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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 3 лютого 2021 року
USD 28.0589 EUR 33.7913 RUB 3.715 / AU 51486.96 AG 770.03 PT 30870.68 PD 62840.15

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

Прем’єр-міністр про докладне опрацювання урядом 
питання повернення вже відомих форм адаптивного 
карантину 

США посилюють 
проукраїнську риторику 

НОВА СТОРІНКА. Санкції проти Росії за її агресію на Донба-
сі й у Криму мають залишатися до повного виконання Москвою її 
зобов’язань з мирного врегулювання створених нею конфліктів. 
Це стало однією з тем першої телефонної розмови міністра закор-
донних справ Дмитра Кулеби з державним секретарем США Енто-
ні Блінкеном. 

Оскільки за океаном знову прозвучала теза про непохитну під-
тримку суверенітету й територіальної цілісності України, її євроат-
лантичних прагнень, Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової ад-
міністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку 
України. Разом з наданням летальної зброї, повідомляє пресслужба 
МЗС.  Україна позитивно ставиться до посилення ролі США у дипло-
матичних зусиллях з урегулювання російсько-українського зброй-
ного конфлікту й деокупації Донбасу та Криму. «Росія має відчути, 
що ціна агресії надто велика, аби її продовжувати», — підкреслив 
Дмитро Кулеба, запевнивши, що Україна готова й надалі відігравати 
роль надійного європейського партнера США у регіоні Чорного мо-
ря та Центральній Європі.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

2,2 млрд дол.
у вигляді трьох траншів від 

Міжнародного валютного фонду 
розраховує отримати, за даними НБУ, 

Україна в 2021 році

«Аналіз свідчить, що є 
регіони, у яких можливе 

послаблення карантинних 
заходів  до рівня, який 

відповідав «жовтій» та 
«зеленій» зонам».

Держбюджет у січні 
перевиконано

НАДХОДЖЕННЯ. Доходи загального фонду становлять  
106,5% плану 
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Наскільки спрацьовує стратегія 
залучення молоді з тимчасово 
окупованих Донбасу та Криму 
до українських навчальних 
закладів

ОСВІТА

Переселенка з Луганська Олена 
Логвіненко разом з однодумцями 
створила кафе, в якому професійних 
навичок набуває молодь з 
обмеженими можливостями
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, 
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів  

(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, 
за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної 
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших 
матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час проведення проміжних виборів 

народних депутатів України 28 березня 2021 року 
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-

рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребуває кримінальне провадження, внесене 6 черв-
ня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5  
ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 
20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати 
спеціальне судове провадження стосовно обвинувачено-
го Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 
обвинувальний акт призначено до судового розгляду у да-
ному кримінальному провадженні. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупцій-
ний суд викликає в судове засідання на 14 год. 00 хв. 
12 лютого 2021 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія 
Володимировича, 06.06.1967 року народження, для роз-
гляду вищезазначеного кримінального провадження (су-
дове засідання відбудеться в приміщенні Вищого анти-
корупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом. 

Головуючий суддя Майсак С. М. 
Судді: Крикливий В. В., Хомзін Т. Р.

На виконання вимог ч. 1 ст. 297-5 КПК України до-
водимо до відома підозрюваних Тиднюка Віктора 
Андрійовича, 05.09.1988 року народження та Тенді-
та Олександра Івановича, 15.07.1981 року народжен-
ня, що слідчим суддею в справі № 757/3290/21к вста-
новлено строк ознайомлення Вам та Вашим захис-
никам з матеріалами кримінального провадження до 
10.02.2021.

Після вказаної дати Ви і Ваші захисники будуть 
вважатись такими, що реалізували своє право на до-
ступ до матеріалів кримінального провадження. Од-
ночасно після вказаної дати захисникам будуть не-
відкладно вручені обвинувальні акти, реєстр матеріа-
лів досудового розслідування та цивільні позови по-
терпілих.

Повторно, роз’яснюємо, що підозрювані мають 
право доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, з можливістю робити копії або відображен-
ня таких матеріалів, яке вони можуть реалізувати 
як особисто, так і через захисників, щоденно у ро-
бочі дні, за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 
18. Контактна особа: прокурор Малашич Ю. Ю.,
тел. 0980995686.

Оголошення про виклик обвинувачених при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Біловодський районний суд Луганської області ви-

кликає для розгляду в порядку спеціального судово-
го провадження в об’єднаному кримінальному про-
вадженні за ч. 2 ст. 110 КК України як обвинуваче-
них: Сергеєнкову Ірину Анатоліївну (29.03.1969 р.н., 
адреса реєстрації: вул. Центральна, 141/1, смт Біло-
водськ, Біловодський район, Луганська область) та 
Пронька Юрія Олександровича (02.04.1962 року на-
родження, адреса реєстрації: вул. Юрченка, 92, с. Ба-
раниківка, Біловодський район, Луганська область) 
на 11 годину 00 хвилин 12 лютого 2021 року.

Слухання справи відбудеться у приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ, Луган-
ська область.

З дня опублікування оголошення обвинувачені 
вважаються повідомленими про дату, час та місце 
слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.

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 стосовно Фролова Вадима Вікторовича 
у вчиненні 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 11.02.2021 року о 
10-30 год., 18.02.2021 року о 10.30 год. та 19.02.2021 ро-
ку об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, 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.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна контора 
(відокремлений підрозділ) у зв’язку з оформленням спадщини 

повідомляє про розшук можливих спадкоємців Приходька 
Миколи Івановича, 23 травня 1957 року народження, який помер 

6 квітня 2017 року. Просимо зацікавлених осіб у строк 
до 01 березня 2021 року звернутися до нотаріальної контори 

за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «Вівальді Д»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41035134)

Антимонопольним комітетом України прийнято рішення № 772-р від 10.12.2020 про порушення товариством з об-
меженою відповідальністю «Вівальді Д» (ідентифікаційний код юридичної особи 41035134) законодавства про захист 
від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману та накладенння штрафу у розмірі 6 900 000 гривень.

Текст вказаного рішення Комітету розміщено на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amcu.gov.ua) в розділі 
«Законодавство - Рішення АМКУ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист від еко-
номічної конкуренції».

У П’ятій Харківській міській дер-
жавній нотаріальній конторі відкри-
то спадкову справу до майна помер-
лої 14.06.2020 року Мітенко Вікторії 
Михайлівни, 09.05.1947 року наро-
дження. Усіх можливих спадкоємців 
просимо звернутися до нотаріальної 
контори за адресою: м. Харків, вул. 
Валентинівська, 27-Г.

22.01.2021 Національний банк України прийняв рішення 

про виключення з Державного реєстру фінансових установ 

Кредитної спілки «ГУДВІЛ- КРЕДИТ»(ЄДРПОУ 34323988). 

Відповідне рішення було прийняте на підставі заяви 

вказаної кредитної спілки.

Національний банк України відповідно до статті 77 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» повідомляє, що Правління 

Національного банку України 26 січня 2021 року вирішило 

відкликати банківську ліцензію та ліквідувати AT «Місто Банк». 

Повний текст рішення оприлюднено на сторінках офіційного 

інтернет-представництва Національного банку України з урахуванням 

вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Відкрилася спадщина після померлого 24 червня 2020 року 

Санамяна Альберта Рубеновича, 15 лютого 1937 року народження. 

Розшукуються його спадкоємці, яким пропонується протягом місяця 

від публікації звернутися до нотаріуса Череватенко Ольги Миколаївни 

за адресою: м. Харків, проспект Людвига Свободи, 35.

Розшукуються спадкоємці громадянки Луганської 
Лідії Миколаївни, 07 лютого 1947 року народжен-
ня, померлої 29 червня 2020 року в місті Бердянськ 
Запорізької області, з метою з’ясування підстав для 
закликання їх до спадкування. Спадкоємців прошу 
звернутися протягом одного тижня з дня публіка-
ції цього оголошення до приміщення, що є робочим 
місцем приватного нотаріуса Бердянського міського 
нотаріального округу Запорізької області Бондарен-
ко Є. Д. за адресою: 71118, Запорізька область, міс-
то Бердянськ, вулиця Шмідта/проспект Праці, 3/45, 
офіс 19. Тел. (06153) 4-60-05; (068)3147386.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, від-

повідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК 
України, викликає підозрюваного Горностаєва Ва-
лентина Олександровича, 05.10.1962 р.н., зареє-
строваного за адресою: вул. Стаханівська, буд. 180,  
м. Горлівка, Донецька обл., 08 лютого 2021 року  
о 10 год. 00 хв. до Національного антикорупційно-
го бюро України (вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ) 
до детектива Національного бюро Лазарчука Р. Б. 
(тел.: (044) 3639713) для допиту як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 52020000000000497 
від 04.08.2020.

Повістка про виклик
Національне антикорупційне бюро України, від-

повідно до вимог ст.ст. 111, 112, 133, 135, 137 КПК 
України, викликає підозрюваного Шмигуля Ігоря 
Олеговича, 02.06.1966 р.н., зареєстрованого за адре-
сою: проспект 25-Річчя РККА, буд. 14, кв. 65, м. До-
нецьк, 8 лютого 2021 року о 14 год. 30 хв. до Наці-
онального антикорупційного бюро України (вул. Ва-
силя Сурикова, 3, м. Київ) до детектива Національно-
го бюро Лазарчука Р. Б. (тел.: (044) 3639713) для до-
питу як підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 52020000000000497 від 04.08.2020.

Закликаються до спадкування Мороз Євген 
Вікторович, 29 листопада 1980 р.н., та Мороз 
Альона Вікторівна, 22 січня 1972 р.н., після 

смерті МОРОЗА ВІКТОРА БОРИСОВИЧА, який 
народився 05 серпня 1952 року у місті Дніпрі, 

померлого 13.07.2020 року. Звертатись 
до приватного нотаріуса Дніпровського 

міського нотаріального округу Котенок Тамари 
Василівни, моб.тел. +38(096)3560109, 

та на поштову скриньку notarkotenok@i.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Вишновецький Сергій Володимирович, 

27.05.1962 р.н., уродженець с. Лози, Антрацитівського райо-
ну Луганської області, житель с. Кошари, вул. Першотравне-
ва, 20, Антрацитівського району Луганської області, на під-
ставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно 
з’явитися 08 лютого 2021 року о 13-45 год. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 
поверх, зал № 19, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Вишновецького Сергія Володимировича, 
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Лазарів О. Б.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Звольського Вадима Володимировича, 1964 
р.н. як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/4949/18 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України під головуванням судді Покатіло-
ва О. Б. в судові засідання, що відбудуться 18 люто-
го 2021 року о 12.00 год. та 09 березня 2021 року о 
09.30 год. в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м Житомир, майдан 
Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає 
Габову Юлію Юріївну як обвинувачену у кримінальному 
провадженні № 296/133/17 по обвинуваченню у вчинен-
ні кримінального  правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України під головуванням судді Покатілова О. Б. у судо-
ві засідання, що відбудуться 08 лютого 2021 року о 15.00 
год. та 26 лютого 2021 року о 14-30 год. в приміщенні 
Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 301-1.

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-

жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Іванова Святослава Юрійовича як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні № 296/9559/20 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України під головуванням 
судді Янчук Н. П. у підготовче судове засідання, що 
відбудеться 12.02.2021 року о 09:00 год,, в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання
обов’язкова.

8. ТОВ «Аеролімузин»
(ООО «Аэролимузин»)
відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб  
Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 1065047059395
місцезнаходження юридичної особи:
141580, Московська область, Сонячногірський район, с. Дубровки, 
вул. Аеропортівська, будинок 5
(141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня  
Дубровки, ул. Аэропортовская, дом 5)

повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та пере-
везень територією України

три роки

9. Федеральна державна бюджетна установа «Державна авіакомпанія «223 
Льотний загін» Міністерства оборони Російської Федерації
(Федеральное государственное бюджетное учереждение «Государствен-
ная авиакомпания «223 Летный отряд» Министерства обороны  
Российской Федерации)
відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Росій-
ської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 1035010206989
місцезнаходження юридичної особи:
141110, Московська область, м. Щолково, вул. Аеродромна, будинок 2, 
будівля 1
(141103, Московская область, г. Щелково, ул. 
строение 1)

повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та пере-
везень територією України

три роки

ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «ПОБЄДА»
(ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА»)

11. ТОВ «АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНВЕСТИЦІЇ СЕРВІС»
(ООО «АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИИ СЕРВИС»)
відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб  
Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 1145047010932
місцезнаходження юридичної особи:
141402, Московська область, м. Хімки, Міжнародний аеропорт  
«Шереметьєво», володіння 5, приміщення 507/1
(141402, Московская область, г. Химки, Международный аэропорт  
«Шереметьево», владение 5, помещение 507/1)

повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та пере-
везень територією України

три роки

12. Федеральне державне унітарне підприємство «Державна корпорація  
з організації повітряного руху в Російській Федерації»
(Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в Российской  
Федерации»)
відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб  
Російської Федерації:
основний державний реєстраційний номер — 1027739057500
місцезнаходження юридичної особи:
125993, м. Москва, просп. Ленінградський, будинок 37, корпус 7

повне припинення транзиту 
ресурсів, польотів та пере-
везень територією України

три роки
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

У Чорнобильській зоні 
живуть дикі корови
ФАУНА. Здичавілі свійські тварини поводяться, як предки-тури

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Цікавим спостереженням 
поділилися співробітни-

ки Чорнобильського радіа-
ційно-екологічного біосфер-
ного заповідника. Вони вже 
понад три роки спостеріга-
ють за життям стада диких 
корів, поведінка якого істот-
но відрізняється від того, що 
можна побачити у свійських 
тварин.

Велика рогата худоба, яка 
народилася і живе в дикій 
природі без нагляду людей, 
стала поводитися, як тури: 
тварини об’єдналися в орга-
нізовану групу, де дотриму-
ються жорсткої ієрархії. У 
стаді захищають молодняк 
і успішно виживають в ото-
ченні природних ворогів. 

На відміну від звичайно-
го сільського стада, здичавілі 
тварини діють структурова-
но і злагоджено. Телята три-
маються між дорослим би-
ком і коровами у найбезпеч-
нішому місці. Захист телят 
— пріоритетне завдання всіх 
тварин у стаді. Головний бик, 
найстарший і найсильніший, 
не виганяє молодих самців, а 
зберігає їх у групі для захис-
ту від хижаків. Місце у стаді 
є тільки тим бикам, які пово-
дяться спокійно і не запере-
чують лідерської ролі аль-
фа-самця.

Колись у цих лісах меш-
кали дикі предки здичавілих 
корів тури. Їхній ареал — уся 
лісова і степова зона Євра-
зії. Разом із тарпанами та зу-
брами тури створювали від-
криті ландшафти шляхом 
активного впливу на ґрунт і 
рослинність. Ці тварини були 
необхідним чинником існу-
вання степу й лісів. За це на-

уковці назвали їх екосистем-
ними інженерами.

Фотознімки унікального 
стада з’явилися на сторінці 
Чорнобильського радіацій-
но-екологічного біосферно-
го заповідника у Facebook. Їх 
зробила група дослідників, 
готуючись до зйомок доку-
ментального фільму про зо-
ну відчуження, яку охоро-
няють. 

Стадо здичавілих корів у 
заповіднику з’явилося вна-
слідок смерті їхніх колиш-
ніх господарів — самопосе-
ленців із села Луб’янка. Ко-
рови вподобали велику те-
риторію біля річки Ілля в 
західній частині Чорнобиль-
ської зони відчуження, роз-
множилися. 

Це не вперше на цій тери-
торії. Майже 35 років тому 
вже існувало стадо дикої ху-
доби. Після аварії на ЧАЕС 
майже рік здичавілі корови 
блукали навколо колишньо-
го села Чистогалівка. Пізні-
ше їх перегнали до експери-
ментального господарства в 
с. Нові Шепеличі.

Крім зроблених фотока-
дрів, що вражають, фахів-
ці провели наукові спосте-
реження. Вони оцінили стан 
худоби, підрахували кіль-
кість особин у стаді. Молод-
няк виявляє хорошу адап-
тацію до холоду. Більшість 
тварин на вигляд абсолютно 
здорові, тільки у бика-вожа-
ка є проблеми з правим оком.

Цей приклад дає змогу на-
уковцям аналізувати не тіль-

ки процеси реінтеграції одо-
машнених видів у дику при-
роду, а й робити висновки про 
роль в екосистемі й звичках 
їхніх предків турів. Судячи з 
поведінки здичавілого чорно-
бильського стада, ці вимерлі 
тварини були комунікабель-
ними, соціальними й інтелек-
туально розвиненими. Вони 
мешкали переважно в лісах і 
дуже рідко ставали здобиччю 
хижаків, навіть вовків.

Для науки найважливіше, 
що приклад повернення ве-
ликих травоїдних у позбав-
лені людської присутності 
екосистеми Полісся демон-
струє, яку важливу роль во-
ни в них виконують. Дикі ко-
рови, як колись тури, працю-
ють живими газонокосарка-
ми. Поїдаючи значну масу 
однорічної рослинності, вони 
прополюють ліс від бур’янів 
і повертають в ґрунт пожив-
ні речовини в переробленому 
вигляді. З 1627 року в Європі 
не залишилося жодного ди-
кого тура, тому спостерігати 
природні процеси в місцевих 
екосистемах неможливо вже 
майже чотири століття.

Танення льодовиків 
в Антарктиді може 
призвести до нового 
льодовикового періоду

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ЗМІНА КЛІМАТУ. Танення льодовиків в Антарктиді може за-
початкувати ланцюгову реакцію, яка призведе до нового льодо-
викового періоду. Такого висновку дійшла міжнародна група на-
уковців, що вивчає наслідки зміни клімату в Кардіфському уні-
верситеті у Великій Британії, повідомляє журнал Nature. На їхню 
думку, танення льодовиків і айсбергів сприяє потраплянню вели-
ких об’ємів прісної води в Атлантичний океан, куди з Південно-
го океану разом з течіями виносить величезні айсберги. Тому в 
Атлантиці стане більше прісної води, яка вилучатиме з атмосфе-
ри вуглекислий газ, знижуючи парниковий ефект і сприяючи по-
холоданню.

Науковці застосовували різні методи, зокрема досліджували 
зразки гірських порід віком до 1,6 мільйона років, взяті в Антарк-
тиді. Фахівці зазначили, що таке дослідження може стати ланкою, 
якої бракувало, аби зрозуміти, як Антарктида і Південний оке-
ан реагують на регулярні зміни похолодань і потеплінь на Землі, 
пов’язаних з її орбітою навколо Сонця.

У єгипетській історії 
з’явилася нова цариця

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ДРУЖИНА ФАРАОНА. Єгипетська археологічна місія, яка 
працює в некрополі Саккара біля пірамід Гізи, оголосила не-
щодавно про відкриття поховального храму раніше не відомої 
давньоєгипетської цариці, дружини Теті — першого фараона 
VІ династії, що правив Єгиптом понад 4300 років тому. Цари-
цю звали Нейт. До цього відкриття було відомо лише про двох 
дружин фараона Теті: Іпут I і Хьюїт II.

«Наша археологічна місія виявила піраміду на цьому місці 
2010 року, але ми не знали імені того, хто в ній. Тільки 17 січня 
ми відкрили похоронний храм і знайшли написи, які свідчать, 
що він належав цариці на ім’я Нейт, дружині фараона Теті, — 
розповів агентству Сіньхуа головний єгипетський археолог, ко-
лишній міністр старожитностей Захі Хавасс. — Цариця Нейт — 
нове ім’я, яке увійде в історію Давнього царства (назва періоду 
в єгипетській історії)».

Археологічні розкопки проводять неподалік піраміди Теті. 
Похоронний храм Нейт розташовано навпроти руїн її піраміди, 
поряд із залишками ще двох пірамід інших дружин Теті.

«Ми виявили лише 30% старожитностей, які були в цьому 
місці. 70% все ще перебувають  під землею», — заявив провід-
ний єгипетський археолог. За його словами, в Єгипті понад 122 
піраміди, зокрема 13 —  в Саккарі.
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Cаркофаг цариці Нейт

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok

А ТИМ ЧАСОМ

Як стало відомо «Урядовому кур’єру», вперше за 100 років 
Чорнобильську зону стали заселяти ведмеді, вовки і рисі. Фа-
хівці припускають: їхнє повернення може бути пов’язано з тим, 
що територію давно покинули люди й у тих краях припинилася 
будь-яка сільськогосподарська діяльність. На думку дослідни-
ка Чорнобильської зони Сергія Гащака, хоч нині й неможливо 
встановити точну чисельність популяції тварин, які повернули-
ся, можна припустити, звідки саме вони приходять.

Ведмедів можна зустріти фактично на всій території навіть 
взимку. Але їх ще не багато, вони мігрують. До нас потрапля-
ють, мабуть, з Білорусі. Фахівець зазначив: після того, як у 
Чорнобильській зоні з’явилися ведмеді, вовкам дедалі часті-
ше не вдається роздобути собі їжу, тому бувало, що ці хижаки 
харчувалися яблуками.

Дикі корови призвичаїлися до зими, вони живуть, як тури

Природа айсберга: внизу більше, ніж нагорі
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