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Колекція музею «Венд-едіакарій України»
та його обмінний фонд: перспективи

міжнародного співробітн ицтва
на цивілізаційному шляху
Фонд для обмена окаменелостей создан в музее "Вендэдиакарий Украины". В Украине найдены богатые проявления докембрийской биоты в эдиакарских (вендских) отложениях. Украинская вендобиота имеет много общего с другими
представителями эдиакарского типа. До настоящего времени проявления украинского венд-эдиакария недостаточно
защищены, несмотря на то, что являются зоной возникновения уникального вендского биоценоза. Исследования
вендобиоты позволят пролить свет на многие вопросы биологии, палеонтологии и зарождения жизни на Земле. Закон
о защите природного наследия является необходимым.

О

с новна колекція приватного
музею «Венд-едіакарій України» є національним надбанням та частиною Музейного фонду України.
Останнім часом вона стала проявом
цивілізованості та острівцем культурного розмаїття в посттоталітарному та
міжреволюційному суспільному хаосі.
Україна – нецивілізована країна ХХІ
століття. Її нецивілізованість проявляється в азіатщині олігархічної економіки
та залежності від нерозірваних колоніальних зв’язків. Корупція знищила в ній
державницьке будівництво, де відсутній
фундамент національної ідеї; прозорі
стіни-кордони; меблі-підприємства
«прихватизовано»; українці-квартиранти сплачують лихварям за світло-теплохарчі-ліки. Україна щорічно звільняєть26

A fund for the exchange of fossils to created in the museum
"Ukrainian Ediacaria".In Ukraine been found rich Precambrian
biota in the Ediacarian (Vendian) deposits. Ukrainian Vendian
biota has many common with other faunas of Ediacarian type.
Until recently Ukrainian ediacaran-vend insufficiently reserved
despite what is known as zone of occurrence of unique Vendian
biocenose. Ediacaran exploration enable throw light on many
questions of biology, paleontology and the origin of life on Earth.
The Law on the Protection of the natural heritage is necessary.

ся від мільйонів українців-мігрантів, наче в часи великих переселень народів
(готів, гунів тощо). Знищена українська
традиція та спотворена ментальність не
відновлюють сьогодні українського господаря на землі, а, навпаки, формують
в українцях відразу до землеробства.
Цивілізовані країни збільшують національне надбання, натомість Україна
злочинно розтринькує надра та щорічно збільшує валютний борг, виклянчуючи міжнародні кредити. «Остаточне вирішення українського питання» завершиться Законом «Про продаж землі».
Українці повністю втратять право на
існування.
Тепер стає зрозумілою відсутність
бажання в усіх керівників держави всі
25 років ініціювати прийняття Закону

«Про захист природної спадщини». Вони є тимчасовими представниками тимчасового народу. Якщо ми всі підтримуємо тимчасовість та миттєвість, то і
жили, живемо і будемо жити на цій
території тимчасово. Ми категорично
проти цього.
Україна повинна стати цивілізованою сучасною країною. Ментальність
частини населення, окремі сегменти діючого законодавства та поточна діяльність або бездіяльність державних
службовців – все це на початку 2017
року переконує про поступовий вихід
культури із стану коми та початок руху
в напрямку повернення до цивілізаційного шляху розвитку. Але не всіх і не
всюди.
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ПРИРОДНА СПАДЩИНА
В Україні створено елементи для захисту природної спадщини, але не існує
і досі Закону «Про захист природної
спадщини». Тому і не захищено природну спадщину всього людства в
Україні едіакарського періоду [1] від
щоденного знищення і втрати.
Наша громадська організація «Врятуймо природну спадщину України докембрійського едіакарського періоду»,
проводячи свою діяльність, станом на
грудень 2016 року спромоглась організувати та профінансувати коштом її
членів, спонсорів та всіх небайдужих
громадян більше тридцяти рятувальних
експедицій з метою порятунку від знищення та підготовки до збереження для
нащадків тисячі унікальних зразків едіакарського періоду (635–542 млн років)
[2–4].
Настав час радикально та кардинально змінити стосунки між громадянським суспільством і громадською організацією, з одного боку, та непатріотичною недолугою системою державної
служби, чиновницьким самодурством, з
іншого. Трирічне листування переписка-відписка з державними центральними та місцевими органами (АПУ, КМУ,
міністерствами, КМДА, сільськими громадами) не привело ні до початку
функціонування Закону України «Про
захист природної спадщини», ні до
створення європейського типу законодавчої основи функціонування геопарків в Україні, ні до захисту, збереження
та передачі нащадкам природної спадщини всього людства в Україні – едіакарської біоти.
Найбільша у світі приватна колекція
української едіакарської біоти в сучасній Україні не може отримати державної підтримки? Немає ні закону «Про
захист природної спадщини», ні допомоги у передачі нам приміщення під
музей, ні виділення нам в оренду крихітної земельної ділянки цільовим призначенням для будівництва музею.
Тому, зважаючи на вищенаведені
факти, наша громадська організація у
2017 році, вже не розраховуючи на підтримку центральних органів влади, буде намагатися звертати увагу місцевих
керівників на територіях, де є прояви
едіакарської біоти, а саме у Вінницькій,
Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях. Наша діяльність
буде кумулятивно акцентувати увагу
цих керманичів на створення музейного
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Рисунок 1. Потенційне місце для музею
комплексу з метою формування турис- ноти. Зухвала позиція РФ спотворила
тичної привабливості їх регіону, ство- картину розповсюдження вендобіоти на
рення там нових робочих місць, залу- мапі світу, про що свідчать публікації в
чення потенціалу місцевих громад, зарубіжних наукових виданнях. З оглязбільшення кількості туристів з усього ду на це і з метою популяризації украсвіту, розширення бази оподаткування їнського едіакарію ми плануємо розпота збільшення збору податків до місце- чати випуск періодичного часопису
вих бюджетів.
«Венд-едіакарій України» українською
По-перше, нам для музею потрібно та англійською мовами.
отримати від місцевої громади невелиЗемельна ділянка під музейний
ку земельну ділянку (від 0,1 га) в орен- комплекс на території місцевої громади
ду з правом викупу (рис. 1). Музейний – це власність місцевої громади, а грокомплекс буде складатись з приміщень мада може зайняти через своїх «патріо
для експонування колекції світового тично» налаштованих до своєї земельрівня, зберігання обмінного фонду, кон- ної ділянки керівників непатріотичну по
ференц-зали для проведення наукових відношенню до іміджу всієї України посемінарів і конференцій, лабораторії докембрійських організмів та інших.
Створений нами
обмінний
фонд дозволяє
вже сьогодні розпочинати налагоджування міжнародних зв’язків з
найкращими музеями світу. Запаси зразків для
музейного обмінного фонду пракРисунок 2. Запаси музейного обмінного фонду – щебінь
тично безмежні, вздовж доріг
зважаючи на сучасні потреби (рис. 2, 3).
зицію та відмовити в передачі нам в
Дефіцит наукової та науково-попу- оренду землі. Корупцію в Україні і на
лярної інформації з тематики україн- місцях ще не перемогли, а ми проти
ського венд-едіакарію призвів до непо- корупції. Тому в цьому випадку ми буінформованості світової наукової спіль- демо звертатися з приводу відведення
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Чому «генделики», сауни,
масажні салони та інші будинки
розпусти щодня будуються на
самозахоплених земельних ділянках по всій Україні, у всіх
містах та більшості селищ, а
для створення українського музею світового рівня законно не
можна українцю отримати ні
сотки української землі?
Рисунок 3. Майбутній експонат Британського
музею чекає при дорозі
нам в оренду від 0,1 га землі, яка є
державною власністю і не належить
місцевим громадам. Якщо у визначений законом строк після нашого звернення ми не отримаємо підтримки місцевих та державних органів України з
передачі нам для оформлення в оренду
земельної ділянки (від 0,1 га) під створення музейного комплексу, то ми будемо вимушені звертатися за підтримкою до зарубіжних українських й неук
раїнських організацій, структур, громад,
а також державних і недержавних представництв в Україні та за її межами.
Усіма нашими силами ми будемо
сприяти розвитку України, її культурному і цивілізаційному поступальному руху. Врятована від знищення колекція
зразків едіакарського періоду «Вендедіакарій України» повинна, нарешті,
отримати приміщення, в якому науководослідна, краєзнавча та видавнича робота сприятимуть популяризації природної спадщини України і патріотичному вихованню молоді. Тому питання
створення приміщення музею на українській землі стає для нас принциповим
питанням подальшого існування української нації на українській землі.
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