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Дорогі колеги, ґрунтознавці та агрохіміки!
24 лютого 2022 року на нашому континенті знову спалахнула війна – найбільш руйнівне та
протиприродне для людського суспільства явище. Багаторічна творча праця наших батьків, нашого
покоління, плани та надії наших дітей були зруйновані нічим не обґрунтованою агресією Російської
Федерації.
Місто Харків було містом учених і студентів, одним із найбільш російськомовних міст України,
розташованим за 40 км від російського кордону. Це було виключно мирне та толерантне місто, дбайливо
облаштоване харків’янами для щасливого комфортного життя його громадян і гостей міста.
Однак, незважаючи на брехливі запевнення російського керівництва про те, що військові дії РФ
не спрямовані на мирне населення, із перших днів вторгнення почалися цілодобові обстріли житлових
кварталів міста наземною артилерією, балістичними та крилатими ракетами, авіацією. Неможливо
передати відчуття жаху мирної людини, яка вночі очікує вибуху після штурмовика або
бомбардувальника, що пролетів над нею. Розриви градів, касетних зарядів ураганів і снарядів важких
гаубиць – ось сьогоднішня реальність харків’ян, а не фейки російської пропаганди про «руський мир» і
«захист». Наразі понад 1300 будівель у Харкові вже зруйновано, з яких понад 600 – це багатоповерхові
будинки і ця кількість постійно зростає, від вибухів і під завалами вже загинуло понад 200 харків’ян,
незалежно від їхньої національності, мови, віросповідання.
Ми, ґрунтознавці та агрохіміки, в багаторазових експедиційних поїздках по всій країні жодного
разу не зустрічали ніяких проявів національної чи расової ворожості, агресивності до приїжджих. Україна
– це багатонаціональна дружна сім’я, яка зараз об’єдналася проти нелюдської агресії. У цей трагічний
для нашої країни час звертаємося до вас не лише як до колег, але і як до інтелектуальної сили, здатної
зробити свій внесок у припинення військових злочинів РФ в Україні.
Ви – вчені, і як ніхто інший, можете усвідомлювати згубні наслідки для всього континенту в разі
подальшого продовження війни в Україні. У зоні ризику та безпосередніх військових дій опинилися
15 енергоблоків атомних електростанцій – це 15 потенційних Чорнобилів! Мільйони біженців,
економічна криза через порушення торговельних зв’язків і дуже великий ризик розширення конфлікту
на інші країни – цей сценарій стане реальним, якщо не зупинити злочинні плани агресора.
Унаслідок військових дій порушується ґрунтовий покрив України, 60 % якого представлено
унікальними чорноземними ґрунтами, найродючішими ґрунтами у світі. Це наше національне надбання.
Ми можемо безповоротно втратити об’єкти наукових досліджень, які створювалися нашими
попередниками десятиліттями – це стаціонарні польові досліди, у тому числі тривалі, дослідницькі
полігони, моніторингові майданчики. Ми ризикуємо втратити наукові кадри, за якими стоять
найважливіші напрями ґрунтово-агрохімічної науки, наукові школи та, звісно, молодь, за якою майбутнє
України. У цей складний для країни час ми просимо про фінансову підтримку для нашого Інституту, який
є флагманом української ґрунтово-агрохімічної науки, координатором наукових досліджень щодо цього
напряму в Україні. Просимо надати безоплатну фінансову підтримку Інституту та колективу вчених у
будь-якій формі, зокрема: безоплатний благодійний внесок, цільовий грант, авансовий платіж під
перспективні проєкти, фінансова підтримка в рамках Порталу ERA4Ukraine.
Дорогі друзі, закликаємо вас поширювати інформацію про жахливу війну, яку розв’язала
Російська Федерація в Україні. Не мовчіть! Зробіть усе можливе, щоб зупинити нелюдське знищення
українського народу, української землі! Приєднуйтесь до акцій протесту, поширюйте правдиву
інформацію про війну РФ проти України, впливайте на громадську думку та уряд, щоб не допустити ще
гірших наслідків для всього людства!
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