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Преамбула

НАПРЯМИ РОБОТИ МЕРЕЖІ

Мережа орган зац й громадянського сусп льства "Зелена Житомирщина" (дал - Мережа)
розпочала д яльн сть у 2010 роц . На сьогодн , Мережа нал чує близько 20 член в, серед
яких громадськ орган зац ї (ГО), представники малого та середнього б знесу, фермерськ
господарства, осв тн заклади, науков нституц ї, ж ноч та молод жн об'єднання,
громади, в тому числ постраждал внасл док авар ї на Чорнобильськ й атомн й
електростанц ї (ЧАЕС). Представники Мереж спрямовують свою д яльн сть на вир шення
проблеми деградац ї земель, в тому числ забруднених рад онукл дами, запровадження
енергоефективних н ц атив у громадах, популяризац ю використання альтернативних
джерел енерг ї в громадських буд влях, сталий розвиток громад, заохочення еколог чно
дружн х вид в д яльност , розвиток зеленого туризму, розбудову спроможност ,
поширення об знаност та знань щодо можливостей запоб гання глобальним
еколог чним проблемам на локальному р вн , розбудову л дерства ж нок та молод .
У 2018 роц Мережа акцентувала д яльн сть за чотирма нижченаведеними напрямками з
метою запровадження енергоефективних н ц атив, сприяння розвитку безпеки та
сталост громад, розвитку деградованих територ й, залучення ж нок та молод , розвитку
фермерського руху та орган чного землеробства.
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НАПРЯМИ РОБОТИ МЕРЕЖІ
Енергоефективн сть та енергозбереження

Досягнення нац ональних ц лей у сфер захисту кл мату неможливе без скорочення
викид в парникових газ в, а одним з шлях в для досягнення ц єї мети є запровадження
енергоефективних заход в та збереження енерг ї. Окр м того, забезпечення ф нансово
доступного, над йного та сталого енергопостачання є надзвичайно актуальним питанням
для України. Громадськ буд вл країни потребують термомодерн зац ї, у той час як багато
громад не мають доступу до ресурс в ф нансування заход в з енергоефективност . Тому,
д яльн сть Мереж спрямована на удосконалення передумов для поширення
енергетичного менеджменту, розбудову спроможност громад, зокрема студентської
молод , в дан й сфер , що надасть можлив сть громадам приймати обґрунтован р шення
з реал зац ї заход в щодо енергоефективност . Також, Мережею сп льно з громадою
реал зуються енергоефективн заходи та запроваджуються технолог ї з використанням
альтернативних джерел енерг ї.
Взаємод я пол ц ї та громади (Community Policing)

«Взаємод я пол ц ї та громади» – це принцип у робот пол ц ї, побудований на пост йн й
комун кац ї, в основ якого є усв домлення сп льної в дпов дальност за безпеку як
пол ц єю, так громадою. Акцентування уваги на аспектах, що важлив у повсякденному
житт людей сприяє розбудов взаємодов ри м ж населенням пол ц єю, заохочує людей
до участ в житт громади, робить д яльн сть пол ц ї б льш видимою, а громаду –
соц ально-в дпов дальною. В Україн цей механ зм було започатковано п сля
реформування Нац ональної пол ц ї, що визнало необх дн сть зд йснення пол цейської
д яльност в т сн й сп впрац та взаємод ї з населенням, територ альними громадами та
громадянськими об’єднаннями на засадах партнерства, що має бути спрямована на
задоволення їхн х потреб.
В рамках механ зму «Взаємод я пол ц ї та громади» в осв тн х закладах України було
впроваджено експериментальну модель сп впрац навчальних заклад в пол ц ї
«Шк льний оф цер пол ц ї», метою якої є сприяння д яльност навчальних заклад в щодо
проф лактики правопорушень серед д тей та забезпечення безпечного навчального
середовища. Мережа долучилась до реал зац ї експериментальної модел , шляхом
надання методичної, нформац йно-просв тницької п дтримки з питань реал зац ї
положень програми «Школа пол ц я», зокрема розробц нтерактивних осв тн х
нструмент в та орган зац ї молод жних заход в в дпов дно до рекомендац й програми.
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Сталий розвиток територ й, що постраждали внасл док авар ї на ЧАЕС

Катастрофа 1986 року на ЧАЕС стала глобальним викликом для всього св ту, оск льки є
найб льшою по площ рад оактивного забруднення величин рад оактивного
опром нення флори, фауни та людини. Смуга найб льшого рад оактивного забруднення
протяглась Пол ссям, охоплюючи п вн чн частини Київської, Житомирської Р вненської
областей, в результат виявилось близько 50 000 км² постраждалих та забруднених
територ й та 2 600 км² зони в дчуження.
Сьогодн , майже 227 000 га зони в дчуження функц онують як територ ї Чорнобильського
рад ац йно-еколог чного б осферного запов дника, що є найб льшим за площею в Україн .
В н покликаний на збереження у природному стан найб льш типових природних
комплекс в Пол сся та природну р зноман тн сть ландшафт в, проведення еколог чного
мон торингу навколишнього природного середовища та формування еколог чної
св домост населення. На територ ї запов дника вже дентиф ковано 300 вид в тварин,
птах в та риб, 19 з яких занесен до Червоної книги України. Також, виявлено 1 228 вид в
вищих рослин, з яких 61 вид є р дк сним та п длягає охорон . Мережа сп льно з
нац ональними та м жнародними партнерами сприяє п двищенню р вня об знаност та
розвитку системи знань у м сцевого населення щодо еколог чної безпеки та сталого
розвитку Пол ського рег ону, адже сьогодн зона в дчуження перетворюється на
територ ю зм н та нновац й, працює на збереження природних екосистем та
б ор зноман ття, використання нновац йних енергозбер гаючих технолог й та
в дновлюваної енергетики, нновац йних р шень, розвиток наукової д яльност та туризму.

05

Гендерна р вн сть, участь молод та осв та для сталого розвитку

Гендерна складова та ж ноче л дерство є руш йною силою зм н в сусп льств , а
розширення можливостей ж нок є нев д’ємним елементом для досягнення ст йкого
розвитку та глобальних еколог чних переваг. Популяризац я принцип в сталого розвитку
в громад починається з родини, начального закладу та особист сної позиц ї. Тому
залучення д тей та молод , як ж нок, є вкрай важливим, оск льки молодь в д грає активну
роль в охорон та покращенн довк лля, зм нюючи св й стиль життя те, як в н впливає на
довк лля.
Мережа сприяє всеб чн й участ ж нок у д яльност громади, забезпеченню р вних
можливостей для л дерства у прийнятт р шень на р вн громад, сприяє поширенню р вня
об знаност ж нок з питань гендерної р вност , зокрема шляхом трен нгової д яльност та
популяризац ї навчального курсу з питань гендерної р вност . Мережа пост йно залучає
д тей та молодь до участ у природоохоронн й д яльност , що сприяє формуванню
еколог чної св домост та в дпов дальност , шляхом участ та орган зац ї Всеукраїнських
молод жних конкурс в, форум в та т сн й сп впрац з вищими, профес йними, загальними,
позашк льними осв тн ми закладами.
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ МЕРЕЖІ ЗА НАПРЯМАМИ:

Енергоефективн сть та енергозбереження

- 18 травня 2018 року в м. Житомир було урочисто в дкрито перший в Житомирськ й
област Центр енергоефективност громад на баз Житомирського нац онального
агроеколог чного ун верситету. Проект виконувався в партнерств з Житомирською
обласною державною адм н страц єю, Житомирською обласною радою та ГО "Центр
сталого розвитку громад". Основним акцентом функц онування Центру є нформац йнопросв тницька д яльн сть, зокрема проведення трен нг в та сем нар в для представник в
громад з питань енергоефективност , енергоменеджменту та розширення можливостей
громади щодо п дготовки та впровадження енергоефективних проект в, поширення
кращих енергоефективних практик та запровадження модел ЕСКО. В Центр створена
Б бл отека, а також пост йно д є виставка сучасних енергозбер гаючих технолог й,
обладнання та матер ал в, зокрема представлена карта енергоефективност
Житомирської област .
- 8 червня 2018 року представники Житомирського центру енергоефективност взяли
участь у навчальному в зит з обм ну досв дом з Центром енергоефективност в м. ІваноФранк вськ, де зустр лись з представниками Івано-Франк вського нац онального
техн чного ун верситету нафти та газу, що започаткували д яльн сть Івано-Франк вського
центру енергоефективност . В рамках в зиту було обговорено досв д з питань
енергозбереження та енергоефективност , науков розробки та досл дження в
даному напрямку, методи п двищення р вня знань громад, студент в та молод .
- В грудн 2018 року ГО «Асоц ац я с льського розвитку» в м. Радомишль було
встановлено 36 сонячних фотоелектричних модул в в пральному корпус комунальної
установи «Радомишльський психоневролог чний нтернат» (вул. Гоголя,1), як
забезпечують сонячною електроенерг єю роботу пральних машин закладу, що дозволить
заощадити 9550 кВт/р к, скоротити обсяг викид в парникових газ в майже на 43% в р к та
зб льшити куп вельну спроможн сть нтернату за рахунок скорочення витрат на оплату
електроенерг ї на 30% в р к. Кр м того, в м. Радомишиль було проведено нформац йнопросв тницьку кампан ю спрямовану на п двищення об знаност громади з питань
енергоефективност та зм ни кл мату та популяризац ї енергоефективних н ц атив в
м сцевих громадах.
-11-18 с чня 2018 р. представники Мереж взяли участь у навчальному в зит до
Ізраїльського центру м жнародного сп вроб тництва МАШАВ «Ст йкий розвиток:
енергоефективн сть та в дновлювана енергетика в Ізраїл ». В рамках в зиту в Ізраїль були
в дв дан сем нари, трен нги та практичн заняття з впровадження енергоефективних
заход в технолог й ефективного використання рослинної б омаси, сонячної енергетики
та в дновлення роботи об’єкт в малої г дроенергетики.

КАРТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Енергоефективне вуличне
осв тлення

Сонячн електростанц я
(заплановано)

Проведення
енергоефективних заход в

Енергоефективне вуличне
осв тлення

Сонячн фотомодул в
громадських буд влях
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Взаємод я пол ц ї та громади (Community Policing)

- У 2018 роц ГО «Зелена св дом сть та партнерство» було розроблено нтерактивний
курс «Безпечна громада», який складається з гри та методичних рекомендац й до неї.
Метою гри «Безпечна громада» є у легк й та доступн й форм навчити школяр в
безпечним моделям повед нки у ризикованих ситуац ях, також було розроблено
моб льний додаток гри який доступний для завантаження безкоштовно за посиланням:
https://bit.ly/2KCxvEX. З метою поширення нтерактивної розробки та кращих практик
щодо взаємод ї школи пол ц ї було орган зовано трен нг для викладач в в м. Ірп нь, за
результатами якого учасникам були надан матер али та пропонувалося провести
в дкрит уроки-презентац ї для школяр в щодо створення безпечного
середовища. Протягом кв тня 2018 року було проведено близько 60 урок в-презентац й у
13-ти школах м. Ірп нь, б льше 1500 учн в отримали знання та навички щодо безпечної
повед нки та взаємод ї школи пол ц ї. П дсумок урок в-презентац й та нагородження
переможц в було проведено 29 травня 2018 року в Ірп нському НВК «Школа І-ІІ ступен в
– Коцюбинський гуман тарний л цей».
- В травн 2018 року в м. Ірп нь ГО «Зелена св дом сть та партнерство» було проведено 2
молод жних конкурси «Я & Пол ц я. Ми дов ряємо один одному» (14 травня 2018 року в
Ірп нськ й школ №13, 29 травня в Ірп нському НВК «Школа І-ІІ ступен в – Коцюбинський
гуман тарний л цей»). Конкурси було орган зовано з метою посилення д алогу та дов ри
м ж учнями та пол ц єю. Переможц в було нагороджено символ чними подарунками, як
сприяють позитивному сприйняттю пол ц ї та нтерактивною грою «Безпечна громада».
- 14 травня 2018 року у сп впрац з Гостомельською школою сп льно з оф церами
м сцевої пол ц ї, школярами та м сцевою владою було висаджено "Алею дов ри",
до участ у заход долучилось понад 100 школяр в.
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Сталий розвиток територ й, що постраждали внасл док авар ї на ЧАЕС

- 2 червня 2018 р. в с. Дитятки Іванк вського
р-ну Київської обл. було урочисто в дкрито
створений за п дтримки Державного
агентства України з управл ння зоною
в дчуження сп льно з М жнародною
громадською орган зац єю (МГО) «Центр
Прип’ять.Ком» Інформац йний центр
«Чорнобиль. Територ я зм н». Центр
розм щено в новостворен й
енергоефективн й та незалежн й буд вл б ля
контрольно-пропускного пункту «Дитятки».
Основною метою Центру є п двищення р вня
по нформованост населення та в дкритий
доступ до нформац ї щодо результат в
регулярного рад оеколог чного мон торингу
навколишнього природного середовища в зон в дчуження та за її межами, стану
екосистем Київського та Житомирського Пол сся, перспектив та можливих шлях в
сталого розвитку як зони в дчуження, так територ й навколо зони, включаючи
демонстрац ю енергозбер гаючих технолог й та в дновлюваних джерел енерг ї,
д яльн сть Чорнобильського рад ац йно-еколог чного б осферного запов дника та н.
Зокрема, по завершенню ремонтних роб т в прим щенн Центру вже було проведено
ряд консультац й для б льше н ж 300 турист в, м сцевих жител в та представник в ЗМІ,
в рамках яких було продемонстровано 5 систем мон торингу за навколишн м
середовищем на р вн м сцевих громад.
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Гендерна р вн сть, участь молод та осв та для сталого розвитку

- З 15 грудня 2017 року по 20 березня 2018 року ГО «Зелена св дом сть та партнерство»
проводився конкурс «Шк льний енергоаудитор», метою якого було поширення знань
та популяризац я заход в щодо п двищення енергоефективност , а також розширення
можливостей та п двищення спроможност молод жних громад. Учасники конкурсу
змогли оц нити енергоефективн сть у власних навчальних закладах, за результатами
запропонувати практичн заходи щодо п двищення енергоефективност та здобути
знання та навички щодо енергоменеджменту та енегоуадиту. 5 кв тня 2018 року
в дбулося зас дання робочої групи по п дведенню п дсумк в та обрано 10 переможц в
Конкурсу, зокрема з Житмирської област , яких було нагороджено 1-2 червня 2018
року в м. Києв п д час форуму «Розумна енергетика в осв т ».

- 6-7 жовтня 2018 року в м. Ірп нь Всеукраїнська громадська орган зац я (ВГО)
«Розвиток та довк лля» за п дтримки м сцевої влади, з метою розширення рол та участ
громади у прийнятт р шень, розширення сп впрац та партнерств взяла участь у
п дготовц Дня м ста. Особливу увагу було зосереджено на посиленн ж ночого л дерства,
зокрема представники ВГО взяли участь у розробц концепц ї та проведен трен нгової
д яльност з учасницями Ж ночого Конкурсу до Дня м ста «М с с Ірп нь» з питань гендеру
та сталого розвитку. ВГО було започатковано окрему ном нац ю «В дкрите серце», що
спрямована на в дзначення ж нок, як популяризують використання еколог чно дружн х
н ц атив у власних домогосподарствах, на робочих м сцях та п д час громадської
д яльност .
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- У вересн 2018 року в с. Сновидич Рокитн вського р-ну Р вненьської обл. ГО «Пол ськ й
край» було створено Центр сталого розвитку для д тей та молод при Сновидовицьк й
загальноосв тн й школ (ЗОШ). Д яльн сть Центру забезпечує запровадження кращих
практик та демонстрац йних моделей сталого природокористування та розвиток
спроможност д тей та молод в напрямку боротьби з глобальними еколог чними
викликами. Центр об’єднує м сцеву мережу дитячих та молод жних об’єднань,
забезпечує т сн партнерства та сп впрацю як м ж школами Рокитн вського району,
так обм н досв дом з партнерами з Києва, Київської та Волинської областей. Центр
налагодив т сн партнерства та сп льну д яльн сть з ЗОШ І-ІІІ ступен в в селах Остки,
Кисорич та Б лов ж, а основною аудитор єю Центру стали м сцев школяр та вчител , а
саме 680 учн в та 105 вчител в з чотирьох шк л. Також, одним з завдань Центру є
популяризац я агро-еколог чних метод в сад вництва та городництва. З ц єю метою було
створено агро-еколог чну д лянку площею 0,02 га, на як й школяр матимуть змогу
апробувати р зноман тн агро-еколог чн методики. Сл д зазначити, що за п дтримки
м сцевої влади в Сновидовицьк й ЗОШ було проведено ряд енергоефективних заход в, а
саме встановлено твердопаливний котел, зам нено вс в кна в школ на енергозбер гаюч
та зам нено осв тлення на LED.
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УЧАСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ

- 30 березня 2018 року в м. Ірп нь ГО «Зелена св дом сть та партнерство» в прим щенн
Ірп нського економ чного коледжу було орган зовано трен нг для вчител в з питань
сп впрац школи та пол ц ї, в якому взяло участь понад 150 учасник в, серед яких
заступники директор в, голови методоб’єднань, вчител початкової осв ти, методисти,
класн кер вники 5-7 клас в. П д час трен нгу учасники отримали знання щодо програми
«Школа пол ц я», попередження дев антної повед нки д тей та п дл тк в, ювенальної
юстиц ї, а також прим рники розробленої ГО нтерактивної гри «Безпечна громада». За
результатами трен гу учасниками було проведено в дкрит уроки-презентац ї в школах м.
Ірп нь та п двищено об знан сть б льше 1500 учн в.
- 4-5 кв тня 2018 року в м. Києв представники Мереж долучились до участ у IV
Всеукраїнському еколог чному форум «Охорона природи в Україн : стан та перспективи
збереження», що проходив в НЕНЦ. Головними питаннями форуму стали т , що стосуються
охорони природи в Україн , сучасних св тових тенденц й щодо збереження природних
ресурс в планети, сприяння сп впрац орган в державної влади, м сцевого самоврядування,
громадських орган зац й та науки, п двищення р вня в дпов дальност та зац кавленост у
м жгалузевому сп вроб тництв , налагодження та зм цнення м жнародного сп вроб тництва.
До участ у заход були залучен представники орган в державної влади та м сцевого
самоврядування, науковц , зав дуюч кафедрами еколог ї заклад в вищої осв ти, педагоги
заклад в загальної середньої та позашк льної осв ти, кер вники дитячих громадських
орган зац й, спец ал сти з еколого-осв тньої роботи установ природно-запов дного фонду
та еколог чна громадськ сть України.
- 27 кв тня 2018 р. в м. Києв представники Мереж долучились до участ у ІV Форум
енергоефективного партнерства'18 "ЕСКО: Усп хи та перспективи. Нов механ зми сталого
ф нансування енергоефективност м сцевих громад", на якому було представлено
енергоефективн н ц ативи та здобутки в Житомирськ й област , а також презентовано
новостворений Житомирський центр енергоефективност громад. До участ у заход
долучились представники орган в влади, м жнародних орган зац й, б знесу, громади,
науковц , громадськ орган зац ї та нш .
- 14 травня 2018 року в м. Гостомель ГО «Зелена св дом сть та партнерство» в ЗОШ №13
було орган зовано акц ю «Алея дов ри», в як й взяли участь понад 100 учн в школи. П д час
акц ї школяр разом з представниками пол ц ї були залучен до сп льної висадки дерев та
кущ в на територ ї школи. Учн мали можлив сть посп лкуватися з представниками пол ц ї
вживу у невимушен й обстановц . Проведення таких сп льних заход в серед школяр в з
залученням представник в пол ц ї сприяє формуванню у школяр в св домої правової
повед нки та формуванню взаємної дов ри.
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- 16 травня 2018 р. в м. Житомир представники Мереж взяли участь у І Рег ональному
форум «Житомирщина – територ я зм н». П д час форуму було продемонстровано
досягнення ус х зац кавлених у розвитку та рац ональному використанн нвестиц йного,
виробничого, технолог чного, природного, туристично-рекреац йного, культурного
безпекового потенц алу Житомирщини, а також обговорено в процес в дкритого
публ чного д алогу проблеми та перспективи розвитку рег ону, механ зми та нструменти
розвитку Житомирщини. До участ у форум долучились представники м сцевої влади,
б знесу, громадських орган зац й, науковц та ЗМІ.
-18 травня 2018 р. в м. Житомир за п дтримки Мереж в дбулось урочисте в дкриття
Центру енергоефективност громад за участ представник в м жнародних орган зац й,
м сцевої влади, б знесу, громади, науковц в та молод . 18 травня 2018 р. за експертної
п дтримки ТОВ «ДТЕК - ЕСКО» було проведено трен нг «Енергоефективн сть та
енергоменеджмент: нов п дходи та нструменти для м сцевих громад» ключовими
питаннями якого були: енергосерв с р зних
р вн в, енергоефективн сть державних
об’єкт в, громадських буд вель, нов
нструменти п двищення енергоефективност
в багатоквартирних будинках,
енергоменеджмент тощо. До участ у трен нгу
долучились понад 25 ос б, серед яких
представники орган в м сцевого
самоврядування, науковц , представники
громадських орган зац й та громади.
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- 18 травня 2018 р. представниками Мереж презентували та апробували еколог чну гру
«Зелений менеджер. Верс я 2» для 25 студент в Житомирського нац онального
агроеколог чного ун верситету. Загалом було п двищено об знан сть з питань
енергоефективност та енергоменеджменту понад 50 ос б.
- 22-24 травня 2018 р. в м. Києв представники Мереж долучились до участ у
М жнародному еколог чному форум «Довк лля для України 2018». П д час Форуму було
орган зовано виставку, презентац ї учасник в, роботу дискус йних майданчик в, круглих
стол в, сем нар в та конференц й з метою обговорення питань енергоефективност та
зм ни кл мату, «зеленої економ ки», як механ зму сталого розвитку, збереження та
розвитку нац ональних парк в та запов дник в, управл ння в дходами, еколог чних
проблем сектору безпеки та оборони України та питання щодо осв ти в нтересах сталого
розвитку. Участь у заход взяли представники орган в державної влади, м жнародних
орган зац й, еколог чної громадськост , установ природо-запов дного фонду, осв тн х
заклад в, науковц та нш .
- 29 травня 2018 року в м. Ірп нь ГО «Зелена св дом сть та партнерство» в Ірп нському
навчально-виховному комплекс (НВК) «Школа І-ІІ ступен в – Коцюбинський
гуман тарний л цей» було орган зовано нагородження учасник в конкурсу урок впрезентац й з питань безпечного середовища та взаємод ї пол ц ї школи. В дкрит
уроки-презентац ї було проведено майже у вс х школах м. Ірп нь. Переможцем став
Коцюбинський гуман тарний л цей, завдяки креативному п дходу щодо поширення
моделей безпечної повед нки серед школяр в.
- 1-2 червня 2018 року в м. Київ ГО «Зелена св дом сть та партнерство» було орган зовано
дитячий форум «Розумна енергетика в осв т », що проходив у НЕНЦ, зокрема п д час
форуму в дбулося нагородження переможц в молод жного конкурсу «Шк льний
енергоаудитор», серед яких були представники Житомирщини. П д час сес ї було
представлено енергоефективн н ц ативи та здобутки Мереж , а також супутн вигоди
доступу до низьковуглецевої енергетики. Також було презентовано новостворений
Житомирський центр енергоефективност .
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- 20 вересня 2018 року в м. Київ Мережа сп льно з ГО «Асоц ац я фермер в та приватних
землевласник в України в Житомирськ й област » долучились до участ у сем нар трен нгу «Управл ння земельними ресурсами: нововведення, п дходи та нструменти для
м сцевих громад». В рамках роботи трен нгу були висв тлен юридичн та практичн
аспекти застосування нового законодавства щодо використання та реєстрац ї земель
с льськогосподарського призначення, основи законодавчої бази орган чного
виробництва в сучасних умовах України, особливост сертиф кац ї, етапи її проведення, а
також проблемн аспекти, що можуть виникнути в процес її зд йснення. До участ у
заход долучились фермери, землевласники, представники об’єднаних територ альних
громад (ОТГ), науковц та громадськ орган зац ї.
- 21 вересня 2018 року в м. Київ Мережа сп льно з ГО «Асоц ац я фермер в та приватних
землевласник в України в Житомирськ й област » долучились до Херсонського
м жнародного економ чного форуму «Тавр йськ горизонти», з метою розширення
можливост щодо сп впрац , партнерств та нових контакт в в напрямку аграрних
нвестиц й, с льськогосподарської переробки продукц ї та розвитку туристичної
нфраструктури. В ход роботи Форуму експерти Мереж обм нялись досв дом з
представниками Херсонської област , експертами, представниками державних
орган в влади, б знесу, науковцями та ЗМІ.
- 2 жовтня 2018 року в с. Дитятки, Іванк вського р-ну Мережа, будучи партнером
проекту, долучилась до в дкриття Інформац йного центру «Чорнобиль: Територ я зм н».
В рамках в дкриття було орган зовано виставку-ярмарку кращих практик роботи з
громадою та продемонстровано досв д щодо використання сонячної енергетики для
суш ння продукц ї в умовах домогосподарств, популяризац ї зеленого туризму,
застосування травосум шок для виведення рад онукл д в з ґрунту п д час створення
пасовищ, а також методолог ї та практики щодо вирощування н шевих культур, як є
найб льш перспективними в напрямку в дновлення рад оактивно забруднених територ й.
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- 25 жовтня 2018 року в м. Новоград-Волинський представники Мереж долучилися до
програми проведення загальном ської акц ї «Дн сталої енерг ї у м ст НовоградВолинський». За результатами акц ї учням та вчителям з 11 шк л м ста було презентовано
еколог чну гру «Зелений менеджер». Метою гри є поширення деї сталого розвитку,
набуття гравцями управл нських вм нь та навичок щодо дотримання балансу м ж
обмеженими природними ресурсами та забезпеченням життєво необх дними потребами
населення: водою, продовольством, енерг єю та грошима з користю для довк лля.
- 27 жовтня 2018 року в м. Ірп нь представники Мереж долучились до участ у
навчальному трен нгу з питань запровадження нтерактивних метод в навчання, в тому
числ еколог чних гор, онлайн курс в з питань сталого розвитку, що проходив на баз
Ірп нського л цею нновац йних технолог й – Мала академ я наук України. У заход взяли
участь представники заклад в середньої, профес йної та неформальної осв ти з Київської
та Житомирської област .
- 23-24 листопада 2018 року у м. Києв експерти Мереж долучились до роботи
Нац онального форуму «Кл матична осв та 2018: Ц нност та тренди», метою якого було
обм н досв дом та найкращими практиками з нтегрування еколог чних питань у
формальну та неформальну осв ту. В заход взяли участь представники з ус єї України,
серед яких осв тяни, представники громадських сектор в та нш небайдуж до питань
охорони довк лля.
- 4 грудня 2018 в м. Києв ВГО «Розвиток та довк лля» долучились до орган зац ї та
проведення Всеукраїнської конференц ї «Збалансован м ста: впровадження дей зеленого
планування, проектування та буд вництва в Україн ». Участь у конференц ї взяли
представники орган в державної влади та м сцевого самоврядування, об’єднаних
територ альних громад, проф льних наукових установ, б знес-структур, громадських
орган зац й, фах вц в з питань м ського планування та проектування, спец ал сти з
орган зац ї та впровадження дей «зеленого» буд вництва, ЗМІ. Результатом конференц ї
стали сформован рекомендац ї та деї щодо впровадження та покращення «зеленого»
буд вництва та сталого розвитку м ст в Україн .
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- 7 грудня 2018 року в м. Житомир Мережа сп льно з ГО «Асоц ац я фермер в та приватних
землевласник в України в Житомирськ й област » долучились до 1-го Обласного форуму
«Науково-практичн основи розвитку фермеського руху Житомирщини 2018», що
проходив на баз Житомирського нац онального агроеколог чного ун верситету, з метою
обговорення таких питань як земельна реформа – переваги та недол ки, створення та
розвиток виробничих кооператив в, як д євого нструменту захисту прав виробник в
с льськогосподарської продукц ї, програми кредитування с льськогосподарських
товаровиробник в, недержавн форми п дтримки с льськогосподарських товаровиробник в
шляхом отримання та участ в грантових програмах, особливост впровадження
агротуризму як одного з елемент в б знес напрямку розвитку громад Житомирської
област , розвиток та перспективи орган чного с льського господарства в умовах Пол сся
України. Участь у форум взяли власники с льськогосподарських п дприємств,
представники ГО, члени правл ння ОТГ, Фонд п дтримки фермер в, науковц та ЗМІ.
- 13-14 грудня 2018 року в м. М нськ, Б лорусь представники Благод йної орган зац ї
благод йний фонд «Єдина справа» взяли участь у м жнародн й конференц ї «Зеленое
сельськое хозяйство для устойчивого моря/ Конференция GRASS 2018», яка в дбулась у
М нському м жнародному центр , з метою обговорення питань щодо зеленої та
циркулярної економ ки, замкнутого циклу поживних речовин, зон, як чутлив до
б огенних речовин, а також питань щодо орган чного с льського господарства та
ц лей сталого розвитку. Участь у конференц ї взяли пол тичн д яч , фермери, науковц ,
громадськ орган зац ї та нш учасники зац кавлен у розвитку сталих
с льськогосподарських п дход в та збереженн Балт йського моря.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ

ВЗЯТО УЧАСТЬ В 2 НАВЧАЛЬНИХ
ВІЗИТАХ ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ
КРАЩОГО ДОСВІДУ ЩОДО
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ, МЕТОДІВ СТАЛОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ПІДВИЩЕНО ОБІЗНАНІСТЬ З

ОРГАНІЗОВАНО 49

ПИТАНЬ ГЕНДЕРУ ТА СТАЛОГО

ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ,

РОЗВИТКУ УЧАСНИЦЬ

ЗАЛУЧЕНО ПОНАД 1700 ОСІБ,

ЖІНОЧОГО КОНКУРСУ ДО ДНЯ

ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД

МІСТА «МІСІС ІРПІНЬ», ЗОКРЕМА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗА

ЗАПОЧАТКОВАНО ОКРЕМУ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕНІНГІВ

НОМІНАЦІЮ «ВІДКРИТЕ

ПІДВИЩЕНО СПРОМОЖНІСТЬ

СЕРЦЕ».

320 УЧАСНИКІВ – ПЕДАГОГІВ,
МОЛОДІ, ЖІНОК ТА
ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД.

СТВОРЕНО ПЕРШИЙ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЦЕНТР
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАД
В М. ЖИТОМИР.
СТВОРЕНО ПЕРШИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ЧОРНОБИЛЬ. ТЕРИТОРІЯ ЗМІН»
В С. ДИТЯТКИ.
СТВОРЕНО ЦЕНТР СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ В С. СНОВИДИЧІ.
ПРОВЕДЕНО 1 МОЛОДІЖНИЙ
КОНКУРС «ШКІЛЬНИЙ
ЕНЕРГОАУДИТОР» ДЛЯ
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.

РОЗРОБЛЕНО ІНТЕРАКТИВНИЙ
КУРС «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА»,
ЗОКРЕМА БЕЗКОШТОВНИЙ
МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК.
ПРОВЕДЕНО 60 УРОКІВПРЕЗЕНТАЦІЙ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ
ПОВЕДІНКИ ТА ВЗАЄМОДІЇ
ШКОЛИ І ПОЛІЦІЇ В 13-ТИ
ШКОЛАХ М. ІРПІНЬ, ПІДВИЩЕНО
ОБІЗНАНІСТЬ БІЛЬШЕ 1500
УЧНІВ.
ПРОВЕДЕНО 2 МОЛОДІЖНИХ
КОНКУРСИ «Я & ПОЛІЦІЯ. МИ
ДОВІРЯЄМО ОДИН ОДНОМУ»
ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ДІАЛОГУ ТА
ДОВІРИ МІЖ УЧНЯМИ ТА
ПОЛІЦІЄЮ.
ШКОЛЯРАМИ СПІЛЬНО З
ОФІЦЕРАМИ МІСЦЕВОЇ ПОЛІЦІЇ
ВИСАДЖЕНО "АЛЕЮ ДОВІРИ" В
М. ГОСТОМЕЛЬ

ВСТАНОВЛЕНО 36 СОНЯЧНИХ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ В
ПРАЛЬНОМУ КОРПУСІ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«РАДОМИШЛЬСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ
ІНТЕРНАТ», ЩО ДОЗВОЛИТЬ
ЗАОЩАДИТИ 9550 КВТ/РІК,
СКОРОТИТИ ОБСЯГ ВИКИДІВ
ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА 43% В
РІК ТА ЗБІЛЬШИТИ КУПІВЕЛЬНУ
СПРОМОЖНІСТЬ ІНТЕРНАТУ НА
30% В РІК.
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ПАРТНЕНРИ МЕРЕЖІ
Програма розвитку ООН (https://www.ua.undp.org/);
Програма малих грант в Програми розвитку ООН Глобального еколог чного фонду
(http://www.sgpinfo.org.ua/);
Проект ПРООН-ГЕФ «Усунення бар’єр в для
сприяння нвестиц ям в енергоефективн сть громадських буд вель в малих та
середн х м стах України шляхом застосування механ зму ЕСКО»;
GIZ (https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html):
Ірп ньська м ська рада (https://imr.gov.ua/);
Рокитн вська районна державна адм н страц я (http://www.roktrda.rv.ua/);
Житомирська обласна рада (https://zt.gov.ua/);
Радомишльська районна рада (https://radrajon.at.ua/);
Малинська районна рада (https://malyn-rayrada.org.ua/);
Хорош вська районна рада (http://khoroshiv-rayrada.zt.gov.ua/);
Рокитн вська районна рада (http://rokitne-rada.rv.ua/);
Сновидовицька с льська рада;
Б лов жськ с льська рада;
Кисорицька с льська рада;
Державна еколог чна академ я п слядипломної осв ти та управл ння (https://dea.edu.ua/);
Нац ональний ун верситет «Києво-Могилянська академ я» (https://www.ukma.edu.ua/);
Житомирський нац ональний агроеколог чний ун верситет (http://znau.edu.ua/);
Інститут с льського господарства Пол сся;
Житомирський агротехн чний коледж (https://zhatk.zt.ua/);
Чорнобильський рад ац йно-еколог чний б осферний запов дник (https://zapovidnyk.org.ua/);
Нац ональний еколого-натурал стичний центр учн вської молод (https://nenc.gov.ua/);
Всеукраїнська еколог чна л га (http://ecoleague.net/);
Українське товариство охорони природи (http://www.ukrpryroda.org/);
Асоц ац я фермер в та приватних землевласник в України в Житомирської област ;
Партнерська мережа «Осв та в нтересах сталого розвитку» (http://www.ecoosvita.org.ua/);
Ін ц атива з розвитку зеленого туризму на Житомирщин ( http://green-tour.org.ua);
Радомишльська г мназ я;
Сарненська г мназ я та Еколог чний клуб "Паросток" (http://sarnyparostok.com.ua/);
Черн г вський л цей для обдарованої с льської молод (www.lyceum-cn.org);
Остк вська загальноосв тня школа;
Кисорицька загальноосв тня школа;
Б лов жська загальноосв тня школа:
Замок Музей «Радомисль» (http://www.radozamok.com.ua/).
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КОМУНІКАЦІЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ

Сайт Мереж ОГС «Зелена Житомирщина»: http://zelena.org.ua/
Стор нка у Facebook Мереж ОГС «Зелена Житомирщина»:
https://www.facebook.com/zelenazhytomyr
Поширення нформац ї партнерами Мереж ОГС «Зелена Житомирщина»:
Посилання

на

публ кац ї

з

сайту

Житомирського

нац онального

агротехн чного

ун верситету:
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/rektor-zhnaeu-vzyav-uchast-u-vidkritti-tsentruenergoefektivnosti-gromad#!32854325_1698875176869015_5099327976625930240_n
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/v-ivano-frankivsku-vikladachi-zhnaeu-obgovoryuvalipitannya-energorozvitku-jenergozberezhennya#!34962320_1794348387311694_1122802075781038080_n
http://znau.edu.ua/tidings/top-news/rektor-ta-vikladachi-zhnaeu-vidvidali-i-regionalnijforum-zhitomirshchina-teritoriya-mozhlivostej#!1aaaforumreg2

Посилання на публ кац ї з сайту Програми малих грант в ПРООН-ГЕФ:
https://www.sgpinfo.org.ua/suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-orhanichnohovyrobnytstva-v-ukraini
https://www.sgpinfo.org.ua/iv-vseukrainskyi-ekolohichnyi-forum-okhorona-pryrody-vukraini-stan-ta-perspektyvy-zberezhennia
https://www.sgpinfo.org.ua/u-kyievi-vidbuvsia-iv-forum-enerhoefektyvnoho-partnerstva-19
https://www.sgpinfo.org.ua/forum-rozumna-enerhetyka-v-osviti-1-2-chervnia-2018-roku
https://www.sgpinfo.org.ua/news/ekologichna-gra-zelenyy-menedzher-v-ramkah-dniv-staloyienergiyi-u-misti-novograd-volynskyy
https://www.sgpinfo.org.ua/news/forum-klimatychna-osvita-2018-cinnosti-ta-trendy
https://www.sgpinfo.org.ua/news/pidvyshchennya-energoefektyvnosti-centru-socialnoyireabilitaciyi-m-radomyshl
https://www.sgpinfo.org.ua/news/pershyy-oblasnyy-forum-naukovo-praktychni-osnovyrozvytku-fermerskogo-ruhu-zhytomyrshchyny-2018

Посилання на публ кац ї з сайту Партнерської Мереж «Осв та в нтересах сталого
розвитку в Україн »:
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vidbuvsya-trening-dlya-vchyteliv-z-pytan-spivpracishkoly-ta-policiyi
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/iv-vseukrayinskyy-ekologichnyy-forum-ohoronapryrody-v-ukrayini-stan-ta-perspektyvy
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/predstavnyky-partnerskoyi-merezhi-vzyaly-uchast-u-ivmu-forumi-energoefektyvnogo-partnerstva
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/v-irpinskiy-shkoli-vidbulasya-akciya-aleya-doviry-tapidsumok-konkursu-ya-policiya

21

http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/pidsumok-urokiv-prezentaciy-shchodo-stvorennyaКОМУНІКАЦІЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗМІ
bezpechnogo-seredovyshcha-ta-vzayemodiyi
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/dni-staloyi-energiyi-u-misti-novograd-volynskyy
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/treningy-dlya-vchyteliv-yak-instrument-realizaciyiosvity-v-interesah-stalogo-rozvytku
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/rezultaty-roboty-forumu-klimatychna-osvita-2018cinnosti-ta-trendy
http://www.ecoosvita.org.ua/novyna/vseukrayinska-konferenciya-zbalansovani-mistavprovadzhennya-idey-zelenogo-planuvannya

Посилання на сайт Першого Житомирського нформац йного порталу
https://www.1.zt.ua/news/rizne/u-zhitomiri-zyavivsya-tsentr-energoefektivnosti-gromad.html

