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Житомирщина запрошує
на фестиваль льону
Ірина Костюшко (на фото), засновник і керівник
агрокомпанії «Зоря», тримає сніп льону, вирощений її підприємством на полях Житомирщини.
«Зоря» вже не перший рік займається відродженням культури вирощування та переробки льону в
цьому регіоні.
16 вересня вже вчетверте відбудеться Міжнародний фестиваль льону в селі Стремигород, що
на Житомирщині.
– Дякую учасникам і гостям, які підтримують і
відвідують наше свято, а також Житомирським облдержадміністрації та обласній раді за підтримку
ініціативи бізнесу. На мою думку, успішні власники бізнесу вимірюють свої досягнення корисністю
для суспільства. Не кількістю банкнот, а почуттям власної гідності. Саме це фестиваль дає мені
щороку, – каже Ірина Костюшко, засновниця
громадської спілки «Асоціація розвитку льонарства і коноплярства України», депутат Житомирської обласної ради.
– Фестиваль льону – це не просто реалізація моїх
поривань до благодійності, а місія для збереження
традицій і духовності української культури – від
минулого часу до наших днів в поєднанні із сучасними технологіями. Саме тому ми підготували для
відвідувачів різні цікаві етнозони, виступи «Княжої
конюшні». На гостей чекає ярмарок органічної їжі,
виставки, модний показ одягу з льону та виставка
дронів, – розповідає ідеолог фестивалю, Ірина Костюшко.
Виставка сучасної техніки продемонструє, як
безпілотні літальні апарати можна задіяти в агробізнесі та як вони спрощують роботу і стають
звичними у полях.
Хедлайнер фестивалю – зірка українського
шоу-бізнесу.
Фестиваль пройде під гаслом «Органічні компанії – здорова нація». Спеціально для фестивалю
агрокомпанія «Зоря» виготовляє найсвіжіші органічні лляну та конопляну олію.
На фестивалі льону очікується до 10 тис. гостей.
– Це у нас така амбіція, – продовжує Ірина Костюшко, – такі фестивалі дуже важливі для мешканців українських сіл. Вони мають відчути, що в нас
є традиції, які ми повинні зберігати й передавати
прийдешнім поколінням. Наша мета, щоб фестиваль проіснував ще сто років. І це не тільки про
льон. Це взагалі про нашу культуру.
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ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ

Продовжено набір
на безкоштовне
навчання в училищах
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Горіх Київська
бомба дає 5 тисяч
прибутку з дерева
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Підбір порід дійних
кіз для різних
областей України
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Полювання на дику
качку та перепела
без рушниці
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Ф ОТО Н А Д А Н О І Р И Н О Ю К О СТ Ю Ш К О

Тушкований кріль
у пиві та вишукані
страви з гарбуза

Мирослава МИГИДЮК

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 набори насіння
(овочі + квіти)
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Наталія Сумська та
Анатолій Хостікоєв
вирощують картоплю
СТОР.
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Землю не продаватимуть принаймні ще два роки
Нещодавно
Міністерство
агропромислового
розвитку
презентувало Концепцію національної моделі обігу земель
сільськогосподарського призначення. Експерти загалом
оцінюють документ позитивно. Утім, критикують за відсутність чітких механізмів їхньої
реалізації та практичних кроків до підготовки відкриття
ринку землі. Запропоновану
Концепцію детально проаналізував Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської
аграрної ради.
– Які недоліки бачите в
презентованій
концепції
відкриття ринку землі?
– Концепція Мінагрополітики не передбачає чітких термі-

нів реалізації кожного з етапів
земельної реформи. За нашими підрахунками, для того,
щоб ринок землі функціонував
повноцінно, потрібно 5-6 років
на його підготовку. Помилково
вважати, що досить ухвалити
рішення, скасувати мораторій,
і за півроку «усе пішло-поїхало». Навіть за рік-два з підготовчими роботами навряд чи
впораємося. Потрібно почати
з розпродажу державних наділів, переконатися, наскільки
ефективно й надійно працює
інститут земельних аукціонів,
як діють передбачені майбутнім законодавством запобіжники. Врахувати допущені помилки, виправити їх. І тільки
потім переходити до торгівлі
землею пайовиків.

– Наскільки людям, які
мають паї, зрозуміла підготовка до земельної реформи?
– Просвітницька робота зараз недостатня. Її потрібно
посилити, щоб не повторити
помилок, допущених при проведенні адміністративно-територіальної реформи. Громади почали ледь не примусово
об’єднувати, не пояснивши,
навіщо це потрібно, якими
можуть бути вигоди від таких
пертурбацій. До того ж нічого не зробили для підготовки
фахівців. Тому тепер ОТГ потерпають унаслідок відсутності кадрів, які можуть успішно
виконувати поставлені перед
ними завдання.
Закінчення на стор 5.

