
Відкритий лист членів Відділення хімії НАН України стосовно 
інтерв’ю академіка НАН України В.В. Гончарука. 

 
 
13 та 15 вересня на інтернет-порталі латвійського науково-популярного 

журналу «Граніт Науки» («Granite of science») було опубліковано в двох 

частинах інтерв’ю академіка НАН України В.В. Гончарука.  

Як громадянин України, академік НАН України В.В. Гончарук має 

право вільно висловлювати свої погляди та переконання, і це право кожного 

громадянина закріплене у Конституції України. Разом з тим, право на свободу 

слова не звільняє академіка НАН України В.В. Гончарука від обов'язків, що 

накладаються на нього як на директора Інституту колоїдної хімії та хімії води 

ім. А.В.Думанського НАН України, члена Бюро Відділення хімії НАН 

України, радника Президії НАН України, а також офіційного кандидата у 

президенти НАН України. Тому всі його публічні дії та висловлювання 

вимагають усвідомлення великої соціальної відповідальності, яка є набагато 

більшою, ніж у пересічного громадянина чи навіть наукового співробітника, 

що не має академічних звань. 

Не відкидаючи його великий внесок в розвиток хімічної науки, зокрема 

хімії, фізики, біології води, а також численні розробки, спрямовані на 

забезпечення населення якісною питною водою та науково-організаційну 

діяльність, ми засуджуємо некоректні та далеко «неакадемічні» 

висловлювання академіка НАН України В.В. Гончарука щодо всесвітньо 

відомих вчених, своїх колег по Президії та всього наукового співтовариства. 

Інтерв’ю містить низку нечітких, часто помилкових та безпідставних 

тверджень в галузі хімії, фізики, астрономії, біології і інших природничих 

наук, неоднозначне трактування яких шкодить сучасній науці.  

З обуренням ми сприйняли публікацію цього провокативного інтерв’ю, 

яке ми не поділяємо і вважаємо особистою думкою академіка НАН України 

В.В. Гончарука, яка не є відображенням поглядів української хімічної 



спільноти. Вважаємо, що це інтерв’ю завдало великої шкоди авторитету 

Національної академії наук України і вітчизняної науки в цілому.  

Ми сподіваємось, що академік НАН України В.В. Гончарук критично 

перегляне свої висловлювання та твердження і зробить відповідні висновки. 
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