
Шановні учасники міжнародного «круглого столу»! 

       Хочу щиро привітати усіх присутніх з  вашим майже 

професійним святом – Всесвітнім Днем Грунту, що  об'єднує 

фахівців для загальної справи – захисту наших ґрунтів від 

виснаження, руйнації, деградації, а також для відтворення їх 

родючості. Це нелегка і разом із тим  шляхетна  справа. 

      Незважаючи на те, що ґрунти  справедливо називають головним 

багатством будь-якої держави -  переважна частина суспільства мало 

обізнана щодо важливості ґрунтів в нашому житті. Водночас, ґрунти 

є одним із  найважливіших компонентів продовольчої безпеки та 

здоров’я екосистем, а це означає благополуччя кожної людини.  

     Сьогодні найбільший вплив на природне середовище має 

людська діяльність, що може спричинити зміни властивостей ґрунтів 

як в кращий, так і в гірший бік. Тому вкрай  важливо, щоб справа 

підвищення та збереження родючості ґрунтів була не тільки 

«головною біллю» фахівців сільськогосподарської сфери, а й до 

розв’язання цих питань долучилися якогомога більше людей, у 

першу чергу молоді. 

      Хочу звернути вашу увагу, що зазначені питання були включені 

до пріоритетних напрямків діяльності обласної науково-

координаційної ради щодо реалізації наукової та науково-технічної 

політики в Харківській області на 2020 -2022 роки, що була створена 

влітку цього року. До цього напрямку увійшли  такі важливі 

проєкти, як створення оновленої детальної карти ґрунтів та їх 

родючості Харківської області, розробка Регіональної програми 

охорони ґрунтів та їх родючості в Харківській області тощо. У 

рамках обласної науково-координаційної ради створено окрему 



секцію «Проблеми екологічної  безпеки», роботу якої координує 

Балюк Святослав Антонович,директор Національного наукового 

центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. 

Соколовського». Сподіваємось, все це надасть новий поштовх цієї 

діяльності.  

      Також,  на наш погляд, нам разом необхідно активізувати роботу 

щодо популяризації цієї тематики: дати мінімум знань про ґрунти 

найбільшій кількості мешканців Харківщини для підняття рейтингу 

ґрунту в суспільстві, привернення уваги до необхідності їх охорони. 

Тим більше у нас в регіоні розташовані повідні заклади вищої освіти 

та наукові установи сільськогосподарського напряму.  

        Бажаю усім плідної роботи, невичерпної енергії для реалізації  у  

ваших планів, дякую за вашу активну життєву позицію! 

 


