
Крок до здоров’я землі – здоров’я людей 

Поставте людину на перше місце і країна буде процвітати 

 

Українські землі є золотим скарбом для всього світу 

Сучасне господарювання спрямоване на отримання максимального прибутку з сільського господарства. Це 

досягається застосуванням гербіцидів, мінеральних добрив, зрідженим аміаком та іншими хімічними 

препаратами. Тваринництво травлять гормонами і великим асортиментом добавок в корми. Все це спрямовано, 

що максимально викачати ресурсу. В результаті родючість ґрунтів падає , а кількість отрут внесених більшає, 

середній вік худоби зменшується і добавок більшає. 

Від цього немає переможців, лише люди страдають. Сільське населення постійно находиться в середовищі 

отруєної екології, село не може бути здоровим коли його оточує постійне внесення отрути, міську населення 

страждає від того що вони постійно споживають те що вирощено на отруті. Екологія і фауна гине. 

ПП «Агроекологія» розташоване на землях Шишацького та Зіньківського районів Полтавської області. 

Господарювання ведеться на площі 8 тис. га. Це – найбільше в Україні підприємство, яке працює виключно за 

технологіями органічного землеробства. Понад три десятиліття тому тут повністю відмовилися від 

застосування гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив, що дозволяє отримувати високоякісну екологічно 

чисту продукцію.  

ПП «Агроекологія» сертифіковане як виробник органічної продукції рослинництва, відповідно до стандарту, 

рівнозначному Постановам Ради (ЄС).834/2007 та 889/2008. Це господарство є доказом, що в нашій країні є 

можливість створити господарства з екологічно чистою продукцією і створити їх в тій кількості, щоб дати 

можливість внутрішньому ринку забезпечити людей достойною продукцією і постачати на зовнішній ринок за 

вартістю екологічно чистого продукту, що є значним прибутком. 

 

Розвиток органічного господарства: 

1. Сформувати команду по розвитку органічного господарства 

2. Оприлюднити вимоги і умови для господарств, які можуть перейти на органічну діяльність.  

3. Господарствам які відповідають вимогам і бажають перейти надати страхування урожаю на період 

переходу (4 роки) 

4. Освоїти зовнішній ринок по реалізації екологічно чистої продукції. 

5. Сформувати службу допомоги сертифікації господарств, публікація даних переходу і залучення 

соціального контролю. 

6. Забезпечити господарства ринком збуту екологічної чистої продукції і визначення ціни і дотацій на дану 

продукцію. 

7. Переглянути і ввести податки на використання певних груп отрутохімікатів в рослинництві і 

тваринництві 

8. Отримані кошти з податків за забруднення (п. 7) виділити на допомогу і страхування перехідних на 

органічне землеробство господарств. 

Таким чином буде проводитися стимуляція розвитку органічного господарства, фірми які забруднюють 

середовище і отруюють їжу, податками оплатять перехід господарствам які відмовляться від хімії. В українців 

буде можливість здорового харчування і відкриється новий ринок збуту. 

 

Доказом рентабельності і ефективності є ПП «Агроекологія»  

докладніше https://www.agroecology.in.ua 

 

 


