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Дефіцит вакцин — проблема спільна
ПАРТНЕРСТВО. Лібераліза-

ція торгівлі між Україною та ЄС, 
зокрема промисловий безвіз і 
приєднання української енерго-
системи до європейської мере-
жі ENTSO-E — це конкретні кро-
ки уряду для подальшої євроінте-
грації України. Та зараз на поряд-
ку денному стоїть питання вакци-
нації населення. Про це сказав 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
під час зустрічі з послами країн 
Європейського Союзу. 

Глава уряду запевнив, що зро-
блено всі необхідні кроки для за-
безпечення українців ефектив-
ною вакциною: «У нас укладено 
достатньо контрактів з виробни-
ками, щоб усі охочі могли вакци-
нуватися, і сплачено відповідні 
кошти. На жаль, сьогодні спосте-
рігається дефіцит вакцин, і краї-
ни Європейського Союзу його та-
кож відчули. Усі зазначають, що 
проблема однакова: це зміщення 
термінів поставок вакцин».

Було висловлено вдячність 
ЄС за фінансування ініціативи 
COVAX, за якою Україна очікує 
першу партію вакцин 117 тисяч 
доз, а також 8 і більше мільйонів 
доз протягом цього року. 

Обговорено й залучення ін-
вестицій у національну еконо-
міку. 

Кабінет Міністрів на засіданні 
наділив UkraineInvest повнова-
женнями супроводу інвесторів зі 
значними інвестиціями.

«Ми багато працюємо, щоб умо-
ви для інвесторів ставали сприят-
ливішими. Починаючи від Дія City, 
завершуючи запровадженням в 
енергетиці RAB-тарифів. Це абсо-
лютно європейський інструмент, 
покликаний здешевити підклю-
чення інвесторів до енергомереж, 
що було одним з найнижчих по-
казників України в рейтингу Doing 
Business», — цитує департамент 
комунікацій Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів слова глави уряду. 

Прем’єр-міністр повідомив ди-
пломатів Європейського Сою-
зу, що серед першочергових за-
вдань уряду на 2021 рік — завер-
шення земельної реформи і про-
ведення «Великої приватизації». 

«Торік ми вдало розпочали й 
провели малу приватизацію, цьо-
го року маємо на меті залучити 
до 12 мільярдів гривень від про-
дажу об’єктів великої приватиза-
ції», —  підкреслив Денис Шми-
галь.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства про роботу з безперешкодного просування 
нашої продукції на ринки ЄС 

Завітайте на Ukraine.ua
ПІЗНАННЯ. Відтепер Україна має офіційний вебсайт Ukraine.ua. 

Це онлайн-портал про нашу чудову країну, яка надихає і вражає. 
Тут кожен, перебуваючи на будь-якому континенті, може ознайо-
митися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, ін-
вестувати, подорожувати, пізнати її складну історію та багатющу 
культуру.

Вебсайт створено, щоб світ дізнався про справжню Україну: кре-
ативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної при-
роди. Країну свободи та гідності. Країну, в якій тисячолітні історію 
й культуру доповнено амбітним баченням майбутнього, повідомляє 
пресслужба Міністерства закордонних справ. 

На Ukraine.ua можна знайти безліч неймовірних історій, а в офіцій-
ному фотобанку на сайті — сотні якісних зображень України, її при-
роди, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони 
з усього світу зможуть ознайомитись і закохатися в Україну з першо-
го погляду. Саме тому офіційна мова ресурсу англійська. Це може 
спонукати й наших громадян відвідувати сайт, аби перевірити нави-
чки володіння нею й дізнатися цікавинки про свою країну.   

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР ПЕТРАШКО:

ЦИФРА ДНЯ

431 000 тонн
становив торік експорт м’яса птиці.  

Це новий абсолютний рекорд  
за обсягами експорту курятини. 

Найбільше її купують  
на Близькому Сході, в ЄС і СНД

«Промисловий безвіз — 
надзвичайно амбітна 

мета. Це процес, який міг 
розпочатися ще  

15 років тому.  
І нарешті він має 

потужні результати 
і прогнозовані 
перспективи».

UkraineInvest 
уповноважений 
гарантувати  

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ. Уряд визначив державну установу,  
яка займатиметься супроводом вагомих  інвестиційних 
проєктів  на  виконання фундаментального закону  
щодо їх державної підтримки
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ДОКУМЕНТИ

Як самоврядування та 
відповідальність мешканців будинку 
перетворити його на зручне та 
охайне житло, розповідає голова 
ОСББ Олена Хомич з Рівного

СОЦІУМ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на військову 
службу за контрактом»
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 23 

до Положення
Прим. № _______

ІМЕННИЙ СПИСОК 
на військову команду № ______, що направляється 

з __________________________ військового комісаріату на  
збірний пункт _____________________ обласного військового  

комісаріату для відправлення у військову частину

Поряд-
ковий  
номер

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Рік  
народження

Призначений 
(до якого виду (роду) 

військ (сил), а також за 
якою військовою спеці-
альністю необхідно під-

готувати)

Військо-
ва спеціаль-

ність

З’явився у військовий 
комісаріат для від-

правлення до збірно-
го пункту (число, мі-

сяць, рік)

Номер команди, коли 
та якою військовою ко-
мандою відправлений 
у військову частину з 

збірного пункту

1 2 3 4 5 6 7

Військовий комісар ___________________________________________ районного (міського) військового комісаріату
_________________________

(військове звання)
________________

(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)

МП

Пояснення

1. У списку зазначається номер, встановлений для кожної команди оперативним командуванням, а в графі 4 — номер режим-
ної команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил.

2. Графа 7 заповнюється на обласному збірному пункті в першому та другому примірниках списку.

Додаток 24 
до Положення

Обліковано за описом
№ __________ 20__ р.

КНИГА 
обліку призовників, яких повернуто із збірного  

пункту  ________________________________________  
обласного військового комісаріату до районних (міських)  

військових комісаріатів

Порядковий  
номер 

Прізвище, ім’я,  
по батькові Рік народження Військовий комісаріат,  

до якого повернуто призовника Причина повернення

«___» _______________ 20__ р.

Начальник тимчасової адміністрації збірного пункту _             _______________ обласного військового комісаріату

________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Розпочато «___» ____________ 20__ р.
Закінчено  «___» ____________ 20__ р.

Додаток 25 
до Положення

Штамп обласного
військового комісаріату
____________________________________________________________________ районному (міському) військовому комісару
Повертається із збірного пункту ________________________________ обласного військового комісаріату призовник _______

___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я,

___________________________________________________________________________________________________________
по батькові, рік народження)

У зв’язку з ________________________________________________________________________________________________
(зазначити причину)

для повторного розгляду на призовній комісії.
Додаток: _________________________________________________________________________________________________

(перелік документів)
Начальник тимчасової адміністрації збірного пункту ______________ обласного військового комісаріату

_________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 26 
до Положення

Прим. № ______
ІМЕННИЙ СПИСОК 

молодого поповнення, яке відправляється військовою  
командою № _____ із збірного пункту ____________  

обласного військового комісаріату ________________  
в розпорядження начальника пункту прийому  

молодого поповнення ______________________, 
станція ____________________ залізниці

Поряд-
ковий 
номер

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові

Рік наро-
дження

Яким військовим 
комісаріатом  

призваний

Призначений 
(до якого виду Збройних 
Сил, а також за якою вій-

ськовою спеціальністю не-
обхідно підготувати)

Наявність військової 
спеціальності

Відправлено до 
пункту прийому мо-

лодого поповне-
ння (військової час-

тини)
1 2 3 4 5 6 7

Військовий комісар _______________________ обласного військового комісаріату 

_________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

МП
Особовий склад у кількості ____ осіб, документи на команду прийняв
Начальник військової команди:

_________________________ 
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________ 
      (ініціали та прізвище)

Пояснення

1. Іменний список складається у трьох примірниках на збірному пункті на підставі іменних списків, що надійшли з районних 
(міських) військових комісаріатів, і видається начальникам військових команд (перший та другий примірники). Третій залишаєть-
ся у справах обласного військового комісаріату.

2. У разі здійснення централізованого транспортування призовників у назві списку зазначається номер військової команди.
3. У графі 5 у разі направлення призовників до військової частини, діяльність якої пов’язана з державною таємницею, зазна-

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

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт із матеріалами судового про-
вадження у кримінальному провадженні за  № 52017000000000008 від 04 січня 2017 року за обвинуваченням 
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.

У зв’язку з чим викликається Біленький Олексій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадя-
нин України, який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Кудрявська,13-19, кв. 31, адреса останнього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 5,  
кв. 10, який обвинувачується 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, в судове засідання, яке відбудеться 01 
березня 2021 року о 08:30 год. у приміщенні 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 роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

До уваги 
Приватного акціонерного товариства «Зоря»  

(с. Зарубинці, Збаразький р-н, Тернопільська обл., 
47343, ідентифікаційний код юридичної особи 

14056139).
23.12.2020 року Тимчасовою адміністративною колегі-

єю Антимонопольного Комітету України прийнято рішення  
№ 59-р/тк за результатами розгляду справи № 126-26.13/31-20, 
розпочатої за ознаками вчинення приватним акціонерним 
товариством «Зоря» порушення, передбаченого пунктом 13 
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції», у вигляді неподання інформації Антимонопольному ко-
мітету України на вимогу державного уповноваженого Анти-
монопольного комітету України у встановлений ним строк, 
відповідно до резолютивної частини якого на приватне акці-
онерне товариство «Зоря» накладено штраф.

З текстом рішення можна ознайомитися на офіцій- 
ному вебсайті Антимонопольного комітету України  
(http://www.amcu.gov.ua) в розділі «Рішення та розпорядження».

Приватний нотаріус Василівського районного 
нотаріального округу Запорізької області 

Петричкович Ю. А. просить усіх спадкоємців 
Бровка Дмитра Степановича, який помер 21 лютого 

2016 року, останнє місце проживання якого було  
за адресою: Запорізька область, Василівський 
район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна, буд. 2, 

кв. 89 (в тому числі гр. Бровка Дмитра 
Дмитровича та Шахова (Бровка) Сергія Дмитровича) 

в термін до 23 березня 2021 року звернутися 
до нотаріуса за адресою: 71630, Запорізька 

область, Василівський район, місто Дніпрорудне, 
вулиця Центральна, будинок 17, або за телефонами:  

(06175) 7-50-40, 067-850-65-12.

Повістка про виклик підозрюваного у спеціальному досудовому розслідуванні 
Громадянин України Моренко Андрій Володимирович, 20.03.1985 року народження, зареєстрований за 

адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Петровське, вул. Котовського, 47, який є підозрюваним у 
кримінальному провадженні № 22021160000000017 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 24.02.2021 о 10:00 год. до слідчого відділу УСБУ в Одеській області (м. Одеса, вул. Єврей-
ська, 43), до слідчого слідчого відділу Пронози Владислава Олеговича (тел. 048-722-61-74), для надання Вам 
доступу до матеріалів досудового розслідування, а також вручення Вам обвинувального акта і реєстру мате-
ріалів досудового розслідування. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК України. Поваж-
ні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість з’явлення за викликом з 
поважних причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Максаєву Олександру Анатолійовичу, 08.05.1962 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. 
Некрасова, 2, м. Довжанськ (Свердловськ) Луганської області, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК 
України необхідно з’явитися 24.02.2021 о 10.00, 25.02.2021 о 10.00 та 26.02.2021 о 10.00 до Слідчого управ-
ління Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Вілєсова, 1 до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л. О. для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження №12020130000000158 за ч. 3 ст. 191 КК України, у якому він 
є підозрюваним, та отримання від прокурора у кримінальному провадженні — прокурора відділу Луганської 
обласної прокуратури Буйленка С. М. обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Приватний нотаріус Мелітопольського міського  

нотаріального округу Запорізької області Земенкова 

Юлія Анатоліївна (м. Мелітополь, Запорізька  

область, пр. 50-річчя Перемоги, 18/1, 72313)  

запрошує спадкоємців померлої 16 жовтня  

2020 року Кравченко Валентини Віталіївни,  

20 листопада 1948 року народження. Спадкоємцям 

пропонується звернутися до нотаріуса 

у строк до 16.04.2021 року.

Приватний нотаріус Баштанського районного 

нотаріального округу Миколаївської області 

Остапенко В. В повідомляє АНДРЕЄВА ВІКТОРА 

ЄВГЕНОВИЧА, що є спадкоємцем Андреєва Євгена 

Андрійовича, померлого 20.10.2020 року, 

про відкриття спадщини. Звертатися за адресою: 

Миколаївська область, місто Баштанка, 

вулиця Ювілейна, б.77, тел. (05158) 27463.

П’ята Харківська міська державна нотаріальна  

контора (відокремлений підрозділ) у зв’язку  

з оформленням спадщини повідомляє про розшук 

можливих спадкоємців Зайцева Владислава  

Володимировича, 07.12.1963 року народження,  

який помер 8 липня 2020 року. Просимо  

зацікавлених осіб протягом місяця від публікації 

звернутися до нотаріальної контори за адресою:  

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

18.12.2020 р. помер Чернявський Ілля Шмулевич, 
31.01.1930 року народження. Усіх, хто бажає  

прийняти спадок або заявити про свої спадкові  
права, запрошують до П’ятої ХМДНК за адресою:  

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, №26.

Я, Халіна Любов Георгіївна, 
у зв’язку з від’їздом приймаю претензії  
від кредиторів з 23 лютого 2021 року 

по 23 березня 2021 року 
за адресою: Харківська область, м. Первомайський, 

6 мікрорайон, 10, оф. 68, тел. 0939322217.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — 

«Розділу охорона навколишнього природного середовища» до Де-
тального плану території земельної ділянки  площею 0,5000 га, ка-
дастровий номер 3221283207:01:003:0113, для будівництва магазину 
в с. Скибин по вул. Київська,64 Калинівської селищної ради Бровар-
ського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно рішення Калинівської 
селищної ради № 548 /11 — VII від 23.10.2020 р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної пу-
блікації.

 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі у примі-
щення Калинівської селищної ради за адресою: 07443, Київська обл., 
Броварський район, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20.

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ».

Приватний нотаріус Дніпровського міського  
нотаріального округу Яковлева І. М. повідомляє 

про відкриття спадщини після смерті  
08.08.2020 року КОРВЕГІНОЇ ЛЮДМИЛИ  

ВАСИЛІВНИ 27.12.1938 р.н., яка проживала:  
місто Дніпро, вул. Батумська, буд. 44,  

кв. 50. Гр. КОРВЕГІНУ АНАСТАСІЮ ЄВГЕНІВНУ 
1992 р.н., прошу протягом місяця з дати  

оголошення прибути до нотаріуса за адресою:  
м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 66.  

У разі Вашої неявки буде розглянуто питання  
видачі спадщини іншим спадкоємцям.

Вовчанська державна нотаріальна контора Харків-
ської області повідомляє, що після померлої 05.06.2020 
року Гоги Лідії Іванівни, 19.01.1942 року народження, 
яка на день смерті проживала за адресою: Харківська 
область, м. Вовчанськ, вул. Вишнева, буд. 10, відкри-
лася спадщина.

Просимо її онуків: Гога Сергія Олександровича, 
02.04.1987 року народження, та Козачишену (Гога) Алі-
ну Олександрівну, 04.09.1988 року народження, прибу-
ти до Вовчанської державної нотаріальної контори Хар-
ківської області, якщо вони претендують на одержання 
свідоцтва про право на спадщину.

За спливу 30-ти днів від цієї публікації свідоцтво про 
право на спадщину буде видано спадкоємцям, які при-
йняли спадщину.

П’ятою львівською державною нотаріальною 

конторою було відкрито спадкові справи після 

смерті Палагута Володимира Васильовича, 

який помер 13.03.2013 р., та Палагута Тетяни 

Іванівни, яка померла 30.11.2019 р.

Прохання спадкоємців звернутися до П’ятої 

львівської державної нотаріальної контори 

за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 

буд. 69, протягом місяця з дня публікації 

оголошення.
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Житомирська -9  -14 +2  -3 Кіровоградська -12  -17 +1  -4
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Сумська -18  -23 -5  -10 Дніпропетровська -13  -18 +1  -4
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Рівненська -6  -11 0  +5 Миколаївська -9  -14 0  +5
Львівська 0  -5 +1  +6 Херсонська -10  -15 -1  +4
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Тернопільська -4  -9 0  +5 Крим -7  -12 +1  +6
Вінницька -8  -13 +2  -3 Київ -13  -15 0  -2
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Найдавніша писемність 
слов’ян — руни
СЕНСАЦІЯ. Чеські археологи знайшли кістку з архаїчним букварем

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Слов’яни могли вико-
ристовувати як пер-

шу писемну систему ста-
рогерманські руни, пові-
домляють іноземні ЗМІ. 
Підтвердженням цієї вер-
сії може стати відкриття, 
яке зробили чеські нау-
ковці під час археологіч-
ної експедиції. Вони про-
водили розкопки побли-
зу міста Бржецлав на схо-
ді країни.

«Наші археологи на міс-
ці розкопок виявили ре-
бро стародавньої тварини, 
на яке було нанесено сім 
знаків старогерманського 
рунового алфавіту. Ці ру-
ни зазвичай пов’язують 
із німецькою міфологі-
єю. Наша знахідка дово-
дить, що слов’яни ще до 
того, як оволоділи глаголи-
цею, користувалися старо-
германськими рунами. Во-
ни могли використовувати 
їх для підрахунків або ри-
туальних дій», — розпові-
дає про знахідку Іржі Ма-
хачек, керівник інституту 
археології та музеєзнав-
ства Масарикового універ-
ситету в місті Брно.

Руни вважають писем-
ністю стародавніх герман-
ців, яку використовува-
ли у перші 1200 років на-
шої ери. Руни вирізали або 
висікали на дереві, кістках 
або каменях. Пізніше у на-
родів Північної Європи ру-
ни витіснила латиниця.

«Досі вважали, що пер-
шим слов’янським ал-
фавітом була глаголи-
ця, яку створили Кири-
ло і Мефодій у середині 
IX століття для перекла-
ду Євангелій із грецької 
старослов’янськими мова-
ми. А вже на її основі ви-
ник кириличний алфавіт. 
Кістка вказує, що слов’яни 
користувалися рунічною 
формою письма майже на 
300 років раніше, ніж вва-
жали раніше», — каже 
Махачек.

Знайдене на розкоп-
ках ребро науковець роз-
глядає як можливий на-
вчальний посібник, який 

слугував абеткою. Дослід-
ник вважає, що спочатку 
кістка містила весь алфа-
віт (на артефакті бракує 
останніх трьох рун), але 
зберігся лише його роз-
битий кінець. Оскільки це 
скоріше абетка, ніж слово, 
цілком імовірно, що кістку 
використовували як дав-
ній буквар. Знахідка зму-
шує сумніватися в куль-

турних відмінностях, які 
існували між німецькою та 
слов’янською частинами 
Європи. Ці руни належать 
до періоду 624—659 років 
нашої ери.

За словами Іржі Маха-
чека, знахідка кістки з ру-
нами змінює колишні уяв-
лення про переселення на-
родів. Племена німецьких 
лангобардів, на думку на-
уковця, ймовірно, не за-
лишали територію Цен-
тральної Європи одномо-
ментно і повністю. Мабуть, 
частина цих племен могла 
змішатися зі слов’янами, 
які сюди прийшли, і підда-
тися взаємному культур-
ному впливу.

 «Люди германського по-
ходження, наприклад ті, 
які нанесли на знайдену 
нами кістку руни, могли 
жити серед слов’ян. Мо-
гли і самі слов’яни вчити-
ся в германців писемнос-
ті, переймаючи їхні зна-
ння. Це революційне від-
криття, адже це найдав-
ніші свідчення про писем-
ність слов’ян, що, безумов-
но, будуть цікавими майже 
300 мільйонам людей, які 
говорять слов’янськими 
мовами», — зауважив Ір-
жі Махачек.

У роботі чеських архе-
ологів брали участь коле-
ги з Австрії, Швейцарії та 
Австралії. Знайдене під 
Бржецлавом ребро з ру-
нами планують виставити 
в музеї Масарикового уні-
верситету.

Катастрофою у 
ХХІ столітті може 
стати посуха

Олег ЛІСОВИЙ 
для «Урядового кур’єра»

КИТАЙСЬКА СПЕКА. У наступні 30 років викиди парникових 
газів призведуть до різкого підвищення температури в Китаї. Це, 
як прогнозують співробітники Редингзького університету (Велика 
Британія), стане причиною катастрофічних кліматичних явищ, зо-
крема посух.

Згідно з опублікованим у виданні Climate Dynamics прогнозом, 
до 2050 року мінімальні й максимальні значення температури в Ки-
таї зростуть приблизно на два градуси. Найвища денна збільшить-
ся майже на 2,5 градуса, вночі теж стане спекотніше на 2 градуси. 
Такі зміни фіксуватимуть на всій території країни.

«На перший погляд, два градуси –– це дрібниця, але йдеться про 
потепління, яке в п’ять разів перевищить нинішні міжрічні темпера-
турні коливання. Найбільше потепління очікують у Південно-Схід-
ному Китаї, де максимальна температура вдень підвищиться на 
3,2 градуса. З таким потеплінням можна говорити про кліматичну 
катастрофу», –– зазначають британські дослідники.

Науковці додали, що якщо Китай зменшить кількість викидів, то 
очікуване похолодання почнеться не відразу. Спершу відбудеться 
короткочасне потепління, зумовлене зниженням концентрації ат-
мосферних частинок, що відбивають сонячні промені. Але в дов-
гостроковій перспективі зниження викидів все-таки спричинить по-
холодання.

Науковці спростували 
гіпотезу про 
існування в Сонячній 
системі дев’ятої 
планети

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

ЇЇ НЕМАЄ. Гіпотетичної 
дев’ятої планети Сонячної 
системи, згаданої в наукових 
публікаціях як «планета ікс», 
мабуть, не існує. Такий висно-
вок зробили астрономи з уні-
верситету Мічигана (США) за 
підсумками всебічного аналі-
зу даних про надзвичайно від-
далені від Сонця об’єкти. При-
пущення про існування «пла-
нети ікс» з’явилися після того, 
як дослідники звернули увагу 
на деякі дивні речі, пов’язані 
із траєкторіями віддалених 
об’єктів Сонячної системи. 
Пояснити їх могло масивне ті-
ло, тому почали шукати неви-
диму планету, що ховається 
десь на задвірках. Але ці по-
шуки не мали успіху.

Автори дослідження ка-
жуть, що припущення про 
існування дев’ятої планети 
ґрунтуються на занадто не-
значному наборі даних, щоб 
робити такі гучні висновки. 
«Екстремальні транснепту-
нові об’єкти складно спосте-
рігати, бо вони невеликі й 
перебувають на величезній 
відстані від нас. Тому в разі 
спроб обчислити їхні орбіти 
можуть траплятися помилки. 

Дані, які зазвичай позиці-
онують як докази існування 
«планети ікс», — це підсум-
ки спостережень за шість-
ма транснептуновими тіла-
ми. Ми проаналізували орбі-
ти 14 таких об’єктів і не вия-
вили жодних доказів існуван-
ня невидимої дев’ятої плане-
ти», — пояснили автори ро-
боти. Дев’ятої планети-невидимки не існує

Такий вигляд має 
найдавніше письмо слов’ян
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