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Вітаю вас, шановні колеги! Я думаю, маю 
право так сказати, тому що до того, як я прийшов у 
політику і став народним депутатом, працював у 
науковому середовищі, правда в технічному 
напрямку, в Київському політехнічному інституті, 
тому мені приємно вас вітати як колег-науковців . Це 
дуже важлива справа, добре, що ви проводите цю 
конференцію і ще раз дозвольте привітати вас 
офіційно як учасників і організаторів конференції від 
імені Голови Верховної Ради, від імені Верховної 

Ради і передати вітання вам від Олександра Валентиновича Турчинова, від 
вашого колеги, знаного науковця-аграрія член-кореспондента НААН Івана 
Григоровича Кириленка і, так як я належу до фракції «Батьківщина», щире 
вітання вам від лідера Батьківщини Юлії Володимирівни Тимошенко. Тим 
більше, що вона нещодавно в Полтаві була на з’їзді аграріїв. Там піднімались 
гострі питання, зокрема питання існування та розвитку галузі й 
сільськогосподарської науки. Всі ці питання зараз надважливі для нашої 
держави, повинні бути пріоритети, уряд це розуміє і наразі аграрна галузь є 
проривною, такою, яка виведе Україну з тієї кризи, в якій вона знаходиться. 
Україна буде, врешті-решт, займати провідні позиції, посилюватись у 
міжнародному розподілі праці. Від вас, молодих вчених, залежить як швидко 
ми досягнемо цих успіхів і розвитку нашої країни саме за рахунок аграрної 
галузі, аграрної науки. Сподіваємось, що всі нові технології будуть застосовані, 
в першу чергу, в Україні. Хочу сказати, що завжди належне аграріям віддавала 
Юлія Володимирівна Тимошенко, будучи Прем’єр-міністром, і зараз в 
перспективі її діяльності належне віддається  і аграріям, і науці. Я сподіваюсь, 
що разом ми будемо над цим працювати, а зараз дозвольте мені виконати 
приємну місію за дорученням Голови Верховної Ради пана О.В. Турчинова 
вручити Почесну грамоту Верховної Ради України начальнику Відділу 
землеробства, меліорації та механізації Президії НААН України кандидату 
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітнику Дишлюку 
Віталію Євгеновичу за заслуги перед українським народом. Є ще ряд нагород 
від Апарату Верховної Ради України згідно клопотанню народного депутата 
І.Г. Кириленка, а саме Лупенку Юрію Олексійовичу – директору ННЦ 
«Інститут аграрної економіки», академіку НААН, професору, доктору 
економічних наук; Тарабріну Олексію Євгеновичу – заступнику директора з 
наукової роботи ННСГБ, професору, доктору сільськогосподарських наук. 
Дякую всім. Разом ми розбудуємо нашу потужну країну і сподіваюсь, що це 
побачить наше молоде покоління.  
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	 основи вітчизняного наукового землеробства. Основний напрямок «в работе нашей старой Полтавы – «все во влаге, все для влаги, все за влагу», що отримав свій подальший всебічний розвиток у роботах  С.Ф. Третьякова  по дослідженню ролі парів, впливу часу  т�

