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Медіаграмотність має стати модною
ПРАВИЛЬНИЙ ФОКУС. Безпека в інформаційному світі — справа не ентузіастів,  
а всього суспільства 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр» 

Погодьтеся, мало яка дити-
на зрозуміє, що таке свідоме 

сприйняття й критичний аналіз 
інформації, вміння відокремлю-
вати реальність від її віртуальної 

симуляції (ці терміни — часткова 
характеристика поняття медій-
ної грамотності). Але до навчання 
інформаційної грамотності у роз-
винених країнах долучено всіх: 
від дошкільнят (їх з наймолод-
шого віку навчають сприймати 
інформацію за принципом «до-

віряй, але перевіряй», зокрема 
контент з телеекрана, інтернету) 
до людей поважного віку. Адже 
відповідальна держава зацікав-
лена, щоб у світі, яким керує ін-
формація, людина вміла оціню-
вати її, знала, яким джерелам 
можна довіряти, що таке фейко-

ві новини і як захиститися від ма-
ніпуляцій. Ці знання стали дуже 
вагомими з огляду й на сучасні 
безпекові світові реалії. 

Україна також у тренді на-
вчання населення інформграмот-
ності. Але чи почуваємося ми без-
печно в інформаційному світі? 

Нещодавно Європарламент у 
резолюції назвав медіаграмот-
ність серед інструментів, які 
спроможні боротися в Україні з 
гібридними загрозами, фейка-
ми, загалом з усіма загро-
зами в інформаційній пло-
щині. 

Глава Європейського командування армії США  
про цивілізаційну загрозу, яку становить РФ для США 
та Євросоюзу

 Леся жила, боролася  
і творила заради нас

ЮВІЛЕЙ. Ексклюзивний художній немаркований конверт і 
власну марку із зображенням Лесі Українки випустила Укрпо-
шта до 150-річчя із дня народження видатної поетеси й громад-
ської діячки. На конверті зображено найвідоміші рядки з віршів 
поетеси. Тираж конверта –– 50 тисяч примірників, повідомляє 
пресслужба Міністерства інфраструктури. 

«Портрет Лесі Українки зроблено в патріотичних блакитно-
жовтих кольорах та сучасній техніці постеризації, що нагадує 
попарт і роботи Енді Воргола. Автор малюнка поєднав тради-
ційні патріотичні мотиви та сучасне мистецтво», –– зазначив 
міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Одночасно з випуском конверта 25 лютого в місцях, де на-
родилася й жила поетеса, відбудуться спеціальні погашення: у 
Новограді-Волинському на Житомирщині, селі Колодяжне Во-
линської області, місті Гадячі на Полтавщині та Києві. Для цьо-
го виготовлено чотири поштові штемпелі, два з яких прикраше-
но написом «Леся з нами :)», а на двох інших розміщено цитату 
з «Лісової пісні»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!»
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ЦИТАТА ДНЯ

ТОД ВОЛТЕРС:

ЦИФРА ДНЯ

1%
приросту ВВП щороку даватиме 

реалізація земельної реформи, за 
прогнозами міністра аграрної політики 

та продовольства Романа Лещенка

«Попри міжнародне 
засудження й економічні 

санкції, Росія веде 
дестабілізаційну 

зловмисну діяльність 
у всьому світі».

Реформа, яку справді 
втілюють у життя

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Остаточна формула управління  
на місцевому рівні така: громади вирішують, люди впливають 
і разом із державою контролюють
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3 Начальник Генштабу ЗСУ 
генерал-лейтенант Сергій 
Корнійчук: «ЗСУ впевнено 
набувають рис армії за 
зразками НАТО»

З ПЕРШИХ ВУСТ

8 
ОФІЦІЙНО

Інформація 
Міністерства фінансів 
України про виконання 
державного бюджету 
України за 2020 рік
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Засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30» зібрало під одним дахом 
представників центральної та місцевої влад, а також громадянського суспільства 
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ОГОЛОШЕННЯ

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

 ____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному  
реєстрі з оцінки впливу на довкілля  

(автоматично генерується програмними 
 засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
 20201237034

 (реєстраційний номер справи про оцінку 
 впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пунк-
ті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван-
ня зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
 Планованою діяльністю передбачається нове будівництво па-

ливнозаправного пункту на території бази технічного обслугову-
вання ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» за адресою: Київська область, 
Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Броварська, 164.

На проектованій базі паливнозаправного пункту передбачається 
прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: 
однієї марки бензину — А-95 та однієї марки дизельного пального.

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. 
Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні 
швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають по-
паданню механічних сумішей в резервуар.

Передбачається встановлення резервуарів: для зберігання бен-
зину і дизельного палива два підземних двостінних металевих ре-
зервуарів об’ємом 90 м3 та 10 м3, один резервуар об’ємом 10 м3 
для аварійного зливу нафтопродуктів, один резервуар об’ємом 3 м3 
для зберігання розчину сечовини AdBlue. Один окремий резервуар 
об’ємом 3 м3 для розчину сечовини AdBlue (додаткова робоча ріди-
на — водний розчин, застосовується в якості додаткової робочої рі-
дини в дизельних двигунах для досягнення екологічних нормативів 
Євро по викиду шкідливих речовин). 

Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос». Ре-
зервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів 
при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою,  
технічними  пристроями  для  запобігання переповнення резервуа-
рів при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від 
колонок.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено трьо-
ма паливо-роздавальними колонками (ПРК): чотирирукавна, дво-
рукавна та одна швидкісна однорукавна (для заправки автомашин 
ТІR). Також передбачено одну ПРК для розчину сечовини AdBlue.

Річна реалізація палива становить: бензину — 700 м3, дизпаливо 
— 5250 м3. Площа виконання робіт з влаштування паливнозаправ-
ного пункту — 1345,0 м2.

Запроектована одноповерхова будівля операторської. Основу 
будівлі складає каркас, який тримає на собі все, що знаходиться 
вище фундаменту, його несуча здатність розрахована з урахуван-
ням статичних і динамічних навантажень, що виникають всереди-
ні і зовні будівлі. 

Інженерне забезпечення об’єкту: водопостачання будинку опе-
раторської передбачено від існуючого водопроводу підприємства; 
скид господарсько-побутових стоків передбачається здійснюва-
ти в існуючу каналізаційну мережу підприємства з подальшим від-
веденням на існуючі очисні споруди біологічної очистки Біотал-16; 
стічні води з території з місць локальних забруднень нафтопро-
дуктами відводяться в існуючі локальні очисні споруди стічних вод 
компанії Еколайн. Електропостачання — від існуючої ТП підприєм-

ства. Пожежогасіння передбачено від двох існуючих пожежних ре-
зервуарів об’ємом по 100 м3.

Транспортне забезпечення — з території підприємства «АЛЬЯНС 
ТРАНССЕРВІС», заїзд та виїзд на підприємство з вул. Броварська, 
164.

Кількість створених робочих місць на об’єкті 2 чоловік.
Проектований паливнозаправний пункт розташований на діючій 

території ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» в смт Велика Димерка, вул. 
Броварська, 164, Броварський район, Київська область.

Ділянка площею 4,0 га перебуває у приватній власності ТОВ 
«АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», згідно з Державним актом на право влас-
ності на земельну ділянку Серія ЯМ № 240392, кадастровий номер: 
3221281200:06:001:0032. Площа виконання робіт з влаштування 
паливнозаправного пункту становить 1345,0 м2.

Цільове призначення земельної ділянки — землі промисловості.
Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої  
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  

місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС 

ТРАНССЕРВІС», код ЄДРПОУ 38238804, місцезнаходження: 
01103, Україна, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 13-В, офіс 42,  
тел.(067) 440 93 87
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер пас-
порта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно пові-

домили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), міс-
цезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи 

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

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної  
державної адміністрації, 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, тел. (044) 279-01-58,  
факс (044) 234-96-15, e-mail: eko.koda@ukr.net 

 Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону  

та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої  
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля.
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною  

архітектурно-будівельною інспекцією України (згідно статті 37  
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

Дозвіл на викиди в атмосферне повітря, що видається  
Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації,  
(ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»)

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його  
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом гос-
подарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхіднос-
ті їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припада-
ють на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться:
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної  
державної адміністрації, 

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, 
тел. (044) 279-01-58, факс (044) 234-96-15,  

e-mail: eko.koda@ukr.net 
 Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону  
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної  
державної адміністрації, 

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, 
тел. (044) 279-01-58, факс (044) 234-96-15,  

e-mail: eko.koda@ukr.net 
 Контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону  
та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,  

150 арк. та Додатки.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначено-
го у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними.

- База технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»: 
Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, вул. 
Броварська, 164 з 26.02.2021 р., контактна особа Кузьменко Ю. В.,  
тел.:(067) 400 74 64;

- Великодимерська селищна об’єднана територіальна громада:  
07442, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, вул. Бо-
брицька, буд. 1, з 26.02.2021 р. контактна особа — Бочкарьов А. Б.,  
тел. +38 (0459) 44-71-40.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року народження, останнє відоме місце провадження: Херсон, 
вул. Перекопська, 163, кв.65 відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 15.04.2019 року Херсон-
ським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №12018230020001005 за обвинуваченням Дуд-
ченко Євгена Геннадійовича за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України постановлено ухвалу про здійснення розгляду 
справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 01.03.2021 року о 15-00 год. у каб. 208 до  
Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримі-
нального провадження №766/8832/19 за ст. 115 ч. 2 п. 6, 187 ч. 4, 289 ч. 3 КК України як обвинувачений.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court,gov.ua
Суддя Корольчук Н. В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СМАРТ-БУД» (далі — Товариство), ЄДРПОУ 
38807295, повідомляє, що 29 березня 2021 року, о 
10:00 годині, за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 
буд. 21, оф. 803, відбудуться загальні збори учасни-
ків Товариства.

Перелік питань, що виноситься на голосування: 
1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства. 
3. Інші питання.

Третя харківська міська державна нотаріальна 
контора (м. Харків, пр-т Московський, №85, 

тел. 732-57-41) пропонує з’явитися 
до нотконтори гр. Никитіну Максиму Івановичу, 

30.10.1974 р.н. з питання оформлення спадщини 
після померлої 06.06.2020 р. Никитіної Г. В. 

(м. Харків, Набережна Здоров’я, буд. 5, кв. 1).
У випадку неявки спадкоємця до нотконтори 

протягом місяця від публікації, спадщину буде 
оформлено на ім’я іншого спадкоємця.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Ряб-
кова Олександра Павловича для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за №42016010000000284 відносно Рябкова Олександра Павло-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 01.03.2021 р. об 11.00 
год. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Кудря-
шова Петра Яковича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
№22018011000000010 від 21.02.2018 відносно Кудряшова Петра Яковича, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що 
ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.05.2020 року прийнято рі-
шення про здійснення судового розгляду у формі спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 02.03.2021 року о 12.00 годині в приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя М. О. Оздоба

Втрачений оригінал 
Державного акта 

на право власності 
на земельну ділянку 

Серії АК №184039 на ім’я 
Климовця Євгенія 

Миколайовича, 
виданий 28.10.2010 року 
Богданівською сільською 

радою, кадастровий номер 
3221280801:01:082:0020, 

вважати недійсним.

«ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє 

про втрату бланку 

суворої звітності полісу 

ОСЦПВ в кількості 1 (одна) 

шт.: АР 1233344 . 

Вважати зазначений вище 

бланк недійсним.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачену Самойлову Олену Василівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016000000003292 відносно Самойлової Олени Василів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання від-
будеться 01.03.2021 о 10.30 год. в приміщенні Святошин-
ського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Я. Коласа, 27А.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя М. О. Оздоба

В провадженні Шевченківського районного суду м. Киє-
ва перебуває цивільна справа № 755/16419/19, провадження 
2/761/3206/2020 за позовом Фещенко Ніни Олександрівни до Ко-
жевнікова Олександра Олександровича, третя особа: Орган опі-
ки та піклування Дніпровської районної в м. Києві державної ад-
міністрації.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кожевніко-
ва О. О. в судове засідання по вищевказаній цивільній справі, яке 
відбудеться: 04 березня 2021 року о 13:30 в приміщенні Шевчен-
ківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 703

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а цивільна справа буде розглядати-
ся за відсутності відповідача.

Суддя І. О. Макаренко

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває об-
винувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за №2201650000000226 від 20.10.2016 року за обвинуваченням Бугая Володи-
мира Степановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 110 ч. 1, 
110 ч.2 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Бугая Володимира Степановича, 26.08.1956 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: індекс 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 21, 
кв. 124, для участі в розгляді підготовчого судового засідання, яке відбудеться 09 березня 
2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1, зал судо-
вого засідання № 2.

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

Суддя Леміщенко О. О.
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Коронавірусні звірі та птахи
ГЕНЕТИЧНІ ЛАБОРАТОРІЇ. Науковці назвали тварин, які дають 
змогу коронавірусу утворювати нові штами

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Різновидів коронавірусів 
у світі багато, і більшість 

із них живе в організмах зві-
рів і птахів. Найнебезпечніші 
людські коронавіруси SARS-
CoV, MERS-CoV і SARS-
CoV-2 передали нам твари-
ни. Живучи водночас у кіль-
кох господарів, вони в якийсь 
момент потрапляють в ор-
ганізм людини. З’ясувалося, 
що в нас віруси можуть ціл-
ком успішно розмножувати-
ся, поступово і впевнено при-
стосовуватися до організму, 
обманюючи імунну систему. 
До речі, здатність коронаві-
русу SARS-CoV-2 заража-
ти інших тварин досі не зни-
кла. Агресивний вірус SARS-
CoV-2, який спровокував сві-
тову пандемію COVID-19, 
може заразити кілька видів 
ссавців — від леопардів і панд 
до корів, норок, собак і овець.

Чи можна дізнатися, скіль-
ки різних тварин здатен вра-
зити коронавірус, і чи вар-
то боятися, що від них до 
нас прийдуть ще небез-
печніші коронавіруси? Це 
з’ясовували співробітники 
університету Ліверпуля. Во-
ни порівняли кілька сотень 
коронавірусних геномів, що 
належать 92 видам корона-
вірусів (багато з них існують 
у кількох штамах). Знаю-
чи одного вірусного господа-
ря, можна простежити, в ко-
го цей вірус може жити ще. 
Очевидно, що інший господар 
буде еволюційно близький до 
першого, вони обидва жити-
муть приблизно в однакових 
умовах і харчуватимуться 
одним і тим самим.

Порівнявши гени двох ві-
русів, можна зрозуміти, на-
скільки відрізняються їхні 
господарі. У будь-якій групі 

вірусів є ближчі й дальші ви-
ди, і коронавіруси тут не ви-
няток. Два близьких корона-
віруси з великою ймовірністю 
можуть інфікувати один і той 
самий вид тварин. Такий ана-
ліз робили не вручну, а за до-
помогою алгоритмів.

Під час дослідження алго-
ритми видали, що в кожного з 
коронавірусів є не менш як 12 
господарів. Для експеримен-
ту залучили 876 видів звірів, 
серед яких 185 були відоми-
ми господарями коронавіру-
сів, а решта — їхніми близь-
кими родичами. З’ясувалося, 
що кожен із звірів може да-
ти притулок не менш як п’яти 
видам коронавірусів. Серед 
тварин є супергосподарі. На-

приклад, у малайзійської 
пальмової куниці, або мусан-
га азійського, потенційно мо-
жуть вселитися 32 види ко-
ронавірусів (нагадаємо, що 
SARS-CoV, що спричинив 
спалах атипової пневмонії на 
початку 2000-х, прийшов до 
людей саме від цієї симпа-
тичної тваринки). Кажан ве-
ликий (Rhinolophus) здатен 
прихистити 67 видів корона-
вірусів, панголін —14, а свій-
ські свині — 121 вид.

Тварини, в яких вселяєть-
ся кілька видів коронавірусів 
або кілька штамів одного й то-
го самого виду, стають гене-
тичними лабораторіями. Як-
що в одну клітину проник-
нуть одночасно кілька різ-
них споріднених вірусів, вони 
зможуть обмінятися генами і 
в підсумку із клітини вийдуть 
вірусні частинки з новими ге-
нетичними наборами й нови-
ми здібностями. Однією з но-
вих здатностей цілком мо-
же стати здатність заражати 
людину. 

У статті в Nature 
Communications ідеться, що 
для нового людського коро-
навірусу SARS-CoV-2 потен-
ційними господарями можуть 
стати 126 видів ссавців. Серед 
них є такі, які можуть стати 
генетичними лабораторіями, 

зокрема в них можуть зустрі-
тися SARS-CoV-2 і MERS-
CoV і SARS-CoV. MERS-CoV 
і SARS-CoV небезпечніші, 
ніж нинішній SARS-CoV-2. 
Особливо небезпечним серед 
них MERS-CoV, що спричи-
няє близькосхідний респіра-
торний синдром. Від цього ві-
русу помирає понад третина 
тих, хто заразився, проте ін-
фікуватися ним складно. Але 
уявімо, що може бути, якщо 
MERS-CoV запозичить гени 
будь-якого вірусного родича і 
посилить свою заразність.

Автори роботи зуміли ви-
значити, які з коронавірусів 
найбільш схильні під час зу-
стрічі обмінюватися генетич-
ним матеріалом і які твари-
ни можуть цьому особливо 
посприяти. До списку, крім 
кількох видів кажанів, верб-
людів та інших звірів, потра-
пили свійські свині (недарма 
в них може жити 121 корона-
вірус). Зрозуміло, що тут не 
йдеться про винищення всіх 
на світі свиней, просто відте-
пер за худобою слід стежити 
уважніше, ретельніше пере-
віряти її на коронавірусні ін-
фекції.

Автори роботи мають на 
меті виявити господарів ко-
ронавірусів і серед птахів. 
Можливо, і серед них є по-
тенційні генетичні лаборато-
рії, які з великою ймовірніс-
тю здатні створювати нові 
штами вірусів. Але тут вар-
то звернути увагу на слово 
«потенційні». Нові дані, отри-
мані за допомогою алгорит-
мів, вказують лише на мож-
ливий перебіг подій. З науко-
вих даних зовсім не випли-
ває, що кожна свійська сви-
ня, кажан чи верблюд по він-
ця нашпиговані небезпечни-
ми для життя коронавіруса-
ми, які тільки прагнуть нас 
заразити.

Морський рачок клацає 
клешнею кілька тисяч 
разів за секунду

Олесь ГОРИЦВІТ 
для «Урядового кур’єра»

РАК-ЧЕМПІОН. У самців рачка-бокоплава Dulichiella cf. 
appendiculata одна з передніх лапок має вигляд величезної клеш-
ні. Її маса становить третину маси всього рачка. Клешня не тіль-
ки велика, а й дуже спритна. Щоб її стиснути, самцеві потрібно 
не більш як 50 мікросекунд. А це в 100 000 разів швидше, ніж ми 
моргаємо. За секунду рак може клацнути клешнею кілька тисяч 
разів. Така швидкість дуже дивна, адже рачки –– водні тварини, і 
вода мала б заважати їм це робити. Можна уявити, з якою швид-
кістю рачок стуляв би клешню, перебуваючи на повітрі. 

Дослідники з Університету Дьюка, що опублікували в Current 
Biology спостереження за рачками, пишуть: коли рак стуляє 
клешню, у воді навколо нього з’являються бульбашки –– через 
істотний перепад тиску у воді утворюються порожнини.

Бокоплави, або різноногі, належать до групи вищих раків. Во-
ни невеликі, зазвичай не більші як сантиметр завдовжки. Боко-
плави Dulichiella cf. appendiculata харчуються мертвими водорос-
тями. Навіщо вони клацають клешнею, дослідники не знають, 
але припускають, що це може бути спосіб комунікації: самці мо-
жуть повідомляти самок, де вони перебувають, і водночас попе-
реджати інших самців-конкурентів, щоб вони не зазіхали на їх-
ню територію.

Британець знайшов істоту з тілом риби  
і головою алігатора

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ДОІСТОРИЧНА РИБА. Не-
щодавно британець Імран Кас-
сім знайшов на березі водосхо-
вища в Сінгапурі дивну істоту з 
головою алігатора і тілом риби. 
Він прогулювався берегом во-
дойми разом зі знайомою Ка-
рен Літго і помітив далеко по-
переду щось незрозуміле. Спо-
чатку йому здалося, що на бе-
резі гріється алігатор, повідо-
мляє сайт LADbible.

«Поряд з «алігатором» уже 
стояли інші люди, але вони боя-
лися підійти ближче. Нам здава-
лося, що це крокодил, але потім 
ми підійшли ближче і зрозуміли, 
що це зовсім не те, про що ми 
подумали. Таке зазвичай мож-
на побачити в музеї: щось доісто-
ричне з величезними щелепами і 
зубами», –– сказала Карен Літго.

«Усе-таки це створіння було 
більше схоже на алігатора, точні-
ше, на його рештки. Можливо, ним 
поласувала ящірка, наприклад  
варан», –– заявив Імран Кассім.

Експерти з управління націо-
нальними парками впізнали на 
фотографіях алігаторову щуку 
(панцирника, що водиться в річ-
ці Міссісіпі). Однак це тільки час-
тина загадки. Панцирники меш-
кають за 16 000 км від Сінгапу-
ру –– в Північній і Центральній 

Америці. Як ця велетенська щука 
з’явилася у Макрічі, найстарішо-
му водосховищі Сінгапуру, не ві-
домо. Імовірно, хтось тримав пан-
цирника в себе вдома як акварі-
умну рибку, а коли та стала стрім-
ко рости, відпустив її на волю.

У заяві міського агентства з 
питань водних ресурсів та ради 
національних парків ідеться: «Ми 
хотіли б нагадати всім, що випус-
кати на волю екзотичних риб не 
можна, бо це порушує нашу вод-

ну екосистему і може стати не-
безпечним для людей, які корис-
туються водними об’єктами». 
Згідно із законодавством Сін-
гапуру, за те, що ви випускаєте 
тварин у водойми, штрафують у 
сумі до 3000 доларів США. 

До слова, алігаторову щуку 
науковці називають живою ви-
копною істотою. Ці створіння іс-
нують вже понад 100 мільйонів 
років і, на думку дослідників, не 
особливо змінилися відтоді. Морський рачок з роду Dulichiella

Мусанг, малайзійська пальмова куниця

У цьому кумедному 
створінні, що хрюкає,  
живе 121 коронавірус

Алігаторова щука добряче 
налякала місцевих жителів  
і туристів
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