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«Ніколи знову!» Так не повинно
було статися, але сталося!
Людство має  знищити новий фашизм і створити надійні запобіжники його появи

Травень. Різнокольорові тюль-
пани і біло-рожеві свічки кашта-
нів… Інколи вони не встигають 
розпуститися до 1 травня, але неод- 
мінно буяють у всій красі до 9-го! 

Перші дні травня, навіть в мир-
ний час, майже ніколи не були 
бездумно веселими. Так, люди 
збирались на «майовки» і шаш-

лики на свіжому повітрі, які нам 
обіцяли й на ці травневі… Але на-
ближення 9 травня – Дня перемо-
ги над нацизмом у Другій світо-
вій війні, а в останні роки і 8 трав-
ня – Дня пам’яті і примирення, та 
ще й поминальні дні, що зазви-
чай також припадають на цю по-
ру, давали підстави для роздумів, 
нагадували про найкривавішу ві-
йну двадцятого століття, яка кат-
ком пройшлася по Україні, про 
наших рідних, яких ми могли 
вже й не знати, але їхні розповіді 
зафіксовані в сімейних архівах…     

«Ніколи знову!» Лозунг, який, 
здавалось, назавжди стане нор-
мою життя. Адже живемо в ХХІ 
столітті, люди стали розумніши-

ми, більш освіченими, а країни 
прагнуть до розвитку й прогресу!

Але 24 лютого 2022 року стало 
зрозуміло, що в Європі збереглася 
одна недорозвалена імперія, яка 
мислить категоріями минулого 
століття. Вона прагне реваншу і го-
това зрівняти з землею державу, в 
якої забрала ім’я й історію, і народ 
якої прагне жити незалежно й за 
законами цивілізованого світу. Ця 
недоімперія готова йти далі, вста-
новлюючи в світі свої, насправді – 
фашистські порядки, уже названі 
світовою спільнотою – рашизмом. 

День перемоги – день пам’яті, 
скорботи і примирення – давно 
перетворився в росії на інстру-
мент пропаганди, реалізації по-
літичних цілей, розпалювання 
воєн, виправдання злочинів про-
ти людяності. В Україні це зрозу-
міли, починаючи з 2014. Багато 
хто в світі побачив тільки зараз. 

«Путін зганьбив пам’ять міль-
йонів загиблих у боротьбі з фашиз-
мом за свободу в Європі», – сказав 
прем’єр-міністр Канади Джастін 

Трюдо, побувавши 8 травня в по-
нищеному росіянами Ірпені.

«Президент Путін намагається 
перекрутити історію, щоб спро-
бувати виправдати свою неспро-
воковану і жорстоку війну проти 
України», – сказав Держсекретар 
США Ентоні Блінкен у своїй зая-
ві з нагоди 77-ї річниці Дня Пере-
моги в Європі. Саме Україна за-
раз втілює дух переможців над 
нацистами, додав він.  

Міста і селища під Києвом, по-
стійні обстріли Харкова, Черні-
гівської і Сумської областей, до-
ля Попасної, бої під Сєвєродо-
нецьком, Маріуполь, в якому 
знищено понад 95% всіх будин-
ків, зокрема житлових – жахли-
ві приклади геноциду україн-
ського народу. У ці травневі дні 
лише «Азовсталь» залишаєть-
ся цитаделлю опору рашистам. 
Ідуть важкі бої. У підземних схо-
вищах підприємства ховаються 
від бомб, ракет і снарядів сотні 
дорослих і дітей, – мирних жи-
телів, для яких рідне місто пере-

творилося на пекло. Напередод-
ні 9 травня російські війська зро-
били ще одну спробу прорватися 
і вже зайшли в периметр заводу.

З Днем перемоги «привітали» 
російські окупанти і мешкан-
ців села Білогорівка Луганської 
області. Вони скинули бомбу на 
школу, у сховищах якої рятува-
лися люди з усього села. Загину-
ло понад 60 мешканців. 

9 травня масивні ракетні об-
стріли накрили Одещину. Такі 
вони – дарунки «русского міра». 

От хто справді привітав укра-
їнців – це президент США Джо 
Байден. Саме 9 травня він підпи-
сав закон про ленд-ліз для Укра-
їни. Вперше з 1941 року задія-
но механізм, згідно з яким США 
зможе надавати Україні будь-яку 
військову допомогу, яка їй по-
трібна буде для перемоги.

Нам дуже потрібна ця 
допомога. 

Адже ми рятуємо світ, щоб 
можна було справді гарантува-
ти: «Ніколи знову!». 8 

Атака на музей  
Григорія Сковороди
Снаряд влучив під дах  
будівлі, спалахнула поже-
жа. Вогонь охопив усі примі-
щення Національного музею 
Григорія Сковороди. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ
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Низьковуглецевий 
тренд
Поза сумнівом, проблеми, по-
рушені на засіданні, будуть 
актуальними і після завер-
шення війни. Тож поле для 
наукової діяльності – надзви-
чайно широке.
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Війна не зупиняє 
біозагрози
Біотероризмом були листи зі 
спорами сибірки, які доктор 
Брюс Івенс надсилав у 2001 ро-
ці чиновникам США, коли за-
разилося біля 30 осіб

Олена ХАДЖИНОВА: 
«Ми готуємо кадри,  
які відбудовуватимуть 
Маріуполь і всю країну»
В нашому університеті ми ма-
ємо великі плани (і впевнена, 
що вони будуть здійснені) що-
до 3D моделювання кісток та 
суглобів для лікування людей 

Продовжуємо повертати передплатникам номери «Світу», матеріали до яких друкувалися в електронному форматі



ВИПРОБУВАННЯ

Війна. Вистояти і перемогти
Продовжуємо хроніку українського спротиву
Травень. 67-й день війни

1 травня – на День міжнарод-
ної солідарності трудящих, гас-
лом якого в Радянському Союзі і 
тепер в росії залишається «мир-
трудмай», російські окупанти про-
довжували завдавати авіацій-
них ударів та «поливати» вогнем 
артилерії по Харкову, намагали-
ся посилювати  наступальні дії у 
напрямках Ізюм – Барвінкове та  
Ізюм – Слов’янськ. Перемістили до 
300 одиниць озброєння та військо-
вої техніки в той район та пригна-
ли близько тисячі мобілізованих 
осіб із тимчасово окупованих те-
риторій Донецької та Луганської 
областей. У чотирьох районах роз-
горнуто зенітно-ракетні дивізіони 
ЗРК «Бук-М2» та ЗРК «Тор-М».   

ЗСУ завдали удару по острову 
Зміїний – оперативне командуван-
ня «Південь». В результаті удару бу-
ло знищено: 42 російських окупан-
ти, 3 зенітні установки, ЗРК «Стрі-
ла-10», машина зв’язку та серверна з 
телекомунікаційним обладнанням.

Валерій Герасимов «трьохсо-
тий»? Інформацію про поранення 
начальника Генштабу окупаційної 
армії надали кілька джерел. Карти-
на, за їхніми описами, така: вчора, 
коли Герасимов був в окупованому 
Ізюмі, біля командного пункту 2-ої 
армії російських збройних сил про-
лунали вибухи. Воєначальник-оку-
пант отримав поранення у ногу і 
був евакуйований в безпечний тил. 
Утім, легке поранення для Гераси-
мова – ідеальний привід не потра-
пити під гнів Путіна за провалену 
операцію в Україні.  

В ООН та «Червоному Хресті» 
підтверджують евакуацію ци-
вільних з «Азовсталі». «Міжна-
родний комітет Червоного Хреста 
підтверджує, що триває операція 
з безпечного проходу в координа-
ції з ООН та сторонами конфлікту. 
Конвой для евакуації цивільних 
проїхав 230 кілометрів та дістався 
заводу в Маріуполі зранку в суботу 
за місцевим часом».  

«Росія не планує перемагати у 
війні до 9 травня», — заявив Лав-
ров в інтерв’ю італійській теле-
компанії «Медіасет». Відомий бре-
хун і маніпулятор  сказав, що «вій-
ськові не підганятимуть свої дії під 
якусь дату, включаючи день пере-
моги». І взагалі причина провалів  
росїї у війні через те, що вона «мі-
німізує будь-які ризики для своїх 
військових та громадян України». 

Загальні бойові втрати проти-
вника з 24.02 по 01.05 орієнтовно 
склали: особового складу – близь-
ко 23500 (+300) осіб, танків ‒ 1026 
(+18), бойових броньованих машин 
(+26), артилерійських систем – 451 
(+15), РСЗВ – 151,  засобів ППО – 80 
(+3), літаків  – 192 (+2),  гелікоптерів 

– 155,  автомобільної техніки та ав-
тоцистерн– 1796 (+20), кораблів /ка-
терів  – 8, БПЛА оперативно-тактич-
ного рівня  – 245 (+13). Спецтехніки  

– 32, крилатих ракет  – 84. 

2 травня. Про «рашизм» 
повідомляє «Вікіпедія» 

Американські 155-мм гаубиці 
М777 вже в Україні. Міністерство 
оборони Сполучених Штатів допо-
відає: 60% з обіцяних 90 гармат до-
правлені до України. Наступна пар-
тія також уже вирушає за адресою. 

Кремль «наймає добровольців» 
по всій росії, але крім Москви, – за-
значає українська воєнна розвідка. 
Керівництво рф встановило «норми 
набору». Для далекосхідного та си-
бірського федеральних округів – дві 
сотні «добровольців» на тиждень. 
Обіцяють високе матеріальне забез-
печення та можливість мародерити.  

Героїзм і злочини. СБУ іден-
тифікувала причетних до злочи-
нів росії на Київщині. Це майже 
900 російських солдатів і 100 ко-
лаборантів, — речник СБУ Артем 
Дехтяренко. 

Стають відомими і  приклади ге-
роїзму простих  мешканців окупо-
ваних сіл. 70-річна жінка із села 
Мотижин Київської області упро-
довж 2 тижнів здійснювала наве-
дення для нашої артилерії. Про це 
повідомили бійці тероборони. За-
вдяки їй було знищено близько 100 
одиниць важкої техніки ворога. На 
жаль, героїзм жінки коштував їй 
життя.

Слово «рашизм» тепер з’яви-
лося  у «Вікіпедії» двадцятьма мо-
вами, його пропонують  майбут-
нім історикам як найкоротший 
опис ідеології російської влади. 

Ще 14 українців повернулися 
додому з російського полону. Роз-
повіді визволених з варварських 
обіймів «русского міра» містять фак-
ти нелюдського ставлення, прини-
жень та катувань окупантами.  

ЗСУ відкинули окупантів на 40 
км на схід від Харкова, – про це 
повідомляє представник Мінобо-
рони США.

Загальні бойові втрати проти-
вника з 24.02 по 02.05 склали: осо-
бового складу  – близько  23800 
(+300) осіб, танків ‒ 1048 (+22), бо-
йових броньованих машин  ‒ 2519 
(+48), артилерійських систем  – 459 
(+8), РСЗВ  – 152 (+1), засоби ППО – 
80, літаків – 194 (+2), гелікоптерів 

– 155, автомобільної техніки та ав-
тоцистерн – 1824 (+28), кораблів /
катерів – 8, БПЛА оперативно-так-
тичного рівня – 271 (+26). Спеціаль-
ної техніки – 38 (+6). 

3 травня. Ворог цілить у 
залізничну інфраструктуру 

Інформація станом на ранок 
03.05.2022 від Генштабу: продо-
вжуються обстріли Харкова та бої 
на  Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку осно-
вні зусилля ворога зосереджують-
ся на встановленні повного конт-
ролю над населеними пунктами 
Рубіжне і Попасна та просуванні 
у напрямку Лимана і Слов’янська. 
На території Донецької та Луган-
ської областей за минулу добу від-
бито дванадцять атак ворога, зни-

щено шість танків, п’ять арти-
лерійських систем, двадцять дві 
одиниці бойової броньованої тех-
ніки та вісім одиниць автомобіль-
ної техніки. 

Путін 9 травня може офіційно 
оголосити війну Україні, – повідо-
мляє CNN. Це дозволить оголоси-
ти мобілізацію. На 9 травня мож-

ливе також  проголошення анексії 
Луганської та Донецької областей, 
початок атаки на Одесу або оголо-
шення повного контролю над Ма-
ріуполем. Адже в путіна немає пе-
ремог, якими можна похизуватися.

Рашисти хочуть заморити го-
лодом. Окупанти розбомбили лі-
таками елеватор в Рубіжному, – 
очільник Луганської ОВА Сергій 
Гайдай. Комплекс, відкритий в 
2020 році, повністю розбитий. В 
ньому могло зберігатися до 30 ти-
сяч тонн зерна.

Окупанти розпочали штурм 
«Азовсталі», просто зараз про-
бують прорватися на терито-
рію заводу. Перед штурмом авіа-
ція кілька годин поспіль бомби-
ла «Азовсталь». Виникла пожежа, 
піднімається стовп диму.

Прем’єр Великої Британії ви-
ступив у Верховній Раді. Про те, 
що вчасно не ввели санкції, ска-
зав: «We collectively failed» – «Це на-
ша колективна провина». Джон-
сон оголосив про нову зброю та 
засоби захисту на 3 млрд фунтів 
замість 300 млн. 

Вибухи у містах України. Мер 
Андрій Садовий підтвердив 5 вибу-
хів у Львові. Пошкоджено 3 елек-
тропідстанції, 2 насосні станції без 
струму. Дві ворожі ракети над Ві-
нницею збили українські ППО. У 
Києві повідомляють про вибухи 
на правому березі. Ще одну воро-
жу ракету українські ППО збили 
на підльоті до Києва. Окупанти на-
несли перший від початку війни 
удар по Закарпаттю. Під час ракет-
ної атаки рф випустила 18 ракет 

по Україні. Половину з них було 
збито — Повітряні Сили ЗСУ. 

4 травня. У бомбосховищах 
залишаються мирні жителі 

Звільнені з заблокованої «Азов-
сталі» люди зі сльозами на очах 
розповідають, як бійці «Азову» до-
помагали їм вижити. Із щоденни-
ка восьмирічного хлопчика з Ма-
ріуполя: «У меня умерло две со-
баки и бабушка Галя и любимый 
город Мариуполь». 

Шостий пакет санкцій проти 
росії. Він включає: санкції проти 
військових і чиновників, які вчи-
нили воєнні злочини у Бучі і від-
повідальні за  облогу Маріуполя; 
відключення від  SWIFT Сбербан-
ку та ще двох великих банків росії; 
санкції проти трьох великих дер-
жавних мовників Росії; йшлося й 
про повну заборону на імпорт усієї 
російської нафти, морської та тру-
бопровідної, сирої та очищеної. 

Окупанти прорвалися на 
«Азовсталь». Мер Маріуполя по-
відомив про важкі бої всередині 
заводу «Азовсталь». Окупанти на-
магаються придушити запеклий 
опір захисників Маріуполя.  

У російсько-українській війні 
розпочався другий етап. Головне 
завдання України на цьому етапі 

– максимально витіснити Росію з 
нашої території, заявив президент 
Зеленський. 

На Донбасі українські сили від-
били 11 атак російських військ, 
повідомляє штаб ООС. Знищили 5 
ворожих танків, 7 одиниць бойо-
вої броньованої техніки та 5 авто-
мобілів. Підрозділи протиповітря-
ної оборони в небі над Донбасом 
збили 2 російських літаки Су-30 та 
2 безпілотні літальні апарати типу 
«Орлан-10» і «ZALA-421».

5 травня. Україні потрібні 
ракетні системи

Інформація станом на ранок 
05.05. від Генштабу: У районі, пів-
нічніше міста Ізюм, продовжу-
ються артилерійські та міномет-
ні обстріли. На Донецькому і Тав-
рійському напрямках тривають 
артилерійські обстріли вздовж 
лінії зіткнення. На Авдіївському 
та Курахівському напрямках во-
рог  обстрілює позиції захисників 
України. 

Завдяки успішним діям україн-
ських захисників та захисниць во-
рог втратив контроль над кілько-
ма населеними пунктами на межі 
Миколаївської та Херсонської 
областей.

HIMARS уже в Україні. Після га-
убиць М777 та іншої артилерії у 
Києві все частіше говорять про по-
требу в ракетних системах, які мо-
жуть бити в оперативний чи на-
віть стратегічний тил росії та по 
важливих логістичних центрах, – 
пише BBC. Такими системами мо-
жуть стати американські пускові 
установки M142 HIMARS та М270 
MLRS, що здатні виконувати роль 
як РСЗВ, так і оперативно-тактич-
них ракетних комплексів (ОТРК) з 
дальністю дії до 300 км. Їх в Украї-
ну вже почали постачати.

Сили оборони України пере-
йшли в контрнаступ на Харків-
ському та Ізюмському напрямках. 
Про це головнокомандувач ЗСУ 

Валерій Залужний сказав у роз-
мові із головою об’єднаного комі-
тету начальників штабів США ге-
нералом Марком Міллі. Залужний 
повідомив про переміщення осно-
вних зусиль російських окупантів 
на Луганський напрямок, де в ра-
йоні Попасної, Кремінної та Гір-
ського тривають запеклі бої.

Лекція в бліндажі. Професор 
Ужгородського національного уні-
верситету Федір Шандор воює на 
Ізюмському напрямку і водночас 
проводить дистанційні заняття 
для своїх студентів. За 70 днів в ар-
мії він не пропустив жодної пари. 
Для того, щоб мати вільними ран-
кові години, чергує вночі. Занят-
тя не перериває навіть під час об-
стрілів. Якщо вибухи лунають над-
то близько,  викладач переходить 
до бліндажа. 

Окупанти продовжують нищи-
ти об’єкти інфраструктури укра-
їнського Донбасу. За минулу добу 
пошкоджено: школу-інтернат, два 
промислові заводи, приміщення 
банку, АЗС, окремі ділянки заліз-
ничних колій, газопроводів, ліній 
електропередач, трансформаторні 
підстанції. 

путін пропонує створити росій-
ську «Вікіпедію», оскільки оригі-
нальною «неможливо користува-
тися». Створення альтернативної 
(пропагандиської) версії «Вікіпедії» 
він обговорив з гендиректором ро-
сійського товариства «Знання».   

 США готові надати гаран-
тії безпеки Швеції та Фінляндії 
на період між подачею заявки на 
вступ до НАТО та їх прийом.   

6 травня. Європейці хочуть 
бачити Україну в ЄС  

Інформація станом на ранок 
06.05. від Генштабу: На Слобожан-
ському напрямку противник ак-
тивних дій не проводить, продо-
вжує обстрілювати з реактивної та 
ствольної артилерії житлові квар-
тали та передмістя Харкова.

На Донецькому і Таврійському 
напрямках ведуться активні бо-
йові дії. Основні зусилля зосеред-
жено на встановленні повного 
контролю над Попасною. У Марі-
уполі продовжується блокування 
підрозділів Сил оборони в районі 
«Азовсталі».  

На території заводу «Азовсталь» 
триває третій етап евакуації ци-
вільних осіб. «На сьогодні близько 
500 цивільних осіб отримали довго-
очікуване полегшення – після того, 
як прожили під безперервними об-
стрілами та в умовах нестачі води, 
їжі та санітарних умов», – сказав ген-
сек ООН Антоніу Гутерреш. 

Підтримка Європи. 66% євро-
пейців підтримують вступ Укра-
їни до ЄС, це засвідчило опиту-
вання Flash Eurobarometer, яке 
провели у квітні у всіх країнах Єв-
росоюзу. Найбільше «за» у Пор-
тугалії – 87%, Естонії – 83%. Лит-
ві – 82%, Польщі – 81%. Серед гро-
мадян Угорщини нас підтримали 
48%, проти — 37%, не визначились 

— 16%. Такі ж дані у Франції та 
Бельгії. Окрім того 88 % громадян 
ЄС підтримують  прихисток біжен-
ців з України в країнах Євросоюзу.  

 «Ми не бачимо кінця війни по-
ки що. Ми не відчуваємо і не ба-
чимо жодного бажання від росій-
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ської сторони, щоб завершити її», – 
заявив президент Зеленський. 

Окупанти намагаються насту-
пати на Запорізькому напрям-

ку, щоб у подальшому спробува-
ти з’єднатися з групою військ, які 
ведуть наступ на Ізюмському на-
прямку, утім ЗСУ тримають позиції.  

7 травня. Снаряд влучив  
в музей Сковороди

Ранкове зведення Генштабу 
ЗСУ: На Слобожанському напрям-

ку ворог продовжує артилерійські 
обстріли населених пунктів в ра-
йоні Харкова, а також на  Доне-
цькому і Таврійському напрямках 
вздовж лінії зіткнення. Активізу-
вались удари по українських міс-
тах. За добу постраждали Бахмут, 
околиці Краматорська, Дружківка, 
Очеретине, Світлодарськ.  

У Маріуполі ворог продовжує 
блокувати підрозділи Сил оборо-
ни в районі «Азовсталі».  

Перший потяг пройшов від-
новленим мостом Ірпеня, після 
того, як він був зруйнований під 
час наступу російських військ.

Віталій Кличко показав, як 
виглядає Київ після обстрілу ро-
сії. Пошкоджено понад 200 жит-
лових будинків, зруйновано 46 
шкіл, 30 дитячих садків та понад 
70 об’єктів міської інфраструктури.

ЗСУ знищили великий десант-
ний катер при спробі доставити 
на острів Зміїний зенітно-ракет-
ний комплекс «ТОР».  Перед цим 
на острові, також ударом з повітря, 
було знищено ще один ракетний 
комплекс типу «ТОР». Нині підроз-
діли ворога на Зміїному залиша-
ються без прикриття з повітря.                         

Російські війська завдали уда-
ру по Національному музею Гри-
горія Сковороди. Як повідомив 
очільник Золочівської громади 
на Харківщині Віктор Ковален-
ко, снаряд влучив під дах будівлі. 
На щастя, найцінніші експонати 
колекції не постраждали. Їх було 
завчасно переміщено у безпечне 
місце. Музей розташований у се-
лі Сковородинівка, у маєтку XVIII 
століття, у якому останні роки 
життя працював та біля якого був 
похований Григорій Сковорода.  

8 травня. День пам’яті  
та примирення

«Президент Путін намагається 
перекрутити історію, щоб спробу-
вати виправдати свою неспровоко-
вану і жорстоку війну проти Укра-
їни. Ті, хто вивчає минуле, знають, 
що президент Зеленський і хоро-
брий народ України втілюють дух 
тих, хто переміг під час Другої сві-
тової війни. Вони мужньо захища-
ють свою країну, свою демокра-
тію та законне майбутнє України 
в цілій, вільній і мирній Європі», – 
сказав Держсекретар США Ентоні 
Блінкен.

Перша леді США Джилл Бай-
ден відвідала Ужгород. Він відбув-
ся у День матері, щоб ушанувати 
пам’ять жертв, яких зазнали бага-
то матерів в Україні. Дружина пре-
зидента США відвідала центр для 

евакуйованих та зустрілася з дру-
жиною Володимира Зеленського. 
Також Джилл Байден побувала у 
Румунії та Словаччині, де зустріла-
ся з українськими біженцями. 

До України прибув прем’єр-
міністр Канади Джастін Трю-

до. Він відвідав зруйновані міс-
та на Київщині. «Путін зганьбив 
пам’ять мільйонів загиблих у бо-
ротьбі з фашизмом за свободу в Єв-
ропі», – заявив прем’єр-міністр Ка-
нади Джастін Трюдо на прескон-
ференції в Києві. Світ зробить все, 
щоб Путін програв цю війну.

Реактивні системи залпово-
го вогню США вже в Україні, ін-
формує Euromaidan Press. Близько 
100 військово транспортних літа-
ків США приземлились за остан-
ні п’ять днів в польському Жешуві 
біля кордону України. Установки 
M142 HIMARS та M270 MLRS – даль-
ність польоту ракет цих систем ся-
гає до 300 кілометрів. 

ЗСУ відійшли від Попасної на 
більш укріплені позиції, підготовле-
ні заздалегідь Про це в ефірі інфор-
маційного телемарафону повідомив 
голова Луганської ОВА Сергій Гай-
дай. «Зруйновано все вщент. Тому 
наші відійшли на міцніші позиції, 
які готувалися раніше», – сказав він.  

Загальні бойові втрати проти-
вника з 24.02 по 08.05 склали:  осо-
бового складу – близько 25500 (+400) 
осіб, танків ‒ 1130 (+8), бойових бро-
ньованих машин ‒ 2741 (+28), ар-
тилерійських систем – 509, РСЗВ – 
179 (+7), засоби ППО – 6 (+2), літаків 

– 199, гелікоптерів – 156 (+1), авто-
мобільної техніки та автоцистерн – 
1961 (+27), кораблів /катерів – 12 (+1), 
БПЛА оперативно-тактичного рів-
ня – 360 (+19). Спеціальна техніка – 
39 (+1). Крилаті ракети  – 92 (+2). 

9 квітня. Ленд-ліз для 
України 

Із звернення Президента Во-
лодимира Зеленського на честь 
Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні: «Ми ніколи 
не забудемо те, що зробили наші 
предки у Другій світовій війні, в 
якій загинуло понад вісім мільйо-
нів українців. І незабаром в Укра-
їні буде два Дні Перемоги. А у ко-
гось не залишиться жодного».

Головну страшилку путіна – так 
званий літак Судного дня, який має 
перевозити керівництво рф у ви-
падку ядерної війни, не продемон-
стрували на параді. Кажуть, через 
погодні умови. Вірогідніше, що Іл-
80 непридатний до польоту. Путін у 
своїй промові на красній площі не 
озвучив нічого з того, що йому «за-
кидали» політаналітики: ні оголо-
шення війни, ні мобілізації на росії. 

Історичний документ!  9 трав-
ня   президент США Джо Байден  
підписав закон про ленд-ліз для 
України. Тепер механізм, який 
жодного разу з 1941 року не запус-
кався для жодної з країн у світі, по-
чне набирати оберти. Україна бу-
де отримувати стільки допомоги, 
скільки потрібно для перемоги.  

Японія підтримала G7 у намірі 
відмовитися від російської наф-
ти. «Це складне рішення для Япо-
нії, яка імпортує більшу частину 
енергоресурсів. Але зараз єдність 
G7 важлива як ніколи», – сказав 
прем’єр-міністр країни Фуміо Кі-
шіда у коментарі NHK. 

Окупанти масово відходять із 
Борової на Харківщині, – повідо-
млення Боровської селищної ради. 
Відучора росіяни масово виводять 
війська з Борової та Богуславки у 
напрямку Куп’янська. Водночас ве-
лика кількість живої сили та тех-
ніки залишається у селах Ізюм-

ське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чер-

нещина, Первомайське, Підвисоке, 
Гороховатка, Бахтин. У полях по-
близу замасковано ворожу техніку. 

Побувати у бомбосховищі в 
Україні довелося голові Європей-
ської ради Шарлю Мішелю, який в 
цей день перебував в Україні. Ра-
зом із прем‘єр-міністром України 
Денисом Шмигалем в Одесі вони 
сховалися в укритті під час пові-
тряної тривоги.   

Українські журналісти – Пуліт-
церівські лавреати. Комітет Пу-
літцерівської премії вирішив при-
судити нагороду всім журналістам 
України. Нагорода отримана в спе-
ціальній номінації «Особлива згад-
ка». Зазначається, що премія нада-
на за «хоробрість, стійкість та відда-
ність правдивому висвітленню під 
час безжального вторгнення Воло-
димира Путіна до їхньої країни».

10 травня. Посольства 
повертаються до роботи 

Американські дипломати повер-
таються до будівлі Посольства Спо-
лучених Штатів в Києві. Німеччи-
на відновлює роботу свого посоль-
ства у Києві, — глава МЗС країни 
Анналена Бербок. До Києва повер-
нулося посольство Греції. Його очо-
лить Маноліс Андрулакіс, який як 
генеральний консул Греції в Ма-
ріуполі був останнім дипломатом 
ЄС, який залишив заблоковане міс-
то. Після повернення до Афін 20 бе-
резня Андрулакіс заявив, що бом-

бардування Маріуполя можна по-
рівняти зі Сталінградом та Алеппо.  

Пентагон передасть Україні ви-
сокоточні ракети з лазерним наве-
денням. США планують закупити 
для ЗСУ 70-мм ракети APKWS на су-
му $22,6 млн, а також безпілотники 
Switchblade та Puma. Як повідомили 
в Пентагоні, 89 з 90 обіцяних Амери-
кою гаубиць M777 передані Україні 
разом зі 120 тисячами снарядів. 

Нині в Україні перебувають 97 
БТГ росії. 28 квітня розвідка бачи-
ла 92 тактичні групи. На 5 побіль-
шало за 11 днів.   

 11 травня. Постійні обстріли 
не дозволяють евакуювати 
людей

 Оперативна інформація на ра-
нок 11.05 від Генштабу. На Слобо-
жанському напрямку окупанти 
намагаються не допустити просу-
вання наших військ у бік держав-
ного кордону України. На Доне-
цькому напрямку продовжується 
наступ на Рубіжне. Не припиня-
ються штурмові дії на Бахмутсько-
му, Авдіївському, Курахівському 
напрямках.  

У Маріуполі ворог блокує наші 
підрозділи у районі заводу «Азов-
сталь».  Постійні обстріли не дозво-
ляють евакуювати цивільних та 
поранених осіб із зони бойових дій. 

На території Донецької та Лу-
ганської областей за минулу до-
бу відбито дванадцять атак воро-
га, знищено дванадцять танків, 
чотири артилерійські системи, 
дев’ятнадцять одиниць  бойової 
броньованої техніки, сім автомо-
білів та дві одиниці спеціальної ін-
женерної техніки противника. 

Естонія та Латвія віддали Укра-
їні вже майже третину від своїх 

оборонних бюджетів, — Ukraine 
Support Tracker. Серед країн, які ма-
ють спільний кордон із Україною, 
слід відзначити також Польщу 
(12,9%) та Словаччину (11,6%). 

12 травня. Росія – спонсор 
тероризму

У Сенаті США зареєстрували ре-
золюцію про визнання Росії дер-
жавою-спонсором тероризму.

ЗСУ просунулись на північний 
схід від Харкова, змусивши ро-
сійські війська перейти до оборо-
ни та послабити артилерійський 
тиск на місто. 

Загорівся російський корабель 
«Всеволод Бобров», один з найно-
віших у російському флоті, — реч-
ник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Під час спроби форсувати Сівер-
ський Донець, рашисти втратили 
понад 70 одиниць техніки.    

США відправлять в Україну 
щонайменше 700 безпілотників 
Switchblade, і щонайменше 100 
вже прибули, повідомляють у 
Bloomberg.

Про евакуацію з «Азовсталі». 
Представники Червоного Хреста 
почали переговори з рф стосов-
но першого етапу спецоперації з 
евакуації з «Азовсталі», повідоми-
ла віцепрем’єр-міністр Ірина Вере-
щук. Спецоперація матиме кілька 
етапів. Перший з них – евакуація 
важкопоранених.

13 травня. Зруйновано міст  
до Сєвєродонецька

Ранкове зведення від Геншта-
бу: На Сіверському напрямку три-
ває посилена охорона українсько-
російського кордону. Противник 
здійснює перекидання у прикор-
донні райони Брянської області 
підрозділів артилерії для нарощу-
вання провокаційних обстрілів 
населених пунктів Чернігівщини. 
На Слобожанському напрямку во-
рог перегруповує підрозділи, по-
повнює боєприпаси. У Воронезь-
кій та Білгородській областях рф, 
продовжено до 25 травня дію під-
вищеного  рівня терористичної за-
грози. На Донецькому напрямку 
противник намагається взяти Ру-
біжне, зруйновано міст до Сєвєро-
донецька. На Курахівському на-
прямку веде наступ на Мар’їнку.

росія відправила в Україну 105 
діючих батальйонних тактичних 
груп, – порахував Пентагон. Біль-
шість із них зосереджена на Донбасі.  

У Маріуполі основні зусилля зо-
середжує на блокуванні підрозді-
лів наших військ в районі заводу 
«Азовсталь». Окупанти розпочали 
наземну операцію захоплення за-
воду «Азовсталь». 

14 травня. ЗСУ пішли  
у контрнаступ

Режим колаборантів у Херсо-
ні свідчить про провал російсько-
го вторгнення в Україну, заявляє 
у щоденній доповіді розвідка Бри-
танії. Як зазначають розвідники, 
той факт, що росії вдалося лише 
насильно організувати в Херсо-
ні проросійське місцеве керівни-
цтво, наголошує на нездатності 
російського вторгнення забезпе-
чити прогрес у досягненні полі-
тичних цілей росії в Україні. 

Росія відключила Фінляндію 
від енергосистеми. Офіційна при-
чина – несплата з фінської сторо-
ни за електроенергію. Таким чи-
ном рф вирішила «покарати» Фін-
ляндію за прагнення в НАТО.  

ЗСУ пішли у контрнаступ на 
Ізюмському напрямку, — голо-

ва Харківської ОВА Олег Синєгу-
бов. Цей напрямок важливий для 
ворога, який прагне взяти в кіль-
це наші війська і наступати на 
Слов’янськ і Краматорськ.  

Представник ГУР Міноборо-
ни Вадим Скібіцький заявив, що 
«прихована мобілізація», яка про-
водиться в Росії, неефективна. «На 
сьогодні ресурси, які стосують-
ся найбоєздатніших батальйон-
но-тактичних груп, російська фе-
дерація вичерпала. Хоча має ще 
достатньо резервів для того, щоб 
вводити їх на територію України».  

Наказ обстрілювати Харків 
касетними бомбами віддав гене-
рал-полковник рф Олександр Жу-
равльов, який причетний до ана-
логічних військових злочинів у 
Сирії — CNN. 

Ворог продовжує штурм тери-
торії заводу «Азовсталь». Протя-
гом всього 80-го дня повномасштаб-
ного вторгнення окупант скидає на 
захисників Маріуполя авіабомби, 
задіює важку артилерію і танки. За-
стосовує велику кількість піхоти.  

«Путін думав, що має справу з 
болонкою. Виявилося, що то була 
росомаха. Слава Україні!» – напи-
сав видатний письменник Стівен 
Кінг у своєму твіттері. 

15 травня. росія не змогла 
досягти поставлених цілей

Оперативна інформація Ген-
штабу  на 6:00.  На Сіверському на-
прямку противник обстрілює Чер-
нігівську та Сумську області.  На 
Слов’янському – намагається про-
рвати оборону наших військ, успі-
ху не мав. Противник   продовжує 
наступати на Лиманському, Сєвє-
родонецькому, Авдіївському та 
Курахівському напрямках. У Ма-
ріуполі окупанти не припиняють 
обстрілювати «Азовсталь». 

За попередню добу збито 8 по-
вітряних цілей: сім БпЛА типу 
Орлан-10, один літак. Знищено 
взводний опорний пункт, команд-
но-спостережний пункт роти, 10 
броньованих машин та особовий 
склад противника.

ЗСУ знищили понтонну пере-
праву в Білогорівці, де рашисти за 
три дні втратили близько 250 оди-
ниць техніки та до 1500 солдатів та 
офіцерів. Через це російським вій-
ськовим довелося зупинити наступ 
на значній частині Східного фронту.  

росія втратила в Україні трети-
ну зі своїх наземних бойових сил 
після початку широкомасштабного 
вторгнення, моральний дух солда-
тів і ефективність падає, повідомляє 
розвідка Британії у своїй щоденній 
доповіді. Незважаючи на невеликі 
початкові успіхи, росія не змогла до-
сягти значних територіальних ви-
год за останній місяць, одночасно за-
знаючи великих втрат.

Над Львівщиною збили дві во-
рожі ракети, ще чотири влучили 
у військовий об’єкт. Люди не по-
страждали. Ракети ворога влучи-
ли в об‘єкт військової інфраструк-
тури у Яворівському районі.   

Останні хвилини життя крей-
сера «Москва» підтверджують йо-
го загибель через удари ракетами, а 
не від «недопалка». Оперативне ко-
мандування «Південь» оприлюдни-
ло записи останніх перемовин, пере-
хоплених із крейсера після його під-
биття.  Крейсер кликав на допомогу, 
повідомляючи про пробоїну ниж-

че ватерлінії: «Москва, перший, дві 
пробоїни. Гвинт зарився, ляже на 
бік. Підтверджую – пробоїна нижче 
ватерлінії. Крен 30 градусів, ляже на 
бік», – повідомляли з крейсера. 

За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ та інформагентств 
(Продовження в наступному номері)
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 Наукова сесія загальних зборів 
Національної академії наук 
України з проблем формування і 
реалізації моделі розвитку низько-
вуглецевої економіки України відбу-
лась ще до початку війни. Провідні 
науковці і посадовці говорили про 
економічні виклики, фінанси, енер-
гетику, екологію і звісно – про роль 
науки. Поза сумнівом, проблеми, 
які були порушені на засіданні, 
будуть актуальними і після завер-
шення війни. Наприклад, поси-
лення енергобезпеки у світі є як 
ніколи актуальним. 
      Сьогодні в центрі уваги світової 
спільноти перебуває питання клі-
матичних змін та викликаних 
ними екологічних проблем, які без-
умовно потребують комплексного 
вирішення – як на міжнародному, 
так і на національному рівні.  
      З таких слів розпочав сесію 
президент НАН України академік 
Анатолій ЗАГОРОДНІЙ. 

Складова державної 
політики

За словами Анатолія Глібовича, 
зростання кількості парникових 
газів, відповідне підвищення тем-

ператури на землі, що значною мі-
рою обумовлено антропогенною 
діяльністю, свідчить про те, що ця 
проблема є не тільки питанням на-
уки, а й питанням виживання люд-
ства. В зв’язку з цим на 26-ій Між-

народній конференції ООН зі змін 
клімату, яка відбулась у листопа-
ді минулого року в Глазго (Шот-
ландія), понад 180 країн оголосили 
ціль – досягнути в 2050–2060 роках 
нетто нульових викидів парнико-
вих газів. Це означає, що кількість 
викидів не має перевищувати рів-
ня їх природного та технологічно-
го поглинання. 

– Серед цих країн і Україна, отже 
перехід економіки України в най-
ближчі десятиліття на шлях низь-
ковуглецевого розвитку має бути 
важливою складовою державної 
політики, – наголосив президент 
НАН. – Для досягнення цієї мети 
вже зроблено перші кроки.  

Так, Україна однією з перших 
оголосила свою стратегію низько-
вуглецевого розвитку до 2050-го ро-
ку. В березні минулого року Каб-
мін затвердив Національну еконо-
мічну стратегію до 2030 року, в якій 
визначено заходи щодо декарбоні-
зації економіки, підвищення енер-
гоефективності, розвитку віднов-
лювальних джерел енергії, а також 
розвитку так званої циркулярної 
(безвідхідної) економіки. У липні 

2021 року прийнято Другий націо-
нально визначений внесок Украї-
ни до Паризької угоди, в якому но-
ва кліматична ціль України перед-
бачає необхідність до 2030 року 
скоротити викиди парникових га-
зів до рівня 35% порівняно з 1990 
роком. 20 жовтня минулого року 
Кабмін схвалив Стратегію еколо-
гічної безпеки та адаптації до змін 
клімату на період до 2030 року.

– Очевидно, що вирішення про-
блем кліматичних змін, надання 
пропозицій для шляхів розвитку 
економіки країни, а також забез-
печення сталого розвитку Украї-
ни неможливо здійснити лише зу-
силлями владних структур або екс-
пертної спільноти, – резюмував 
Анатолій Глібович. – Вкрай важли-
вим є постійний ґрунтовний нау-
ковий супровід.

Заступник голови Ради націо-
нальної безпеки і оборони України 
Олексій Соловйов нагадав, що 23 бе-
резня 2021 року було введено в дію 
рішення РНБО про виклики і загро-
зи національній безпеці України в 
екологічній сфері, а також першо-
чергові заходи щодо їх реалізації. 
Серед основних завдань Кабміну 
– внести на розгляд Верховної Ра-
ди проєкт закону щодо низькову-
глецевого розвитку України на пе-
ріод до 2050 року. Крім того, РНБО 
як аналітичний центр бачить три 
основні напрямки, які можуть бути 
сформульовані як завдання для на-
шої науки в контексті моделі низь-
ковуглецевої економіки. Це розви-
ток водневої економіки, побудова в 
нашій країні малих ядерних реак-
торів і розвиток електротранспор-
ту в містах-мільйонниках. 

Те, що Україна взяла на себе по-
тужні зобов’язання за міжнарод-
ними угодами, це унікальна мож-

ливість розбудувати власну еко-
номіку на новітній технологічній 
базі, новітніх декарбонізованих 
технологіях, переконаний голо-
ва Державного агентства з енерго- 
ефективності та енергозбереження 
України Валерій Безус.

– Агентство веде активну робо-
ту в цьому напрямку, – розповів 
він. – Зокрема, розроблено Націо-
нальний план дій з енергоефектив-
ності на період до 2030 року, який 
уряд затвердив наприкінці мину-
лого року. Це достатньо амбітний 
план, який передбачає суттєве ско-
рочення викидів вуглекислого газу 
до 2030 року, низку заходів з декар-
бонізації головних його емітентів, 
серед яких і національна енергети-
ка. Також агентство розробило про-
єкт Національного плану дій з від-

новлюваної енергетики на період 
до 2030 року. Це достатньо амбіт-
ний план. Ми бачимо перспективу 
збільшення частки відновлюваль-
них джерел в національній струк-
турі споживання до 27%. Також 
працюємо над стратегією розвитку 
водневої економіки, механізмом 
так званого «зеленого фінансуван-
ня». Також маємо напрацюван-
ня щодо створення Національного 
фонду декарбонізації. 

Економічні прогнози
 Більш як 110 країн зобов’язались 

перейти до вуглецевої нейтраль-
ності. Зокрема Україна, так само, 
як Китай і Бразилія, планують зро-
бити це  до 2060 року.

Про це йшлося в доповіді «Еко-
номіка України в імперативах 
низьковуглецевого розвитку» ди-
ректора Інституту економіки та 
прогнозування НАН України акаде-
міка Валерія Гейця.  

– До 2030 року наш новий наці-
онально визначений внесок перед-
бачає скорочення викидів парни-
кових газів з 38% до 35% від рівня 
1990 року. Дуже часто виникає пи-
тання, чому лише 3%, але треба ма-
ти на увазі динаміку. За останні де-
сятиліття ми пройшли складний 
шлях скорочення. І хоча наші 3% – 
це дещо нижчі показники, аніж за-
декларували європейські країни, 
вони за цей час повинні пройти 
значно складніший шлях.

Також у доповіді було представ-
лено різні сценарії подальшої де-
карбонізації – як у світі, так і в 
Україні. 

– Як і передбачається, в світі від-
бувається електрифікація еконо-
міки і розвиток розподіленої ге-
нерації, – розповів Валерій Геєць. 
– Водночас ми бачимо, що декарбо-
нізація в електробалансі світу і ЄС 
також залишається ключовою ме-
тою. Таким чином, збільшення ви-
робництва електроенергії в світі до 
2050 року (в 2,7 раза) і в ЄС (в 1,3 ра-
за) повинно відбуватись за раху-
нок нетрадиційних для сучасності 
видів генерування енергії.  

Як буде відбуватись процес де-
карбонізації в українському енер-
гетичному секторі? Як зауважив 
Валерій Геєць, для того, щоб вико-
нати наші зобов’язання, потрібно 
26 мільярдів євро. На цьому шляху 
постають такі виклики, як готов-
ність енергосистеми до кратного 
збільшення обсягів виробництва 
електроенергії, виведення з екс-
плуатації вугільних ТЕС, інтенсив-
ний розвиток сонячної та вітрової 
генерації, збереження (нарощуван-

ня) потенціалу атомної і гідроенер-
гетики тощо. 

«Технологічна модернізація і 
структурна трансформація про-
мисловості в рамках декарбоні-
зації – це необхідна умова забез-
печення позитивного макроеко-
номічного ефекту від переходу до 
низьковуглецевого розвитку», - на-
голошує академік Геєць. 

– До 2040 року у світі повинні від-
бутись консолідація, масштабуван-
ня, комерціалізація нових низь-
ковуглецевих технологій, сформо-
вана технічна інфраструктура їх 
використання, – резюмував він. –  
До 2050 року технології, які існу-
ють сьогодні лише на рівні прото-
типів, повинні стати конкурентни-
ми. Дослідження, які проведено в 
світі, говорять, що можливі сцена-
рії, коли навіть до 2050 року поло-
вина із необхідних технологій й ін-
новацій не будуть готовими до ви-
користання, а до 2070-го року – 35%. 
Тобто, поле для наукової діяльності 
– надзвичайно широке. 

Інтелектуальна  система 
Об’єднана енергосистема Украї-

ни не повною мірою готова до пе-
реходу до низьковуглецевої енер-
гетики. Найбільш важливі недо-
ліки, які стримують можливість 
такого переходу, – недостатність 
балансуючих потужностей, низь-
ка гнучкість системи, застарілість 
систем регулювання частоти та 
потужності. На це в своїй допові-
ді «Заходи та засоби перетворення 
енергетики України в інтелекту-
альну екологічно безпечну систе-
му» звернув увагу академік-секре-
тар Відділення фізико-технічних 
проблем енергетики НАН України 
Олександр Кириленко. 

За його словами, постійне наро-
щування потужностей відновлю-

вальних джерел обумовила необ-
хідність трансформації існуючої 
системи генерації, впроваджен-
ня нових балансуючих потужнос-
тей і проведення змін всіх складо-
вих енергетичної системи у відпо-
відності до вимог, характерних для 
використання ВДЕ. Така трансфор-
мація відбувається відповідно до 
концепції трьох D (декарбонізація, 
децентралізація і діджиталізація) 
яка отримала назву енергетично-
го переходу.

Як зауважив Олександр Кири-
ленко, децентралізація передба-
чає збільшення частки роззосеред-
жених джерел енергії (включаючи 
ВДЕ, накопичувачі енергії і т.д.), що 
утворюють локальні кластери ви-
робництва/споживання та підклю-

чені до загальної мережі чи пра-
цюють автономно, впровадження 
нових додатків, спрямованих на 
розширення меж та динаміки роз-
витку ОЕС. 

А діджиталізація – перехід до ре-
алізації концепції SmartGrid елек-
тричних мереж, створення та 
впровадження нових бізнес-мо-
делей, сервісів та ринків на осно-
ві цифрових технологій, викорис-
тання смарт-лічильників, систем 
дистанційного керування та авто-
матизації мережі. «Вони дозволя-
ють керувати мережею і підклю-

ченими ресурсами в режимі ре-
ального часу та збирати дані про 
мережу, – додав академік. – Йдеть-
ся про інтелектуальні мережі, як 
локальні, так і об’єднані, що дозво-
ляють використовувати нові ме-

тоди для контролю різноманітних 
ВДЕ-ресурсів. 

Конкурентоздатна енергія
Атомні станції займають важ-

ливе місце в енергобалансі бага-
тьох країн, виробляючи конку-
рентоздатну електроенергію, яка 
належить до низьковуглецевих 
джерел. Про це йшлося в доповіді 
директора Інституту проблем без-
пеки атомних електростанцій НАН 
України академіка Анатолія Носов-
ського  «Ядерна енергетика Укра-
їни в контексті сталого розвитку». 

Він нагадав, що енергетична 
стратегія України на період до 2035 
року передбачає збільшення ви-
робництва електроенергії на АЕС 
шляхом продовження термінів екс-
плуатації діючих АЕС і будівництва 
нових ядерних блоків. А також – 
вибір реакторної технології для бу-
дівництва нових АЕС на заміщення 
потужностей, які будуть виводи-
тись з експлуатації після 2030 року. 

– Станом на 2022 рік серед про-
єктів реакторних установок, які на-
лежать до покоління 3+, реакторна 
установка AP1000 американської 
компанії Westinghouse є найбільш 
привабливою для енергетики 
України за багатьма аспектами, – 
наголосив академік Носовський. 
Такі енергоблоки експлуатуються 
в Китаї, будуються у США. Коефі-
цієнт використання встановленої 
потужності – в діапазоні від 90% до 
99%, що є одними з найкращих по-
казників серед світових АЕС. Ста-
ном на 2022 рік цей реактор най-
більш апробований серед інших 
проєктів реакторів третього поко-
ління. Є й недоліки – перевищення 
проєктних термінів будівництва і 
його висока вартість. 

Анатолій Носовський розповів, 
що науковці Інституту проблем 
безпеки АЕС мають досвід розроб-
ки пристроїв для реактора АР1000 
на китайських станціях, а також 
використання нових видів бетон-
них сумішей для біологічного за-
хисту таких реакторних установок. 

Як резюмував Анатолій Носов-
ський, ядерній енергетиці нале-
жить важлива роль у забезпеченні 
енергетичної незалежності Укра-
їни. Тому очевидними є необхід-
ність і важливість впровадження 
програми будівництва нових ядер-
них енергоблоків. Інститути НАН, 
в свою чергу, можуть допомогти 
нашій ядерній енергетичній галу-
зі в розвитку нових ядерних техно-
логій. Зокрема, їх потрібно залуча-
ти до роботи, пов’язаної із науково-
технічним обґрунтуванням вибору 
проєктів, перспективних для бу-
дівництва в Україні нових ядер-
них реакторів, реалізації проєкту 
створення українського енергобло-
ку та програми будівництва нових 
атомних станцій. Крім того, на дум-

ку академіка, наукові дослідження 
з розробки нових ядерних енерге-
тичних технологій повинні стати 
пріоритетним напрямом фунда-
ментальних та прикладних дослі-
джень установ НАНУ. 

Воднева перспектива
Будь-яка серйозна розмова що-

до низьковуглецевої економіки не-
можлива без згадки про водень, 
адже при його спалюванні не ви-
діляється жодних парникових га-
зів. Розвиток досліджень з водне-
вої енергетики в світі і в Україні у 
своїй доповіді висвітлив директор 
Інституту проблем матеріалознав-
ства ім. І.М. Францевича НАН Укра-
їни академік Юрій Солонін.

За його словами, практично в 
усіх розвинених країнах є наці-
ональні програми щодо водне-
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вої енергетики. Спільними зусил-
лями було вирішено технологічні 
питання – створення демонстра-
ційних станцій для виробництва 
«зеленого» водню – з використан-
ням сонця і вітру, автотранспорту 
на водневому паливі, розвиваєть-
ся мережа водневих заправок. Що-
правда, як зауважив академік, про 
масове впровадження всього цього 
не йдеться. Поки що у «зеленого» 
водню висока вартість. Потребу-
ють здешевлення і вдосконалення 
електролізери, паливні елементи, 
системи зберігання водню тощо. 

– Каталізатором вирішення всіх 
технологічних проблем є вико-
ристання водню на автомобільно-
му транспорті, – переконаний на-
уковець. Це стосується й потужних 
електролізерів на протон-провід-
них мембранах, компресорів для 
стиснення водню до 700 – 1000 ат-
мосфер, унікальних композицій-
них балонів для зберігання водню 
тощо.

За словами академіка Солоні-
на, окрім суто технологічних про-
блем, існують і політичні аспекти 
широкого впровадження водню. В 
Європі основним гравцем з цього 
питання є Німеччина – вона нама-
гається стати водневим хабом Єв-
ропи. «Водночас власних віднов-
лювальних джерел енергії у них 
вистачає лише на третину, гостро 
стоїть питання про імпорт в пер-
шу чергу «зеленого» водню, – додав 
науковець. – Україна розглядається 
як основний його постачальник. Є 
попередні домовленості щодо ство-
рення центральноєвропейського 
водневого коридору». 

Починаючи з 2006 року, у НАН 
України започатковано низку про-
грам, присвячених водневій енер-
гетиці. Як розповів Юрій Солонін, 
остання з них виконувалась про-
тягом 2019 – 2021 років і мала на-
зву «Розвиток наукових засад отри-
мання, зберігання та використан-
ня водню в системах автономного 
енергозабезпечення». В ній брали 
участь 11 інститутів чотирьох від-
ділень НАН України. Основна ува-
га приділялась системам автоном-

ного енергозабезпечення на осно-
ві водню і паливних елементів з 
використанням відновлювальних 
джерел енергії. В програмі було 
приділено увагу цілій низці техно-
логій отримання водню із викорис-
танням ВДЕ – зокрема електролізу 
«в парі» з вітровими та сонячними 
енергоустановками. 

Як розповів академік, на базі Ін-
ституту проблем матеріалознав-
ства НАН у співпраці з Інститутом 
відновлювальної енергетики НАН, 
Інститутом проблем машинобуду-
вання НАН на березі Канівського 
водосховища у Переяслав-Хмель-
ницькому створено демонстрацій-
ну систему виробництва водню із 
використанням енергії вітру. «До-
слідження режимів її роботи по-
казали доцільність використання 
таких систем у цьому регіоні для 
автономного енергозабезпечен-
ня окремої садиби або невелико-
го господарства. Щодо використан-
ня сонячного випромінювання для 
отримання водню, то Інститут за-
гальної та неорганічної хімії НАН 
спільно з Інститутом проблем ма-
теріалознавства НАН розробили і 
запатентували портативні фото-
електрохімічні комірки з акуму-
люванням водню. Як пояснив на-
уковець, цей прилад фактично по-
єднує в собі сонячний елемент, 
електролізер, акумулятор водню і 
паливну комірку. 

– У площині водневої енергети-
ки зараз ми стоїмо на роздоріж-

жі, – резюмував академік Солонін. 
– Перший шлях – докласти всіх зу-
силь, щоб отримати імпортне об-
ладнання, налагодити виробни-
цтво зеленого водню за рахунок 
наших ресурсів і направляти йо-
го до Європи. Другий шлях – не від-
мовляючись від першого, направи-
ти всі кошти, які вдасться зароби-
ти, на розвиток власної водневої 
інфраструктури, водневих техно-
логій, науки. Таким шляхом сво-
го часу пішла Японія після Другої 
світової війни – усіма силами під-
тримувала найбільш перспектив-
ну з точки зору експорту галузь ме-
талургії, але всі отримані кошти 
спрямовувала на розвиток високих 
технологій. 

Енергетика дає 66% викидів пар-
никових газів в Україні. В остан-
ньому варіанті Енергетичної стра-
тегії України цей відсоток дещо 
зменшується, але невеликими тем-

пами.  Про це йшлося у доповіді 
завідувача відділу Інституту тех-
нічної теплофізики НАН України 
члена-кореспондента НАН Бориса 
Баска. 

Також він нагадав, що в Україні 
діє Національний план скорочен-
ня викидів від великих спалюваль-
них установок від 2017 року. Таких 
установок у нас 233 одиниці – з по-
тужністю понад 50 мегават. На ви-
могу європейського енергетичного 
законодавства, у нас реалізується 
тренд зі зменшення викидів. Хоча 
кліматичний пакт Глазго вносить 
свої корективи. Бо до 2030 року 
всі вугільні спалювальні установ-
ки слід облаштувати фільтрами з 
уловлення діоксиду вуглецю.  

Природні екосистеми і 
декарбонізація 

Про роль природних екосистем 
України у забезпеченні декарбо-
нізації та розвитку Європейського 
зеленого курсу розповідав завіду-
вач відділу Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного НАН України акаде-
мік Яків Дідух.

За його словами, проблема по-
рушення балансу вуглецю набуває 
особливої гостроти в зв’язку з клі-
матичними змінами, підвищен-
ням антропогенного впливу, які в 
поєднанні викликають негатив-
ний синергетичний результат. 

– Хоча сьогодні різниця між по-
глинанням і викидами все ще по-
зитивна (1,1 Гт/рік), але близько 
половини з них акумулюється в ат-
мосфері, що призводить до збіль-
шення концентрації, і, як наслі-
док, – підвищення середньорічних 
температур планети, – констатує 
академік. 

У своєму виступі Яків Дідух про-
аналізував питання оптимізації 

депонування карбону в природ-
них екосистемах, навівши відпо-
відні розрахунки енергії для різ-
них типів екосистем. Наприклад, 
найбільші площі в Україні займа-
ють орні землі – 56%, а енергетич-
ні запаси дають 25%. А в лісах, які 
займають 15,9% площ, депонуєть-
ся 68% енергії. Тобто ліси, як наго-
лосив академік, насправді є найпо-
тужнішим депо і тому на їхньому 
відновленні зосереджено особли-
ву увагу. 

– Проблеми зміни довкілля, де-
карбонізації економіки зачіпають 
багато аспектів функціонування  
біосфери, розвитку суспільства, різ-
них галузей господарства, – заува-
жив Яків Дідух. – Однією з ефектив-
них характеристик є оцінка еко-
системних послуг, як вигод, які 
отримує суспільство від природи і є 
інструментом цінності екосистем. 
Вони лежать в основі екологічної 
політики XXІ століття.Такі напра-
цювання знайшли відображення 
в новій еколого-економічній па-
радигмі – Європейському зелено-
му курсі, яка передбачає широке 

запровадження техногенних, еко-
номічних, екологічних, економіч-
них, соціальних, політичних важе-
лів, спрямованих на удосконален-
ня відносин суспільства і природи 
в умовах сьогоднішніх реалій. 

Що може зробити в цьому на-
прямку НАН? На думку Якова Ді-
духа, вчені академії можуть до-
лучитись до наукового супроводу 
підготовки відповідних докумен-
тів, завдань, планів дій для різних 
секторів економіки та природо- 
охоронної діяльності, забезпечен-
ня моніторингових досліджень. А 
також – підготовка кадрів відповід-
ної кваліфікації. 

З поправкою на час 
Вирішення масштабних про-

блем, про які йшлося під час сесії, 
можна здійснити лише спільни-
ми зусиллями всіх гілок влади в 
країні, територіальних громад та 
широким залученням вітчизня-
ної науки. Такими словами завер-
шив сесію Анатолій Загородній. За 
результатами засідання підготов-
лено звернення до Кабінету Міні-
стрів з наданням конкретних про-
позицій і рекомендацій щодо пер-
спектив та шляхів розвитку моделі 
низьковуглецевої економіки Укра-
їни й участі Національної академії 
наук України у науковому забезпе-
ченні цього розвитку. 

Звісно, до розгляду цих надваж-

ливих питань повернуться у мир-
ний час, і з поправкою на наслід-
ки війни. 

Дмитро ШУЛІКІН 

(Павко Я. А. Міжнародно-правове 
регулювання співробітництва 
держав в Арктиці: монографія. 
Київ, 2021. 358 с.) 

На початку ХХІ століття арк-
тичний регіон привертає дедалі 
більше уваги провідних держав 
світу. Зокрема‚ це пов’язано з 
тим‚ що в Арктиці містяться зна-
чні родовища природних ресур-
сів та важливе значення в регіо-
ні мають такі транспортні шля-
хи‚ як Північний морський шлях 
і Північно-Західний прохід. Крім 
того, посилення економічної ді-
яльності та розвиток судноплав-
ства в морських просторах Пів-
нічного Льодовитого океану ви-
магає поглиблення міжнародної 
кооперації держав у сфері охоро-
ни навколишнього середовища‚ 
особливо з питань забезпечення 
екологічної безпеки. 

Оскільки Арктика є одним 
із провідних регіонів світу як з 
точки зору наявності величез-
них розвіданих і потенційних 
запасів природних ресурсів, 
так і з точки зору геополітики, 
абсолютно не дивно, що тут пе-
ретинаються інтереси арктич-
них і неарктичних держав. 

Монографія Я.А. Павко при-
свячена актуальній і малодослі-
дженій темі, оскільки нині у ві-
тчизняній науці відсутні праці 
комплексного характеру, в яких 
були б вивчені особливості між-

народно-правового регулюван-
ня співробітництва держав в 
арктичному регіоні. Зауважи-
мо, що єдиною роботою, яка 
має безпосереднє відношення 
до цієї теми,  було монографіч-
не дослідження Л.Д. Тимченка 
«Куди йдеш, Арктико? Міжна-
родно-правовий режим Аркти-
ки та тенденції його розвитку», 
опубліковане англійською мо-
вою.  До того ж, ця  праця поба-
чила світ більш як 20 років тому, 
а за цей період сталися суттє-
ві зміни у міжнародно - право-
вому регулюванні міждержав-
них відносин в Арктиці, які‚ без-
перечно‚ потребують наукового 
осмислення та узагальнення.       

За своєю структурою моно-
графія складається з перелі-
ку умовних скорочень, вступу, 
трьох розділів, які включають 
десять підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг моно-
графії – 358 сторінок. Тільки спи-
сок використаних джерел нара-
ховує 388 одиниць, серед яких – 
значна кількість новітніх праць 
вітчизняних і зарубіжних вче-
них, міжнародно  ̠ правові ак-
ти, акти національного законо-
давства держав.  До того ж моно-
графія містить у додатках текст 
десяти  міжнародно п̠равових 
актів, які регламентують відно-
сини держав у цьому регіоні.       

У першому розділі дослідже-
но комплексний аналіз механіз-
мів міжнародно-правового ре-
гулювання кооперації держав 
у північному полярному регіо-
ні, виокремлено договірний  та 
інституційний механізми та 
розкрито їх сутність. Я.А. Пав-
ко проаналізувала становлення 
та розвиток арктичного права 
як полісистемного комплексу‚ 
який складається з норм міжна-
родного морського права‚ між-

народного права навколишньо-
го середовища та інших галузей‚ 
норм внутрішньодержавного 

права арктичних держав і між-

народного «м’якого права»‚ що 
регулюють різні сфери міждер-
жавних відносин в Арктиці. 

Другий розділ присвячений 
особливостям правового стату-
су і правового режиму Арктики. 
У ньому розкрито зміст і співвід-
ношення термінологічних по-
нять «правовий статус» і «право-
вий режим» в контексті регіону‚ 
визначено основні концепту-
альні підходи держав до обґрун-
тування своїх територіальних 
претензій щодо полярних про-
сторів‚ тенденції розвитку су-
часного міжнародно-правово-
го режиму Арктики, висвітлено 
проблеми та перспективи делі-
мітації арктичного шельфу. 

Автор підкреслює, що ключо-
вою юридичною основою міжна-
родно-правового управління мор-
ськими просторами Північного 
Льодовитого океану є Конвенція 
ООН з морського права 1982 р.

У третьому розділі монографії 
проаналізовано такі пріоритет-
ні напрями міжнародно-право-
вого співробітництва держав в 
Арктиці‚ як охорона навколиш-

нього середовища, забезпечен-
ня універсальної та регіональ-
ної міжнародної безпеки, орга-
нізація і проведення наукових 
досліджень. Автор запропону-
вала підхід, згідно з яким забез-
печення міжнародної безпеки 
в північному полярному регіо-
ні варто досліджувати в контек-
сті таких її складових‚ як воєнна 
безпека‚ безпека судноплавства 
та екологічна безпека. Особли-
ву увагу вона приділяє  міжна-
родно-правовій регламентації 
відносин держав у сфері забез-
печення безпеки судноплавства.  

Важливе місце має посісти 
Україна в міжнародно-право-
вому співробітництві держав у 
цьому регіоні. З точки Я.А. Пав-
ко. Україна як неарктична дер-
жава, але з чітко окресленою єв-
ропейською зовнішньополітич-
ною стратегією, має долучитись 
до міждержавної співпраці в Арк-
тиці. Зокрема‚ вона повинна бра-
ти активну участь в діяльності 
Арктичної ради через отриман-
ня статусу спостерігача в ній‚ що 
дозволить їй впливати на форму-
вання арктичної політики‚ беру-
чи до уваги власні інтереси в пів-
нічному полярному регіоні. 

О.В. ПЕТРИШИН,   
президент Національної  
академії правових наук Укра-
їни, академік НАПрН України, 
доктор юридичних наук,  
професор,   
О. М. ШЕМЯКІН,  
доктор юридичних наук‚  
професор‚ перший проректор 
Національного університету 
«Одеська морська академія»
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Від початку широкомасштаб-
ного вторгнення росії в Україну ми 
почули від агресора чимало фейків 
щодо досліджень, розробок та 
існування біологічної зброї на 
території України, про нібито 
таємні лабораторії, в яких прово-
дять дослідження щодо збудників 
найнеймовірніших хвороб, які ста-
новлять загрозу для росії.  Ці брех-
ливі закиди, які вони називають 
серед приводів для вторгнення в 
Україну, було розвінчано навіть на 
засіданнях Радбезу ООН, де під-
креслювалось, що саме росія про-
довжує програму біологічної зброї, 
порушуючи міжнародне право.

Не тільки маючи таких сусідів, 
а й загалом, дбаючи про власний 
захист, Україна повинна постійно 
турбуватися про свою безпеку та 
створювати комплекс необхідних 
заходів для підвищення її рівня.

Питання про стан біобезпеки 
в Україні та шляхи її поліпшен-
ня розглядалися на засіданні Пре-
зидії НАН України, а головним до-
повідачем на ньому був в.о. акаде-
міка-секретаря Відділення біохімії, 
фізіології і молекулярної біології, 
голова Комісії з біобезпеки та біо-
логічного захисту при РНБО Украї-
ни Сергій Комісаренко.

Історія питання
Як зазначив доповідач, біологіч-

на зброя у світі, правда, досить об-
межено, використовувалася під час 
другої світової війни, а саме – Япо-
нією проти Китаю. Країни світу ду-
же швидко зрозуміли її руйнівну 
силу – і не тільки для противника, 
а й для власних країн. Тож 10 квіт-
ня 1972 року було підписано Кон-
венцію про заборону розробки, ви-
робництва та накопичення запасів 
бактеріологічної (біологічної) і ток-
синної зброї та про її знищення. І 
це був перший у світі міжнародний 
договір про заборону зброї масово-
го знищення. Однак, незважаючи 
на підписання договору, СРСР уже з 
1976 року почав інтенсивно і в масо-
вих кількостях розробляти, накопи-
чувати і зберігати біологічну зброю. 
Було створено понад 40 наукових 
установ, які цим займалися. Що сто-
сується України, підкреслив акаде-
мік Комісаренко, то наша країна ні-
коли не займалася ні розробкою, ні 
виготовленням, ні збереженням, ні 
використанням такої зброї.

Росія ж успадкувала її від СРСР, 
тож не можна виключати, що во-
на здатна застосувати біологіч-
ну зброю, якщо не безпосередньо 
проти людей, то проти тварин або 
рослин, що принесло б величезні 
економічні збитки.

Інфекції та ліки
Серед загроз біологічного похо-

дження доповідач назвав і небез-
печні інфекційні захворювання. В 
останні роки, як засвідчує статис-
тика, кожні 8 місяців на планеті 
виникає нове інфекційне захво-
рювання. І серед них є й особливо 

небезпечні. Вакцинація – єдиний 
ефективний профілактичний за-
сіб боротьби з інфекційними за-
хворюваннями. Ми бачимо це й 
на прикладі з коронавірусом, хо-
ча, за словами Сергія Комісарен-
ка, коронавірус не належить до 
особливо небезпечних патогенів, 
він, на додаток до впливу на жит-
тя і здоров’я людей, має величез-
ний негативний вплив на еконо-
міку та на суспільне життя в усьо-
му світі.

Згадав академік і про три укра-
їнських інститути, що працюва-
ли над створенням  субодиничних 
вакцин проти коронавірусу. «Зро-
блено дуже багато – і в науковому, 
і практичному сенсах, але довер-
шити справу нам складно, сказав 
він. І насамперед тому, що в Укра-
їні немає жодної  біологічної лабо-
раторії  3–4 рівня біобезпеки (BSL3 
та BSL4), де можна працювати з 
небезпечними патогенами.   

(Водночас, уточнив він, від-
сутність таких лабораторій озна-
чає й те, що розробляти біологіч-
ну зброю в Україні теж аж ніяк не 
можна). 

Лабораторії третього рівня біо-
безпеки (BSL3) нам вкрай потріб-
ні, адже розробка вакцин на осно-
ві матричної РНК - надзвичайно 
перспективний і потрібний Укра-
їні напрям. Такі вакцини можна 
досить швидко створювати проти 
будь-яких патогенів, а також про-
ти злоякісних пухлин і робота над 
ними часто приводить і до нових 
наукових здобутків. 

Як приклад досліджень про-
ти коронавірусного захворюван-
ня COVID-19, Сергій Комісаренко 
назвав дослідження, проведені 
в Інституті біохімії імені Палла-
діна науковою групою під керів-
ництвом академіка Марини Скок. 
Відомо, що при коронавірусній 
хворобі часто порушуються когні-
тивні здатності людини. Науков-
ці цієї групи знайшли ділянку в 
S-протеїні коронавірусу, яка спри-
яє цим процесам і вивчили, чому 
так відбувається. Ці дослідження 
привели до створення в Інститу-
ті біохімії ліків, які повинні захи-
щати пам’ять людини та покра-
щувати здатність до когнітивного 
мислення. 

Патогени та відповідальність 
Продовжуючи перелік причин, 

через які можуть виникнути біо- 
загрози, доповідач назвав та-
кож проведення наукових дослі-
джень, які можуть бути викорис-
тані з подвійною метою (так звані 
«Dual-use» research). Загроза мо-
же виникнути й ненавмисно, як-
що станеться випадковий витік 
патогенів. 

«Ми з вами є свідками безпреце-
дентного прогресу наук про життя 
та біотехнологій, – продовжив ака-
демік Комісаренко. – 11 років ви-
тратили вчені та три мільярди до-
ларів, щоб вивчити геном людини, 
а тепер це можна зробити менше, 
ніж за одну добу та за 100 доларів. 
У 2020 році Емманюель Шарпантьє 
та Дженніфер Дудна отримали Но-
белівську премію з хімії за відкрит-
тя методу точного і дешевого реда-
гування геному, що порівнюють з 
відкриттями ДНК чи генетично-
го коду. Водночас зростає і ціна по-
милки вченого, а також не виклю-

чена загроза зловживання новими 
можливостями. Тож великого зна-
чення набуває – поширення знань з 

біоетики та кодексів поведінки при 
проведенні наукових досліджень. 
«Створена в Інституті імені Палла-
діна наукова група з біобезпеки ста-
ла одним із провідних центрів з на-
вчання та розповсюдження знань, 
що активно співпрацює з депар-
таментом міжнародної безпеки та 
роззброєння МЗС України, Комісі-
єю з біобезпеки та біозахисту при 
РНБО України». НАН України разом 
з національними академіями ме-
дичних та аграрних наук у 2013 ро-
ці заснували Українську Асоціацію 
з біобезпеки, ініціювали адаптацію 
українського законодавства з біо-
безпеки до європейського, провели 
велику кількість міжнародних кон-
ференцій та семінарів.

І, нарешті, загрозою може бу-
ти суто біотероризм – як навмис-
не створення чи використання не-
безпечних біологічних агентів. Біо-
тероризмом були листи зі спорами 
сибірки, які доктор Брюс Івенс над-
силав у 2001 році високим чинов-
никам США, коли на сибірку зара-
зилося біля 30 осіб, і 5 осіб загинуло. 

Небезпечними можуть бути не-
якісні харчові продукти, ліки, пит-

на вода. Генетично модифіковані 
організми можуть бути загрозою 
біологічному різноманіттю.

Уміти протистояти
Як держава може протистоя-

ти цим викликам? Насамперед – 
ефективною системою національ-
них заходів, спрямованих на мак-
симальне зниження біозагроз – на 
упередження їх виникнення та 
ефективною боротьбою з ними 
при появі. 

У Радянському Союзі існува-
ла система боротьби з біозагроза-
ми. Оскільки СРСР розробляв біоло-
гічну зброю, то повинен був мати 
і захист. В країні існували санітар-
но-епідеміологічні і санітарно-ве-
теринарні служби, хоча рівень 
їх оснащення й організація пра-
ці вимагали більшого. У незалеж-

ній Україні проблемам біобезпеки 
приділялося недостатньо уваги, хо-
ча учені Академії наук не раз наго-
лошували на їх важливості та у ме- 
жах своїх можливостей робили чи-
мало. Ще в 2004 році – при РНБО 
України було створено Комісію з біо-
логічної і генетичної безпеки, спів-
робітники НАН України становили 
більшість її експертів. Сергій Васи-
льович нагадав, що про лаборато-
рію третього рівня біобезпеки, яка б 
нам зараз була конче потрібна, бу-
ла Угода між міністерством оборо-
ни США і МОЗ України, підписана в 
Києві в 2005 році в присутності се-
наторів США – Лугара і ще мало ко-
му відомого на той час – Обами що-
до допомоги США у зменшенні біо-
загроз в Україні. За президентства  
Януковича ця Угода фактично була 
заблокована, і негативний резуль-
тат ми гостро відчуваємо сьогод-
ні. А Грузія на той час виконала всі 
умови і тепер має найсучаснішу ла-
бораторію високого рівня.

Пильна увага до цих питань бу-
ла проявлена на засіданні РНБО 27 
лютого 2009 року, коли було зазна-
чено, що стан біобезпеки в Україні 
є незадовільним, окреслено низку 
заходів, спрямованих на його по-
ліпшення. Ішлося про створення 
системи боротьби із біозагрозами, 
яка б відповідала на сучасні ви-
клики, про розроблення держав-
ної програми з біобезпеки, ство-
рення дослідних лабораторій, На-
ціонального центру біотехнологій 
під егідою НАН України тощо.  

Виробити алгоритм дій
Сьогодні, зазначив Сергій Комі-

саренко, необхідно повернутися до 
розв’язання комплексу проблем на 
новому рівні. Повернутися до стра-
тегії Національної системи біобез-
пеки, до оновленого проєкту Дер-
жавної цільової програми із біо- 
безпеки і біозахисту, в якій перед-
бачалося, зокрема, створення ме-
режі сучасних діагностичних ла-
бораторій, Національного центру 
біотехнологій, організації вироб-
ництва імунобіологічних препара-
тів, підготовки відповідних кадрів, 
тощо. Він переконаний, що Україні 

необхідно створити Державний ге-
номний центр, які нині є навіть у 
невеликих країнах по всьому світу. 

В Україні обов’язково має бути 
сучасна інтегрована система біо-
безпеки та біозахисту. Складні за-
вдання, які постають перед нею, 
на його думку, потребують ство-
рення окремого органу виконав-
чої влади, до речі, мати його реко-
мендовано у Конвенції про заборо-
ну біологічної і токсинної зброї.

Активну участь в обговоренні 
проблеми біобезпеки взяли чима-
ло учасників засідання. Заступник 
секретаря РНБО України Олексій 
Соловйов підкреслив необхідність 
розвінчування російських фейків 
про створення Україною біологіч-
ної зброї. А щодо теми обговорен-
ня, то «як тільки закінчиться ві-
йна, ми обов’язково повернемося 
до створення комплексної систе-
ми біобезпеки в нашій країні», - за-
певнив він.

Члени Комісії з біобезпеки та 
біологічного захисту – директор 
ДУ «Інститут епідеміології та ін-
фекційних хвороб ім. Л.В. Грома-
шевського НАМН України» член-
кореспондент цієї академії  Ві-
кторія Задорожна,  академік НАН 
України і НАМН України Володи-
мир Широбоков, академік НААН 
України Анатолій Головко та інші 
учасники дискусії говорили про 
те, що війна особливо загострила 
проблему біобезпеки в нашій кра-
їні: серед проблем, які турбують 
людей, далеко назад відійшла вак-
цинація, а хвороби нікуди не щез-
ли. Почастішали захворювання на 
дифтерію, кір, правець, поліоміє-
літ, інші небезпечні хвороби. Ніку-
ди не поділися й «традиційні» со-
ціальні хвороби суспільства – такі 
як туберкульоз. 

Величезною проблемою, і на 
це звертає увагу ВООЗ, стають не-
доліковані хвороби і як наслідок – 
збільшення резистентності пато-
генів до антибіотиків. 

Україна  повинна мати не тіль-
ки довгострокову стратегію безпе-
ки та біологічного захисту, а й ал-
горитми дій на випадок появи но-
вих інфекцій. Мають бути сучасні 
мікробіологічні, вірусологічні  ла-
бораторії з високим рівнем біоло-
гічного захисту, оснащені сучас-
ним обладнанням для експрес-
аналізів, умови для створення 
власних вакцин. На часі – створен-
ня Геномного центру. У грудні ми-
нулого року було підписано указ 
Президента України про Страте-
гію біобезпеки та біологічного за-
хисту. Логічно, що наступним кро-
ком має бути створення Закону 
про біологічну безпеку та біоло-
гічний захист. І в ньому, аби лікві-
дувати розпорошеність між мініс-
терствами, повинен міститися, на 
думку Анатолія Головка, і пункт 
про створення окремого органу 
виконавчої влади, який опікува-
тиметься цими проблемами. 

Лариса ОСТРОЛУЦЬКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Війна не зупиняє 

біозагрози
І це не про російські фейки
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Усім українським закладам 
вищої освіти сьогодні дуже непро-
сто: окрім налагодження роботи 
«тут і сьогодні», спільноти скла-
дають плани «на після війни». 
Думають про джерела фінансу-
вання, безпеку, кількість студен-
тів тощо.  
     Але найскладніше все ж універ-
ситетам з окупованих міст. Їхні 
будівлі зруйнували російські 
загарбники, і колективи цих 
закладів  відновлюють роботу 
майже «з нуля». Один з таких ЗВО 
– Приазовський державний техніч-
ний університет з Маріуполя. 
Директорка Навчально-наукового 
інституту економіки і менедж-

менту  ПДТУ Олена Хаджинова  
нині входить до складу координа-
ційної групи з відновлення роботи 
закладу. Про те, як університет 
відновлює роботу, про будні та 
плани закладу Олена Вікторівна 
розповіла газеті «Світ». 

 – Олено Вікторівно, я бачу фото 
зруйнованих корпусів університе-
ту в Маріуполі. А яким універси-
тет був до війни?
 – У нашому виші два навчально-
наукових інститути, п’ять факуль-
тетів і три коледжі. Після 2014 року 
університет, як і Маріуполь, дуже 
змінилися. Місто стрімко розвива-
лося, потребувало молодих і ква-
ліфікованих кадрів, і ми їх готува-
ли. Останні три роки, наприклад, 
виконували три великі проєкти, 
пов’язані з біоінженерією.  Придба-
ли сучасне обладнання,  працю-

вала сильна команда, до якої уві-
йшли науковці кафедри біомедич-
ної інженерії, медики, механіки, 
інженери та інформаційники. Ре-
зультати проєкту почали впрова-
джувати в медичних закладах міс-
та. Ми маємо плани (і впевнена, що 
вони будуть здійснені) щодо 3D мо-
делювання кісток та суглобів для 
лікування людей.  

У нашому інституті виконували 
крутий проєкт з цифрової еконо-
міки. За підтримки Європейсько-
го Союзу та програми «Еразмус +» 
створили навчально-практичну 
лабораторію цифрової економіки, 
з сучасними графічними станція-
ми та програмним забезпеченням. 
Діджиталізація і цифровізація сьо-

годні дуже важливі. Ви ж бачите, 
як швидко відновили дистанційне 
навчання школярів (за кордоном 
наші діти продовжують навчання-
онлайн в українських закладах), 
як за допомогою цифрових техно-
логій підтримують вимушених пе-
реселенців, науковців, педагогів. 
Лабораторія почала працювати 19 
лютого, за кілька днів до війни. 

В університеті близько трьох 
тисяч студентів і вісімсот співро-
бітників (якщо рахувати разом з 
коледжами). У нас 26 спеціальнос-
тей, 216 освітніх програм. 

Ми раділи, що у минулому ро-
ці до нас на підготовче відділен-
ня вступило чимало іноземців. 
Найбільш затребуваними є еко-
номічні, транспортні, енерге-
тичні, механіко-машинобудівні 
спеціальності. 
– Що відбувалося в університеті 24 
лютого? І яким був початок війни 
особисто для вас?
– Я живу в мікрорайоні Східний, 
з наших вікон видно блок-пости 
Збройних сил України. 24 лютого 
на цих блокпостах увімкнули звер-
нення Президента України Воло-
димира Зеленського до російських 
військових, і нам було чути… 

Було ухвалено рішення викла-
дачам залишитися вдома, а сту-
дентам – в гуртожитках. Всі за-
вмерли в очікуванні. А 25 лютого 
почалося бомбардування селища 
Сартана, яке межує з містом. Росій-
ські війська проривалися до Марі-
уполя через Сартану, почалися бої. 

Наступного дня в університеті 
зібралися керівники  інститутів, 
факультетів та відділ кадрів.  Зби-
рали архіви, особисті справи, пе-
реміщали документи в сховище (у 
нас стара будівля і глибокі, надій-
ні укриття). 

Події розвивалися дуже стрім-

ко. За три дні я змінила три міс-
ця проживання: зі Східного пере-
бралася до батьків, потім – у центр 
міста. Але з 1 березня почався ма-
сований обстріл і центру також… 

25 лютого ми готували укрит-
тя, а з 26 лютого університет уже 
приймав біженців з Сартани і Та-
лаківки. Люди приїжджали «в чо-
му були», без теплих речей і без 
продуктів. 

Місцева влада привозила во-
ду і сухпайки. Але людей більша-
ло, до нас приходили також жите-
лі з дітьми (навіть з немовлятами) 
з найближчих будинків. Людей зі-
бралося понад тисячу…

Добре, що більшість студентів з 
гуртожитків виїхали. Але були й 
такі, яким не було куди їхати (на-
приклад, з тимчасово окупова-
них територій Донецької та Луган-
ської областей). Наш комендант 
гуртожитку готував для них їжу 
на вогнищі. На жаль, під час одно-
го з обстрілів його було поранено.

Потім їжу перестали привози-
ти, магазини були порожні. У міс-
ті закінчився бензин (його знахо-
дили у розбитих машинах), зник 
зв’язок.

Університет теж обстрілювали, 
люди виходили на вулицю, гину-
ли. Їх ховали на клумбах, у пере-
рві між обстрілами. 

5 березня я виїхала з міста, і це 
було щасливою випадковістю. 4 
березня увечері «через десяті ру-
ки» отримала повідомлення, що 
моя донька-студентка зуміла ви-
братися з Харкова до Дніпра. Вирі-
шила – пора їхати.

Пройшла чутка, що 5 березня 
буде «зелений коридор», я забрала 
батьків і ми поїхали. На три роди-
ни було три автівки, на вільні міс-
ця взяли в машини незнайомих 
жінок та дітей.

На блокпосту на виїзді з міс-
та українські військові побажали 
нам удачі, адже попереду були ли-
ше росіяни. Рашисти постійно зу-
пиняли, перевіряли речі. Але ми 
їхали майже без речей,  тому ди-
витися було нічого (до речі, уже 
через тиждень з міста неможливо 
було вивезти навіть ноутбук, оку-
панти забирали всі гаджети). 

Біля Федорівки перед Запоріж-

жям колону зупинили і повідоми-
ли, що чоловіків не випустять. За-
блокованими залишилися сто ма-
шин. Ми розділилися: я зі свекром 
поїхали,  щоб вивезти жінок і ді-
тей, а чоловік зі своєю мамою за-
лишився на трасі.  

Лише наступного дня дізналася, 
як розвивалися події далі. Приїхав 
голова однієї з місцевих громад і 
переконав людей не лишатися на 

трасі на ніч, забрав  усіх в село. Лю-

дей розмістили в спортзалі, жінок 
з немовлятами забрали по домів-
ках. Наступного дня місцеві пока-
зали маріупольцям якусь непоміт-
ну об’їзну дорогу-грунтовку і вони 
«прорвалися».

Як пізніше з’ясувалося, ніякого 
«зеленого коридору» 5 березня не 
було.  
– На сторінці університету у фей-
сбуці я читала, що викладачі уні-
верситету створили ініціативну 
групу і почали координувати робо-
ту з відновлення роботи вишу у міс-
ті Дніпро. Розкажіть, будь ласка, 
як це було? 
– У квітні не працював сайт закла-
ду (сьогодні його робота віднов-
лена), зв’язку з багатьма виклада-
чами та студентами не було. Ми 
не знали, хто зумів виїхати, а хто 
ні. Дуже хвилювалися. Створили 
спільну університетську групу у 
вайбері та гугл-форму для реєстра-
ції і почали «збирати» нашу спіль-
ноту.  Дуже радіємо, коли людина 
реєструється. Це означає, що вона 
вижила і в безпеці. 

На сьогодні із заблоковано-
го Маріуполя зуміли вибратися 
близько 400 викладачів (тобто по-
ловина). Більшість з них сьогодні 
в місті Дніпро.  Зареєструвалися 
в гугл-формі й півтори тисячі сту-
дентів. Дуже сподіваємося, що ті, 
хто не виходить на зв’язок, про-
сто не мають для цього технічної 
можливості. 

Ми й на мить не припускали, 
що університет «помер». Ні, ми 
працюємо, маємо стратегічні пла-
ни, сили, волю, бажання. А голо-

вне – величезну підтримку осві-
тян України і Європи.

Одразу запропонував допомогу 
Національний технічний універ-
ситет «Дніпровська політехніка». 
Вони допомогли з розміщенням, 
комп’ютерами, допомогли нала-
годити роботу з казначейством то-
що. І найважливіше, надали свою 
освітню платформу для відновлен-
ня навчання. Така допомога і під-
тримка – безцінна!

Це було неймовірно: нам що-
дня писали і телефонували коле-
ги з усіх регіонів України (з Києва, 
Харкова, Херсона, Одеси, Миколає-
ва, Кам’янця-Подільського, Жито-
мира), пропонували на волонтер-
ських засадах викладати в універ-
ситеті. І це теж неоціненно, адже 
чимало наших науковців поки що 
не мають можливості виїхати з 
Маріуполя. 

На жаль, є втрати і серед викла-
дачів, і серед студентів. Хтось заги-
нув під час обстрілів, у когось – не 
витримало серце…
– Чи є інформація, в якому стані 
сьогодні знаходяться будівлі уні-
верситету? 
– Будівлі дуже пошкоджено. По-
вністю згорів четвертий корпус, 
зруйновано п’ятий, реконструкцію 
якого ми нещодавно розпочали. 
(До війни встигли замінити вікна, 
створили проєкт капітального ре-
монту). Немає жодного корпусу, в 
який би не влучили снаряди.  
– Чи є план перших кроків з віднов-
лення закладу? 
– 18 квітня ми відновили дистан-
ційне навчання. Поки що має-
мо завдання-мінімум: відновити 
дистанційну роботу всіх структур 
університету. Жартуємо, що має-
мо план: «день простояти та ніч 
протриматись».

Віримо, що Маріуполь буде 
звільнено і ми зможемо поверну-
тися. Нехай і не зовсім одразу…  То-
му вже сьогодні думаємо, як відно-
вити університет у майбутньому. 
Розуміємо, що технічний заклад 
вищої освіти буде дуже потрібним 
для підготовки кадрів, які відбудо-
вуватимуть не тільки наше місто, 
а й усю країну. 

Ми відбудуємо університет, і 
він буде по-справжньому новим і 
європейським. І головне, у ньому 
викладатимуть загартовані люди, 
які пройшли війну, цінують сво-
боду, взаємовиручку і патріотизм. 

Спілкувалася  
Світлана ГАЛАТА

Університет після бомбардувань

Олена ХАДЖИНОВА

УНІВЕРСИТЕТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Херсонський державний уні-
верситет на період воєнного ста-
ну працюватиме на базі Прикар-
патського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника. 
Відповідне рішення про тимча-
сове переміщення затверджено  
наказом МОН України  № 356 від 
20 квітня 2022 року і діє до завер-
шення воєнного стану. Про це по-
відомляє прес-служба ПНУ. 

Також, як ідеться у повідо-
мленні, відбулося засідання вче-
них рад обох університетів під 
головуванням ректорів Ігоря Це-
пенди та Олександра Співаков-
ського. У ньому взяли участь та-

кож проректори двох закладів 
вищої освіти. 

Ігор Цепенда зазначив, що 
низка організаційних питань 
щодо функціонування Херсон-
ського державного університету 
на базі ПНУ уже вирішена, а по-
точні питання будуть вирішува-
тися у процесі.    

«Ті завдання, які сьогодні сто-
ять перед нами – це великі викли-
ки, з одного боку, звичайно ми 
розуміємо всю складність, в якій 
опинилися наші друзі з Херсон-
ського державного університету, 
тому що це безпрецедентний ви-
падок коли університет розпочи-

нає роботу в надзвичайно склад-
них умовах. На сьогоднішній день 
це єдиний в Україні обласний 
центр, який окупований. З нашо-
го боку ви отримаєте максималь-
ну підтримку для того, щоб в пер-
шу чергу ваш університет був 
збережений. Зберегти науково-пе-
дагогічний потенціал, працівни-
ків, студентів, тому що їхній досвід, 
їхні знання сьогодні дуже потрібні 
Україні», – наголосив ректор ПНУ.  

Олександр Співаковський ви-
словив вдячність Ігореві Цепен-
ді та колективу Прикарпатсько-
го за підтримку, розуміння і 
взаємодопомогу.

Херсонський державний працюватиме в Івано-Франківську

Олена ХАДЖИНОВА: 

«Ми готуємо кадри, які відбудовуватимуть
Маріуполь і всю країну»
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН
Заснована у квітні 1997 р.



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН
Заснована у квітні 1997 р.

Дорогою із Чилі до української 
станції «Академік Вернадський» 
наш криголам доправив на поль-
ську антарктичну станцію «Арц-
товський» низку вантажів. А те-
пер, на зворотному шляху, «Ноо- 
сфера» прийняла на борт учасни-
ків польської антарктичної екс-
педиції, яких разом із нашими по-
лярниками доправить до чилій-
ського порту Пунта-Аренас. Про 
це йдеться на сайті Національного 
антарктичного наукового центру..

«Буквально через тиждень піс-
ля початку війни нас спитали 
польські колеги, чи новий укра-
їнський криголам не погодить-
ся обслуговувати їхню антарктич-
ну станцію. До цього вони зафрах-
тували російське судно, але після 
віроломного вторгнення росіян в 
Україну більше не хочуть витрача-
ти на них жодної копійки. Поляки 
теж відправили «рускій корабль» 
у відомому напрямку», – розповів 
директор НАНЦ Євген Дикий.

Антарктичний центр погодив-
ся на таку пропозицію, адже вона  

розширює співпрацю між Украї-
ною та Польщею.

Доки польські колеги заван-
тажувались на «Ноосферу», 
українські біологи, які поверта-
ються додому після роботи на 
«Вернадському», відібрали зраз-

ки ґрунтів та рослин на остро-
ві Кінг-Джордж, де розташова-
на польська станція, аби порів-
няти їх із зібраними в районі 
«Вернадського».  

Польську антарктичну стан-
цію відкрили 26 лютого 1977 ро-
ку та назвали на честь Генріка 
Арцтовського, видатного поль-
ського геолога та геофізика, про-
фесора Львівського університету. 
Станція підпорядкована Інститу-
ту біохімії та біофізики Польської 
академії наук і є цілорічним нау-
ковим центром, де проводять оке-
анографічні, геологічні, метеоро-
логічні, біологічні, екологічні та 
інші дослідження. Зараз на «Арц-
товському» працює 46-та експеди-
ція. Як і українська антарктична 
експедиція, вона має два загони: 
річний та сезонний. Річна коман-
да змінюється під час антарктич-
ної весни (коли в нас осінь), а се-
зон працює з кінця антарктичної 
весни до початку антарктичної 
осені. Свого часу, коли на «Вернад-
ський» перестали брати жінок, са-

ме на «Арцтовському» працювала 
одна з перших українських уче-
них-полярниць, д.б.н. Ірина Козе-
рецька, нині заступниця директо-
ра НАНЦ із науки.

До речі, попри те, що  через ві-
йну більшу частину наукової про-
грами першого рейсу «Ноосфери» 
довелося скасувати, наші вчені 
все ж змогли провести з борту суд-
на заплановані геологічні дослі-
дження! Уперше за 20 років укра-
їнська експедиція відібрала проби 
донних відкладів в океані. Їхнє ви-
вчення допоможе краще з’ясувати 
складну геологічну та кліматичну 
історію Антарктики, в також по-
ліпшити оцінку перспектив пошу-
ку там корисних копалин. 

Досліджувати геологію дна 
Південного океану почали ще під 
час перших українських антарк-
тичних експедицій, які забезпе-
чувало власне науково-дослідне 
судно. Однак після того, як весь 
науковий флот було продано,  ви-
вчення Світового океану зупи-
нилося на два десятиліття. Тепер 

завдяки появі власного дослід-
ницького криголама відновлено 
комплексне вивчення геологіч-
ної будови та історії геологічно-
го розвитку в районі Аргентин-
ських островів в Антарктиці, де 
розташована українська станція.  

На першому етапі за допомо-
гою батиметричного профілю-

вання вчені дослідили підводний 
рельєф у протоці Пенола. Там ви-
явили два прогини, які розділені 
підводною височиною. Тож нау-
ковці взяли колонки донних від-
кладів в цих прогинах – із глибин 
від 251 до 300 метрів. 

На борту їх детально описали, 
провели фотофіксацію та відібра-
ли зразки з необхідними інтерва-
лами. Наступні дослідження вже 
відбуватимуться в лабораторіях 
Києва та Одеси. 

Протока Пенола відділяє ар-
хіпелаг Аргентинських островів 
від континенту. Накопичення 
донних відкладів у геологічному 
минулому почалося відразу після 
звільнення цього району від по-
стійної криги. Тож учені зможуть 
«прочитати літопис льодовико-
вої епохи» і докладно змоделюва-
ти, як змінювалося довкілля. 

Автор фото – Павло ПАНАСЮК,  
капітан «Ноосфери»
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Українські полярники зміцнюють співпрацю з польськими колегами

та відновлюють дослідження 20-річної давності

КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ

Ми з поляками в одному 
човні! На «Ноосферу»!

В ніч з 6 на 7 травня  російські 
війська завдали удару по 
Національному музею Григорія 
Сковороди. 

Як повідомив очільник Золочів-
ської громади на Харківщині Ві-
ктор Коваленко, снаряд влучив під 
дах будівлі, спалахнула пожежа. Во-
гонь охопив усі приміщення музею. 

Внаслідок обстрілу поранення 
отримав 35-річний син директора 
музею, який цієї ночі залишився 
охороняти приміщення. Чоловіка 
витягли з-під завалів, медики діа-
гностували у нього травму ноги та 
відправили до лікарні. 

На щастя, найцінніші експона-
ти колекції не постраждали. Як 
повідомив міністр культури та ін-
формаційної політики Олександр 
Ткаченко, їх було завчасно перемі-
щено у безпечне місце. 

Музей розташований у селі Ско-
вородинівка, у маєтку XVIII сто-
ліття, у якому останні роки життя 
працював та біля якого був похо-
ваний Григорій Сковорода. 

В експозиції музею є унікаль-
ний портрет філософа роботи неві-
домого художника кінця XVIII сто-
ліття, українські народні інстру-
менти (сопілка, скрипка, бандура, 
цимбали, ліра, цитра), на яких 
умів грати Григорій Савич.

Один із розділів експозиції бу-
ло присвячено закордонному пері-
оду життя мандрівного філософа. У 
1745–1750-х роках тодішній студент 

у складі так званої Токайської місії, 
очолюваної генерал-майором Ф. Ви-
шневським, перебував в Угорщині. 
У вітрині музею була виставлена 
карта Угорщини XVIII століття, ви-
ди міст Токаю, Шарошпатока, Крос-
но, стародруки XVII–XVIII століть, 
фото меморіальної дошки про пере-
бування Г. С. Сковороди в Токаї.

В одній з кімнат було відтворе-
но обстановку класу: столи й ла-
ви, класна дошка, на стіні — ікони: 
«Бог Саваоф», «Матір Божа», «Коро-
нування Діви Марії», біля дверей — 
вішалка з одягом студентів, на сто-
лах — книги. Довершувала експо-
зицію класу скульптура Сковороди 
(робота петербурзького скульпто-
ра І. М. Хітрова), розміщена за вчи-
тельською кафедрою. У вітринах 
експонувалася Єлизаветинська Бі-

блія часів Сковороди (1766 р.), лю-

теранська Біблія 1755 р., напре-
стольні Євангелія XVII—XIX ст.

В експозиції також були автор-
ські роботи опішнянських гонча-
рів з Полтавщини, керамічні по-
судини, що ілюструють твори по-
ета. А ще – скульптурні портрети 
Г. Сковороди роботи Івана Кавале-
рідзе, Галини Кальченко; декора-
тивні розписи народної художни-
ці з Переяславщини Марії Буряк 
— «Мудрець і природа», «Сковоро-
да серед селян», «Біля училища», 
«Орел і сорока».

Цієї зими в Україні на дер-
жавному рівні відзначатимуть 
300-річчя з дня народження укра-
їнського філософа.

Підготувала Світлана ГАЛАТА

Атака на музей Григорія Сковороди
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