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Організації громадянського суспільства відіграють вирішальну роль
у впровадженні міжнародних зобов’язань, програм на національному
рівні, працюючи через мережі та їх членів. Мережа організацій
громадянського суспільства «Зелена Житомирщина» (далі - Мережа)
об’єднує понад 20 учасників із різних цільових груп, зокрема фермерів,
представників громади, молодь, жінок, науковців, які спрямовують
діяльність задля вирішення глобальних екологічних проблем на
локальному рівні, включаючи завдання визначені Цілями сталого
розвитку.   
 
В 2019 році Мережа зосередила свою діяльність за п'ятьма
нижченаведеними напрямками з метою забезпечення сталого
розвитку громад, підтримки енергоефективних ініціатив,
запобігання деградації земель та збереження біорізноманіття,
розвитку фермерського руху та органічного землеробства із
залученням жінок та молоді.
 



НАПРЯМИ РОБОТИ МЕРЕЖІ
 
Адаптація до зміни клімату
 
Для зниження викидів парникових газів на локальному рівні
Мережа здійснює спільно з громадою енергоефективні
заходи, запроваджує технології на основі відновлювальних
джерел енергії, зокрема використання сонячної енергії, що
дозволяє зекономити кошти місцевих бюджетів і спрямувати
їх на соціальні потреби. Використання сонячної енергії є
перспективним напрямом енергетики в Україні, зокрема для
Житомирської області. Висока технологічність процесу
видобутку і невичерпні можливості використання сонячної
енергії, ставлять її високий ступінь. Слід зазначити, що
використання сонячної енергії є абсолютно безпечним для
навколишнього середовища, а довгий строк експлуатації є ще
одним беззаперечним плюсом використання сонячних
батарей.
 
Боротьба із деградацією земель
 
На сьогоднішній день в Україні використання земель
сільськогосподарського призначення частково не відповідає
вимогам раціонального природокористування. Деструктивні
процеси у сільському господарстві призвели до руйнації
системи сівозмін, скорочення застосування органічних та
мінеральних добрив, припинення роботи із захисту земель
від ерозії та деградації тощо. Житомирська область є
розвинутим аграрно-індустріальним регіоном України, тому
раціональне використання сільськогосподарських угідь та
рекультивація деградованих земель цього регіону за таких
умов набуває особливого значення. 
Мережа проводить активну роботу для відновлення
деградованих територій, які стали малопродуктивними
землями Житомирського регіону, зокрема члени Мережі
працюють над розробкою та апробацією нових
екотехнологій, розробкою методичних рекомендацій для
використання нових підходів аграріями Житомирщини,
поширюють кращі агропрактики в умовах Житомирського
регіону, сприяють розвитку та підтримують фермерський рух
та органічне землеробство.
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Запобігання втратам біорізноманіття
 
За оцінками фахівців, за останні декілька
століть внаслідок людської діяльності
темпи зникнення видів зросли майже в
1000 разів, порівняно зі звичайними
темпами, характерними для різних
етапів історії Землі. Головними
факторами впливу людини на
біорізномаінття є знищення і
трансформація природних екосистем,
надмірна експлуатація природних
ресурсів, забруднення довкілля. Україна
займає 5,7% площі Європи, на її території
представлено не менше 35%
європейського біорізноманіття.
Біорізноманіття Полісся є багатством
України, але нажаль практичні заходи не
направлені на усунення реальних
причин, які призводять до втрат
біорізноманіття. 
Мережа здійснює заходи направлені на
збереження біорізноманіття в співпраці з
об’єктами природно заповідного фонду,
спряє розвитку сільського зеленого
туризму в Житомирській області,
зокрема розвитку підприємств, мережі
«зелених» садиб, а також розвитку
агротуризму 
(http://green-tour.org.ua).
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Соціальна інклюзія людей з
обмеженими можливостями
 
За останнє десятиріччя соціальна політика
багатьох європейських країн стосовно осіб
з обмеженими можливостями зазнала
суттєвих змін. Однак, ще чимало країн, в
тому числі й Україна, які при формуванні
державної соціальної політики стосовно
людей з особливими потребами надають
пріоритетного значення «медичному», а не
«соціальному» підходу до проблеми, що
позначається на змісті та якості заходів,
спрямованих на зменшення негативних
наслідків інвалідності. В Україні гостро
постає питання реабілітації людей
особливих категорій населення держави –
учасників та постраждалих під час
антитерористичної операції (АТО) та
операції об’єднаних сил (ООС). Тому
основним завдання держави стосовно
людини з обмеженими можливостями є
надання можливості повного або
часткового відновлення здатностей до
побутової, суспільної та професійної
діяльності. Залучення людей з обмеженими
можливостями до участі у суспільному
житті, забезпечення комплексного підходу у
створенні умов, які б сприяли реалізації їх
прав, поширення інформації та кращого
досвіду щодо соціальної інклюзії є одним із
напрямів діяльності Мережі.

http://green-tour.org.ua/
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Освіта для сталого розвитку, залучення
жінок та молоді
 
Необхідність збереження та відтворення
навколишнього середовища формується у
дітей та молоді через призму освітньої
системи, тому робота з молоддю є
важливою ланкою у вирішенні проблем
довкілля та досягнення сталого розвитку.
Співпраця освітніх закладів, громадських
організацій та наукового середовища
сприяє залученню молоді до участі в
екологічно-дружніх ініціативах,
формуванню лідируючої позиції, що
дозволить приймати обґрунтовані рішення
на користь екологічної цілісності,
враховуючи економічну та соціальну
складові. Мережа активно залучає молодь
до участі у природоохороній діяльності,
шляхом співпраці із вищими освітніми,
загальноосвітніми, професійними,
позашкільними закладами, організації та
проведення молодіжних заходів та
постійного поширення інформації.



В грудні 2019 року Всеукраїнською громадською організацією (ВГО) «Розвиток та
довкілля» було встановлено нову енергозберігаючу систему вуличного освітлення з
використанням світлодіодного обладнання в м. Ірпінь (вул. Гостомельське шосе). Це
сприятиме значному заощадженню коштів – понад 450 тис. грн. в рік, та є наочною
демонстрацією переваг технологій відновлюваної енергетики для громади м. Ірпінь.

В березні 2019 року громадською організацією (ГО) «Асоціація сільського розвитку»
на території Радомишльського психоневрологічного інтернату було встановлено
світлодіодне зовнішнє освітлення, а саме 8 вуличних світильників та 4 прожектори.
Слід зазначити, що ця діяльність не є першим внеском організації задля
покращення умов проживання хворих у закладі, оскільки в грудні 2018 року
організацією було встановлено 36 сонячних фотоелектричних модулів, які
забезпечують сонячною електроенергією роботу пральних машин прального
корпусу закладу, що дозволяє заощадити 9550 кВт/рік.

В червні 2019 року ГО «Відкритий світ» було встановлено нову енергозберігаючу
систему вуличного освітлення з використанням світлодіодного обладнання в центрі
м. Малин (вул. Соборна, вул. Грушевського), що дозволяє знизити використання
енергії в три рази, а саме на 27 680 кВт/рік.

1 вересня 2019 року відкрився відремонтований комунальний заклад дошкільної
освіти (КЗДО) №1 «Берізка» в м. Радомишль (вул. Горького, 15). З травня 2019 року ГО
«Жінки за довкілля» було організовано проведення ремонтних робіт в закладі для
підвищення енергоефективності. Результатом проведення комплексної
термомодернізації будівлі стало скорочення наднормових втрат тепла до 40% та
підвищення температури в приміщені більш ніж на 2°С, що забезпечує економію
електроенергії майже вдвічі.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ МЕРЕЖІ ЗА НАПРЯМАМИ: 
 

Адаптація до зміни клімату
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Протягом 2018 – 2019 років
благодійною організацією
Благодійний фонд (БО БФ) «Єдина
справа» спільно з Житомирським
національним агроекологічним
університетом розроблялась
екотехнологія вирощування
багаторічних трав та нішевих
культур, яку було успішно
апробовано весною 2019 року на
двох демонстраційних ділянках
Житомирського Полісся - 50 га
Народицького району та 50 га
Пулинського району. Використання
нової екотехнології в умовах
Житомирського Полісся є дієвим
інструментом для відновлення
радіоактивно забруднених
територій. Також, у місцях
впровадження проекту було
створено 2 громадські пасовища. 

Боротьба із деградацією земель
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У 2019 році ГО «Центр сталого розвитку громад» спільно з Асоціацією фермерів та
приватних землевласників України в Житомирській області було розроблено
екотехнологію вирощування нішевих культур на деградованих, меліорованих та
ерозійно небезпечних територіях в умовах агроландшафту Житомирського Полісся,
що дає можливість повноцінно відтворити та ефективно використовувати
деградовані сільськогосподарські угіддя. Навесні екотехнологію було реалізовано та
апробовано на 4 пілотних ділянках Житомирського Полісся – 50 га Ємільчинського
району, 25 га Коростишівського району та двох ділянках 20 га та 55 га Пулинського
району. За результатами було покращено стан 150 га деградованих територій, які
зазнали ерозійного впливу та стали малопродуктивними землями Житомирського
Полісся, що за створених умов 5-7 річного циклу має відновити родючість грунтів та
запобігти їх подальшій деградації. Ця технологія обґрунтована в методичних
рекомендаціях та застосована як навчальний курс для студентів-аграріїв
Житомирського національного агроекологічного університету.

 



В серпні 2019 року ГО «Поліський край» було налагоджено співпрацю з
Чорнобильским радіаційно-екологічним біосферним заповідником. Для цілей
громадського екологічного моніторингу було закуплено квадрокоптер, що
дозволить працівникам зони відчуження проводити огляд важкодоступних місць,
яких досить багато в заповіднику, що потребують постійного моніторингу на
предмет виникнення надзвичайних ситуацій, особливо у пожежонебезпечний
період.

За 2019 рік Мережею було здійснено ряд заходів для розвитку сільського зеленого
туризму в Житомирській області, зокрема для підтримки мережі з 16 «зелених»
садиб, розвитку агротуризму, а також було створено 2 громадські пасовища.   

Запобігання втратам біорізноманіття
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З метою впровадження кращих інклюзивних практик для людей з інвалідністю в

Крім того, 20-21 листопада 2019 р., в м. Київ в рамках ХІХ Міжнародної науково-
практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи
та кращі практики» було організовано екологічну панель під час якої експерти
презентували інноваційні підходи із використанням екологічних практик для
роботи із людьми з обмеженими можливостями.

 
Соціальна інклюзія людей з обмеженими можливостями
 

регіоні Житомирського Полісся представники Мережі «Зелена Житомирщина»
спільно з експертами, науковцями взяли участь у навчальному візиті до
Республіки Білорусь. Де мали змогу отримати кращий досвід щодо соціально-
психологічної реабілітації, корекційно-розвивальної освіти та діяльності
соціального підприемства на прикладі соціально-реабілітаційних об'єктів в
Столінському районі.
 

 



23 квітня 2019 року було відкрито Центр безпеки і розвитку громад на базі
Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. художнього профілю №1
ім. А. С. Макаренка (вул. Тургенієвська, 17). Центр безпеки і розвитку громад в місті
Ірпінь було створено за сприяння ГО «Екологічне диво», Центр є першим подібним
центром в Україні, оскільки поєднує екологічні, безпекові та громадські  аспекти.
Центр є прикладом для наслідування в контексті децентралізації та надання
широких повноважень громадам на місцях з питань управління та розвитку.

З 25 квітня  по  25 травня 2019 року Мережею спільно з партнерами було
проведено конкурс малюнку присвячений Всесвітньому дню охорони довкілля для
дітей та молоді Житомирської області.  В конкурсі взяли участь близько 200 учнів
віком від 8 до 17 років із 26 закладів освіти м. Житомир та Житомирської області
(Народицький, Олевський, Ємільчинський, Хорошівський, Радомишльський,
Попільнянський, Черняхівський райони). За підсумками професійної роботи журі
було визначено 27 переможців за трьома номінаціями: «Я люблю свою громаду»,
«Дій за озон», «Дихай чистим та безпечним повітрям», яких було нагороджено 16
вересня 2019 року з нагоди Міжнародного дня охорони озонового шару в місті
Житомир.

Освіта для сталого розвитку, залучення жінок та молоді
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29-31 січня 2019 року в м. Київ 30 представників Мережі, зокрема керівництва міст,
об’єднаних територіальних громад, науковці, громадські організації долучились до
Міжнародного форуму «Business for Smart Cities». Під час форуму було
продемонстровано співпрацю бізнесу та громад з питань створення розумних
систем, зокрема енергоефективного вуличного освітлення, систем безпечного
руху на дорогах, інноваційних рішень для муніципальної інфраструктури тощо.

28 лютого 2019 року в м. Малин ГО «Відкритий світ» було проведено семінар з
метою підвищення обізнаності населення щодо питань можливості скорочення
викидів парникових газів, просування поступового зменшення використання
неефективних систем для вуличного освітлення в житлових і  громадських
будівлях, популяризації технології використання енергії сонця для вироблення
електроенергії. Участь у заході взяло біля 65 осіб - представників органів влади,
закладів освіти, місцевої громади, громадських організацій та ЗМІ.

21 березня 2019 року в м. Київ представники Мережі взяли участь у Форумі
Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад. Учасниками
Форуму стали представники місцевої влади, голови об’єднань територіальних
громад, керівники міських управлінь з питань економічного розвитку,
представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати, науковці
та експерти.

23-24 квітня 2019 року в м. Київ представники Мережі долучились до проведення
Всеукраїнського науково-освітнього семінару-практикуму «Еколого-освітня
діяльність як запорука збереження біорізноманіття для сталого розвитку», що
проходив на базі Національного еколого натуралістичного центру учнівської
молоді. До участі у заході долучилось педагоги закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, науковці та представники громадських організацій.

УЧАСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ 
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04 травня 2019 року в м. Малин представники ГО «Відкритий світ» долучились до
масштабної події «Малин ЕкоФест – 2019», що покликана привернути увагу місцевих
громад до екологічних проблем. Представники ГО організували кампанію
присвячену питанням енергозбереження, скорочення викидів парникових газів та
економії коштів громади. Учасниками події стали 200 осіб, серед яких переважно
школярі та молодь. 

10 травня 2019 року в м. Радомишль ГО «Асоціація сільського розвитку» було
організовано семінар щодо супутніх переваг доступу до низьковуглецевої
енергетики та можливостей запровадження нових технологій із використання
альтернативної енергетики для потреб громадських будівель.

23 травня 2019 року в м. Ірпінь представники Мережі долучились до Простору
сталого розвитку громад  де на виставкових платформах презентували кращі
практики та досягнення у галузях сталої енергетики, агроекології, розвитку
органічного землеробства та освіти для сталого розвитку. Участь у заході взяли
представники місцевої влади, міжнародних організацій, бізнесу, громадських
організацій та членів громади з різних регіонів України.

23 травня 2019 року в м. Ірпінь членами Мережі було організовано тренінг для
вчителів «Цілі сталого розвитку для всіх і кожного», за результатами якого було
підвищено обізнаність понад 50 освітян.

13 червня 2019 року Мережа виступила співорганізатором і партнером міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку у сфері землеробства:
проблеми та шляхи їх вирішення». У конференції прийняли участь 137 осіб, які
обговорили такі актуальні проблеми та перспективи розвитку землеробства в
Україні та світі, як використання органічних технологій виробництва в сфері
агрономії та інноваційних технологій в рослинництві, екологічні проблеми
землеробства та природоохоронного захисту рослин.

 

 

 

 

 

 
 

25 квітня 2019 року в м. Малин
ГО «Відкритий світ» було
організовано семінар з метою
підвищення обізнаності та
поінформованості місцевої
громади щодо переваг
використання енергоощадного
освітлення. До участі
долучилось понад 46 осіб,
серед яких представники
місцевої влади, місцеві
екологічні громадські
організації, представники
бізнесу, науковці та ЗМІ.
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6 липня 2019 року в с. Лутівка Радомишльського р-ну Мережа виступила організатором
Ярмарки знань, де були представлені кращі агроекологічні практики, технології
вирощування нішевих культур та багаторічних трав, органічна продукція вирощена на
громадських пасовищах. Участь у заході взяло 40 осіб, серед яких представники
міжнародних організацій, науковці, молодь та місцеві громади.

16 вересня 2019 року в м. Житомир за підтримки Мережі до Міжнародного дня охорони
озонового шару в Житомирському агротехнічному коледжі відбулося підведення
підсумків  обласного молодіжного конкурсу малюнку «Намалюй громаду та довкілля -
вирішуй проблему забруднення повітря». В рамках тренінгової активності понад 50
учасників, переможців конкурсу та їх викладачів, підвищили рівень обізнаності з питань
запобігання змінам клімату, захисту озонового шару, згубного впливу
ультрафіолетового випромінювання на живі організми та способів захисту. 

 

 

Також, учасники мали можливість апробувати кращі освітні практики для сталого
розвитку, зокрема розроблені експертами Мережі екологічні ігри та інші інтерактивні
інструменти.
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01 жовтня 2019 року Мережа
долучилася до засідання
Обласної ради учнівського
самоврядування на тему
«Успішність – мій шлях» за
участю голів рад органів
учнівського самоврядування
закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, об’єднаних
територіальних громад, районів,
міст і координаторів даного
напрямку роботи. В рамках
роботи засідання для
координаторів лідерського
осередку в області був
проведений семінар-тренінг з
поширення кращих практик
освіти в інтересах сталого
розвитку. Близько 50 учасників
заходу ознайомилися з
діяльністю Мережі, основними її
напрямками роботи,
завданнями, партнерствами та
досягненнями.

 

3 жовтня 2019 року Мережа ОГС «Зелена Житомирщина» долучилась до роботи
Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь, який проходив в
Житомирському національному агроекологічному університеті. Учасниками форуму
стали близько 100 осіб, серед яких – представники влади, провідні вчені України і
Білорусії, науковці та освітяни, керівники успішних бізнес-проєктів та інші. Робота
форуму проходила в чотирьох напрямах, зокрема з питань можливості застосування
космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення екологічних
проблем, оцінки якості життя населення, що проживає на радіоактивно забруднених
територіях, руху органічного виробництва і продовольчої безпеки та реалізації
глобальних цілей стратегії сталого розвитку в контексті освіти дітей і молоді. Мережа
продемонструвала свій досвід розробки та реалізації 2 екотехнологій з вирощування
нішевих культур та багаторічних трав для відновлення радіоактивно забруднених
територій та відновлення деградованих земель, а також досягнення в сфері освіти для
сталого розвитку.

 

 



20-21 листопада 2019 року в м. Києві Мережа долучилась до роботи ХІХ Міжнародної
науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми,
перспективи та кращі практики», яка проходила у Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини "Україна". Метою конференції була інтеграція зусиль
учених, освітян, підприємців, промисловців та громадських діячів для обговорення та
розв’язання широкого кола проблем навчання та виховання людей з особливими
потребами в інклюзивному освітньому середовищі. 

28 листопада 2019 року представники Мережі долучились до засідання Ради
директорів закладів вищої освіти (ЗВО) І-ІІ рівнів акредитації Житомирської області з
метою поширення кращих інструментів та практик для освіти в інтересах сталого
розвитку, зокрема було проведено ряд майстер-класів, відкритих практичних та
лабораторних занять зі спеціальностей різного профілю. 

10 грудня 2019 року представники  Мережі долучились до презентації книги «10 років
надихаємо на зміни» за підтримки Програми малих грантів Глобального екологічного
фонду в Україні. Мережа презентувала досвід боротьби з деградованимиземлями в
тому числі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), розвитку
фермерського руху органічних господарств, екотехнології вирощування нішевих
культур та створення громадських пасовищ.
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ВСТАНОВЛЕНО 3 ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ ВУЛИЧНОГО
ОСВІТЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНОГО ОБЛАДНАННЯ В
ММ. ІРПІНЬ, МАЛИН ТА РАДОМИШЛЬ
 
 
ПРОВЕДЕНО 1 КОМПЛЕКСНУ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЮ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ КЗДО №1 «БЕРІЗКА»
В М. РАДОМИШЛЬ
 
 
 
ВІДКРИТО ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКУ
ГРОМАД В М. ІРПІНЬ.
 
 
ПРОВЕДЕНО 1 ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МАЛЮНКУ «НАМАЛЮЙ
ГРОМАДУ ТА ДОВКІЛЛЯ - ВИРІШУЙ ПРОБЛЕМУ ЗАБРУДНЕННЯ
ПОВІТРЯ» ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 200 ДІТЕЙ
 
      
РОЗРОБЛЕНО ТА АПРОБОВАНО 3 ЕКОТЕХНОЛОГІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО
ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ, СТВОРЕНО 2 ГРОМАДСЬКІ ПАСОВИЩА, -
ВІДНОВЛЕНО – 100 ГА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
 
    
РОЗРОБЛЕНО ТА АПРОБОВАНО 4 ЕКОТЕХНОЛОГІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
НІШЕВИХ КУЛЬТУР НА ДЕГРАДОВАНИХ, МАЛОПРОДУКТИВНИХ
ЗЕМЛЯХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ ДЕГРАДАЦІЇ, -
ВІДНОВЛЕНО 150 ГА ДЕГРАДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ.
 
  
ВЗЯТО УЧАСТЬ В 1 НАВЧАЛЬНОМУ ВІЗИТІ ДО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ КРАЩОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК ДЛЯ РОБОТИ ІЗ ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ.   
 
 
ОРГАНІЗОВАНО 52 ГРОМАДСЬКІ ЗАХОДИ, ЗАЛУЧЕНО ПОНАД 1800
ОСІБ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕНІНГІВ ПІДВИЩЕНО СПРОМОЖНІСТЬ 320
УЧАСНИКІВ – ПЕДАГОГІВ, МОЛОДІ ТА ФЕРМЕРІВ.

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ



ПАРТНЕРИ МЕРЕЖІ ОГС «ЗЕЛЕНА ЖИТОМИРЩИНА»
 

Програма розвитку ООН (https://www.ua.undp.org/);
Програма малих грантів Програми розвитку ООН Глобального екологічного фонду

(http://www.sgpinfo.org.ua/); 
Житомирська обласна рада (https://zt.gov.ua/); 

Ірпінська міська рада (https://imr.gov.ua/);
Радомишльська районна рада (https://radrajon.at.ua/); 

Малинська районна рада (https://malyn-rayrada.org.ua/); 
Хорошівська районна рада (http://khoroshiv-rayrada.zt.gov.ua/); 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник (https://zapovidnyk.org.ua/);
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (https://dea.edu.ua/);      

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (https://www.ukma.edu.ua/); 
Житомирський національний агроекологічний університет (http://znau.edu.ua/); 

Інститут сільського господарства Полісся (https://sites.google.com/site/isgpua/);
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (https://nenc.gov.ua/);

Житомирський агротехнічний коледж (https://zhatk.zt.ua/);
Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук (https://ilit.top/);

Радомишльська гімназія;
Сарненська гімназія та Екологічний клуб "Паросток" (http://ekotofbiology.blogspot.com/) ;

 Чернігівський ліцей для обдарованої сільської молоді (www.lyceum-cn.org/);
Всеукраїнська екологічна ліга (http://ecoleague.net/); 

Українське товариство охорони природи (http://www.ukrpryroda.org/); 
Асоціація фермерів та приватних землевласників України в

Житомирській області (https://www.facebook.com/fermer.zh/);
Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку» (http://www.ecoosvita.org.ua/); 

Ініціатива з розвитку зеленого туризму на Житомирщині (http://green-tour.org.ua);
Замок Музей «Радомисль» (http://www.radozamok.com.ua/).
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https://www.ua.undp.org/
http://www.sgpinfo.org.ua/
https://zt.gov.ua/
https://imr.gov.ua/
https://radrajon.at.ua/
https://malyn-rayrada.org.ua/
http://khoroshiv-rayrada.zt.gov.ua/
https://zapovidnyk.org.ua/
https://dea.edu.ua/
https://www.ukma.edu.ua/
http://znau.edu.ua/
https://sites.google.com/site/isgpua/
https://nenc.gov.ua/
https://zhatk.zt.ua/
https://ilit.top/
http://ekotofbiology.blogspot.com/
http://www.lyceum-cn.org/
http://ecoleague.net/
http://www.ukrpryroda.org/
https://www.facebook.com/fermer.zh/
http://www.ecoosvita.org.ua/
http://green-tour.org.ua/
http://www.radozamok.com.ua/


Сайт Мережі ОГС «Зелена Житомирщина»: http://zelena.org.ua/ 
Сторінка у Facebook Мережі ОГС «Зелена Житомирщина» :
https://www.facebook.com/zelenazhytomyr

Посилання на публікації з сайту Житомирського національного агротехнічного
університету: 

Посилання на публікації з сайту Житомирського агротехнічного коледжу:
https://zhatk.zt.ua/news/927-konkurs-malyunku-namalyuj-gromadu-ta-dovkillya-virishuj-problemi-
zabrudnennya-povitrya; 

Посилання на публікації з сайту Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ:
http://www.sgpinfo.org.ua/news/gromady-zhytomyrshchyny-ta-kyyivshchyny-vyvchayut-dosvid-
stvorennya-rozumnyh-mist

Посилання на публікації з сайту Ініціатива з розвитку зеленого туризму на
Житомирщині:

Посилання на публікації з сайту Партнерської Мережі «Освіта в інтересах сталого
розвитку в Україні»:

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ
 
Основні джерела поширення інформації 
   

 
Поширення інформації партнерами Мережі:
 

http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-obgovoryuvali-suchasni-tendentsiji-rozvitku-galuzi-
zemlerobstva#!62592492_2423293994395547_5006766552314281984_n

https://zhatk.zt.ua/news/972-01.

     http://www.sgpinfo.org.ua/news/centr-bezpeky-i-rozvytku-gromady-v-m-irpin-vidkryto
http://www.sgpinfo.org.ua/news/prostir-stalogo-rozvytku-gromady
http://www.sgpinfo.org.ua/news/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-suchasni-
tendenciyi-rozvytku-galuzi-zemlerobstva 
http://www.sgpinfo.org.ua/news/spivpracya-gef-pmg-bilorusi-ta-ukrayiny-dlya-socialnoyi-inklyuziyi
http://www.sgpinfo.org.ua/news/hih-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-inklyuzyvne-
osvitnye-seredovyshche-problemy
http://www.sgpinfo.org.ua/news/10-rokiv-nadyhayemo-na-zminy-fotovystavka-ta-prezentaciya-
knygy-do-richnyci-gef-pmg-v-ukrayini 

http://green-tour.org.ua/news/suchasni-tendentsii-rozvitku-galuzi-zemlerobstva-problemi-ta
shlyakhi-ikh-virishennya

http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vseukrayinska-mapa-podiy-diy-za-ozon-do-mizhnarodnogo-
dnya-zahystu-ozonovogo-sharu;
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vidbuvsya-forum-asociaciyi-mist-ukrayiny-iz-stalogo-
rozvytku-terytorialnyh-gromad;
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/yakisna-osvita-dlya-vsih-pid-takym-sloganom-proyshov-
trening-u-m-irpin;
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/prostir-stalogo-rozvytku-u-m-irpin;
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/hih-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-
inklyuzyvne-osvitnye-seredovyshche-problemy.
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http://zelena.org.ua/
http://zelena.org.ua/
https://www.facebook.com/zelenazhytomyr
https://zhatk.zt.ua/news/927-konkurs-malyunku-namalyuj-gromadu-ta-dovkillya-virishuj-problemi-zabrudnennya-povitrya
http://www.sgpinfo.org.ua/news/gromady-zhytomyrshchyny-ta-kyyivshchyny-vyvchayut-dosvid-stvorennya-rozumnyh-mist
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-obgovoryuvali-suchasni-tendentsiji-rozvitku-galuzi-zemlerobstva#!62592492_2423293994395547_5006766552314281984_n
https://zhatk.zt.ua/news/972-01.
http://www.sgpinfo.org.ua/news/centr-bezpeky-i-rozvytku-gromady-v-m-irpin-vidkryto
http://www.sgpinfo.org.ua/news/prostir-stalogo-rozvytku-gromady
http://www.sgpinfo.org.ua/news/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-suchasni-tendenciyi-rozvytku-galuzi-zemlerobstva
http://www.sgpinfo.org.ua/news/spivpracya-gef-pmg-bilorusi-ta-ukrayiny-dlya-socialnoyi-inklyuziyi
http://www.sgpinfo.org.ua/news/hih-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-inklyuzyvne-osvitnye-seredovyshche-problemy
http://www.sgpinfo.org.ua/news/10-rokiv-nadyhayemo-na-zminy-fotovystavka-ta-prezentaciya-knygy-do-richnyci-gef-pmg-v-ukrayini
http://www.sgpinfo.org.ua/news/10-rokiv-nadyhayemo-na-zminy-fotovystavka-ta-prezentaciya-knygy-do-richnyci-gef-pmg-v-ukrayini
http://green-tour.org.ua/news/suchasni-tendentsii-rozvitku-galuzi-zemlerobstva-problemi-ta%20shlyakhi-ikh-virishennya
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vseukrayinska-mapa-podiy-diy-za-ozon-do-mizhnarodnogo-dnya-zahystu-ozonovogo-sharu
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vidbuvsya-forum-asociaciyi-mist-ukrayiny-iz-stalogo-rozvytku-terytorialnyh-gromad
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/yakisna-osvita-dlya-vsih-pid-takym-sloganom-proyshov-trening-u-m-irpin
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/prostir-stalogo-rozvytku-u-m-irpin
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/hih-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-inklyuzyvne-osvitnye-seredovyshche-problemy

