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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 лютого 2021 року
USD 27.9304 EUR 33.8866 RUB 3.7244 / AU 50247.91 AG 766.71 PT 35476.91 PD 66728.52

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

Ангели на сторожі пам’яті
ПОШАНУВАННЯ. Мало збудувати меморіал — слід побудувати країну, за яку Герої Небесної 
Сотні віддали життя

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Революція Гідності стала зна-
ковою історичною подією для 

України та ключовим елементом 
державотворення. Вона визначи-
ла незворотність європейського 

шляху України. А Герої Небесної 
Сотні стали уособленням відваги 
та самовідданості.

«Це висока відповідальність і 
спільне завдання кожного з нас 
— побудувати сильну й квітучу 
європейську Україну, за яку від-
дали життя учасники Револю-

ції Гідності, а також ті, хто про-
довжив захищати цінності Євро-
майдану від російської агресії», 
— наголосив Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль на своїй сторінці у 
фейс буці. 

Днями Кабмін затвердив план 
заходів з ушанування подвигу 

учасників Революції  Гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні на 2021—2025 роки. План пе-
редбачає забезпечення проєкту-
вання, будівництва та функціону-
вання Національного меморіально-
го комплексу Героїв Небесної Сотні 
— Музею Революції Гідності.

Міністерство культури та ін-
формаційної політики розрахо-
вує, що проєктно-будівельні робо-
ти зі створення Музею Революції 
Гідності розпочнуться вже цього  
року. У державному бюдже-
ті-2021 на цей проєкт закла-
дено 50 мільйонів гривень. 

Міністр охорони здоров’я про загальний обсяг 
отримання цих вакцин на рівні 15 млн доз. Постачання 
заплановано з липня 2021 року

На порядку денному — 
мирний сценарій

РЕІНТЕГРАЦІЯ. «Зараз наш сценарій можна умовно назва-
ти «поганий мир краще, ніж гарна війна». І саме за ним руха-
ємося. На останньому засіданні РНБО ми заслухали певну ін-
формацію й ухвалили рішення повернутися, ще переглянути, 
точніше, подивитися на ті п’ять сценаріїв і чітко проаналізувати 
їх на відповідність тому, що ми маємо де-факто зараз», — так 
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував на 
одному з телеканалів підсумки засідання РНБО.

Урядовець переконаний, що Сполучені Штати Америки на-
віть без участі в нормандському форматі можуть зробити біль-
ше для припинення війни на Донбасі. «Наша мета полягає в то-
му, і я не буду кривити душею, щоб США ще активніше допо-
магали протидіяти російській агресії і ще активніше долучили-
ся до трансформації всередині України, щоб ми змогли проти-
діяти тим, хто хоче затягнути країну у минуле», — цитує УНІАН 
слова Дмитра Кулеби. Так само, вважає міністр, США ще не 
вичерпали свій потенціал і щодо деокупації Криму.
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ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

50 млн євро
на оновлення рухомого складу 

Київського метрополітену надасть 
Європейський банк реконструкції  

та розвитку 

«Успішно завершено 
переговори про збільшення 

постачання американської 
вакцини NovaVax. Нам 

підтвердили можливість 
постачання 
додаткових  

5 млн доз».

Уряд дбає про людей 
поважного віку

НА ЧАСІ. 1 березня відбудеться перерахунок виплат 
пенсіонерам — щорічна індексація
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Що слід зробити, аби край за 
Карпатами відповідав статусу західних 
воріт країни, розповідає начальник 
Служби автомобільних доріг у 
Закарпатській області Борис Воловик

ІНФРАСТРУКТУРА

Нові реалії змушують 
українські банки 
переконувати потенційних 
вкладників обирати саме 
їхні продукти 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Інформація 
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією  
за кодами економічної класифікації видатків бюджету 

Офісу Генерального прокурора  
за 2020 рік

Мета діяльності (місія) головного розпорядника: 
забезпечення ефективного здійснення прокурорської діяльності, у тому числі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою
Завдання: 
1) підтримання публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розлідуванням, вирішен-

ня відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуко-
вими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші повноваження; 

2) підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється  
НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних провадженнях, здійснення 
в межах компетенції представництва інтересів держави в суді у відповідних справах;

3) підвищення кваліфікації прокурорів.

КПКВК/КЕКВ КФКВ

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:

план  
на 2020 рік 
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2020 рік

план  
на 2020 рік 
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2020 рік

план  
на 2020 рік 
з урахуван-

ням внесених 
змін

касове  
виконання  
за 2020 рік

Видатки всього за головним розпо-
рядником коштів державного бю-

джету, в т.ч.

7 766 906,0 7 377 748,1 28 925,8 20 290,2 7 795 831,8 7 398 038,3

2110 5 820 046,4 5 638 273,2 4 700,0 4 671,6 5 824 746,4 5 642 944,8

2111 5 483 501,4 5 321 425,8 4 700,0 4 671,6 5 488 201,4 5 326 097,4

2112 336 545,0 316 847,4 0,0 0,0 336 545,0 316 847,4

2120 1 235 124,4 1 119 816,0 1 034,0 928,6 1 236 158,4 1 120 744,6

2210 152 651,4 135 962,7 1 380,7 808,2 154 032,1 136 770,9

2220 17,8 17,8 0,0 0,0 17,8 17,8

2240 243 882,7 231 458,1 1 454,1 685,7 245 336,8 232 143,8

2250 34 641,5 32 276,4 0,0 0,0 34 641,5 32 276,4

2270 129 352,7 104 683,1 2 214,3 1 387,0 131 567,0 106 070,1

2282 1 635,2 857,8 0,0 0,0 1 635,2 857,8

2630 107,6 107,2 0,0 0,0 107,6 107,2

2730 13 248,6 4 049,8 0,0 0,0 13 248,6 4 049,8

2800 119 671,7 94 033,4 900,0 179,4 120 571,7 94 212,8

3110 13 196,8 13 180,1 6 266,0 5 266,0 19 462,8 18 446,1

3122 0,0 0,0 851,6 851,6 851,6 851,6

3132 756,8 650,6 5 149,5 536,5 5 906,3 1 187,1

3142 1 880,7 1 690,2 498,9 498,9 2 379,6 2 189,1

3143 691,7 691,7 0,0 0,0 691,7 691,7

3160 0,0 0,0 4 476,7 4 476,7 4 476,7 4 476,7

у тому числі за бюджетними програмами:

0901010 «Здійснення  
прокурорсько-слідчої  
діяльності, підготовка  

та підвищення кваліфікації 
кадрів прокуратури»

0360 7 652 204,5 7 285 638,4 28 925,8 20 290,2 7 681 130,3 7 305 928,6

2110 5 732 410,3 5 563 486,6 4 700,0 4 671,6 5 737 110,3 5 568 158,20

2111 5 395 865,3 5 246 639,2 4 700,0 4 671,6 5 400 565,3 5 251 310,80

2112 336 545,0 316 847,4 0,0 0,0 336 545,0 316 847,40

2120 1 218 894,0 1 110 942,2 1 034,0 928,6 1 219 928,0 1 111 870,80

2210 150 301,1 134 135,7 1 380,7 808,2 151 681,8 134 943,90

2220 17,8 17,8 0,0 0,0 17,8 17,80

2240 238 759,0 227 484,3 1 454,1 685,7 240 213,1 228 170,00

2250 34 163,0 31 855,1 0,0 0,0 34 163,0 31 855,10

2270 128 038,2 103 926,8 2 214,3 1 387,0 130 252,5 105 313,80

2282 1 635,2 857,8 0,0 0,0 1 635,2 857,80

2630 107,6 107,2 0,0 0,0 107,6 107,20

2730 13 248,6 4 049,8 0,0 0,0 13 248,6 4 049,80

2800 119 571,7 94 014,9 900,0 179,4 120 471,7 94 194,30

3110 11 728,8 11 727,7 6 266,0 5 266,0 17 994,8 16 993,70

3122 0,0 0,0 851,6 851,6 851,6 851,60

3132 756,8 650,6 5 149,5 536,5 5 906,3 1 187,10

3142 1 880,7 1 690,2 498,9 498,9 2 379,6 2 189,10

3143 691,7 691,7 0,0 0,0 691,7 691,70

3160 0,0 0,0 4 476,7 4 476,7 4 476,7 4 476,70

0901030 «Забезпечення 
функцій Спеціалізованою 

антикорупційною  
прокуратурою»

0360 114 701,5 92 109,7 0,0 0,0 114 701,5 92 109,7

2110 87 636,1 74 786,6 0,0 0,0 87 636,1 74 786,6

2111 87 636,1 74 786,6 0,0 0,0 87 636,1 74 786,6

2120 16 230,4 8 873,8 0,0 0,0 16 230,4 8 873,8

2210 2 350,3 1 827,0 0,0 0,0 2 350,3 1 827,0

2240 5 123,7 3 973,8 0,0 0,0 5 123,7 3 973,8

2250 478,5 421,3 0,0 0,0 478,5 421,3

2270 1 314,5 756,3 0,0 0,0 1 314,5 756,3

2800 100,0 18,5 0,0 0,0 100,0 18,5

3110 1 468,0 1 452,4 0,0 0,0 1 468,0 1 452,4

Південним міжобласним територіальним відділенням 
Антимонопольного комітету України, 

у зв’язку із неможливістю вручення вимоги від 30.12.2020  
№ 65-02/3729 про надання інформації ТОВ «Лідер індастрі трейдінг» 

(вул. Велика Васильківська, 143/2, м. Київ, 03150, 
ідентифікаційний код — 40515493) за місцезнаходженням, 

вказану вимогу розміщено на офіційному 
веб-сайті АМКУ https: //southmtv.amcu.gov.ua.

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора 

повідомляє про те, що після смерті Левченко Віри Данилівни, 

30.01.1939 року народження, яка померла 15.08.2020 року, 

відкрилася спадщина. 

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, 

запрошуються до відокремленого підрозділу IV-ї ХМДНК за адресою: 

м. Харків, вул. Василя Мельникова, 2.

Втрачене посвідчення 
громадянина учасника 

ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС  

категорії 2 серії А № 041263 
від 21.04.1993 року, видане 

Київською обласною державною 
адміністрацією на ім’я Лозенка 

Олександра Андрійовича,  
вважати недійсним.

Відкрилася спадщина після 
померлого 08 серпня 2020 року 
Каратунова Віктора Олексійови-

ча, 28 травня 1934 року народжен-
ня. Усім спадкоємцям пропонуєть-

ся звернутися до нотаріуса 
Череватенко Ольги Миколаївни 
протягом місяця від публікації 

за адресою: м. Харків, 
пр. Л. Свободи, 35.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ 
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ УКРАЇНИ ДО 2035 РОКУ
Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою отримання та врахування зауважень і пропо-

зицій громадськості на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (www.mepr.gov.ua) у під-
розділі «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам» оприлюднено Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєк-
ту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року (далі — Звіт про СЕО) та проєкт Державної стратегії управ-
ління лісами України до 2035 року (далі Державна програма).

Проведення громадських слухань не планується.
Зауваження і пропозиції до Звіту про СЕО та проєкту  Державної програми подаються у письмовому вигляді до Депар-

таменту з питань надрокористування та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Украї-
ни на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, або на електронну адресу: tarasovai@mepr.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій до «24» березня 2021 року, або 30 днів з дня опублікування. Пропозиції і заува-
ження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Оголошення 
про проведення конкурсу щодо будівництва житла для військовослужбовців  
та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони

1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони України, ЄДРПОУ 00034022.
2. Предмет конкурсу: відбір пропозицій щодо будівництва житла для військовос-

лужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках в м. Миколаїв, кадастрові номери 
4810137200:01:022:0015, :0014, :0013, :0005 та в Васильківському районі Київської області, 
кадастровий номер 3221455300:03:007:0129.

3. Подання конкурсних пропозицій до 11:00 год. 24.03.2021, розкриття: 14:30 год. цьо-
го ж дня за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 5а. Тел. для довідок (044) 271-39-
10, (044) 271-39-20.

4. Детальна інформація стосовно проведення конкурсу та вимоги до конкурсної докумен-
тації на веб-сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупів-
лі» — Оголошення.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Лано-
вик Едуарда Тимофійовича як відповідача в судове засі-
дання у справі за позовом Коваленко Світлани Миколаїв-
ни до Лановика Едуарда Тимофійовича, третя особа — Бу-
чанська міська рада Київської області, про визначення міс-
ця проживання дітей до досягнення ними 14-ти річного ві-
ку, яке призначене на 26.02.2021 о 13 год. 30 хв. у примі-
щенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань № 703.

У разі неявки Відповідача у судове засідання справа буде 
розглянута за наявними у справі доказами. 

Суддя І. О. Макаренко

Повідомляємо, що керівним органом Товариства з об-
меженою відповідальністю «CAPMAT», код ЄДРПОУ — 
13326217, згідно з Протоколом Загальних зборів Учасників 
товариства № 01-21, від 17 лютого 2021 року було прийня-
те рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства з 
2 880 000 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят тисяч гри-
вень) до 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень) шляхом про-
порційного зменшення вкладів Учасників.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій 
формі за юридичною адресою товариства: Україна, 21003, 
м. Вінниця, провулок Лютневої революції, буд. 4 А., в 30-ден-
ний строк з дати публікації цього оголошення.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду  
Донецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 296/7349/17 за обвинуваченням Панько Романа Григоровича, 
Байрачного Андрія Миколайовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Панько Романа Григоровича, 
Байрачного Андрія Миколайовича у судове засідання на 2 берез-
ня 2021 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя Стадченко О. В.

Втрачені свідоцтво 
про спадщину, техпаспорт, 

посвідчення водія,  
свідоцтво про право влас-
ності на кв. 30 в буд. 21 по 
вул. Гвардійців-Широнін-

ців у м. Харкові, військовий 
квиток, диплом технічної 

освіти текстильного техніку-
му на ім’я Балабая Валерія 

Вікторовича,  
вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в судове засідання

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 
КПК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 01.03.2021 о 16.00 год. 
у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. 
Навроцького, 5, для участі в судовому засіданні як обвинувачений. 

Обвинувачений Аверін К. Є. зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим 

про дату, час та місце розгляду справи. 
Суддя В. М. Микитенко

Приватний нотаріус Одеського 
міського нотаріального округу 

Шевиріна А. О. сповіщає про відкриття 
спадщини до майна Мартинюка Василя 

Володимировича, 1946 року народження, 
померлого 29 серпня 2020 року 
та розшукує його спадкоємців: 

сина Мартинюка Володимира Васильови-
ча, дочку Мартинюк Ольгу Василівну, 

котрих прошу звертатись до мене 
до 01 березня 2021 року за адресою: 

місто Одеса, вулиця Краснова, 
будинок 7, квартира 2.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Гнатовський Федір Костянтинович, 06.12.1985 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Куй-
бишева, буд. 179, кв. 68, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 26.02.2021 року о 09 год. 00 хв. до старшо-
го слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької облас-
ті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції  
Бурикіна В. В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десант-
ників, буд. 20, для допиту як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при 
здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22020050000000183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
21.10.2020 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст.139 КПК України.
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Принц Гаррі і Меган Маркл 
чекають на другу дитину
ПРАВНУКИ КОРОЛЕВИ. Єлизавета II стане прабабусею вдесяте

Ярослав САДОВИЙ 
для «Урядового кур’єра»

Принц Гаррі й Меган 
Маркл повідомили, що 

у них з’явиться друга дити-
на. Це офіційно підтверди-
ли їхні представники амери-
канським ЗМІ. Стать дити-
ни і термін появи на світ по-
ки що не розголошують, про-
те джерело US Weekly пові-
домило, що народження ма-
люка слід очікувати напри-
кінці весни. Про вагітність 
герцогині повідомили 14 лю-
того представники пари, а в 
Instagram фотографа Місана 
Гаррімана з’явилося чорно-
біле фото, на якому видно, що 
Меган Маркл при надії.

«Ми можемо підтвердити, 
що Арчі стане старшим бра-
том, — йдеться в заяві пред-
ставників принца Гаррі й Ме-
ган Маркл, поширеній в аме-
риканських ЗМІ. — Герцог і 
герцогиня Сассекські пере-
повнені щастям в очікуванні 
другої дитини».

Видання US Weekly пові-
домило, що колишня актри-
са не скаржиться на здоров’я. 
«Меган почувається чудо-
во, вона щаслива і здоро-
ва, — йдеться у повідомлен-
ні. — Меган і Гаррі з натхнен-
ням готуються подарувати 

Арчі братика або сестричку 
і на сьомому небі від того, що 
в їхній родині з’явиться по-
повнення. Мрія здійснюється. 
Меган завагітніла торік. Ко-
ролева Великобританії Єли-
завета II стане прабабусею 
вдесяте». 

Про ймовірне поповнення 
родини герцогів Сассекських 
стали говорити незабаром 
після народження первістка 
Арчі Гаррісона 6 травня 2019 
року. У липні 2019-го коро-
лівський біограф Кеті Ніколл 
заговорила, що принц Гаррі 
та Меган Маркл, напевно, на-
родять другу дитину. «Дже-
рела, близькі до пари, сказа-

ли, що вона хоче мати велику 
сім’ю», — заявила Ніколл ви-
данню IBT.

У листопаді 2019-го букме-
кери у Великій Британії ста-
ли приймати ставки на те, що 
герцоги ось-ось оголосять про 
другу вагітність Меган, а спо-
стерігачі шукали підтвер-
дження цього в жестах і сло-
вах пари. Вони звернули ува-
гу, що 8 листопада на захо-
ді, присвяченому пам’яті ге-
роїв війни, у Вестмінстер-
ському абатстві зірка серіа-
лу «Форс-мажори» тримала 
руки на животі, а 9 листопада 
під час зустрічі герцогів Сас-
секських із дружинами сол-

датів британської армії у Він-
дзорі принц Гаррі з’ясовував, 
що відбувається, коли в сім’ї 
з’являється друга дитина. 

«Гаррі було дуже ціка-
во, як ітимуть справи із дру-
гою дитиною. І ми підбадьо-
рювали їх обох, щоб вони за-
вели другого малюка», — зі-
зналася одна із присутніх на 
зустрічі мам виданню Forces 
Network.

Джерела таблоїдів навіть 
передбачили, що другу дити-
ну Меган Маркл захоче на-
родити на батьківщині, в Ка-
ліфорнії. 

«Меган уже сказала дру-
зям, що коли настане час 
народжувати вдруге, во-
на б хотіла зробити це в Лос-
Анджелесі, де народилася і 
виросла, — йдеться у видан-
ні News. — Вона сказала, що 
під час вагітності у Великій 
Британії без друзів і рідних 
їй було дуже самотньо і три-
вожно, тож наступного разу 
вона хоче вчинити по-іншому 
й порушити традицію заради 
власного блага, хоч це може 
декого роздратувати».

І на початку 2020 року пара 
оголосила, що відмовляється 
від королівських обов’язків і 
залишає Велику Британію, 
оселившись спочатку в Ка-
наді, а навесні 2020-го принц 
Гаррі і Меган Маркл пере-
їхали до Каліфорнії.

Коли дієта заважає 
схуднути

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ПОРАДА ДІЄТОЛОГА. Експерт-дієтолог поділилася цікавою 
інформацією. У відеоролику вона розповіла, коли дієти не те 
що не допомагають, а навпаки, заважають схуднути. За сло-
вами Лієнн Ворд, для активного зменшення ваги необхідно ма-
ти швидкий метаболізм. А коли людина тривалий час перебу-
ває на дієті, її метаболізм сповільнюється, і жир перестає зго-
рати так, як хотілося б, повідомляє  Daily Mail. Тож для того, 
щоб пришвидшити метаболізм, дієтолог радить ненадовго по-
збутися дефіциту калорій. Важливо зберегти активні тренуван-
ня і здоровий сон.

«Коли ви добре харчуєтеся, регулярно тренуєтесь і добре 
спите, рівень обміну речовин має бути хорошим. Найгірше, що 
ви можете зробити для схуднення, — це тривалий дієтичний 
режим», — каже дієтолог. 

Тисячі людей, які бачили відео Лієнн Ворд, сказали, що ско-
ристаються її порадами, щоб поліпшити свій метаболізм і схуд-
нути. Інші заявили, що припинять дієти і надаватимуть перева-
гу вживанню корисніших продуктів. Ворд акцентувала, що лю-
дям, які хочуть схуднути, необхідно спати по 7—9 годин на до-
бу. Важливу роль відіграє не тільки кількість, а й якість відпо-
чинку.

Ілон Маск створить власну криптовалюту марскоїн
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

MARSCOIN. Американ-
ський підприємець, за-
сновник компаній Tesla 
і SpaceX Ілон Маск зая-
вив, що має намір створи-
ти криптовалюту марскоїн. 
Про це він повідомив на сво-
їй сторінці у Twitter. Він по-
обіцяв підтримати власни-
ків криптовалюти dogecoin 
під час продажу великої 
частини своїх заощаджень, 
щоб уникнути концентрації 
коштів. Користувачі мережі 
у відповідь на заяву підпри-
ємця запропонували Мас-
кові створити власний ілон-

коїн. Марскоїн, запропону-
вав свій варіант один із фа-
нів Ілона. Мільярдер зра-
дів пропозиції й зазначив, 
що саме так він і назве свою 
криптовалюту.

Криптовалюта dogecoin 
— валюта-мем, яку створи-
ли 2013 року. Її назвали на 
честь інтернет-мема Doge. 
Мем — фотографія собаки 
породи сіба-іну на прізвись-
ко Кабос. Особливість крип-
товалюти — короткий пері-
од початкового майнінгу.

4 лютого 2021 ро-
ку Ілон Маск після пере-
рви два дні повернувся у 
Twitter з повідомлення-
ми про криптовалюту-мем 

dogecoin. За кілька годин ці-
на на валюту зросла на 76%.

Усе почалося з того, що 
Маск поділився фотогра-
фією ракети, яка летить на 
Місяць, і додав твіт з одним 
словом: «Doge». Потім по-
ділився мемом з найвідомі-
шим епізодом з мультфіль-
му «Король Лев» і зробив 
ще кілька повідомлень. По-
відомлення отримали де-
сятки тисяч ретвітів і при-
звели до зростання ціни на 
dogecoin.

8 лютого 2021 року крип-
товалюта із зображенням 
собаки сіба-іну досягла ре-
кордної позначки. Вартість 
токена піднялася до піку 8,2 

цента з ринковою капіталі-
зацією 10,5 мільярда дола-
рів.

Біткоїн (Bitcoin) — елек-
тронна валюта, концепт 
якої оприлюднив Сатосі На-
камото 2008 року і пред-
ставив 2009-го. Він базу-
ється на самоопублікова-
ному документі Накамо-
то. Спочатку ця крипто-
валюта коштувала всьо-
го кілька центів і майже не 
привертала уваги громад-
ськості. Тільки 2013 року 
курс біткоїна вперше подо-
лав позначку 1000 доларів. 
Станом на 8 січня 2021-го  
вартість біткоїна переви-
щила 45 тисяч доларів.

А ТИМ ЧАСОМ

Королева Єлизавета II відреагувала на нови-
ну, що її онук принц Гаррі і його дружина дадуть 
інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінф-
рі. Шоу вийде напередодні 8 березня, і багато хто 
вважає, що воно буде відвертим і скандальним. 

Позицію королеви висловила оглядач Daily Mail 
Ребекка Інгліш: «Герцоги Сассекські більше не 
входять до складу королівської сім’ї, й будь-які рі-
шення, які вони приймають щодо ЗМІ, — їхня осо-
биста справа. У новому статусі вони не повинні ін-
формувати королеву про такі плани», — написа-
ла вона у Twitter.

Передбачають, що Меган розповість Опрі про 
заміжжя і материнство, те, як вона приєдналася 
до британської королівської сім’ї. Співрозмовниці 
обговорять благодійність Меган. Пізніше до шоу 

приєднається принц Гаррі, з яким вони поговорять 
про переїзд у США і плани на майбутнє. Стало ві-
домо, що чоловіка британської королеви Єлиза-
вети II 99-річного принца Філіпа днями госпіталізу-
вали через погане самопочуття. Про це повідоми-
ли в Букінгемському палаці.

«Його королівську високість герцога Единбурзь-
кого доставили в лондонську лікарню імені короля 
Едуарда VII у вівторок увечері, 16 лютого, після то-
го, як йому стало зле», — йдеться у повідомленні. 

Госпіталізація — запобіжний захід, який рекомен-
дував лікар. Заплановано, що герцог проведе в лі-
карні кілька днів для обстежень і відпочинку. Хоч гер-
цог Единбурзький має міцне здоров’я, його госпіталі-
зують уже не вперше. Раніше Єлизавета II разом з 
чоловіком зробила щеплення від коронавірусу.

Ліворуч принц Гаррі і Меган Маркл із сином Арчі, праворуч — в очікуванні другої дитини
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