я  

Зіпайлова Максима Володимировича, 

та судновий білет на судно туристичне «Прогрес», 

бортовий реєстраційний № МЕЛ 0998 к, 1971 року 

побудови, виданий на Зіпайлова Максима 

Володимировича, вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Воронін Павло Сергійович, 

03.03.1987 року народження, відповідно до вимог 
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання, що відбудеться 22.02.2021 року о 10 го-
дині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Кічмаренко С. М.

Повістка про виклик підозрюваних 
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійо-

вич, який народився 25 квітня 1990 року, зареє-
стрований за адресою: Одеська область, м. Болград, 
вул. 25 Серпня, 226, відповідно до вимог 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання, яке 
18.02.2021 року о 12 годині 00 хвилин в залі судо-
вих засідань №131 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Тютєрєв Олександр Миколайо-

вич, 16.04.1980 року народження, відповідно до ви-
мог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дове засідання, що відбудеться 22.02.2021 року о 
13 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 233 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Кічмаренко С. М.

ПЕРЕЛІК  
громадських організацій,  

яким Центральною виборчою комісією 
 надано дозвіл мати офіційних спостерігачів  

під час проміжних виборів народних депутатів України  
28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах  

№ 50 та № 87 

№ з/п Назва громадської організації

Дата та номер постано-
ви Центральної виборчої 
комісії, якою надано до-
звіл мати офіційних спо-

стерігачів

6 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЮРИСТІВ» Постанова  
від 03.02.2021 № 36

7 Громадська організація «Всеукраїнський департамент виявлення  
та протидії корупції в органах влади та місцевого самоврядування»

Постанова  
від 03.02.2021 № 36

8 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПРОТИДІЇ 
ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ»

Постанова  
від 03.02.2021 № 36

9 Громадська організація «Український інститут політичних дослі-
джень»

Постанова  
від 03.02.2021 № 36

10 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИБОРЧА ПЛАТФОРМА «ДОСВІД» Постанова  
від 09.02.2021 № 47

11 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА  
ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЛІДАРНА МОЛОДЬ»

Постанова  
від 09.02.2021 № 47

12 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДА І ЗАКОН» Постанова  
від 09.02.2021 № 47

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020050000000205 
від 01.12.2020 року, за обвинуваченням Пивоварова Равшана Рахмоновича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пивоварова Равшана Рахмоновича, 08.09.1989 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Космонавтів, буд.4,кв.10, для участі в підготовчому судо-
вому засіданні, яке відбудеться 23 лютого 2021 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 
2, зал судового засідання № 7.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Суддя Орчелота А. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильович, 

20.12.1971 р.н., уродженцю м.Ровеньки Луганської 
обл., останнє відоме місце проживання: Луганська 
обл., м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, буд. 17, кв. 111, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 23.02.2021 на 14 год. 00 хв. 
до Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для роз-
гляду кримінального провадження про обвинувачен-
ня Журби Олександра Васильовича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 

30.05.1995., останнє відоме місце проживання: вул. 
Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш, Калуського райо-
ну Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 23.02.2021 
року на 14 год. ЗО хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 
2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Галецького Федора Олек-
сандровича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -6  -11 -6  -11 Черкаська -6  -11 -6  -11
Житомирська -7  -12 -7  -12 Кіровоградська -5  -10 -5  -10
Чернігівська -5  -10 -5  -10 Полтавська -3  -8 0  -5
Сумська -2  -7 -2  -7 Дніпропетровська +2  -3 +2  -3
Закарпатська -6  -11 -6  -11 Одеська -5  -10 -5  -10
Рівненська -8  -13 -8  -13 Миколаївська -4  -9 -4  -9
Львівська -10  -15 -10  -15 Херсонська 0  -5 0  -5
Івано-Франківська -10  -15 -10  -15 Запорізька 0  +5 0  +5
Волинська -9  -14 -9  -14 Харківська -1  +4 -1  +4
Хмельницька -8  -13 -8  -13 Донецька +1  +6 +1  +6
Чернівецька -9  -14 -9  -14 Луганська 0  +5 +3  +8
Тернопільська -9  -14 -9  -14 Крим +1  +6 +1  +6
Вінницька -7  -12 -7  -12 Київ -8  -10 -8  -10

Укргiдрометцентр

Tesla допомогла біткоїну 
оновити рекорд
ВІРТУАЛЬНІ ГРОШІ. Після купівлі компанією Ілона Маска 
криптовалюти на 1,5 мільярда доларів він подорожчав на 10%

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Компанія Ілона Маска 
Tesla купила біткоїнів на 

суму 1,5 мільярда доларів. 
Про це свідчить документа-
ція, яка надійшла на адресу 
комісії з цінних паперів і бірж 
США. Повідомляють, що ви-
робник електрокарів споді-
вається у найближчому май-
бутньому приймати крипто-
валюту як оплату за свої ав-
томобілі. А розкриття інфор-
мації про півторамільярд-
ну інвестицію Tesla в біткої-
ни спровокувало зростання 
на біржі: криптовалюта оно-
вила свій попередній рекорд 
і на 8 січня за біткоїн дава-
ли 44 869 доларів США.  Тоб-
то інвестиція Tesla миттєво 
збільшила вартість крипто-
валюти на ринку більш ніж 
на 10%. Про це повідомляє 
портал The Next Web.

«У січні 2021 року ми оно-
вили нашу інвестиційну по-
літику, щоб отримати змо-
гу для подальшої диверси-
фікації та збільшення при-
бутку від коштів, які не по-
трібні для підтримання до-
статнього рівня ліквіднос-

ті», — йдеться в повідомлен-
ні Tesla.

Відтепер Tesla може ін-
вестувати не тільки у крип-
товалюту, а й в інші цифро-
ві активи, золоті злитки, зо-
лоті фонди ETF тощо. У ком-
панії зізналися, що розумі-
ють ризики, пов’язані з ви-
користанням біткоїнів: «Ми 
віримо, що наш запас бітко-
їнів високоліквідний. Однак 
цифрові активи можуть зі-
ткнутися з волатильністю 
ринкових цін».

Нагадаємо, що глава Tesla 
Ілон Маск і раніше впливав 
на вартість криптовалюти. 
Минулого тижня він своїми 

твітами спричинив зростан-
ня вартості Dogecoin — ку-
медного жарту на криптова-
люту, названого на честь ін-
тернет-мему Doge. Після під-
тримки Маска ціна Dogecoin 
збільшилася на 50%.

Однак якщо Dogecoin тор-
гується по 0,05 долара за 
одиницю, то біткоїни — од-
на з найдорожчих і найпо-
ширеніших криптовалют у 
світі. Наприкінці січня Маск 
розмістив хештег #bitcoin 
у своїй біографії в Twitter-
акаунті, після чого біткоїн 
подорожчав на 19%.

Під час сесії запитань і від-
повідей у додатку Clubhouse 

(див. «УК» №26) Маску по-
ставили запитання, як він 
ставиться до біткоїна. Він 
відповів, що дуже пізно від-
крив його для себе. За слова-
ми мільярдера, він мав купи-
ти його ще вісім років тому.

З огляду на магічний вплив, 
який Ілон Маск має на ціну 
біткоїна, варто очікувати по-
дальшого подорожчання цієї  
криптовалюти, особливо як-
що Tesla прийматиме її як 
плату за свої електромобілі. 

Аналітик Wedbush Ден Івс 
повідомив, що Маск і Tesla з 
головою поринули у ринок 
криптовалюти, що в кінцево-
му підсумку може позитивно 
позначитися на акціях ком-
панії.

«Цей крок може стати ве-
ликим імпульсом для ак-
тивів Tesla, оскільки дедалі 
більше інвесторів, оцінюючи 
бізнес, беруть до уваги бітко-
їни і криптовалюту, які має у 
власності компанія», — пові-
домив Івс.

Раніше стало відомо, що 
вартість активів Ілона Маска 
за тиждень зросла на 11,5 мі-
льярда доларів. За підрахун-
ками Forbes, статки бізнес-
мена досягли 184,3 мільярда.

Пандемія виникла через зміну клімату на Землі 
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

COVID-19. Причину виник-
нення коронавірусної інфекції 
до кінця ще не вивчено, тому 
багато фахівців досліджують це 
питання. Науковці з Кембридж-
ського університету запропо-
нували власну версію появи 
SARS-CoV-2.

Згідно з їхніми досліджен-
ням, пандемію могла спрово-
кувати зміна клімату. Зазначе-
но, що кліматичні зміни, зокре-

ма підвищення температури по-
вітря і вмісту вуглекислого газу 
в атмосфері, зробили півден-
ний Китай сприятливим місцем 
для мешкання більшості видів 
кажанів, які переносять корона-
віруси.

Це сталося через те, що гло-
бальні викиди парникових га-
зів за останнє сторіччя вплину-
ли на ріст рослин і дерев. Уна-
слідок цього в південнокитай-
ську провінцію Юньнань пере-
бралося 40 нових видів кажа-
нів, які могли стати переносни-

ками близько 100 типів корона-
вірусу, кажуть дослідники.

Щоб довести свою теорію, во-
ни створили карту рослиннос-
ті світу, якою вона була століття 
тому, і використовували інфор-
мацію про потреби в рослин-
ності різних видів кажанів. По-
рівняння з картою теперішнього 
часу дало їм змогу побачити, як 
видове багатство кажанів змі-
нилося у всьому світі за остан-
нє сторіччя через зміну клімату.

Науковці пояснили, що зміна 
клімату не тільки вплинула на 

поширення кажанів, а й спричи-
нила нові взаємодії між твари-
нами й вірусами, що спровоку-
вало появу більш шкідливих ві-
русів, йдеться на сайті Phys.org.

На півдні Китаю мешкають 
ящірки і змії, які теж могли бути 
проміжними господарями для 
SARS-CoV-2. Імовірно, вірус пе-
рейшов від кажанів до цих тва-
рин, яких потім продали на рин-
ку в Ухані, де вперше стався 
спалах коронавірусної інфекції 
серед людей, який переріс у сві-
тову пандемію.

Білл Гейтс назвав дві загрози, які очікують  
на людство після пандемії

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ЩО НАС ЧЕКАЄ? Засно-
вник Microsoft мультимільяр-
дер і філантроп Білл Гейтс зая-
вив в інтерв’ю YouTube-каналу 
Veritasium, що загрози для люд-
ства, до яких світ зовсім не го-
товий, після подолання корона-
вірусної пандемії –– зміна клі-
мату і біотероризм.

На його думку, щороку рі-
вень смертності через зміни 
клімату буде навіть більшим, 
ніж під час нинішньої пандемії.

Друга загроза –– біотеро-
ризм, вважає мультимільяр-
дер: «Хтось, хто захоче завда-

ти шкоди, може створити ві-
рус. А це означає, що ймовір-
ність зіткнутися з цим набага-

то більша, ніж із природними 
епідеміями, подібними до ни-
нішньої».

Раніше засновник Microsoft 
заявив в інтерв’ю німецькому 
виданню Süddeutsche Zeitung, 
що світ не готовий до наступної 
пандемії, яка може бути в де-
сять разів гіршою за пандемію 
COVID-19. 

«Сподіваюся, що через два 
роки ситуація матиме інший 
вигляд. Вакцини, тести, меди-
каменти, епідеміологія, моніто-
ринг –– є багато того, що мож-
на зробити», –– сказав він. На 
думку Гейтса, коронавірус став 
частиною повсякденного жит-
тя тією самою мірою, що й зем-

летруси, торнадо або зміна клі-
мату. І відповідь на такі виклики 
має бути глобальною.

Про своє передбачення шес-
тирічної давності пандемії Гейтс 
сказав: не відчуває задоволен-
ня, що має змогу сказати те-
пер: «А я ж казав». Він підкрес-
лив, що особливо небезпечний 
легкий перебіг захворювання. 
Адже інфіковані люди, не відчу-
ваючи ще симптомів хвороби, 
можуть літати на літаках, їзди-
ти в автобусах, ходити на рин-
ки. Наприклад, у разі лихоман-
ки Ебола пацієнт зазвичай опи-
няється на лікарняному ліжку 
раніше, ніж встигне заразити з 
пів сотні людей. 

Рідкісна монета, 
знайдена у Швеції, 
раніше була відома 
лише на малюнку

Олег ЛІСОВИЙ 
для «Урядового кур’єра»

НУМІЗМАТИЧНА РІДКІСТЬ. Одна зі срібних монет у скарбі епо-
хи вікінгів, який виявили археологи у Швеції, досі була відома науці 
тільки на ілюстрації, якій 230 років. Про цікаву знахідку повідомив 
офіційний сайт Стокгольмського університету.

Скарб срібних монет, що зберігся із часів вікінгів, знайшли то-
рік восени на старій фермі у Віггбюхольмі, на північ від Стокгольма. 
Археологи натрапили на велику кількість срібних монет, яким при-
близно тисяча років. Щоб ідентифікувати монети, дослідники звер-
нулися до Єнса Крістіана Мосгаарда, фахівця з нумізматики.

Мосгаард з’ясував, що монети викарбувано в різних країнах, але 
в один часовий період ––– у 990-ті роки нашої ери. Особливу ува-
гу нумізмата привернула викарбувана в Нормандії монета, яка досі 
була відома тільки з ілюстрації із книжки про французькі гроші, ви-
даної 1790 року. Досі ніхто не бачив цієї монети.

«У старовинній книзі йдеться, що така монета була в одній із 
приватних колекцій, але з 1790 року ніхто її не бачив. Деякі нуміз-
мати вважали, що її зовсім не існувало, а автори щось переплута-
ли. Але тепер у нас є екземпляр цієї рідкісної монети, знайдений у 
Швеції», –– зазначив професор Єнс Крістіан Мосгаард.

Біткоїн подорожчав майже до 45 тисяч доларів США
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Ще 2015 року Білл Гейтс 
передбачив пандемію
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Ця монета існує тільки в одному екземплярі
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