
  
 
 
 
 

 

 

Для контактів: greendossier@gmail.com, www.dossier.org.ua 

Анонс 

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком 

 

Що: презентація Дорожньої карти та результатів проєкту  

Де: офлайн (за запрошенням) / онлайн (Zoom за посиланням) 

Коли: 23 грудня 2021 року о 14:00 (за київським часом) 

 

Відстежуючи бурхливі події Європейського зеленого курсу та навколо нього, вивчаючи величезну 

кількість досліджень та дискусій про майбутнє сільського господарства та харчування людства, ми 

поступово зібрали ідеї щодо можливостей просування України цим шляхом.  

Ідеї, впровадження яких потребує чималих зусиль та часу. Можливості, які не варто пропустити. 

Реальні досягнення з усього світу, які можна наслідувати вже зараз. Все це в розробленій нами 

Дорожній карті.  

Запрошуємо обговорити разом наші висновки та потенційні можливості, щоб визначити, які з них 

нам не варто втрачати.   

- Чи готові українські урядовці та бізнес скористатися наявними можливостями та 

взяти на озброєння ідеї? 

- Які перешкоди зустрічають на зеленому шляху ті, хто вже рушив ним, – досвід ЄС. 

- Як ми будемо рухатися далі – синергія спільних дій усіх зацікавлених.      

Ці та інші питання ми будемо обговорювати з представниками українських урядових структур та 

фахівцями галузі, за участі міжнародних експертів та зацікавленої громадськості.   

Дякуємо численним учасникам наших заходів та дискусій і запрошуємо на презентацію Дорожньої 

карти 23 грудня!  

 

Попередня реєстрація не потрібна!  

Протягом заходу буде забезпечено синхронний переклад українською та англійською мовами. 

 
Захід проводиться в рамках проекту «Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за 
кроком», що впроваджується Інформаційним центром «Зелене досьє». 
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає 
позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та 
Європейського Союзу». 
 
* Даний захід є заходом публічного характеру відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України. Беручи участь в заході 

ви даєте згоду на відео зйомку, що може бути проведена під час даного заходу. 
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