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Розробка та адаптація органічних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур в 

умовах військової агресії та проведення бойових 
дій 

 

Бойові дії на території нашої держави внесли свої корективи 

функціонування як екосистеми, так і агроекосистеми в цілому, що в свою 

чергу негативно відобразилося на абсолютно усіх технологічних процесах 

вирощування сільськогосподарських культур та стану земель. Завдяки 

фаховій діяльності експертів Поліського національного університету разом з 

Асоціацією фермерів та приватних землевласників України в Житомирській 

області селянсько-фермеським господарствам та малим приватним 

домогосподарствам на постійній основі надаються рекомендації щодо 

швидкого відновлення сільськогосподарських угідь та забезпечення еколого-

безпечного, соціально-адаптованого напрямку ведення їх господарювання. 

Розроблена та адаптована органічна технологія вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах військових бойових дій надає 

можливість ефективно використовувати земельні ділянки, особливо в пост 
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реабілітаційний період після завершення військової агресії, що допоможе 

відносно швидко відновити сільськогосподарську діяльність підприємств 

різних форм власності. Розроблена та адаптована органічна технологія 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах військових бойових дій 

надає можливість ефективно використовувати земельні ділянки, особливо в 

пост реабілітаційний період після завершення військової агресії, що допоможе 

відносно швидко відновити сільськогосподарську діяльність підприємств 

різних форм власності. 

 Проведено дослідження 

агроекологічного стану ґрунтів на 5 га 

земель дослідного поля Поліського 

національного університету с. Велика 

Горбаша Черняхівського району, що 

дозволило розробити та практично 

відпрацювати елементи органічної 

технології вирощування лікарських 

рослин в умовах Полісся з оптимальною 

адаптацією до ґрунтово-кліматичних 

умов зони з урахуванням еколого-

безпечного напрямку. 

 Закуплено насіння лікарських 

та овочевих культур, мотоблоки для 

потреб сільських жінок та внутрішньо 

переміщених осіб, з метою підтримки 

індивідуального селянського органічного 

сільського господарства та «зеленого 

відновлення» на теренах Житомирщини в 

період військових дій на території країни, 

які розпочалися з 24 лютого 2022 року; 

 Поширено обізнаність щодо запровадження екотехнологій 

«зеленого відновлення» та розбудови спроможності сільської молоді, 

громади, товаровиробників різних форм власності з метою зниження 
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деградації земель Житомирського Полісся та протидії змін клімату і підвищено 

обізнаність близько 800 представників громади, в тому числі молоді. 

 Розглянуто та обґрунтовано шляхи ефективного та 

ціленаправленого залучення сільськогосподарських товаровиробників не 

лише Житомирської області, але і всієї України до впровадження органічної 

технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах бойових дій 

на власних земельних ділянках. 

 Надано науково-консультативну допомогу біля 30 селянсько-

фермерським господарствам, в тому числі органічного спрямування в умовах 

відкритого військового протистояння. 

 Досліджено можливості адаптації органічної технології 

вирощування сільськогосподарських культур в умовах бойових дій. 

 Проведено первинний моніторинг сільськогосподарських угідь, що 

постраждали внаслідок російської агресії та були тимчасово окуповані.  

 Розпочато роботу щодо створення бази даних селянсько-

фермерських господарств для підтримки малих фермерів, сільських жінок, 

особливо в період військових дій. сільськогосподарської продукції як на 

території області так і за її межами. 
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 За результатами проведених досліджень були написані тези та 

статті як викладачами, так і студентами закладу освіти. 

 Підтримано понад 300 осіб, з них 35 ВПО, 1 інтернат для жінок з 

особливими потребами м. Радомишля та 230 господарств громад 

Житомирщини, шляхом забезпечення насінням овочевих культур та 

сільськогосподарського приладдя в період продовольчої кризи, породженої 

військової агресією з боку росії на території України. 

 

 Поширення досвіду та найкращих практик вирощування 

сільськогосподарських культур в умовах військової агресії 

Для розбудови аграрної галузі України та побудови ефективної 

соціальної моделі зростання добробуту сільськогосподарського 

товаровиробника, особливо в умовах військової агресії, основним важелем є 

сільськогосподарські підприємства, які в наш час є найбільш незахищеними. 

Задля реалізації встановлених стратегій розвитку та досягнення поставлених 

цілей, до роботи було залучено не лише сільськогосподарських 
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товаровиробників, але і внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими 

освітніми потребами, молоді тощо. 

 12 серпня 2022 р. проект «Агроекологічні підходи та органічні 

методи вирощування та виробництва сільськогосподарської продукції як 

напрямок розвиток малого фермерства та підтримки вразливих верств 

населення» став співорганізатором Ярмарки продукції бджільництва на 

Житомирщині, що проводилася Житомирською обласною державною 

адміністрацією та громадською організацією «Бджологради Житомирщини». 

Мета заходу полягала у підтримці фермерських господарств, бджолярів у 

реалізації якісної продукції бджільництва, пропагуванні здорового способу 

життя, надання консультативної підтримки суб’єктам господарювання з 

питань органічного сільськогосподарського виробництва меду. Понад 

п’ятнадцять виробників бджолиної продукції з’їхалися з усієї Житомирської 

області, щоб презентувати свою продукцію.  

Проведення Ярмарки меду стало підтримкою і для внутрішньо 

переміщених осіб в громадах Житомирської області, що забезпечило їх 
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інтеграцію в мирне життя, можливості навчатися основам бджільництва та тим 

самим працювати і реалізовувати продукцію, зміцнювати імунітет за рахунок 

вживання бджолиної продукції, проведення просвітницької діяльності, 

поінформованості громад, підвищення розуміння необхідності збереження 

навколишнього природного середовища тощо. 

 25-26 серпня 2022 року проект долучився до ІІ Міжнародної 

науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення 

професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Учасниками 

заходу стали понад 80 спікерів та спікерок, а також більше 1000 слухачів, які 

отримали як теоретичні, так і практичні знання та навики щодо наукових 

досліджень з питань удосконалення професійної компетентності фахівців та 

підвищення їх кваліфікації в умовах війни та глобальної коронавірусної 

епідемії, впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення 

якості освітнього процесу, психологічні аспекти особистісно-професійного 

зростання фахівців в умовах інноваційних змін тощо. Захід відбувся у онлайн-

форматі, що включав пленарне та 13 секційних засідань, що було забезпечено 

розширеними можливостями у ZOOM. 

 22 вересня 2022 року проект став співорганізатором виїзного 

засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 
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політики на тему: «Стан та перспективи розвитку аграрного сектору в 

Поліській зоні в умовах воєнного стану», яке було присвячено особливостям 

роботи аграрного комплексу в умовах війни на базі Поліського національного 

університету. Присутні мали можливість ознайомитися з роботою місцевих 

агропідприємств, зокрема агрогалузь Житомирщини була і залишається одним 

з драйверів економіки області. Адже тут працює 1300 агропідприємств, які 

дають роботу понад 12 тисячам працівників. Також в області створено понад 

170 тисяч селянських господарств. Всі вони виробляють продукцію, що 

реалізується не лише в Україні, а й в усьому світі. Учасниками було 

відзначено, що особливістю роботи цих підприємств є впровадження 

інновацій. Саме інновації в аграрному секторі будуть відігравати ключову роль 

у відновленні економіки України та забезпеченні продовольчої безпеки. 

 3 жовтня 2022 року проект став організатором круглого столу 

«Особливості проведення технологічних процесів при вирощуванні 

сільськогосподарських культур за умов російської агресії» на базі Поліського 

національного університету. Мета даної ініціативи полягала у обговоренні 

викликів, що постали перед аграрним сектором у сучасних умовах військової 

агресії. Виступаючими обґрунтовувалась доцільність переходу на адаптивні 

(передусім, органічні) технології та необхідність впровадження інновацій у 
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галузі землеробства, як основи для мінімізації ризиків у процесі 

агровиробництва, зокрема, на територіях, які постраждали внаслідок бойових 

дій. Захід проходив у змішаному форматі (офлайн + онлайн), зібравши більше 

80 учасників. 

 5 жовтня 2022 року проект став учасником Всеукраїнської 

науково- практичної конференції „Реалії та перспективи еколого-освітньої 

роботи в парадигмі стійкого розвитку” на базі Поліського природного 

заповідника в он-лайн форматі. В конференції прийняли участь близько 100 

учасників, зокрема автори статей, доповідачі та слухачі з різних куточків 

України. В рамках конференції, була сформована електронна збірка наукових 

праць, зокрема і тези експертів проекту на тему «Волонтерські практики та 

сталий розвиток на Поліссі», де були висвітлені основні аспекти проектної 

діяльності та важливості формування у молодого покоління тяги до знань та 

вивчення довкілля, особливості роботи з різними верствами населення, 

залучення волонтерських та інших груп до природоохоронних акцій та подій. 

 25 жовтня 2022 року проект став учасником VII Міжнародної 

науково- практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і 

наука», організаторами стали Науково-методичний центр вищої та 

передвищої фахової освіти, Німецько-український проєкт «Німецько-

https://drive.google.com/file/d/1jMcRqgvIWAZcoyXPL_wDLscZ7hsR4AN-/view?fbclid=IwAR3ZqiKIrzR16MMcWQDeNz_1HsgfefddfC7PSQf5BeRDrLRoVdzoeztv
https://drive.google.com/file/d/1jMcRqgvIWAZcoyXPL_wDLscZ7hsR4AN-/view?fbclid=IwAR3ZqiKIrzR16MMcWQDeNz_1HsgfefddfC7PSQf5BeRDrLRoVdzoeztv
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українська співпраця в галузі органічного землеробства» та Федерація 

органічного руху України. До онлайн конференції долучилися понад 100 

учасників з усієї України. Мета конференції полягала у об’єднанні зусиль 

галузевих підприємств та установ, наукових та освітніх закладів, інших 

зацікавлених у виробництві, переробці безпечної та якісної продукції, 

збереження та використання природних ресурсів, запровадження, 

удосконалення інноваційних органічних технологій в аграрній галузі, 

сприяння динамічному та ефективному розвитку органічного руху в Україні. 
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Психологічна підтримка дітей, ВПО, соціальна 

згуртованість та взаємодопомога громад в 

умовах війни 

Задля підтримки жителів села та внутрішньо переміщених осіб та 

особливо дітей в громадах Житомирської області, забезпечення належних 

умов для їх перебування та інтеграція в мирне життя, у рамках проекту 

«Енергоефективне село: заходи з енергозбереження в будівлі 

фельдшерсько-акушерського пункту» за підтримки Програми малих 

грантів ГЕФ ПРООН, Громадської мережі «Зелена Житомирщина», 

Вишевицькій сільській раді та місцевим жителям вдалось повністю 

модернізувати Фельдшерський пункт. 

У рамках проєкту «Енергоефективне село: заходи з 

енергозбереження в будівлі фельдшерсько-акушерського пункту», який 

здійснюється у співпраці з Мережею організацій громадянського 

суспільства «Зелена Житомирщина», Вишевицькою сільською радою та 

Вепринським старостинським округом. Менше ніж за 4 місяці будівлю 



14 
ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2022 РІК | МЕРЕЖА ОГС «ЗЕЛЕНА ЖИТОМИРЩИНА» 

ФАПу було повністю модернізовано: утеплення, опалення, 

водопостачання та водовідвід, зміна зовнішнього та внутрішнього вигляду 

будівлі. Наразі, реалізовано повну заміну покрівлі, заміна підлоги, 

утеплено стіни та стелю, замінено старі дерев’яні вікна та двері, які були 

значним провідником тепло- та енерговитрат, на нові металопластикові, 

замінено електропроводку. Важливим кроком у досягненні основної мети, 

проведенням заходів з енергозбереження у будівлі, стала модернізація 

системи опалення в приміщенні, замінивши пічне опалення на 

енергоефективне та екологічне опалення, встановлено енергозберігаючі 

керамічні панелі та тепловий насос для підігріву та охолодження 

приміщення. Також, в приміщенні та на прилеглій території ФАПу с. Веприн 

проведено роботи з благоустрою. 

Після проведення комплексу заходів з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження будівлі, об’єкт введено в 

експлуатацію та продемонстровано результат спільної праці 

представникам громади. 
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 Було здійснено облаштування Центру розвитку села в с. 

Веприн, який є осередком інформаційно-просвітницької та практичної 

діяльності, в першу чергу для сільської молоді, для запровадження 

практик сталого розвитку громади, соціально активних платформ та 

популяризації здорового способу життя, харчування, органічного способу 

вирощування продуктів, доступу до питної води. До Центру відправлено 

картини, створені учасниками Майстерні під час арт-терапевтичних занять 

та майстер-класів.  

 

 Надання психологічної та психосоціальної підтримки дітям, 

які постраждали в результаті бойових дій 

 У рамках проекту, створено 

рамкові засади та забезпечено 

роботу Майстерень сталого 

розвитку, за підтримки яких 

реабілітовано та підвищеного 

екологічну свідомість та обізнаність 

понад 118 дітей, з них близько 38% 

ВПО через війну з Росією 

 В рамках діяльності проекту 

до роботи Майстерні сталого 

розвитку в Вишевицькій ОТГ 

доєднались 248 діток різного віку – 

128 дівчаток, 120 хлопчиків, з них 

86 внутрішньо-переміщених осіб. 

Діток супроводжували їх батьки, 

опікуни чи родичі. Дехто з них постійно перебував поруч з дітками, 

допомагаючи швидше адаптуватись. Загалом було зареєстровано 164 

особи, які супроводжували дітей, 113 жінок та 51 чоловік. 

 Основною метою діяльності Майстерні стало надання 

психологічної та психосоціальної підтримки дітям, які постраждали в 

результаті бойових дій. Загалом, по закінченню роботи Майстерні, 

психологічний та емоційний стан дітей значно покращився, порівняно з 
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першими днями роботи. Під час занять діти відкривались, ставали більш 

відвертими, емоції сором’язливості та невпевненості зникали, переходячи 

в щирі та відверті емоції довіри та радості. Після спільної праці діти вже не 

хотіли розлучатись з тренерами, проявляли свою довіру та прихильність у 

вигляді обіймів та щирої вдячності за проведений разом час. Варто 

зазначити, що окрім психологічної реабілітації, діти відкривали для себе 

нові захоплення та вміння, які в подальшому будуть використовувати та 

розвивати у власному житті. Окрім дітей, робота еко-табору також добре 

вплинула і на батьків та опікунів дітей, адже це стало чудовою можливістю 

розширення кола спілкування для них. 
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Розбудова спроможності сільських жінок, підтримка 

груп жіночої самодопомоги, розвиток жіночого 

лідерства 

Житомирщина є лідером серед українських регіонів щодо прийому та 

соціалізації ВПО, що зумовлено відносно недорогим рівнем життя, 

сільськогосподарською місцевість, де можна вирощуючи органічну 

продукцію забезпечити харчування для родин, які втратили житло, або 

були змушені покинути свої домівки через війну росії проти України. 

 

 Розвиток зеленого підприємництва 
 

 20 сільських жінок та 14 ВПО з м.Бородянка, Пісківка, Буча, 

Ірпінь та інших було залучено до обробки земель перед посадкою 

продукції овочівництва, для запровадження органічних методів 

землеробства з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб в громадах 

Житомирської області, забезпечення належних умов для їх перебування та 

інтеграції в мирне життя 
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 Закуплено малогабаритну сільську техніку та необхідне 

обладнання для вирощення врожаю городини на площах близько 12 га  та 

на оброблених ділянках висаджено городину, задля позитивного впливу 

на вирішення питання продовольчої безпеки, запровадження практик 

зеленого відновлення на рівні громади, та інтеграції ВПО 

 Сформовано 3 жіночі групи самодопомоги, які об’єднали понад 

20 жінок Житомирської області, серед яких 40% ВПО жінок. 

 Проведено навчання 

питанням зеленого 

підприємництва та 

органічного вирощування 

продукції овочівництва, 

залучення до діяльності 

Радомишльського бізнес-

хабу 5 волонтерських 

жіночих груп самодопомоги 

Житомирщини, лідерами 

яких є сільські жінки в 

с.Веприн, Вишевичі та 

м.Радомишль. 

 Закуплено 

генератор для потреб 

місцевих жінок-

підприємниць для отримання 

можливостей розвитку підприємницької діяльності в умовах відключення 

електроенергії. 

 Розширено можливостей сільських жінок щодо розвитку 

підприємницької діяльності на засадах зеленого відновлення, із 

застосуванням сучасних технологій вирощування та підготовки до 

реалізації продукції овочівництва. 

 Проведено 1 Ярмарку органічної продукції та 1 тренінг для 

місцевого населення щодо особливостей залучення грантових коштів для 

розвитку громади в умовах війни за участю біля 135 осіб. 
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 Волонтерство та робота з питань згуртованості та гуманітарна 

допомога громадам 

 

 Мережа «Зелена 

Житомирщина» продовжує 

підтримувати Вишевицьку об’єднану 

територіальну громаду у складний 

військовий час. 13 квітня 2022 року 

мешканці та вимушені переселенці 

с.Веприн, Вишевичі отримали 

гуманітарну допомогу з Франції - теплі 

ковдри, дитячий та дорослий одяг.  

 До дня Захисту дітей 

цьогоріч у Вишевицькому ліцеї 

пройшла посадка плодових дерев: 

яблуні та груші. Захід було 

реалізовано за підтримки журналу та 

інтернет магазину СонцеСад, голові Чернігівської обласної організації 

Українського товариства охорони 

природи Світлані Полоцькій, яка 

організувала координацію доставки 

та  волонтерам Мережі ОГС «Зелена 

Житомирщина».  

 Центр розвитку села 

Веприн «Лілія» долучився до 

всеукраїнського проекту 

Flowers4School та отримали 

благодійну коробку з насінням 

різних цибулинок – тюльпани, 

нарциси, гіацинти, крокуси та інші 

квіти різних кольорів. Цибулини вже 

висаджено, в  очікуванні їх квітіння 

навесні. 
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 24-го грудня 2022 року «Вишевицька амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини» отримали благодійну гуманітарну підтримку, 

щоб безкоштовно видавати пацієнтам, які потребують лікування, в тому 

числі й тимчасово переміщеним особам. Допомогу отримано завдяки 

благодійному проекту LifeChanger, що допомагає сім'ям України, які 

опинилися в кризовій ситуації, а також громадській організації «Жінки і 

діти України - наше майбутнє», яка допомогла отримати ліки Вишевицькій 

громаді. 

 

 Заходи з поширення обізнаності та розбудови спроможності 

в громадах 

 

 Мережа "Зелена Житомирщина" у співпраці з проектом 

Європейського Союзу "Сади Перемоги", Радомишльською міською радою 

за підтримки ПМГ ПРООН-ГЕФ організувала проведення екологічно 

дружніх майстер-класів, квестів, екологічних ігор під час акції з висадки 

рослин. Експерти Мережі "Зелена Житомирщина" та Товариства охорони 

природи Чернігівської області, до яких доєдналися близько 100 дітей 

Радомишльської громади, провели майстер-класи: "Український метелик з 

бісеру"; "Лялька-мотанка"; "Чарівна хімія"; "Дегустація меду"; екологічні 
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ігри - "Дій за ОЗОН" та квест "Цілі сталого розвитку: досягай, перемагай, 

вивчай". 

 Експерти Мережі 

"Зелена Житомирщина" 

стали учасниками ІІ 

Міжнародної науково-

практичної Інтернет-

конференції «Шляхи 

удосконалення професійних 

компетентностей фахівців в 

умовах сьогодення», що 

тривала 25-26 серпня 2022 

року в онлайн форматі. 

 Експерти Мережі 

ОГС "Зелена Житомирщина" 

стали учасниками 

триденного тренінгу 

«Готуємо успішну грантову 

заявку» 20–22 вересня 2022 

року, що відбувся за 

сприяння Фонду Східна Європа 

в онлайн-форматі на платформі ZOOM. 

 3 жовтня 2022 року в рамках проєкту ПМГ ПРООН-ГЕФ 

"Агроекологія та органічне землеробство для підтримки малих фермерів та 

вразливих верств населення" на базі Поліського національного 

університету проведено засідання круглого столу на тему: «ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР  ЗА УМОВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ» до 

якого доєднались більше 80 учасників. 
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 Учасники та активісти Мережі «Зелена Житомирщина» взяли 

участь у міжнародній конференції ЄЕК ООН Міністрів Довкілля та освіти, 

яка проходила в жовтні цього року у м. Нікосіі. Понад 1000 міжнародних 

гостей з 56 країн з 4 континентів (Європа, Азія, Африка, Америка) мали 

можливість ознайомитись з 

оберегами, вишивками, 

духмяним медом, 

натуральним милом, чайних 

зборах та іншими 

українськими виробами, які 

були які гостинно надані 

жінками та сільською 

молоддю Вишевицькоі ОТГ, 

знайшли своє місце на 

виставці кращих практик 

освіти в інтересах сталого 

розвитку, а також безпеки 

українських шкіл в період 

війни. 
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 25 жовтня 2022 року Експерти Поліського університету та 

Мережі ОГС "Зелена Житомирщина" презентували свої бачення щодо 

адаптації існуючих технологій агровиробництва у сучасних умовах 

військової агресії на VII МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ОРГАНІЧНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО: ОСВІТА І НАУКА», яка 

була організована за сприяння Науково-методичного центру вищої та 

передвищої фахової освіти, Німецько-українського проєкту «Німецько-

українська співпраця в галузі органічного землеробства» та Федерації 

органічного руху України.  

 10 листопада 2022 року в приміщенні Бізнес хабу 

Радомишльської громади відбувся тренінг на тему «Особливості залучення 

грантових коштів для розвитку громади в умовах війни. Практичні 

поради». Метою заходу було поширення досвіду залучення грантів на 

окремих прикладах та стимулювати місцевого бізнесу та мешканців 

використовувати даний ресурс для відновлення економіки 

Радомишльської громади. Участь у тренінгу взяли біля 35 представників з 

посольств, міжнародних організацій, структурних підрозділів виконавчого 
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комітету, комунальних установ та підприємств громади, місцеві жінки-

підприємниці та представники громадських організацій та ін. 

 24 грудня 2022 р. В Центрі 

розвитку села «Лілія» с. Веприн 

Вишевицька громада Житомирської 

області відбувся тренінг на тему: 

«ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ВЕДЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТ І». Близько 

20 місцевих жителів отримали цікаву та 

корисну інформацію щодо 

особливостей малого підприємництва 

та городництва у сільській місцевості, 

використання Biochar IDEALE для 

вирощування мікрозелені та розсади та 

отримали практичний досвід 

намайстер-класі по виготовленню 

«Крем-меду».  
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Досягнення 

 

 Розроблено та обгрунтовано 1 адаптивну екологобезпечну 

технологію «зеленого відновлення» лікарських та нішевих культур в 

агроландшафті Полісся – 5 га. 

 Підтримано понад 300 осіб, з них 35 ВПО, 1 інтернат для жінок з 

особливими потребами м. Радомишля та 230 господарств громад 

Житомирщини, шляхом забезпечення насінням овочевих культур та 

сільськогосподарського приладдя в період продовольчої кризи, 

породженої військової агресією з боку росії на території України. 

 Поширено екологічну обізнаність понад 500 представників громади 

щодо запровадження екологічно безпечних технологій «зеленого 

відновлення», шляхом вирощування лікарських та нішевих культур як 

напрямку запобігання деградації земель, підтримки молоді, громади, 

товаровиробників різних форм власності з метою зниження деградації 

земель Житомирського Полісся на 4-ох науково-практичних 

конференціях. 

 Надано науково-консультативну допомогу біля 30 селянсько-

фермерським господарствам, в тому числі органічного спрямування в 

умовах відкритого військового протистояння. 

 Підтримано та забезпечено повноцінним харчуванням 148 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей, дітей з особливими освітніми 

потребами, шляхом закупівлі та передачі їм продукції місцевих виробників. 

 На засадах сталості та енергонезалежності модернізовано та введено 

в роботу сучасний енергоефективний Фельдшерсько-акушерський пункт 

села Веприн, Вишевицької громади. 

 В с. Веприн створено Центру розвитку села «Лілія» задля розвитку 

осередку демонстраційної діяльності щодо сталого розвитку громади 

центру кращих екологічних практик, лідерства сільських жінок та молоді 

розбудови спроможності та посилення інформаційно-просвітницької та 

практичної діяльності; 

 Створено рамкові засади та забезпечено роботу Майстерень сталого 

розвитку, за підтримки яких реабілітовано та підвищеного екологічну 
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свідомість та обізнаність понад 248 дітей, з них близько 38% ВПО через 

війну з Росією. 

 Залучено до обробки земель для подальшої посадки та вирощування 

продукції овочівництва 20 сільських жінок та понад 14 ВПО з м.Бородянка, 

Пісківка, Буча, Ірпінь. 

 Закуплено малогабаритну сільську техніку та необхідне обладнання 

для вирощення врожаю городини на площах в 12 га із залучення ВПО та 

лідерства місцевих жіночих груп самодопомоги. 

 Сформовано 3 жіночі групи самодопомоги, які об’єднали понад 20 

жінок Житомирської області, серед яких 40% ВПО жінок. 

 Отримано гуманітарна допомоги: медикаменти та ліки – для 4 

установ Житомирської області та 1 установи Чернігівської області; одяг для 

ВПО 3-х громад Житомирської області  

 Проведено навчання питанням зеленого підприємництва та 

органічного вирощування продукції овочівництва, залучення до діяльності 

Радомишльського бізнес-хабу 5 волонтерських жіночих груп 

самодопомоги Житомирщини, лідерами яких є сільські жінки в с.Веприн, 

Вишевичі та м. Радомишль. 

 Забезпечено генератором роботу місцевих жінок-підприємниць для 

отримання можливостей розвитку підприємницької діяльності в умовах 

відключення електроенергії. 

 Розширено можливостей сільських жінок щодо розвитку 

підприємницької діяльності на засадах зеленого відновлення, із 

застосуванням сучасних технологій вирощування та підготовки до 

реалізації продукції овочівництва. 

 Проведено 1 Ярмарку органічної продукції та 1 тренінг для місцевого 

населення щодо особливостей залучення грантових коштів для розвитку 

громади в умовах війни за участю біля 135 осіб. 
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Партнери 

 
Програма розвитку ООН 

Програма малих грантів Програма розвитку ООН Глобального екологічного 

фонду 
Міжнародний фонд «Відродження» 

Фонд ім. Гайнріха Бьолля 

Житомирська обласна рада 
Ірпінська міська рада 

Радомишльська міська рада 

Малинська міська 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 науковий ліцей 

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" 
Благодійна організація LifeChanger 

Благодійний фонд Gefcares та компанія CevaLogistics 

Інтернет магазин СонцеСад 
Чернігівська обласна організація Українського Товариства Охорони Природи 

Хортицька національна академія 
  

https://www.undp.org/ukraine
http://www.sgpinfo.org.ua/
http://www.sgpinfo.org.ua/
https://www.irf.ua/
https://ua.boell.org/uk
https://zt.gov.ua/
https://imr.gov.ua/
https://radmr.gov.ua/
https://malyn-rada.gov.ua/
https://zapovidnyk.org.ua/
http://dea.edu.ua/
https://www.ukma.edu.ua/
https://www.univ.kiev.ua/ru/
https://polissiauniver.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/
https://www.radozamok.com/
https://zt.suspilne.media/
https://lifechangerfsu.org/
https://solidariteukraine.ch/uk/
https://ua.gefco.net/uk/gefco-v-ukrajini/
https://soncesad.com/
https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8/100022371696951/
https://khnnra.edu.ua/

	Загальний огляд у 2022 році
	Розробка та адаптація органічних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах військової агресії та проведення бойових дій
	 Поширення досвіду та найкращих практик вирощування сільськогосподарських культур в умовах військової агресії

	Психологічна підтримка дітей, ВПО, соціальна згуртованість та взаємодопомога громад в умовах війни
	 Надання психологічної та психосоціальної підтримки дітям, які постраждали в результаті бойових дій

	Розбудова спроможності сільських жінок, підтримка груп жіночої самодопомоги, розвиток жіночого лідерства
	 Розвиток зеленого підприємництва
	 Волонтерство та робота з питань згуртованості та гуманітарна допомога громадам
	 Заходи з поширення обізнаності та розбудови спроможності в громадах

	Досягнення
	Партнери

