
МЕРЕЖА ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

"ЗЕЛЕНА ЖИТОМИРЩИНА"

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ 
за 2020 рік



Зміст
Напрямки роботи у 2020 році

Взаємодопомога громад Житомирщини

Молодіжний рух «Компостування у громадах –
молодь діє!». Розробка технології виробництва
біогумусу

Розвиток зеленого туризму на Житомирщині

Розвиток можливостей сільських жінок в
умовах коронавірусної пандемії

Соціальна інклюзія людей з особливими
потребами

Практика вирощування лікарських та нішевих
культур

Досягнення

Партнери Мережі

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК| МЕРЕЖА ОГС  "ЗЕЛЕНА ЖИТОМИРЩИНА 2

3
 

4
 
 
 

9
 

11
 
 

13
 
 

15
 
 

19
 

25
 

29



Напрямки роботи у 2020 році
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Житомирщини
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Розробка технології
виробництва біогумусу
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сільських жінок в умовах
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З метою протидії поширення вірусу COVID-19 та
підтримки дітей та молоді в умовах кризи, забезпечено
силами волонтерів Мережі та ГО “Хвиля” пошиття та
розповсюдження засобів індивідуального захисту,
зокрема 4500 масок та 870 костюмів індивідуального
захисту.

Волонтерами передано захисні костюми та маски до
медичних та навчальних закладів м. Радомишль,
Радомишльського району та Житомирської області, а
саме Радомишльська центральна районна лікарня,
поліклінічного відділення Радомишльського
комунального закладу «Радомишльська
лікарня»,фельдшерсько-акушерських пунктів, сіл
Борщів, Вишевичі, Ірша, Веприн, Верлок,
Радомишльське управління поліції, управління
Держспоживслужби, лабораторне відділення
Малинського міжрайонного відділу Житомирського
обласного центру МОЗ України, Поліський
національний університет, позашкільні навчальні
заклади Радомишльського району.

Створено 5 постійнодіючих груп самоорганізації
сільських жінок: 1 група – в селі Вишевичі
Радомишльського району Житомирської області, 1 група
– в селі Веприн Радомишльського р-ну, 3 групи - в м.
Радомишль Житомирської області.

Взаємодопомога громад 
Житомирщини
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Напрямок діяльності груп самоорганізації сільських
жінок розширився. Важливою складовою діяльності
стала інформаційно-просвітницька робота з дітьми та
молоддю для запобігання коронавірусній інфекції
COVID-19, зокрема залучення волонтерів до підтримки
дітей з особливими потребами у Вишевицькому ліцеї,
Вишевицькій школі-інтерната та Кмитівському
інтернаті. 
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Серед 350 представник об’єднаних територіальних
громад було популяризовано екологічну технологію
вирощування нішевих культур на деградованих землях
Полісся під час проведення Днів поля, за участі
представників фермерських господарств, громади,
науковців, громадських організацій, зокрема Асоціації
фермерів та приватних землевласників України в
Житомирській області та Мережі «Зелена
Житомирщина». 

Започатковано платформу співпраці та соціальної
згуртованості Поліського національного університету,
КНЗ "Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат" та Асоціації фермерів та приватних
землевласників України в Житомирській області», на
базі Кмитівської школи запровадження технологію
вирощування таких лікарських та нішевих культур, як
ромашки лікарської, гвоздики турецької, календули,
меліси, розторопши плямистої, чорного кмину,
амаранту, забезпечено догляд за посівами та збір
урожаю.

Організовано екологічну акцію соціальної згрутованості  
з висадки 40 плодових дерев для оновлення саду
вихованців Комунального навчального закладу
"Кмитівської спеціально загальноосвітньої школи-
інтернату" Житомирської обласної ради, за участі 60
дітей з особливими потребами, представників
Поліського національного університету та Мережі
«Зелена Житомирщина».  
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Молодіжний рух «Компостування у 
громадах – молодь діє!». Розробка 
технології виробництва біогумусу

Молодь відіграє важливу роль у відновленні та
збереженні довкілля. В рамках круглого столу
«Інформаційна політика та просвіта у сфері поводження
з відходами» було презентовано здобутки та досвід
Житомирщини щодо поводження з органічними
відходами та запроваджено громадський молодіжний
рух «Компостування у громадах – молодь діє!» як дієвий
інструмент у розвитку потенціалу сільської молоді у
впливі на місцеву та національну політики,
впровадженні нових ідей, розвитку власної справи та
розробці нових агротехнологій.

Метод виробництва добрив із різних органічних
відходів – компостування, все впевненіше входить до
нашого життя. Компостування дає змогу ефективно 
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утилізувати будь-які рослинні рештки, відходи
тваринництва, а також міські відходи: опале листя, суху
траву, солому, гілки кущів та дерев. На одному із
семінарів «Компостування у громадах – молодь діє!»
науковцями Поліського національного університету
була представлена технологія виробництва біогумусу
шляхом вермикомпостування органічних відходів, яка
стане у нагоді представникам громад, що мають власні
домогосподарства із земельними ділянками,
сільськогосподарськими угіддями тощо, як можливість
утилізації сухої рослинності, органічних відходів з
подальшим отриманням органічних добрив, що
дозволить значно зекономити витрати. Особливістю
технології є використання дощових черв’яків у процесі
компостування, що значно пришвидшує процес та
дозволяє переробляти деякі органічні відходи, які
зазвичай не підходять для компостування. Отриманий
компост має 12-14% гумусу і велику кількість макро- і
мікроелеентів.
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Розвиток зеленого туризму на 
Житомирщині

Зелений туризм користується все більшою
популярністю, особливо в період коронавірусної
пандемії. Він є привабливим через низькі ціни та
можливість вживати екологічно чисті види продукції на
поліському ландшафті. Тому, для місцевих жінок-
підприємниць, молоді, мереж громадських організацій
була створена онлайн-платформа «ЗЕЛЕНА
ЖИТОМИРЩИНА: туризм для довкілля» http://green-
tour.org.ua  - постійно діюча платформа, завдяки якій
можна обмінюватися досвідом підприємництва,
розвивати місцеве виробництво продукції та
запроваджувати екологічно дружні види діяльності, в
тому числі зелений сільський туризм. Платформа
містить розділи з інформацією щодо актуальних
тенденцій розвитку зеленого туризму в регіоні,існуючих
зелених садиб, екологічно дружніх майстер-класів, 

ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК| МЕРЕЖА ОГС  "ЗЕЛЕНА ЖИТОМИРЩИНА 11

http://green-tour.org.ua/


туристичних маршрутів, екосистемних послуг та
можливостей підприємництва та особливостей
сільськогосподарської продукції, в тому числі переваг
продукції бджільництва. 

Житомирщина славиться численними «перлинами», які
є загальновідомими і користуються популярністю у
туристів, однак існує і багато місць, які є майже
невідомими для більшості. Було розроблено та
випущено брошуру щодо зеленого туризму на
Житомирщині – «Невідома Житомирщина: зелений
туризм від щирого серця». Брошура містить інформацію
стосовно цікавих місць Житомирського регіону для
відвідування туристами. 
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Розвиток можливостей сільських
жінок в умовах коронавірусної 
пандемії
В історико-культурному комплексі «Замок Радомисль»
проведено семінар "Сільські жінки: разом задля
здоров’я і добробуту родин і громади!" за участю 50
осіб. На даному заході були висвітлені питання щодо
розвитку зеленого підприємництва, бджільництва,
визначені сучасні підходи та методи реалізації
продукції бджільництва. Сільські жінки отримали
знання щодо особливостей ведення малої
підприємницької діяльності, використовуючи останні
розробки поліських вчених з питань бджільництва, що 

дозволить більш м'яко протистояти негативним
наслідків пандемії, продовольчій кризі та зростанню
рівня бідності на селі, зокрема ознайомилися з
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сучасними підходами та методами вирощування
лікарських нішевих культур. Крім того, в рамках заходу
була проведена виставка насіння, масел, продуктів
бджільництва, натурального мила та проведено
навчання для жінок з питань зеленого підприємництва
та виробництва продукції бджолярства, мила ручної
роботи, зокрема майстер-класи: «Як розпізнати якісний
мед?»,  «Виготовлення натурального скарбу для тіла»,
«Створення медових міксів та оригінальне пакування».

 З метою розширення можливостей сільських жінок у
розширенні нових видів діяльності та легалізації
власної справи:
 - створено окрему сторінку на он-лайн платформі
http://green-tour.org.ua про нові можливості продукції
бджолярства, зокрема виготовлення крем-меду;
 - проведено майстер-клас експертами Поліського
університету щодо популяризації
 продукції бджільництва (семінар 20 листопада 2020);
 - підготовлено постер та надруковано в кількості 1000
екз. як покрокова інструкція у створенні сільськими
жінками власного малого бізнесу, фермерського
господарства.
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Соціальна інклюзія людей з 
особливими потребами

Децентралізація в соціальній сфері, або як реформи
впливають на зміст підготовки фахівців галузі
соціальної роботи.
Освітні і професійні стандарти у підготовці фахівців
соціальної сфери: проблеми розробки і
упровадження.
Сучасний ринок соціальних послуг: реальність і
перспективи.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності
соціального працівника на ринку праці: вітчизняний
і міжнародний досвід.

У рецензованому науковому періодичному виданні
«Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота».
У Збірнику матеріалів Круглого столу (електронний
варіант)

Взято учать у роботі Круглого столу «Партнерство
роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка
конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної
роботи» (28 жовтня 2020 року). Метою заходу було
вироблення стратегії взаємодії роботодавця і закладу
вищої освіти в умовах динамічного розвитку ринку
соціальних послуг в Україні. В рамках Круглого столу
проходили обговорення вимог роботодавця до
компетентностей здобувача вищої освіти у галузі
«соціальна робота», визначення взаємних очікувань
ключових зацікавлених осіб та вироблення шляхів
вдосконалення співпраці задля підвищення
конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Темами для дискусії стали: 

1.

2.

3.

4.

Матеріали Круглого столу були опубліковані у двох
виданнях:

1.

2.
15

https://departments.chdtu.edu.ua/files/etbs/Partnerstvo-robotodavtsya-ta-zakladu-vyshchoyi-osvity-pidhotovka-konkurentospromozhnoho-fakhivtsya-u-haluzi-sotsialnoyi-roboty.pdf


У збірнику тез актуалізовано питання
конкурентоспроможності випускника університету за
спеціальністю «Соціальна робота» на сучасному ринку
праці. Представлено шляхи та механізми встановлення
соціального діалогу між роботодавцями та закладами
вищої освіти щодо підготовки майбутніх фахівців
соціальної роботи. Представлені розробки будуть
корисні фахівцям соціальної роботи та соціальної
педагогіки, викладачам університетів, управлінцям
соціальної сфери, роботодавцям державних закладів та
недержавних громадських організацій, студентам і
аспірантам галузі «Соціальна робота», усім, хто
цікавиться інноваційними теоріями та практиками в
галузі професійної підготовки фахівців соціальної
роботи.
Забезпечено участь у ХХ Міжнародній Конференції
«Інклюзивне освітнє середовище» (18-19 листопада 2020
року). Метою конференції була інтеграція зусиль
учених, освітян, підприємців, промисловців та
громадських діячів для обговорення та розв’язання 
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Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю:
міждисциплінарний підхід. 
Психолого-педагогічні основи професійного
становлення та самореалізації молоді в
інклюзивному освітньому середовищі. 
Інклюзивне освітнє середовище Нової української
школи.
Медична, фізична та спортивна реабілітація людей з
інвалідністю. 
Актуальні проблеми працевлаштування людей з
інвалідністю. 
Правові та організаційні засади формування та
розвитку інклюзивного освітнього середовища. 
Теоретичні та практичні засади використання
інженерних технологій для розвитку інклюзивного
освітнього середовища. 
Інформаційно-комунікаційні технології
інклюзивного навчання. 
Наукові напрями дизайну безбар’єрного
архітектурного середовища.

широкого кола проблем навчання та виховання людей
в інклюзивному освітньому середовищі. Робота
конференції проходила за 9 секціями: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Серед учасників Конференції — освітяни, народні
депутати України, представники органів місцевого
самоврядування, державної влади, бізнесу, українських
громадських організацій, ЗМІ та закордонні колеги
Університету з Литви, Польщі, Казахстану, Грузії.
Конференція зібрала цьогоріч 1000 учасників та більше
300 тез доповідей для публікації у збірнику Конференції 
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В рамках заходу, мережею ОГС «Зелена Житомрищина»
та партнерами презентовано «Кращі практики ПМГ
ПРООН/ГЕФ: дистанційний курс «Соціальна інклюзія».
За результатами конференції видано Методичний
посібник «Соціалізація молоді з особливими освітніми
потребами: кращі практики», куди ввійшли кращі
доповіді відомих науковців та практиків в сфері
інклюзія. Посібник створений для поширення кращих
практик соціалізації молоді з інвалідністю.
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5 листопада 2020 року організовано екологічну акцію з
висадки 40 плодових дерев для оновлення саду
вихованців Комунального навчального закладу
«Кмитівської спеціально загальноосвітньої школи-
інтернату» Житомирської обласної ради. Основною
метою екологічної акції було залучення дітей з
особливими потребами до екологічних проблем
сьогодення, підвищення їх обізнаності щодо методів та
способів поліпшення стану довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та започаткування
партнерств з науковцями з Поліського національного
університету, Мережі ОГС «Зелена Житомирщина”.

Практика вирощування лікарських та 
нішевих культур

22-23 жовтня 2020 року організовано VІ обласний
фестиваль на екологічну тематику спільно з
Комунальним закладом позашкільної освіти «Обласний  
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центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської
обласної ради та партнерською мережею «Освіта в
інтересах сталого розвитку в Україні». Було проведено
серію просвітницьких вебінарів для понад 60 учасників,
переможцями стали 25 дітей, які отримали дипломи та
нагороди у вигляді інформаційно-просвітницьких
матеріалів.

Було проведено 4 прямих етери на UA: Українському
радіо «Житомирська хвиля», тривалістю кожний біля 1
години, де були висвітлені питання перспективи
органічного виробництва в громадах Житомирщини та
в Україні загалом, результати досліджень вирощування
лікарських та нішевих культур, практичний досвід
науковців Поліського національного університету,
експертів Органічного руху, стан перезимівлі озимих
зернових культур під впливом погодно кліматичних
умов та можливі шляхи збереження врожаю тощо.
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 Ділянка № 1
 Дослідного поля Поліського національного

університету
 с. Велика Горбаша Черняхівського району

Житомирської області
 

На 5 га Дослідного поля Поліського університету була
впроваджена екотехнологія вирощування лікарських та
нішевих культур: ромашки лікарської, календули,
розторопши плямистої, чорного кмину, амаранту,
меліси, турецької гвоздики. Дана ділянка
характеризується високим показником деградованості,
тому з метою покращення агрохімічних показників
ґрунту та зниження процесів його деградації було
внесено органічне добриво «Екоплант», для
нейтралізації кислої реакції ґрунтового розчину був
внесений вапняковий матеріал «Доломітове борошно»,
для покращення росту і розвитку рослин були внесені
такі біопрепарати як: біофунгіцид «Фітодоктор»,
біоінсектициди «Актофіт» та «Ентоцид», мікроелементи
«Гумат калію». Підбір біопрепаратів, добрив та
мікроелементів був здійснений за принципом
екологічності. 
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  Ділянка № 2
 Комунального навчального закладу «Кмитівська

спеціальна загальноосвітня школа-
 Інтернат» Житомирської обласної ради, с. Кмитів
Коростишівського району Житомирської області

 
Ділянка №  2 розміщена на території Кмитівської
спецшколи-інтернату, де виховуються діти з
особливими освітніми потребами і охоплює площу 1,55
га, де була висіяна пшениця, овес, було оновлено сад, а
також для підвищення родючості ґрунту було внесено
органічне добриво «Екоплант».Зважаючи поширення
пандемії COVID-19, постійне проживання вихованців
спецшколи-інтернату, де в більшості дітей наявні
вроджені хвороби, основну увагу було спрямовано на
вирощування лікарських рослин та
сільськогосподарської продовольчої продукції,
спрямованої на підтримки імунітету, застосування
концепції зеленого відновлення. 60 дітей з особливими
освітніми потребами матимуть можливість розвиватися,
ознайомлюватися з технологічним процесом
вирощування лікарських та сільськогосподарських
культур за органічною технологією, матимуть нагоду
безпосередньо взяти участь в ньому. Це допоможе
вихованцям школи-інтернату отримати практичний
досвід та навички ведення сільського господарства з
метою адаптації до сучасних тенденцій та подальшої їх
трансформації у суспільство.
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5 листопада 2020 року була проведена зустріч з
представниками Поліського національного
університету, КНЗ «Кмитівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ГО «Асоціація
фермерів та приватних землевласників України в
Житомирській області». На даній зустрічі учасники та
партнери проекту ознайомились з технологією
вирощування таких лікарських та нішевих культур, як
ромашки лікарської, гвоздики турецької, календули,
меліси, розторопши плямистої, чорного кмину,
амаранту, системою обробітку ґрунту, доглядом за
посівами та збором урожаю.
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 Ділянка № 3
 КУ Вишевицької сільської ради «Вишевицький ліцей» 

Радомишльського району
 Житомирської області, с. Вишевичі Радомишльського 

району Житомирської області

Ділянка № 3 розміщена на 0,5 га Вишевицького ліцею,
де учні ліцею та діти з особливими освітніми потребами
Вишевицької спеціальної школи взяли спільну участь у
створенні посівів лікарських рослин, таких як
календула, меліса та ромашка лікарська. Дана
співпраця була спрямована на розширення
можливостей сільської молоді в кількості 300 школярів,
що проживають в 5 селах Вишевицької громади. На
сьогоднішній день школярі мають можливість
поширювати набутий досвід на власних земельних
ділянках і тим самим посприяти обізнаності батьків,
родичів, сім’ї.
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Досягнення
Забезпечено силами волонтерів Мережі та ГО
“Хвиля” пошиття та розповсюдження засобів
індивідуального захисту, зокрема 4500 масок та 870
костюмів індивідуального захисту;
Створено 5 постійнодіючих груп самоорганізації
сільських жінок;
8 громад Житомирщини (м. Радомишль, с. Борщів,
Вишевичі, Ірша, Веприн, Верлок, Новий Дорогинь
Народицького району та с. Стара Олександрівка
Пулинського району Житомирської області)
отримали підтримку з питань розбудови соціальної
згуртованості, самоорганізації та взаємодопомоги;
Серед 350 представник об’єднаних територіальних
громад було популяризовано екологічну технологію
вирощування нішевих культур на деградованих
землях Полісся під час проведення Днів поля, за
участі представників фермерських господарств,
громади, науковців, громадських організацій,
зокрема Асоціації фермерів та приватних
землевласників України в Житомирській області та
Мережі «Зелена Житомирщина»;
Започатковано платформу співпраці та соціальної
згуртованості Поліського національного
університету, КНЗ "Кмитівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат" та Асоціації
фермерів та приватних землевласників України в
Житомирській області», на базі Кмитівської школи
запровадження технологію вирощування таких
лікарських та нішевих культур, як ромашки
лікарської, гвоздики турецької, календули, меліси,
розторопши плямистої, чорного кмину, амаранту,
забезпечено догляд за посівами та збір урожаю;
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Організовано екологічну акцію соціальної
згрутованості з висадки 40 плодових дерев для
оновлення саду вихованців Комунального
навчального закладу "Кмитівської спеціально
загальноосвітньої школи-інтернату" Житомирської
обласної ради, за участі 60 дітей з особливими
потребами, представників Поліського національного
університету та Мережі «Зелена Житомирщина». 
Запроваджено громадський молодіжний рух
«Компостування у громадах – молодь діє!»;
Представлена технологія виробництва біогумусу
шляхом вермикомпостування органічних відходів;
Створено онлайн-платформу «ЗЕЛЕНА
ЖИТОМИРЩИНА: туризм для довкілля»;
Проведено семінар "Сільські жінки: разом задля
здоров’я і добробуту родин і громади!". Підвищено
обізнаність 50 осіб. Сільські жінки отримали знання
щодо особливостей ведення малої підприємницької
діяльності, використовуючи останні розробки
поліських вчених з питань бджільництва;
Проведено майстер-клас експертами Поліського
університету щодо популяризації продукції
бджільництва;
Підготовлено постер та надруковано в кількості 1000
екз. як покрокова інструкція у створенні сільськими
жінками власного малого бізнесу, фермерського
господарства;
Взято учать у роботі Круглого столу «Партнерство
роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка
конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної
роботи». Матеріали Круглого столу опубліковано у
збірнику ;
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Участь у ХХ Міжнародній Конференції «Інклюзивне
освітнє середовище». Презентовано «Кращі
практики ПМГ ПРООН/ГЕФ: дистанційний курс
«Соціальна інклюзія»Підвищено обізнаність понад
1000 осіб. Опубліковано 300 тез доповідей у збірнику
Конференції;
Організовано екологічну акцію з висадки плодових
дерев для оновлення саду вихованців Комунального
навчального закладу «Кмитівської спеціально
загальноосвітньої школи-інтернату» Житомирської
обласної ради;
Організовано VІ обласний фестиваль на екологічну
тематику. Підвищено обізнаність понад 60 осіб.
Переможцями в серії просвітницьких матеріалів
стали 25 дітей;
Проведено 4 прямих етери на UA: Українському
радіо «Житомирська хвиля». висвітлені питання
перспективи органічного виробництва, результати
досліджень вирощування лікарських та нішевих
культур;
На Дослідному полі Поліського університету була
впроваджена екотехнологія вирощування
лікарських та нішевих культур;
На території Кмитівської спецшколи-інтернату була
висіяна пшениця, овес та оновлено сад. 60 дітей з
особливими освітніми потребами матимуть
можливість розвиватися, ознайомлюватися з
технологічним процесом вирощування лікарських та
сільськогосподарських культур за органічною
технологією;
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Проведено зустріч з представниками Поліського
національного університету, КНЗ «Кмитівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ГО
«Асоціація фермерів та приватних землевласників
України в Житомирській області», учасників
ознайомлено з технологією вирощування таких
лікарських та нішевих культур
На території КУ Вишевицької сільської ради
«Вишевицький ліцей» Радомишльського району з
учнями ліцею та дітьми з особливими освітніми
потребами Вишевицької спеціальної школи взяли
спільну участь у створенні посівів лікарських рослин
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Партнери Мережі
Програма розвитку ООН 

Програма малих грантів Програми розвитку ООН Глобального екологічного 
фонду

Міжнародний фонд «Відродження»
Фонд ім. Гайнріха Бьолля 

Житомирська обласна рада
Ірпінська міська рада

Радомишльська районна рада
Малинська районна рада

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Поліський національний університет
Інститут сільського господарства Полісся

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Житомирський агротехнічний коледж

Сарненська гімназія та Екологічний клуб "Паросток"
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді

Всеукраїнська екологічна ліга
Українське товариство охорони природи

Асоціація фермерів та приватних землевласників України в Житомирській 
області

Партнерська мережа «Освіта в інтересах сталого розвитку»
Ініціатива з розвитку зеленого туризму на Житомирщині 

Замок Музей «Радомисль»
Українське радіо "Житомирська хвиля"

https://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/
http://www.sgpinfo.org.ua/
http://www.sgpinfo.org.ua/
https://www.irf.ua/
https://ua.boell.org/
https://zt.gov.ua/
https://imr.gov.ua/
https://radrajon.at.ua/
https://malyn-rayrada.org.ua/
https://zapovidnyk.org.ua/
http://dea.edu.ua/
https://www.ukma.edu.ua/
https://www.univ.kiev.ua/ru/
http://znau.edu.ua/
https://isgpnaan.org/
https://nenc.gov.ua/
https://zhatk.zt.ua/
http://ekotofbiology.blogspot.com/
http://www.lyceum-cn.org/
https://ecoleague.net/
http://www.ukrpryroda.org/
https://www.facebook.com/fermer.zh/
https://www.facebook.com/fermer.zh/
http://www.ecoosvita.org.ua/
http://green-tour.org.ua/
http://green-tour.org.ua/
https://www.radozamok.com/
https://zt.suspilne.media/

