
 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ШЛЯХ ВІД ФЕРМИ ДО ВИДЕЛКИ: ЧАС НАЙБІЛЬШИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ 

Результати проєкту, над яким ми працювали протягом року в межах грантового компоненту 
проєкту EU4USociety (за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження»):  

- розробка дорожньої карти «Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком», 
яка складається з двох частин – про можливості сталого сільськогосподарського 
виробництва і про потреби зміни звичних моделей споживання; 

- наше бачення стимулів та засобів для зеленого сільськогосподарського переходу, для зміни 
звичної системи споживання їжі у відповідності до глобальних тенденцій сьогодення. 

Детальніше… 

 
Проєкт за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» завершився, але 
наша робота в цьому напрямку активно продовжується, адже триває і шлях України до прогресивних 
трансформацій в аграрному секторі та в харчових системах. Ми збираємо важливу й корисну інформацію 
з України та світу, поширюємо, обговорюємо, завжди раді вашим відгукам та коментарям. 

 

ЯК КАВОВА ГУЩА ТА ПАПЕРОВІ СТАКАНЧИКИ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА УСТІЛКИ 
ДЛЯ ВЗУТТЯ 

Український стартап 7Gram створює товари з використаних одноразових стаканчиків та кавової 
гущі. 
Детальніше… 

 

ТРИ НОВІ ІНІЦІАТИВИ ЄС ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 
КУРСУ 

Європейська Комісія ухвалила нові правила для стримування вирубки лісів у світі, нові правила для 
полегшення перевезень відходів усередині ЄС для розвитку циркулярної економіки та нову стратегію 
захисту ґрунтів до 2050 року.  
Детальніше… 

ЄВРОКОМІСІЯ ПРИЙНЯЛА ПЛАН ДІЙ ЄС У НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ 
ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОД КРИЗИ 

ЄС має намір посилити координацію на європейському рівні для попередження 
нестачі продуктів харчування під час криз. План дій у надзвичайних ситуаціях є саме 
таким інструментом. Комісія планує створити Європейський механізм готовності 
та реагування на кризи продовольчої безпеки (EFSCM). 
Детальніше…  

Фермери майбутнього 
 

Важливе з ЄС 
 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.irf.ua/
https://www.dossier.org.ua/news/f2f-road-map-and-project-results/
https://www.dossier.org.ua/news/how-coffee-grounds-and-paper-cups-turn-into-insoles/
https://www.dossier.org.ua/news/3new-initiatives-for-egd/
https://www.dossier.org.ua/news/eu-emergency-action-plan/


 

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОЛОГІЧНЕ БЮРО – ПРО ПОТЕНЦІАЛ ВУГЛЕЦЕВОГО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЄС 

У стратегії «Від ферми до виделки» Європейська Комісія представила вуглецеве сільське господарство 
як «нову зелену бізнес-модель», яка спонукатиме фермерів зменшувати викиди та збільшувати 
поглинання вуглецю. Але як це виглядатиме у реальності – цікаве питання. 
Детальніше… 

 

УСТОЙЧИВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: ОЧЕВИДНЫЙ ПРОГРЕСС И ЗАДАЧИ 
НА БУДУЩЕЕ 

На 2-м Панъевропейском региональном семинаре по устойчивым государственным закупкам (УГЗ) 
семинаре, организованном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Информационным 
центром «Зеленое досье» (Украина), подводили итоги проекта Счета развития ООН «Повышение 
устойчивости государственных закупок для регионального перехода к инклюзивной зеленой 
экономике в Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии» (проект UNDA SPP) и совместно 
оценивали прогресс в области УГЗ и экологической маркировки в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии (а именно, в Казахстане, Кыргызстане, Украине и Узбекистане). 
Детальніше… 

 

УКРАЇНІ ПОТРІБНЕ СИСТЕМНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЕКОЛОГІЧНЕ 
МАРКУВАННЯ 

Ми вважаємо за необхідне розробити системне законодавство у сфері екологічного маркування, що 
базуватиметься на державницькому підході до законотворення, захищатиме громадян від 
шахрайства та введення в оману, запобігатиме корупційним ризикам та забезпечить підтримку 
доброчесних виробників/ надавачів послуг. 
Звернення підтримали 23 організації.  
Аналогічні Звернення до адресатів, а також Віце-прем'єр-міністру з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України п. СТЕФАНІШИНІЙ О. В., Першому віце-прем'єр-міністру України – 
Міністру економіки України П. СВИРИДЕНКО Ю.А., в.о. Міністра захисту довкілля та природних 
ресурсів України п. СТРІЛЬЦЮ Р. О. та Голові делегації Європейського Союзу в Україні Матті МААСІКАСУ 
було направлено від Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, від РГ3 
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 
Детальніше… 

 

ВАФЕЛЬНІ САДИ – ЯК ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ ІНДІАНЦІ ВИРОЩУЮТЬ ЇЖУ В 
ПУСТЕЛІ НЬЮ-МЕХІКО 

Всі знають про підняті грядки як спосіб покращення вирощування городини на маленьких ділянках або 
ділянках з поганим ґрунтом. А от індіанці з Нью-Мехіко ще у давнину винайшли протилежне – 
заглиблені грядки, де вирощували городину для себе в умовах напівпустелі з мінімальним зрошенням. 
Американці назвали такій спосіб «вафельні грядки» або «вафельні сади».  
Детальніше… 

Важливе зі світу  
 

Важливе з України 
 

Технології 
 

https://www.dossier.org.ua/news/eeb-about-carbon-farming/
https://www.dossier.org.ua/news/unda-spp-results/
https://www.dossier.org.ua/news/ukraine-needs-system-european-legislation-on-eco-labeling/
https://www.dossier.org.ua/news/waffle-gardens/


 

 

 

 

КАЛІФОРНІЙСЬКІ ВИНОРОБНІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО СОВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ГРИЗУНІВ 

У каліфорнійській долині Напа замість використання родентицидів для боротьби з гризунами 
залучають сов. У ході експерименту дослідники з’ясували, що протягом гніздового періоду (чотири 
місяці) сови проводять близько третини часу на полюванні в полях. Таким чином, одна сім'я сов може 
з'їсти до 1000 гризунів протягом сезону гніздування, або близько 3400 за один рік.  
Детальніше… 

СТРІП-ВИРОЩУВАННЯ ЯК ПРИРОДО-ОРІЄНТОВАНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

Стріп-вирощування – це метод агровиробництва, коли різні рослини вирощуються смугами на полях, 
додаючи різноманіття ландшафту та сприяючи процвітанню біорізноманіття в агроекосистемах. 
Детальніше… 

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИРОЩУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

А от якби було можливо вирощувати всі культури у сівозміні одразу, отримуючи разом в один рік всі 
переваги та весь урожай! Саме ця ідея лежить в основі полікультурного вирощування у сільському 
господарстві. 
Детальніше… 

 

АНГЛІЙСЬКИМ ФЕРМЕРАМ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ЗА ПЕРЕТВОРЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ НА ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ 

У деяких районах Англії фермерів почали заохочувати до участі у пілотних проектах з ревайлдингу. 
Невдовзі фермери зможуть отримувати грошові виплати від держави за перетворення 
сільськогосподарських угідь на природні екосистеми. Відпрацювання схеми з фінансування ревайлдингу 
сільськогосподарських угідь відбувається в рамках масштабних проектів відновлення природи, 
оголошених урядом. 
Детальніше… 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ДЛЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (EFSE) ТА CREDIT 
AGRICOLE BANK ПІДТРИМАЮТЬ АГРАРНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) оголосив про намір надати 20 мільйонів євро в 
гривневому еквіваленті своєму новому партнеру Credit Agricole банку, ключовому постачальнику 
фінансових послуг для аграрного сектору в Україні. Інвестиція дасть можливість українським 
сільгоспвиробникам і фермерам отримати понад 3000 субпозик і підтримати близько 9000 робочих 
місць. 
Детальніше… 

Фінанси 
 

https://www.dossier.org.ua/news/california-vineyards-use-owls-instead-of-pesticides/
https://www.dossier.org.ua/news/strip-cultivation-for-agriculture/
https://www.dossier.org.ua/news/multicultural-cultivation-in-agriculture/
https://www.dossier.org.ua/news/british-farmers-will-be-paid-for-conversion-of-agricultural-land/
https://www.dossier.org.ua/news/efsecredit-agricole-bank-will-support-agribusiness-in-ukraine/

