
Одна з п’яти перших премій Кабінету Міністрів України за 

розроблення і впровадження інноваційних технологій – за роботу 

«Розробка і впровадження новітніх технологій та устаткування для 

отримання високоякісної питної води». Авторський колектив з Інституту 

колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України в складі 

академіка НАН України В. Гончарука, доктора хімічних наук Д. Кучерука й 

заступника директора О. Байдачного запропонував принципово нову 

концепцію забезпечення населення України якісною питною водою. Вона 

ґрунтується на створенні системи автономних комплексів для очищення води 

в місцях її безпосереднього споживання. Учені розробили автономні 

комплекси водопідготовки для колективного та індивідуального 

використання з біотестуванням й аналітичним контролем якості питної води.  

<…> В анонсі премійованої роботи зазначено, що понад 1 тис. блочних 

установок «Вега» й знезаражувальних апаратів «Промінь» упроваджено в 

багатьох населених пунктах усіх регіонів України.  

В. Гончарук, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води 

ім. А. В. Думанського НАН України, академік НАН України: 

«...Отримати абсолютно чисту воду легко, тут і зусиль особливих не 

треба, тим паче таланту. Але то – акумуляторна вода, вода для примітиву. 

Одержати фізіологічно повноцінну воду, яка б підтримувала генетичний 

рівень, – це вже мистецтво, наука, величезне людське досягнення. 

І якби сьогодні уряд виділив нам, як це було дев’ять років тому, цільові 

кошти на питну воду, то за два-три роки тільки наш Інститут колоїдної хімії 

та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України забезпечив би всю Україну, 

кожного її громадянина високоякісною, генетично безпечною водою. Ми 

були б єдиною країною у світі, яка п’є не просто чисту, а генетично безпечну 

воду». 

Під час вручення премії академік В. Гончарук звернувся до Прем’єр-

міністра України з проханням виділити інституту цільові кошти для того, 

щоб за два-три роки забезпечити кожного українця високоякісною питною 

водою. М. Азаров відповів, що поставлене перед ним завдання візьме до 

відома (Ніколайчук І. Академік НАН України В. Гончарук: «Найбільше 

щастя – визнання у своїй країні» // Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 

4.06). 

 


