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Вступ
Як ми будемо харчуватися в майбутньому, якою буде ферма майбутнього, – про це сьогодні замислюються в
усьому світі. Адже кліматичні зміни змушують людство переглянути звичні підходи до виробництва та споживання їжі, спонукають до вжиття адекватних заходів для самозбереження. Наприкінці 2019 року Європейська
Комісія оголосила нову політичну доктрину – Європейський зелений курс (ЄЗК, European Green Deal). Це
новий напрям розвитку, програма дій, в центрі якої амбіційний план переходу до кліматично нейтральної
Європи до 2050 року. Документ охоплює всі сектори економіки та визначає політику ЄС на найближчі роки
стосовно зміни клімату, промислової та аграрної політики, біорізноманіття, енергетики, торгівлі тощо.
За час, що минув, Єврокомісія оприлюднила низку стратегічних документів у рамках ЄЗК. Безпосередньо
сільського господарства стосується, перш за все, стратегія «Від ферми до виделки» («заради справедливої,
здорової та екологічно дружньої продовольчої системи»), а також Стратегія біорізноманіття. Але не менш важливими є програмні документи щодо циркулярної економіки, поводження з відходами і, звичайно, клімату.
Зрозуміло, що нова політика ЄС направлена, насамперед, на захист виробників та споживачів усередині
Європейського Союзу. Але ми швидко усвідомили, що маємо дуже ретельно її вивчати й враховувати в своїх
планах, щоб скористатися можливостями, уникнути загроз, вдосконалити агробізнес та сільські громади. У
січні 2020 року уряд України задекларував ЄЗК пріоритетним напрямком розвитку, прагнучи стати рівноправним суб’єктом нової політики. Це насправді дуже важливо для України. І не тільки тому, що ми опікуємось
нашим сільськогосподарським експортом до ЄС, який наразі є одним із ключових ринків і втрата якого може
негативно вплинути на економіку країни. А, перш за все, тому що у час глобальної трансформації аграрних та
продовольчих систем ми не можемо залишатися осторонь цього процесу, ігнорувати виклики кліматичних змін
та продовжувати хазяйнувати як раніше. Надалі це стає просто неможливим. Тому ми маємо переосмислити
роль фермера у нашій країні, переглянути усталені підходи до ведення сільського господарства та нашу звичну
систему харчування. Харчові ланцюги (виробництво, постачання, споживання) повинні працювати на зменшення екологічних та кліматичних наслідків функціонування продовольчої системи, на посилення її стійкості, а
також гарантувати продовольчу безпеку в умовах зміни клімату та втрати біорізноманіття.
Невідворотність змін вже почали усвідомлювати наші аграрії, особливо великий аграрний бізнес, орієнтований на експорт. Але як саме має відбуватися зелений перехід в аграрній галузі України, хто які кроки має
зробити, і, найголовніше, де брати кошти – над цими питаннями сьогодні всерйоз замислилися і аграрії, і
екологи, і громадські активісти. Поки що ці питання не відображені, на жаль, в урядових програмах та бюджеті
країни. Але – точаться фахові дискусії стосовно впровадження сталих сільськогосподарських практик, вивчається можливість створення вуглецевого ринку, а Національний банк України вже оприлюднив нову фінансову
політику щодо розвитку сталого фінансування, яка відповідає основним тенденціям фінансових установ світу.
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. Ми докладно розповідали про них у своїх публікаціях
на сайті, поширювали інформацію та надихаючі приклади з усього світу на сторінках Вісника нашого проєкту.
Пропонуємо наше бачення українського зеленого шляху від ферми до виделки.
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Соціально-економічна роль фермера
у суспільстві в Україні
Не зважаючи на те, що фермерством зайнято набагато менше людей, ніж в інших галузях, та їх внесок у
суспільний розвиток начебто порівняно невеликий, соціальна роль фермерів є дуже значною та помітною, і не
тільки на місцевому рівні, а й на регіональному та національному. Фермер є унікальним членом нашого
суспільства, який відіграє одночасно багато ролей.
По-перше, це економічна роль, де фермер є частиною багатьох ланцюжків:
Фермер – як бізнес: основа економіки сільських
територій, платник податків, місцевий споживач
різних товарів та послуг, працедавець
Фермер – як виробник їжі: годувальник населення,
від результатів його праці залежить здоров’я,
добробут та продовольча безпека не тільки місцевого населення, а й усієї країни а інколи – інших
країн світу
Фермер – як виробник товарів для імпорту: від
нього залежить розвиток національної та регіональних економік країни

Фермер – як виробник промислової сировини для
багатьох виробництв: окрім сировини для продуктів харчування, фермер може виробляти, наприклад, біомасу для енергетики, олії для виробництва
широкого спектру хімічних речовин та палива,
культури для виробництва волокон та текстильних
виробів, біовугілля, мінеральні добрива тощо, –
цілий спектр сировини, що надає можливість
розвитку внутрішніх гуртових ринків та промисловості

По-друге, це суспільна роль члена громадянського суспільства, який формує соціально-економічне середовище в країні, – учасник створення та виконання місцевих і національних політик, користувач національної
інфраструктури та природних ресурсів, споживач багатьох товарів, побутових послуг та екосистемних послуг,
зберігач традицій та культурної спадщини місцевих громад.
По-третє, це активний агент змін довкілля: цей гравець не тільки використовує довкілля для виробництва своєї
продукції, він може позитивно або негативно впливати на нього, користуватися екосистемними послугами та
одночасно надавати їх іншим. Економічна ефективність його виробництва залежить від якості екосистем, проте
може сприяти їх деградації.
Саме від фермерів залежить якість сільськогосподарських ґрунтів, торфовищ та рівень накопичення вуглецю в
ґрунтах – тут він найбільш впливовий гравець. Саме фермери використовують найбільшу частину води у водокористуванні країни для зрошення. Саме фермер спричиняє найбільші зміни у природних ландшафтах через
розрівнювання, осушення та оранку земель, виснаження та забруднення водних ресурсів. Саме фермер є
суттєвим чинником втрати біорізноманіття через монокультурне вирощування, використання агрохімікатів,
фрагментацію екосистем та оранку.

Чому це важливо

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДОВКІЛЛЯ
Водні ресурси
Системи сільськогосподарського виробництва є
головним чинниками, що сприяють змінам у природних біогеохімічних потоках, особливо через вимивання сполук нітрогену та фосфору, суттєво впливає

на якість води та сприяє забрудненню світового
океану. Забір прісної води з природних джерел для
обслуговування сільськогосподарського виробництва негативно позначається на екосистемах бага-
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тьох вододілів, що зменшує обсяги водних об’єктів,
загрожує біорізноманіттю та порушує функціонування екосистем. Масштаби впливу можуть бути
дуже суттєвими і включати локалізоване використання води, що може мати наслідки на великій відстані
через фрагментацію екосистем та евтрофікацію,
спричинену вимиванням сполук нітрогену та фосфору. Розширення зрошуваних площ для сільського
господарства призводить до деградації водно-болотних угідь та прибережних територій природних
водойм, виснаження водоносних горизонтів та порушення водопостачання нижче за течією.
Сільськогосподарський сектор використовує 70%
усієї води, яка відводиться з водоносних горизонтів,
річок та озер. Доступність води для потреб сільського
господарства наразі стримує подальший розвиток
інших галузей економіки. Крім того, несталі методи
зрошення спричиняють деградацію земель через
засолення сільськогосподарських угідь. Через втрату
вологості внаслідок деградації земель та вирубуван-

ня лісів зменшується здатність ґрунтів до виробництва біомаси, а отже знижується продуктивність
сільськогосподарських угідь, зменшується накопичення вуглецевих сполук у ґрунті. Зміни в структурі
природного водостоку небезпечні для водних
екосистем, а також для побутового та промислового
водопостачання. Зниження обсягів випаровування
водяної пари з ґрунтів впливає на місцевий та регіональний клімат, змінюючи структуру опадів.
В Україні якість води та її нестача наразі є серйозною
загрозою як для здоров'я людей, так і для економіки.
Вплив зміни клімату та природного дефіциту води –
особливо в південно-східному регіоні країни в сухих
степових ландшафтах – у поєднанні з широко розповсюдженим забрудненням води є досить суттєвим.
Скринінг якості поверхневих вод у великих річках
України (результати представлені в березні 2021
року) показав значне забруднення пестицидами у
всіх випробуваних місцях основних річок країни.

Біорізноманіття
Несталі практики сільськогосподарського виробництва пов’язані із значним зменшенням видового
різноманіття, зумовленим перетворенням природних
середовищ тварин і рослин на території для виробництва продуктів харчування, а також із забрудненням довкілля. Вплив на біорізноманіття посилюється
уздовж ланцюгів постачання продуктів харчування
за рахунок використання енергії, транспорту та
утворення відходів. Основний фактор, який спричиняє втрату біорізноманіття від продовольчого та
сільськогосподарського сектору, – це використання
агрохімікатів, у тому числі пестицидів та мінеральних
добрив. Функціональний та ресурсний потенціал
екосистеми часто знижується паралельно із втратою
біорізноманіття, у тому числі погіршуються водопостачання, якість води, стан повітря. Використання
земель для сільського господарства призводить до
втрати середовища існування тварин та рослин,
фрагментації ландшафтів. Зміни в підході до управління сільськогосподарськими землями також нега-

тивно впливають на біорізноманіття – використання
постійних пасовищ для вирощування однорічних
культур, оранка необроблених земель, зміщення
меж оброблюваних полів тощо. Інтенсифікація
сільського господарства призводить до поступової
відмови від традиційних методів ведення сільського
господарства, які найчастіше підтримують вищий
рівень неоднорідності ландшафтів та біорізноманіття. Це спрощення сільськогосподарських систем
зменшує кількість природних хижаків, що в свою
чергу призводить до збільшення кількості шкідників
та більшої залежності від пестицидів. Щороку в Україні зростає кількість випадків загибелі тварин від
сільськогосподарського виробництва. Найбільш
резонансний випадок трапився у 2021 році, коли
тисячі птахів, включаючи низку червонокнижних
видів із заповідника «Асканія Нова», отруїлися та
загинули через порушення правил використання
родентицидів фермерами на полях навколо заповідника у Херсонській області.

Атмосферне повітря та клімат
Вплив несталих сільськогосподарських практик на
якість атмосферного повітря та клімат також
значний. Без скорочення цих викидів досягнення
кліматичної нейтральності неможливе. Найбільшими
джерелами таких викидів є спалення біомаси та
оранка. Спалення біомаси є однією з найшкідливі-

6

ших практик, адже під час цього процесу, крім
діоксиду карбону, виділяється ще й ряд токсичних
речовин повного та часткового окислення біомаси –
оксиди азоту та сірки, чадний газ, зола виносу тощо.
Ця практика заборонена законом в Україні, але, на
жаль, вона все ще залишається досить поширеною,
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особливо на початку весни, коли необхідно позбутися залишків рослинності попереднього сезону (що
часто спричиняє пожежі в екосистемах), та восени з
метою утилізації сезонних відходів.
Великим джерелом забруднення повітря є оранка
земель та внесення мінеральних добрив і гною –
надмірні кількості азотних добрив на деградованих
ґрунтах погано засвоюються ґрунтами та рослинами; окрім вимивання водою призводять до викидів
оксидів нітрогену у повітря (оксид дінитрогену (N2O)
є парниковим газом). В Україні 29% усіх викидів
парникових газів у 2018 році є наслідком діяльності
сільськогосподарського сектора. При цьому, як повідомила група Проєкту ООН «Оцінка технологічних
потреб в Україні», TNA, найбільші викиди були спричинені деградацією земель, використанням мінеральних добрив та втратою вуглецю в ґрунті. До того
ж, невкриті рослинністю ґрунти розораних полів під
час посушливих періодів перетворюються на пил,
забруднений залишками мінеральних добрив та
пестицидів, який може здійматися у повітря, спричиняючи токсичні пилові бурі, здатні переноситися
вітром на великі відстані. За останні два роки Украї-

на постраждала від низки таких пилових бурь.
Іншим великим джерелом забруднення та парникових газів є тваринництво (особливо промислове
інтенсивне вирощування тварин) через накопичення
великих обсягів гною та викиди метану через кишкову ферментацію великої рогатої худоби. Продукти
тваринного походження мають набагато більший
вплив на довкілля (в деяких випадках у 10-100 разів
вище), ніж продукти рослинного походження, через
великі обсяги викидів парникових та високу ресурсоємність. Сектор є відповідальним за 16,5% глобальних викидів парникових газів (включаючи третину
глобальних викидів метану), використовує більше
80% сільськогосподарських угідь у світі як пасовища
або для виробництва кормів для тварин, але забезпечує виробництво лише 18% світових калорій.
Вирощування кормів для промислового тваринництва потребує значних площ, призводить до
знеліснення і розорювання природних територій та
ще більших викидів парникових газів через розорювання і втрату природних територій та біорізноманіття у глобальному масштабі.

Антибіотикорезистентність
Використання великої кількості антибіотиків для
вирощування тварин та подальше споживання цих
продуктів людиною призводить до виникнення антибіотикорезистентних штамів бактерій, що загрожує
здоров’ю людей у майбутньому. Накопичення гною у
великих кількостях на відносно невеликих площах
призводить до забруднення поверхневих та ґрунто-

вих вод, потребує безпечного транспортування та
утилізації. Використання такого гною в якості добрива або для біогазових установок проблематичне
через погану якість кормів та використання антибіотиків. Ще один аспект – етичний – утримання тварин
у такій спосіб просто жорстоке.

Ґрунти
Найбільше негативний вплив сільськогосподарського
виробництва в Україні відбивається на якості ґрунтів
та видовому біорізноманітті ґрунту. За даними 2017
року, в Україні розорано 53,6% земель – найвищий
показник в Європі, – і він у перспективі може призвести до виснаження ґрунтів і перетворення їх на пустелю. Але цей показник в реальності навіть більший,
тому що фермери продовжують орати землі й там, де
це заборонено, – водоохоронні смуги, схили більше
5% та землі природно-заповідного фонду. Розораність сприяє не тільки суттєвій деградації земель, а й
призводить до інших суттєвих негативних наслідків.
Так через велику розораність навесні 2020 року, яка
пройшла взагалі без повені та була безпрецедентно
сухою, Україною пронеслися пилові бурі. Окрім
забруднення повітря, це посилило деградацію

сільськогосподарських ґрунтів, – деякі поля через
вітрову ерозію втратили шар родючого ґрунту (разом
з зерном, міндобривами та пестицидами, що були
туди внесені). А інші поля, балки, струмки та озера
було засипано отруєною агрохімікатами пилюкою.
Крім того, тривале інтенсивне та нерозбірливе використання агрохімікатів негативно впливає на біорізноманіття ґрунтів, сталість сільського господарства та
безпеку харчових продуктів і є головним фактором
деградації земель. Оранка земель і монокультурне
вирощування сприяють втраті середовища існування
тварин і рослин, фрагментації ландшафтів та значно
погіршують якість ґрунтів, призводячи до їх збіднення.
Інший потужний фактор деградації ґрунтів – меліорація сільськогосподарських угідь. Дослідження показали, що меліорація впливає не тільки на вологість
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ґрунтів, але й на їх мінеральний склад, призводячи
до вимивання певних мінеральних частинок, а зміни
в мінералогії ґрунту впливають на родючість ґрунту,

ефективність зволоження та утримання води, ефективність внесення мінеральних добрив та навіть
токсичність пестицидів.

З попередньою пов’язана ще одна роль фермерів (та, що найменше усвідомлена суспільством) – фермери як
новатори та активні гравці в адаптації країни до зміни клімату. Саме фермери можуть використовувати адаптаційні заходи та активно впливати не тільки на продовольчу безпеку та на поглинання й накопичення вуглецю
рослинами й ґрунтами, зменшення деградації ґрунтів та водних ресурсів, але й на впровадження сировинних
альтернатив викопному паливу та переходу до стійкої зеленої економічної моделі.
Проте наразі ані самі фермери, ані держава, ані інші соціальні групи в Україні не усвідомлюють важливої ролі
фермерів у суспільно-політичних, економічних процесах та можливості позитивного впливу на довкілля. Сьогодні здебільшого взаємодію між державою та сільськогосподарськими виробниками мікро, малого та середнього бізнесу зведено до економічних відносин у сфері виплати податків та менш значною мірою – відстеження дотримання вимог екологічного законодавства. При цьому через кліматичну кризу суттєво підвищуються
ризики неврожаю у сільському господарстві через несприятливі погодні умови, які Україна вже відчуває.
Великий агробізнес має доступ до ресурсів, інновацій та знань щодо можливостей адаптації та мітигації кліматичної кризи. Таких, як, наприклад, точні локальні прогнози змін у місцевих погодних патернах та перерозподілу осадів, супутниковий моніторинг стану ґрунтів та посівів, найкращих з ринкової точки зору та найстійкіших
до посухи й негативних погодних явищ культур (насіння), специфічної техніки та методів сільськогосподарського виробництва – для того щоб адаптуватися до зміни клімату та тримати свій бізнес економічно доцільним.
Щодо мікро, малих та середніх господарств – їх ресурси та доступ до таких інновацій та технологій суттєво
обмежені або зовсім відсутні. А без адаптивних заходів економічне виживання дрібного сільськогосподарського виробника буде досить проблематичним. В Україні (за даними проєкту ООН «Оцінка технологічних
потреб», TNA) 30% земель, що обробляються зареєстрованими сільськогосподарськими підприємствами,
мають середній розмір земельної ділянки 1,5 га; ще приблизно 10% земель сільськогосподарського призначення належать особистим селянським господарствам, що виробляють продукти харчування без реєстрації
підприємства і мають площі ділянок до 2 га. Невиживання бізнесів, що обробляють більше третини сільськогосподарських земель у країні, є суттєвим ризиком як для продовольчої безпеки, так і для економічного добробуту країни. Додайте до цього ризики значної деградації ґрунтів та водних ресурсів через нестійкі методи
користування та забруднення – сукупно це становитиме суттєві ризики національної безпеки.
Саме тому держава має почати активний діалог з фермерами щодо їх позитивного впливу на довкілля та стан
екосистем, щодо їх ролі в адаптації та мітигації глобальної зміни клімату, надати їм необхідних стимулів та
засобів для переходу на стійкі моделі сільського господарства, основані на принципах агроекології.

Чому це важливо

АГРОЕКОЛОГІЯ
Агроекологія в Європейському співтоваристві наразі
розглядається разом як наука, практика і суспільний
рух, що охоплює всю систему харчування від ґрунту
до організації людських спільнот. Це, перш за все,
науковий підхід, що базується на дослідженні взаємозв'язку сільськогосподарських культур та навколишнього середовища, дослідженнях взаємодії між
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рослинами, тваринами, людиною та навколишнім
середовищем у сільськогосподарських системах.
Агроекологія – це цілісний підхід, який прагне поєднати сільське господарство та місцеві спільноти з
природними процесами для процвітання природи та
добробуту місцевих громад.

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

Агроекологія за своєю суттю є мультидисциплінарною – включає агрономію, екологію, соціологію,
економіку, історію та інші науки, що дозволяє зрозуміти елементи екосистем, такі як властивості ґрунту
та взаємодії рослин із комахами, а також використовує соціальні науки, щоб зрозуміти вплив сільськогосподарської практики на сільські громади, економічні обмеження для розробки нових методів виробництва або культурні фактори, що визначають
ведення сільського господарства.
На концепції агроекології базуються наступні методи
дружнього до природи сільського господарства: органічний (відмова віт синтетичних компонентів), пермакультурний (полікультурне вирощування співдружності рослин без застосування синтетичних засобів),
біодинамічний (гармонійне полікультурне вирощу-

вання без використання синтетичних засобів), регенеративний (з одночасним підвищення якості ґрунтів),
вуглецевий (поєднання з поглинанням вуглецю із повітря та накопиченням його рослинами й ґрунтами),
кліматично збалансований (адаптований до умов
кліматичної кризи), натуральний (заснований
виключно на природних місцевих ресурсах) тощо.
Можуть застосовуватися допоміжні рішення, щоб
обмежити негативний вплив на природу та покращити стійкість: покращення генетичного різноманіття
культур та тварин, полікультурне вирощування, точне
землеробство, інтегровані сільськогосподарські
інструменти, вільний випас тварин, агролісомеліорація та системи змішаного землеробства, ландшафтні
та екосистемні підходи для підтримки біорізноманіття,
соціальної та господарської діяльності.

Стимули та засоби для зеленого
сільськогосподарського переходу
Виклики для сільського господарства в умовах глобальної кліматичної кризи включають прямі та непрямі
викиди парникових газів, необхідність адаптації сільськогосподарського виробництва до зміни клімату, необхідність сільськогосподарських заходів з послаблення наслідків глобальної кліматичної кризи.
Загалом, протягом останнього десятиліття на сільське та лісове господарство разом з іншими видами землекористування за оцінками ФАО припадає майже чверть усіх антропогенних викидів парникових газів. В Україні
вони становили майже третину від усіх викидів парникових газів у 2018 році; найбільше викидів спричиняє
деградація земель, використання мінеральних добрив та втрата вуглецю в ґрунті.
Джерела викидів парникових газів у сільському господарстві:
Викиди метану через кишкову ферментацію у
великої рогатої худоби та при вирощуванні рису
Викиди оксиду нітрогену з ґрунту через внесення
добрив та зберігання й обробку гною

Спалення біомаси та сухої рослинності
Використання сільськогосподарської техніки та
обладнання для зберігання/переробки продукції

Вирощування достатньої кількості їжі для зростаючого населення планети в умовах кліматичної кризи потребує зміни методів вирощування сільськогосподарської продукції. Тут будуть необхідні заходи з покращення
врожайності в умовах вододефіциту та зменшення площ доступних для сільського господарства земель, з
адаптації сільськогосподарських культур та методів до нових кліматичних умов, заходи з підвищення конкурентоспроможності виробництва саме їжі на тлі поширення глобального попиту на технічні сільськогосподарські культури та заходи з пом’якшення наслідків кліматичної кризи, які включають відновлення торфовищ,
насадження лісів, розширення території ПЗФ та коридорів для дикої природи в агроландшафтах (лісосмуги,
живоплоти, смуги дикоросів, постійні пасовиська тощо).
Отже, основними кроками до створення стійкого виробництва харчових продуктів ми бачимо просвітництво,
застосування технологій трансформації та підтримку й стимулювання належних сільськогосподарських практик.
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1 ПРОСВІТНИЦТВО
Перш за все, необхідне усвідомлення як на державному рівні, так і у суспільстві соціальної ролі фермерів. Для
фермерів це необхідно не тільки для екологічної стійкості виробництва, але й для економічної стійкості бізнесу.
Для держави та суспільства це необхідно для стійкого соціально-економічного розвитку сільських територій та
національної економіки. Фермери на всіх рівнях потребують не тільки корисної інформації, а й усвідомлення
її необхідності. Має підвищитися загальний рівень обізнаності щодо переорієнтування на стійкі методи
сільськогосподарського виробництва і власне про самі ці методи, а також обізнаність про сучасні процеси,
про законодавчі вимоги.
Доступ до інформації
Необхідно налагодити та відкрити для фермерів доступ до інформації про реальний стан природних ресурсів:
дані моніторингу стану, зокрема, земель та водних ресурсів, результати досліджень ефективності адаптаційних заходів для різних регіонів, різних типів ґрунтів, водності тощо. На жаль, таких даних у нас небагато і вони
поки не є доступними. А сьогодні потрібно вже надати можливість простого (наприклад, через смартфон)
користування уточненими локальними прогнозами погоди (довго та короткостроковими) для раціонального
планування виробництва та ефективного використання ресурсів фермерами. На основі цих даних можливе
визначення пріоритетів розвитку та раціональне планування, адаптація до зміни клімату.
Знання законодавства
Необхідні для аграріїв законодавчі норми містяться не тільки в законах, що стосуються сільського господарства. Сьогодні значна частина вимог є в законах екологічних. І надалі, в процесі наближення законодавства
України до стандартів ЄС, доведеться добре відстежувати всі законодавчі інновації. Очевидно, для донесення
до фермерів цих змін, для пояснення їх значення потрібна ретельна та постійна інформаційна та просвітницька
діяльність, яку можуть здійснювати як державні структури, так і різноманітні дорадчі та експертні, які працюють
з регіонами та громадами.
Необхідно посилити виконання вже існуючих норм екологічного та аграрного законодавства через посилення
контролю, інформаційну кампанію щодо діючих правил та покарань за їх недотримання. А у подальшому
вводити жорсткіші законодавчі норми та покарання за їх недотримання, керуючись стандартами, визначеними у законодавстві ЄС.
Обізнаність із процесами в світі
Необхідно поширювати інформацію про процеси та законодавчі ініціативи у світі щодо зеленого переходу у
сільському господарстві та глобальної кризи зміни клімату. Це особливо важливо для використання у регіональних та локальних програмах розвитку.

Чому це важливо

СТРАТЕГІЯ ЄС «ВІД ФЕРМИ ДО ВИДЕЛКИ»
Стратегія визначає основні завдання: стале виробництво продуктів харчування; продовольча безпека;
стимулювання стійкої переробки продовольчих
продуктів, оптової торгівлі, роздрібної торгівлі,
гостинності та практики обслуговування; стале
споживання їжі та перехід до здорових і стійких
режимів харчування; зменшення харчових відходів
та продовольчих втрат; боротьба з харчовим шах10

райством по всьому ланцюгу поставок продовольства.
У рамках реалізації стратегії розробляється політика
та нормативно-правова база ЄС щодо системи
сталого харчування, для стимулювання досліджень,
інновацій та фінансових механізмів у цій сфері.
Окрема увага приділяється заходам, спрямованим
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на інформування споживачів, зокрема електронних,
щодо сталого споживання, вибору харчових продуктів на користь здорових та дієтичних продуктів, або
таких, що мають більшу поживну цінність чи менший
екологічний слід.
Стратегія передбачає відміну застарілої системи
субсидій для інтенсивного агропромислового виробництва. Нові «еко-схеми» будуть спрямовувати
основний потік фінансування на стійкі практики –
точне землеробство, агроекологію, органічне
землеробство, вуглеводство та агролісомеліорацію.
Стратегія приділяє багато уваги та ресурсів формуванню здорової та стійкої дієти європейців, однією з
цілей якої є збільшення споживання органічної
продукції. Суттєве збільшення частки органічного
виробництва (щонайменше до 25% до 2030 року)
разом зі скасуванням субсидій та підвищенням цін на
продукцію інтенсивного сільського господарства,
через необхідність обов’язкових заходів для зменшення впливу на довкілля, сприятиме збільшенню
попиту на органічну продукцію в ЄС.

Нова аграрна політика ЄС містить три умови стосовно дотримання екологічних обмежень: по-перше, це
дотримання вимог законодавства (обов'язкове для
всіх); по-друге, впровадження фермерськими господарствами кращих сільськогосподарських практик
(необхідно для отримання субсидій); а для найбільш
ініціативних фермерів передбачається підтримка
проєктів через Фонд розвитку сільських територій.
Фонд розвитку сільських територій є невід'ємною
частиною аграрної політики, він сприяє диверсифікації та більшої стійкості в сільській економіці і повинен використовувати 30% доступних коштів на
підтримку сільськогосподарського виробництва.
Агропромисловий комплекс України є одним з
основних секторів економіки та складає близько
10% ВВП України. Посилення екологічних вимог до
сільськогосподарської продукції на ринку ЄС стосується наших аграріїв безпосередньо.

Програми навчальних закладів
Необхідні зміни в освітніх та дослідних програмах аграрних університетів країни з метою покращення розуміння фахівцями агроекологічних методів господарювання, взаємодії різних учасників харчових ланцюжків та
довкілля та позитивного економічного впливу впровадження регенераційних методів сільського господарства
та найкращих практик з адаптації до кліматичних змін для різних регіонів країни. Результати досліджень необхідно поширювати у сільських територіях на регіональному та локальному рівнях для покращення розуміння
агроекологічних принципів посадовцями, органами місцевого самоврядування та пересічними громадянами,
а також адаптації сільськогосподарськими виробниками нових стійких методів господарювання.

Як це працює

ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ ПРАКТИК
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ ТА ДИКОРОСИ
В ОЛИВКОВИХ САДАХ
У провінції Хаен на півдні Іспанії росте 70 мільйонів
оливкових дерев. Однак, окрім оливкових дерев
немає рослинності, земля практично гола, – ні квітки,
ні метелика. У 2016 році за фінансової підтримки
програми ЄС «Життя» було відібрано 20 оливкових
ферм регіону для переходу на моделі регенеративного сільського господарства, це мало б дозволити

траві та польовим квітам рости між деревами. Висаджували різні місцеві види, встановлювали гніздові
ящики та створювали ставки для заохочення комах і
птахів.
Дослідники з університету Хаена вивчали в рамках
проєкту біорізноманіття оливкових гаїв. І з’ясували,
що за три роки популяція бджіл у регенеративних
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оливкових гаях збільшилася на 47%, кількість птахів –
на 10%, деревних чагарників – на 172%, порівняно з
20 контрольними фермами. А коли кролики поселилися у траві – з’явилися й хижі птахи. Також було
виявлено, що гербіциди вбивають тих комах, які
поїдають личинки оливкової мухи (Bactrocera oleae),
одного з головних шкідників культури.
Один з учасників проєкту Пако Монтабес, який
займається обробкою 650 гектарів оливкових посадок у Сьєрра – Маджина Хаена, каже, що це повернення до старих традиційних методів, коли зрошення
було ускладнене. Відмова від оранки між деревами
сприяє кращому утриманню води, зменшенню ерозії
ґрунту та поглинанню надлишків води після сильного
дощу.

Ініціатива була мотивована як екологічними, так і
економічними проблемами. Виробники були стурбовані ерозією ґрунтів та відсутністю біорізноманіття,
але також страждали й фінансово, оскільки пропозиції оливкової олії перенаситили ринок і ціни опустилися нижче собівартості виробництва.
Підхід став безпрограшною стратегією: біорізноманіття процвітає, оливкова олія сертифікована як
вироблена в умовах, які збільшують біорізноманіття,
що надає їй додаткової вартості. Оскільки виробники
економлять гроші на гербіцидах та пестицидах і
можуть дорожче продавати свою олію, ця схема не
залишилася непоміченою в регіоні: понад 600
виробників виявили зацікавленість у переході на
регенеративні моделі виробництва.

2 ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Визначення найкращих та найгірших практик
Для стимулювання поширення стійких практик сільськогосподарського виробництва необхідно визначити
переліки практик з найменшими соціальними та екологічними ризиками та з найбільшими. Перелік з найменшими ризиками має враховувати експертну думку, найкращі доступні технології у світі, національні умови та
доступні ресурси. А перелік найгірших практик має включати практики, що вже є найбільш проблемними для
використання на території країни, та має враховувати найбільш поширені порушення, виявлені екологічними
інспекціями, вплив на місцеві екосистеми та громади. Ці два переліки необхідні для державного, регіонального
та локального стратегічного планування, розробки регуляторної політики, планування бізнесів, а також для
визначення ризиків та умов фінансування сільськогосподарських бізнесів.

Чому це важливо

Агролісомеліорація – це інтеграція дерев та чагарників у системи рослинництва та тваринництва для
створення екологічних, економічних та соціальних
вигод.
Метод агролісомеліорації впродовж століть практикують у всьому світі, багато аборигенних культур
використовувало місцеві варіанти агролісомеліорації для своїх потреб у вирощуванні їжі. З розвитком
сільськогосподарської техніки ці практики здебільшого занепали, але збереглися у країнах, що розвиваються, де доступність ресурсів залишалась обмеженою. Наразі такий спосіб ведення сільського господарства набуває популярності у світі на тлі глобальної кліматичної та екологічної кризи.
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Агролісомеліорація імітує природні екосистеми
набагато ближче, ніж монокультури, де одна-єдина
культура вирощується на великих площах землі,
дозволяючи різним біологічним системам співпрацювати і процвітати, призводячи до зростання продуктивності. По-перше, посадка дерев між культурами
зменшує ерозію ґрунту. Їхнє коріння зв’язує ґрунт,
щоб він не змився під час сильного дощу чи вітру, що
може спричинити великі проблеми для фермерів.
Коріння також забирає воду, запобігаючи потраплянню забруднення води до наших ставків та річок.
По-друге, дерева дають додатковий урожай.
Фрукти, горіхи або деревина можуть стати альтернативним джерелом доходу, якщо основний урожай не
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вдасться через невдалі обставини, такі як вологе літо
або м’яка зима.
Системи агролісомеліорації можуть запропонувати
широкий спектр різних продуктів: дерева, в залежності від виду та місцини, можуть надавати, окрім
продуктів харчування (фруктів, ягід та горіхів), деревину на пиломатеріали, ремісничі вироби та підсобні
матеріали для садівництва, дрова, мульчу, деревинну
стружку для виробництва пелети або підстилки для
тварин, затінення для відпочинку тварин та людей,
послуги з поглинання вуглецю з атмосфери тощо.
У лісосмугах в оазах дикої природи знаходять притулок хижаки, які винищують шкідників. Ландшафти
агролісомеліорації забезпечують коридори для
переміщення дикої природи між місцями існування,
що має вирішальне значення для пошуку кормів та
розмноження. Дерева поглинають вуглекислий газ з
атмосфери, що допомагає у боротьбі з кліматичною
кризою.
Циркуляція поживних речовин підтримує живлення
інших рослин, тварин та грибів, які продовжують
живити ґрунт. А здорові ґрунти здатні зберігати набагато більше вуглецю, ніж деградовані. Здорові ґрунти
зменшують залежність від хімічних добрив, оскільки
вони вже містять усі необхідні поживні речовини і
можуть поповнюватися природним шляхом.

Існує два основні типи агролісомеліорації – сільськогосподарське агролісомеліоративне та лісо-скотарське господарство. Сільськогосподарське агролісомеліоративне господарство – вирощування дерев та
сільськогосподарських культур на полях між ними –
можливе для використання з більшістю сільськогосподарських культур. На самому базовому рівні це часте
насадження лісосмуг – у ряди, достатньо широкі, щоб
трактор міг проїхати, не пошкодивши їх (приблизно
від 10 до 15 метрів). Лісо-скотарське господарство –
це пасовищне скотарство, поєднане з вирощуванням
дерев. Дерева навмисно виводяться на відкриті поля
або інші території, що використовуються для випасу.
Тварини випасаються під укриттям дерев, скидаючи
при цьому гній, який збагачує ґрунт. Альтернативою
міжрядній посадці є кластерна – це забезпечує більш
локалізовану тінь. Однак тварини можуть пошкодити
дерева і захист дерев від худоби може бути складним. Додатково агролісомеліоративні системи можна
використовувати для вирощування високоцінних
сільськогосподарських культур під захистом навісу
лісу, що створює добрий мікроклімат та має багато
інших переваг. Приклади: вирощування ліщини;
вирощування грибів на продаж; вирощування сезонних культур у деревних плантаціях або в молодих
садах, коли дерева маленькі, ще розвиваються і
залишають багато невикористаного простору, який
інакше був би просто зайнятий бур’янами.

Переваги агролісомеліорації численні, як для навколишнього середовища, так і для успішного ведення бізнесу:
Збільшення доходів фермера: це не тільки урізноманітнення джерел доходу, а й захист ґрунту,
врожаїв і худоби від пошкоджень вітром, зливами
чи повенями, це більш продуктивна земля, вища
врожайність (у довгостроковій перспективі покращується якість ґрунтів, стан біорізноманіття, зменшується забруднення та ерозія ґрунту, а господарство стає більш стійким та прибутковим)
Збільшення біорізноманіття: у порівнянні зі звичайним сільським господарством, тут набагато більше
біорізноманіття в агроландшафті та в агроекосистемі, адже дерева забезпечують місце для птахів,
кажанів та інших видів, які можуть допомогти зменшити кількість шкідників
Підвищення стійкості до посухи: товстий полог
дерев перекриває частину сонячного світла, зменшуючи випаровування після дощів та пересихання
ґрунтів

Менша потреба в пестицидах: крони дерев
блокують частину сонячного світла, що уповільнює
чи запобігає росту бур’янів; опале листя створює
на землі мульчу, яка також може допомогти
приборкати бур’яни; багате біорізноманіття та
наявність оселищ для птахів та інших істот, які
поїдають комах, зменшує кількість шкідників
Зменшення пилу, запаху та шуму в порівнянні зі
звичайними фермами: наприклад, тварини на
вільному випасі удобрюють гноєм ґрунт замість
накопичення великої кількості смердючого гною,
який потрібно утилізувати у безпечний для
довкілля спосіб, а дерева допомагають у
блокування шуму та пилу
Створення візуально привабливішого ландшафту,
що підтримує розвиток зеленого туризму
Поглинання вуглецю деревами

Покращення якості ґрунтів: листя та гілки, потрапляючи в ґрунт, поліпшують його (це природний спосіб компостування!), а корені дерев уповільнюють стік води та ерозію ґрунту.
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Підтримка місцевих традицій
Багато з традиційних методів вирощування їжі напрацьовані тисячоліттями і були стійкими у рамках локальних
екосистем. Наприклад, ще у першій половині минулого століття у нас було багато автентичних та адаптованих
до місцевих умов порід сільськогосподарських тварин, використання яких на умовах майже цілорічного
вільного випасу покращувало якість ґрунтів, забезпечувало стійкість локальних харчових систем та економіки.
А в Криму місцеві жителі вирощували чудові сади без поливу в умовах посушливого клімату. З розвитком
агрономічної науки та технологій, підвищенням доступності дешевого пального, агрохімікатів та технічних
засобів сільського господарства, традиційні практики були витіснені інтенсивними методами, що включали
екстенсивне застосування техніки та високу ресурсоємність виробництва (використання палива, зрошення
великих площ, внесення великих обсягів мінеральних добрив та засобів захисту рослин). Сьогодні треба
повернутися назад і вивчати старі традиційні методи та можливості їх використання в сучасних умовах для
зменшення антропогенного тиску на довкілля й повернення стійкості харчовим системам.

3 СТИМУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ТРАНСФОРМАЦІЙ
Державні субсидії
Надання державних субсидій фермерам має здійснюватися виключно на умові невикористання шкідливих
методів або при переході на стійкі методи господарювання. Господарства, що використовують нестійкі методи,
мають більш високі екологічні та соціальні ризики, і це має бути враховано при наданні фінансування. Держава має встановити правила для надання кредитування малому та середньому сільськогосподарському бізнесу
з урахуванням соціальних та екологічних ризиків від їх виробництва для усіх фінансових установ, з підвищеними ставками страхування для нестійких бізнесів.
Зокрема, ми маємо на увазі такі заходи, як механізми компенсації за виведення сільсьгоспземель з обороту
та повернення у природний стан, фінансові дотації фермерам за перехід на регенеративні методи, премії за
підтримку наявних лісосмуг тощо.
Політика Національного банку України щодо розвитку сталого фінансування
За даними IFC, на ринках, що розвиваються, існують можливості для кліматичних інвестицій на суму близько
23 трлн доларів США до 2030 року, водночас в Україні вони оцінюються в 73 млрд доларів США. Завдяки
розробленню та подальшій імплементації Політики щодо розвитку сталого фінансування Україна примножить
можливості скористатися цим потенціалом.
НБУ у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), розробив Політику щодо розвитку сталого
фінансування, спрямовану на формування майбутнього ландшафту сталого фінансування в Україні.
Політика щодо розвитку сталого фінансування – це комплексний документ, завдяки якому учасники фінансового ринку зможуть урахувати цілісне бачення Національного банку у своїх планах на наступні роки та заздалегідь підготуватися до обговорення і впровадження майбутніх регуляторних змін. Документ містить детальний
опис задач та нового інструментарію для наближення діяльності українських фінансових установ до кращих
світових стандартів інтеграції екологічних, соціальних та управлінських критеріїв (ESG) у фінансові послуги.
Зелене оподаткування
Система зеленого оподаткування має стимулювати економічне зростання та декарбонізацію економіки. Ідея
в тому, щоб використати податкову систему для заохочення використання екологічно чистих продуктів і процедур, одночасно караючи забруднювачів навколишнього середовища. Зелене оподаткування передбачає
перерозподіл податкового навантаження з працівників та підприємств на саму діяльність, що забруднює.
Запровадження «зеленого» оподаткування може фактично призвести до створення чистих робочих місць, а
економіка країни може отримати реальний приріст. Хоча механізм впровадження зеленого оподаткування
може бути складним, принципи прості: змушуйте забруднювача платити, витрачати дохід продуктивно, покращуючи якість життя для всіх, заохочуйте впровадження більш екологічно чистих процедур і технологій.
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В Україні система зеленого оподаткування наразі дуже спрощена й недосконала, вона включає лише податки
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скиди забруднених зворотних вод до природних
водойм, а також штрафні санкції за одноразове забруднення через аварії або навмисне забруднення ґрунтів,
поверхневих та підземних вод, повітря. Вона доповнена деякими точковими пільгами або субсидіями на енергоефективні або чисті рішення (наприклад, зелений тариф або пільги на ввезення та субсидії на устаткування,
що працює від ВДЕ). Однак комплексний підхід до зеленого оподаткування наразі не є у центрі уваги політиків.
Навіть закон щодо контролю промислового забруднення, який має гармонізувати норми забруднення та
відповідальність забруднювачів в Україні з європейськими вимогами, ніяк не пройде через Парламент, а
податки та штрафи за забруднення залишаються мізерними. Як показує приклад Скандинавських країн, комплексна збалансована політика зеленого оподаткування та стимулювання доступності впровадження екологічно чистих технологій є необхідною умовою для зеленого переходу та декарбонізації.
Зелені облігації
Зелені облігації – це фінансові інструменти, що використовуються для підтримки сталого розвитку шляхом
отримання коштів або діяльності з рефінансування, що відповідає принципам зелених або соціальних проектів
або проектів, пов'язаних із сталістю. Такі облігації відрізняються від звичайних облігацій особливою метою та
розподілом доступного фінансування, нижчими відсотками порівняно зі звичайними облігаціями, а також
дозволяють розраховуватись з кредиторами сертифікованими нефінансовими результатами (наприклад,
сертифікатами про скорочення викидів парникових газів). Крім оцінки стандартних фінансових характеристик
(наприклад, термін погашення або ціна та кредитний стан емітента) такі облігації дозволяють інвесторам зосереджуватися на оцінці конкретних екологічних та соціальних цілей проєктів, які мають бути підтримані облігаціями. Вплив потенційного поєднання зелених та соціальних проєктів та заходів є пріоритетом для всіх етапів
життєвого циклу таких облігацій – від перегляду варіантів фінансування до розробки критеріїв облігацій,
розподілу надходжень та поточної звітності. А емітентами можуть виступати не тільки комерційні компанії,
банки та уряди, а ще й муніципалітети або регіональні органи влади.

Як це може працювати

ЗЕЛЕНІ ОБЛІГАЦІЇ В ЄС ТА В УКРАЇНІ
Керівні принципи обігу зелених облігацій (ПЗО) були
створені у 2014 році консорціумом інвестиційних
банків – Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan
Chase, BNP Paribas , Daiwa, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, HSBC, Mizuho Securities, Morgan Stanley,
Rabobank та SEB. Наразі постійний моніторинг та
розробка керівних принципів відбувається у незалежному секретаріаті, розміщеному в Міжнародній
асоціації ринку капіталу. Тобто, облігації сталого
розвитку не можна сплутати зі звичайними цінними
паперами, тому що останні не узгоджуються з чотирма основними компонентами для зелених та/або
соціальних облігацій (ПСО), які стосуються процесу
оцінки та відбору проєктів, управління надходженнями та звітності. Емітенти класифікують використання
надходжень та тип облігацій за основними цілями,
поставленими для визначених проєктів.

Існує кілька видів таких облігацій: зелені, соціальні,
облігації стійкого розвитку та кліматичні. Наразі
найбільшим емітентом зелених облігацій є ЄС – вже
зробив першу емісію 15ти річних зелених облігацій
на 12 млрд євро та планує до 2026 року випустити
таких облігацій на суму до 250 млрд євро. При цьому
попит на першу емісію зелених облігацій ЄС перевищив пропозицію в 11 разів.
В Україні порядок обігу зелених облігацій визначено
у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (Стаття 18. Зелені облігації) у
редакції від 19.06.2020). У липні 2021 року було
також ухвалено рекомендації щодо реалізації або
фінансування проєктів екологічного спрямування
шляхом емісії зелених облігацій. Згідно з цими документами в Україні розвиток ринку зелених облігацій
узгоджується з європейськими нормами та передбачає переорієнтування потоків капіталу на стійкі
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інвестиції, управління екологічними та соціальними
ризиками фінансування та підвищення прозорості у
фінансах та економіці. Емітентами зелених облігацій
можуть бути приватні компанії та фінансові установи,
міжнародні банки розвитку, муніципалітети, держава. Перспективними секторами зеленого фінансування в Україні, зокрема, є низьковуглецеве та чисте

виробництво,
підвищення
енергоефективності,
стійкий транспорт, відновлювані джерела енергії та
системи накопичення і збереження енергії, заходи з
покращення якості природних водойм та доступу до
води, стійкі методи сільського господарства, переробка відходів та проєкти з поглинання та накопичення вуглецю з атмосфери.

Ринок вуглецевих кредитів
Необхідно розробити державну систему сертифікації накопичення вуглецю в сільськогосподарському бізнесі
з відшкодуванням витрат/субсидуванням бізнесу для отримання державою вуглецевих кредитів, що можуть
бути використані для розрахунку вуглецевого відбитку держави для визначення виконання Україною її міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів.

Чому це важливо

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ВУГЛЕЦЬ
Наприкінці квітня 2021 року Європейська Комісія
опублікувала звіт дворічного дослідження про те, як
створити та впровадити практики накопичення вуглецю у сільському господарстві в ЄС.
Спираючись на це дослідження та залучивши кілька
проектів та заходів, що фінансуються ЄС, Комісія
планує розпочати ініціативу з підтримки вуглецевого
сільського господарства до кінця 2021 року.
Дослідники з 2018 по 2020 рік вивчали ключові
проблеми, можливі компроміси та варіанти організації вуглецевого сільського господарства, розглядаючи існуючі схеми, пов’язані з кліматичними вигодами.
Досліджували п’ять перспективних галузей: відновлення торфовищ та перезволоження, агролісомеліорацію, підтримку та посилення накопичення органічного вуглецю в мінеральних ґрунтах, управління
накопиченням органічного вуглецю в ґрунті лук та
пасовищ, а також проводили аудит вуглецевого
балансу тваринницьких ферм та можливості поширення таких ферм в ЄС.
Результати дослідження показали, що накопичення
вуглецю в сільському господарстві може суттєво сприяти зусиллям ЄС у боротьбі зі зміною клімату:
секвестрації та зберіганню накопиченого вуглецю,
збільшенню біорізноманіття та збереженню екосистем.
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Наразі необхідно поширювати пілотні ініціативи на
місцевому та регіональному рівні для накопичення
досвіду висококласного вуглецевого сільськогосподарського виробництва. Це дасть змогу вдосконалити систему сертифікації вуглецевих викидів, розширити знання й розуміння зацікавлених сторін про
потенційні вигоди для них.
Природні рішення виведення вуглецю з атмосфери
можуть допомогти ЄС досягти кліматичної нейтральності, і тому їх слід підтримувати. ЄС буде просувати
методи накопичення вуглецю сільськогосподарського виробництва як нову зелену бізнес-модель, яка
створює нове джерело доходу для суб’єктів біоекономіки на основі кліматичних переваг. Крім того, як
оголошено в Плані дій з обігової економіки, розробляється база для сертифікації викидів вуглецю на
основі надійного та прозорого обліку вуглецевого
балансу та моніторингу, оприлюднення планів дій
для обох ініціатив заплановано до кінця 2021 року.
Дослідження проводилося також з метою надати
необхідні інструкції та знання приватним суб’єктам та
державним органам для розробки ініціатив із вуглецевого сільськогосподарського виробництва, яке
може бути підтримане державами-членами у рамках
нової загальної сільськогосподарської політики
(наприклад, за допомогою еко-схем або схем
підтримки розвитку сільських територій).
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ЄС вже включив практики поглинання вуглецю до своїх рекомендації до стратегічних планів країн-членів із
сільськогосподарської політики. Крім того, ЄС проводить навчальні заходи, щоб допомогти державам-членам
розробити еко-схеми (зокрема, стосовно накопичення вуглецю) у своїх стратегічних планах з сільського
господарства.
Необхідно створити умови для ефективного функціонування ринку вуглецевих кредитів в Україні. Деякі компанії з сертифікації та торгівлі вуглецевими кредитами вже намагаються опанувати наш ринок – необхідно
зробити прозорі та зрозумілі правила для сертифікації та торгівлі для всіх, при цьому уникаючи подвійного
врахування накопичення вуглецю державним та громадським (комерційним) секторами.
Наразі в світі вже існує багато урядових схем та навіть ініціатив компаній, що пропонують сертифікувати
сільськогосподарські угіддя та/або виробництво на них як таке, що сприяє секвестрації карбону, купляти
вивільнені квоти парникових газів від виробника та продавати ці квоти компаніям-забруднювачам (наприклад,
тепловим електростанціям або авіаперевізникам), надаючи сільськогосподарському виробнику допоміжне
джерело доходу з виробництва.
Найбільш перспективною є система добровільної торгівлі вуглецевими кредитами. Проте, тут існує низка
обмежень щодо необхідності сертифікації накопичення вуглецю та підтримання рівня накопичення певний час.
Декілька приватних комерційних стартапів намагаються вирішити ці проблеми шляхом ретельного відстеження
якості ґрунтів та рівня рослинності через створену в ЄС специфічну платформу для моніторингу накопичення
вуглецю, періодичного тестування ґрунту та наукових розрахунків швидкості поглинання, регулярної звітності
з використання регенеративних методів від фермерів.

Як це працює

ТОРГІВЛЯ ВУГЛЕЦЕВИМИ КРЕДИТАМИ –
УСПІШНИЙ БІЗНЕС СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
В ЄС на сільське господарство припадає 24% викидів парникових газів, і це значною мірою пов'язано з
інтенсивними, «промисловими» методами землеробства, що застосовуються протягом останніх кількох
десятиліть, а також із зростанням споживання м’яса.
Проте, існують методи регенеративного землеробства (повернення непродуктивних земель до природи, збільшення місця для дикої природи у сільськогосподарських угіддях, поглинання й накопичення
вуглецю ґрунтами та рослинністю), застосування
яких може не тільки сприяти скороченню викидів від
сільського господарства, але й компенсувати викиди
парникових газів від інших галузей. Прості методи насадження лісів, відновлення торфовищ, безорні
технології землеробства тощо - не тільки допомагають відновити біорізноманіття та природні екосистеми, але й сприяють поглинанню із атмосфери діоксиду вуглецю.
Вже існує кілька державних та комерційних ініціатив
із сертифікації накопичення карбону фермами та
торгівлі вуглецевими кредитами. Європейська Комісія надає субсидії за використання регенеративних

практик у сільському господарстві і також розглядає
схеми накопичення карбону на сільськогосподарських угіддях для сертифікації та торгівлі вивільненими квотами викидів парникових газів, що має ввійти
до схем, включених у нову загальноєвропейську
сільськогосподарську політику. Наразі ЄС надає
субсидії тільки тим фермерам, які виконують
мінімальні екологічні вимоги до ведення сільськогосподарського бізнесу.
 Нідерландський стартап «Agreena» верифікує та

продає вуглецеві кредити, отримані фермерами,
які переходять на регенеративні форми землеробства. Стартап, започаткований влітку 2021
року, за кілька місяців залучив фінансування на
суму 4,7 млн доларів під керівництвом компанії
«Giant Ventures» разом з Датським урядовим
фондом зеленого майбутнього та низкою європейських фермерів. Платформа стартапу дає
фермерам економічний стимул для переходу до
регенеративних методів сільського господарства,
надаючи їм вуглецеві сертифікати, які можна
продавати. Для цього фермерам потрібно зареє-
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струватися на платформі та отримати кваліфіковану
консультацію щодо переходу на регенераційні
методи. Сам перехід до регенеративних практик
контролюється компанією «Agreena» за допомоги
супутникових знімків та контролю якості ґрунту.
Потім фермери можуть продавати сертифікати
CO2e самостійно або через компанію «Agreena», а
покупці можуть відстежувати спонсороване скорочення вуглецевих викидів за допомогою платформи
«Agreena». Компанія вже має контракти на понад
50000 гектарів сільськогосподарських угідь, переважно в Данії, попередньо продала понад 20% своїх
сертифікатів компенсації викидів вуглецю та планує
розширити бізнес по всій Європі. Стартап має суттєву конкуренцію – ринок вуглецевих кредитів для
сільського господарства включає серйозні компанії,
серед яких американські «Indigo», «Nori» та європейська «Soil Capital» (Великобританія/Франція).
Стартап «Agreena» відрізняється тим, що створив
вертикально інтегровану платформу для верифікації
та відстеження поглинання вуглецю. Компанія «Giant
Ventures» вважає, що розроблена платформа може

стати домінуючим інструментом для полегшення
онлайн B2B продажів на ринку вуглецевих кредитів у
сільському господарстві.
 У Німеччині у трьох федеральних землях працює

схема «MoorFutures», що встановлює правила та
компенсації за відновлення торфовищ.
 Національна продовольча стратегія Великобрита-

нії рекомендувала уряду виділити до 700 мільйонів
фунтів стерлінгів, щоб заплатити фермерам за
перетворення звичайних агроландшафтів на
більш біорізноманітні та з поглинанням вуглецю.
Уряд цю рекомендацію врахував у нових планах
щодо державних сільськогосподарських субсидій фермерам буде запропоновано до 70 фунтів
стерлінгів субсидій на гектар при використанні
регенеративних технологій. До цього в країні вже
запрацювала схема «Woodland Carbon Code»,
що встановлює чіткі правила для насадження та
утримання лісів на приватних землях для компенсації викидів парникових газів та винагороди за
такі послуги.

Стале споживання
Експерти прогнозують, що в наступні 10 років харчову промисловість нашої планети очікує найбільш драматична за останні три десятиліття трансформація, і для цього знадобиться розробка та впровадження відповідних політик та інструментів.
Для протидії змінам клімату, мінімізації харчових відходів, забезпечення доступу кожного до раціонального та
здорового харчування необхідно зробити харчові системи стійкішими та забезпечити стабільні стосунки між
учасниками ланцюга постачань продовольства. Потрібно створити спільну мову для всіх учасників харчової
системи, узгодити термінологію, покращити доступ до необхідних знань. Зміни потрібні, в першу чергу, у двох
кінцевих точках глобальної продовольчої системи: кінцеве споживання (здорове харчування) та виробництво
(стале виробництво їжі).

1 ТРАНСФОРМАЦІЯ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Харчові системи – це сукупність усіх елементів та видів діяльності, які стосуються виробництва, переробки,
розподілу, приготування та споживання їжі.
Державна політика
Нинішня система виробництва продуктів харчування та дієта споживачів були сформовані в середині минулого століття завдяки стабільно дешевому та доступному викопному паливу, стабільному клімату та здоровому
біорізноманіттю. Сьогодні, на тлі глобальної кліматичної кризи, значного поширення забруднення та постійного скорочення біорізноманіття, для досягнення цілей сталого розвитку та Паризької угоди необхідні істотні
зміни у системи виробництва та споживання їжі, а також у дієтах.
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Ключовими інструментами для зміни систем харчування є Національні дієтичні рекомендації (НДР). Це
публічні, затверджені урядом, документи, призначені для надання узагальнюючих рекомендацій та порад
щодо здорового харчування та способу життя. Вони є ключовим компонентом політики громадського здоров’я
та важливим першим кроком до популяризації звичок здорового харчування в країні. НДР встановлюють рекомендації щодо окремих продуктів, корисних для підтримки та покращення здоров’я людей, щодо певних груп
продуктів, або більш загальні поради щодо харчування. НДР є ключовим компонентом національної політики
охорони здоров'я і мають використовуватися для навчання широкої громадськості. Узгодження НДР з науковими дослідженнями у сфері здоров'я людини є критичним для зміцнення громадського здоров'я. Крім того, ці
рекомендації дедалі більше сприймаються як можливість впливати на клімат через вибір дієти.
Створення й запровадження національних систем стандартів та добровільних систем дотримання належних
практик, розвиток міжнародних систем стандартизації в Україні, – також має бути у фокусі державної політики.
Держава має симулювати зміну культури споживання. Наприклад, через сталі державні закупівлі, систему
шкільного харчування та податкові пільги.
Потрібно встановити мінімальні обов'язкові критерії для держзакупівель продуктів харчування. Це допоможе
регіонам та місцевим громадам впроваджувати на практиці стале харчування для шкіл, лікарень та державних
установ, що також сприятиме зміцненню належних практик сільського господарства, таких як органічне
виробництво. Запровадження сталих державних закупівель у системи харчування для дітей, зокрема, забезпечення шкіл та дошкільних закладів органічними продуктами, буде не лише підтримкою здоров’я дітей, а ще
й добрим прикладом для всього суспільства.
Податкові пільги також повинні сприяти переходу до стійкої системи харчування та заохочувати споживачів до
вибору стійких та здорових дієт. Податкова система має прагнути до того, щоб ціна різних харчових продуктів
відображала їх реальні витрати з точки зору використання обмежених природних ресурсів, забруднення,
викидів парникових газів та інших екологічних впливів.
Україна встановила три пріоритетні напрями переосмислення національної продовольчої політики:
«Здорове харчування для всіх»: спрямування спільних зусиль на стійке споживання, зміни в гастрономічній культурі, зменшення втрат їжі та харчових
відходів, запровадження систем безпечності
харчових продуктів, розвиток крафтового й
локального виробництва
«Дружнє до довкілля виробництво»: досягнення
кліматичної нейтральності до 2050 року

«Стійкість до ринкової нестабільності та доступність
продуктів харчування для всіх»: зміцнення
внутрішнього ринку і стимулювання експорту,
посилення взаємодії зі світовими гуманітарними
організаціями, підтримка малих виробників,
забезпечення продовольчої безпеки, перехід до
стійких моделей виробництва і збуту

Як це може працювати

ЗДОРОВІ ДІЄТИ ПРОПОНУЮТЬ
Комісія EAT-Lancet з питань продовольства запропонувала науково обґрунтовані цілі щодо здорових
дієт та стійких харчових систем
Глобальне споживання фруктів, овочів, горіхів і
бобових має подвоїтися, а споживання таких
продуктів, як червоне м’ясо та цукор, доведеться
скоротити більш ніж на 50%. Дієта, багата рослинною їжею і з меншою кількістю продуктів тваринного

походження, покращує здоров’я та покращує навколишнє середовище.
Прийняття здорової флекситаріанської дієти може
відновити планету. Це дозволить скоротити викиди
парникових газів, пов’язані з харчовими продуктами, у глобальному масштабі знижуючи тиск виробництва продуктів харчування на клімат, водночас
рятуючи мільйони життів.
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«Планетарна» здорова дієта, яку
також називають гнучкою, включає
наступні інгредієнти:
Овочі всіх видів та фруктів, особливо
із шкуркою
Зернові, принаймні половина з яких –
неочищені
Молочні продукти – нежирні або нежирні
продукти плюс соєві
Білкові – нежирне м’ясо, птиця та яйця,
морепродукти, квасоля, горох, сочевиця
та горіхи

Джерело: EAT-Lancet Commission Summary Report

В Україні споживання енергії, червоного м'яса,
цукру, солі та жиру перевищує рекомендації, в той
час як споживання цільнозернових круп, фруктів та
овочів, бобових та горіхів недостатнє. Але тренд на
перехід до рослинної дієти вже підтримали деякі
виробники: дві компанії оголосили про початок
виробництва рослинної альтернативи традиційному
м’ясу; стартап «Eat Me At» пропонує споживачам
рослинний фарш; компанія «АВК» повідомила про
початок виробництва котлет для бургерів на рослинній основі «Dreameat». Маємо й вітчизняне «Ідеаль
Немолоко», вироблене як зі звичайних для України

Жири – рослинні та жировмісні продукти,
такі як морепродукти та горіхи

рослин (гречка, фундук, овес, тощо), так і з більш
екзотичних (кокос, мигдаль) та доступне за ціною.
Експерти стверджують, що за умов підтримки ринку
рослинних еквівалентів тваринницьких продуктів до
2030 року майже 90% молочних та м’ясних продуктів, а також яєць, можуть мати рослинне походження.

Просвітництво та інформування споживачів
Необхідно створити промоційну політику для підвищення обізнаності щодо сталого споживання та високих
стандартів агропродовольчих систем. Така політика має підштовхувати споживачів до збалансованого харчування, з меншою кількістю червоного та переробленого м’яса, більшою кількістю фруктів та овочів.
Для впровадження такої політики потрібні програми та кампанії, які відповідають амбіціям Європейського
зеленого курсу. Це, наприклад, просування органічної продукції, сталого сільського господарства загалом та
збільшення його внеску в досягнення кліматичної нейтральності й збереження довкілля. Це можуть бути різноманітні ярмарки, виставки, семінари, PR та медіа-кампанії, місії високого рівня за участі виробників.
Надання чіткої інформації, яка полегшує споживачам вибір здорового режиму харчування, принесе користь їх
здоров’ю та зменшить витрати, пов’язані зі здоров’ям.
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Як це може працювати

ОБРАТИ ДІЄТУ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ВУГЛЕЦЕВОГО ВІДБИТКУ МОЖНА
ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ:
Калькулятор дієти від Всесвітнього фонду
дикої природи (WWF)
допоможе розрахувати «планетарну» дієту
для України
Калькулятор їжі BBC Climate Change
Калькулятор викидів вуглецю в їжі
Калькулятор вуглецевої їжі Веганського
товариства

Калькулятор викидів вуглецю
з морепродуктів
Seafood Watch
рекомендує споживачам морепродукти, які
виловлюються чи вирощуються таким чином,
щоб менше впливати на навколишнє середовище
Їжте низьковуглецево
веселий інформативний інтерактивний сайт,
що містить поради щодо дієти та оцінки їжі

РЕСУРС OUR WORLD IN DATA РОЗРОБИВ ЗРУЧНУ ІНФОГРАФІКУ ЩОДО
ВУГЛЕЦЕВОГО ВІДБИТКУ РІЗНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Джерело інфографіки: https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local

Потрібні гармонізовані обов'язкові маркування харчових продуктів на упаковці, включаючи обов'язкові повідомлення про походження продуктів, а також гармонізація добровільних екологічних вимог та створення
правил маркування відповідно до наявних трендів та ініціатив (харчових, кліматичних, екологічних та соціальних). Схеми сертифікації та маркування мають бути гармонізовані з європейськими стандартами, закріплювати вимоги, результати та перехід до більш здорового харчування. Важливою для споживачів є також
інформація про місцеві й традиційні продукти та страви, продукцію з географічним зазначенням.
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На вибір споживачів впливають харчова промисловість та роздрібна торгівля, – вони повинні сприяти урізноманітненню асортименту та доступності здорових, стійких продуктів для зменшення загального екологічного
сліду продовольчої системи. Тому потрібні гармонізовані з європейськими маркетингові стандарти для
забезпечення сталого постачання та споживання продуктів сільського господарства, а також вдосконалена
система корпоративного управління, яка інтегрує стійкість у корпоративні стратегії харчової промисловості.
Варто розробити Кодекс поведінки відповідального бізнесу та маркетингу, який би зобов’язував харчові
компанії та торгівельні організації здійснювати конкретні дії щодо охорони здоров'я та сталого розвитку. Переходу на здоровіші дієти сприятиме переформування харчових продуктів відповідно до рекомендацій щодо
здорових, стійких дієт, зменшення їх екологічного сліду та споживання енергії, а також адаптація маркетингових та рекламних стратегій з урахуванням потреб найбільш уразливих споживачів. У тому числі шляхом встановлення профілів поживних речовин для обмеження просування (через харчові чи медичні претензії) продуктів з високим вмістом жиру, цукрів та солі.
Таке явище, як харчове шахрайство, ставить під загрозу стійкість харчових систем, дезінформуючи споживачів
та заважаючи їм робити усвідомлений вибір, тим самим підриваючи безпеку харчових продуктів, справедливу
комерційну практику, стійкість ринків продовольства. Потрібна Політика нульової толерантності до харчового шахрайства та ефективні засоби стримування.
Упаковка харчових продуктів відіграє ключову роль у стійкості продовольчих систем. Потрібно розробити
законодавство про матеріали щодо їх контактів із харчовими продуктами для підвищення безпечності харчових продуктів та охорони здоров’я населення (зокрема, зменшення використання небезпечних хімічних речовин). Таке законодавство має стимулювати використання інноваційних та стійких рішень для упаковки з використанням екологічно чистих, повторно використовуваних та вторинних матеріалів, сприятиме зменшенню
харчових відходів.
Для підвищення доступності інформації потрібно задіяти нові способи надання інформації споживачам, включаючи цифрові.
Форум для майбутнього сільського господарства (FFA 2021) до Саміту ООН з продовольчих Систем рекомендував також запровадити централізований збір та управління даними. Наприклад, шляхом створення національної та регіональних продовольчих рад, які можуть бути централізованим органом для консультування
всіх сторін та створення протоколів для керівництва переходами харчових систем, включаючи вимірювання
даних та сертифікацію.

Як це може працювати

КОМПАС СТІЙКОСТІ ХАРЧОВИХ СИСТЕМ
Це новий інструмент для допомоги у прийнятті рішень
та розробці політики стійкості агровиробництва. Він
пропонує структуру, засновану на міждисциплінарному підході, що робить можливими рефлексивні
оцінки та спрощує переговори щодо компромісів між
різними стейкхолдерами. Основними для Компаса
сталості харчових систем є 4 універсальні суспільні
цілі, що описують загальні бажані результати харчової системи: здорова, адекватна та безпечна дієта
для всіх; чиста і здорова планета; системи харчування, що підтримують загальне благополуччя і є економічно стабільними; справедливі, етичні системи
харчування.
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Компас допомагає знайти відповіді на питання,
які виникають при виборі їжі:
Чи можу я собі це дозволити?
Чи це здорово та безпечно?
Чи це не шкодить навколишньому середовищу
чи благополуччю тварин?
Хто її виготовив і в яких умовах?
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2 ЗМЕНШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ВТРАТ ТА ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
Ключовим фактором для зменшення тиску на довкілля та харчової безпеки є скорочення відходів. За даними
ФАО приблизно 1/3 світової їжі щороку втрачається або марнується у процесі переробки, транспортування,
роздрібного продажу та споживання, утворюючи парникові гази та харчові відходи, які заповнюють сміттєві
звалища світу. Останні оцінки європейського рівня харчових відходів показують, що 70% харчових відходів
ЄС виникає в побутовому, громадському та роздрібному секторах, а решта 30% припадає на виробництво та
переробку.
Розрізняють продовольчі втрати та харчові відходи – це різні поняття, оскільки йдеться про явища, які відбуваються на різних етапах ланцюга створення вартості. «Продовольчі втрати» відбуваються до того, як їжа
потрапляє до споживача, як ненавмисний результат сільськогосподарських процесів або технічних обмежень
на етапах виробництва, зберігання, переробки та розподілу. «Харчові відходи» – це якісна їжа, придатна до
споживання, яка свідомо відкидається на етапах роздрібної торгівлі та споживання. Цілі сталого розвитку
ООН передбачають зменшення наполовину глобальних харчових відходів на душу населення на рівні
роздрібної торгівлі та споживання до 2030 року, а також зменшення втрат продовольства в ланцюгах виробництва та постачання.
Для цього необхідно:
Зробити ланцюжок постачання продуктів коротшим, більш стійким та інклюзивним

Розробити та реалізувати політики та плани дій для
фермерів, приватного сектора та громадянського
суспільства для переходу до більш ефективних та
стійких систем виробництва та споживання

Необхідне прийняття національних юридично обов’язкових цілей скорочення відходів, що сприятиме обмеженню негативного впливу ланцюга постачання продовольства на довкілля та клімат, а отже сприятиме створенню більш стійкої системи харчування. Потрібно переглянути стандарти щодо маркування дати («вжити
до» та «найкраще до»), щоб уникнути непотрібного викидання харчових продуктів, пов’язаного з неправильним розумінням значення цих дат.
Можливі політичні та економічні інструменти для запобігання утворення та скорочення відходів на рівні споживачів:
Ціноутворення та економічні стимули в якості винагороди за запобігання утворенню відходів, повернення/повторне використання предметів та переробку
Економічні стимули для скорочення відходів, включаючи схеми повернення депозитів (наприклад,
для скляних пляшок)

Тарифи на збір відходів, які стимулюють
домогосподарства запобігати утилізації відходів
або збільшувати переробку, а також допомагають
змінювати моделі виробництва та споживання на
більш стійкі
Штрафи/оподаткування (або навіть заборона) на
предмети одноразового використання, зокрема, з
пластику та полістиролу

Як це може працювати

У рамках стратегії «Від ферми до виделки» Єврокомісія започаткувала Центр запобігання втратам їжі
та відходам ЄС – «єдине вікно» для зацікавлених
сторін. Веб-сайт має сприяти обміну знаннями та
досвідом, а також поширенню різноманітних ініціатив, які здійснюються для уникнення харчових втрат і

харчових відходів, щоб надихнути та стимулювати
подальші дії на місцях у всьому ЄС та за його
межами.
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Необхідні заходи для просування стійких та соціально відповідальних методів виробництва та циркулярних
бізнес-моделей у харчовій промисловості та роздрібній торгівлі, в тому числі в малих і середніх підприємствах. Розгортання циркулярної та стійкої біоекономіки надає нові можливості для бізнесу, наприклад, пов'язані з використанням харчових відходів.

Як це працює

ПРИКЛАДИ ІННОВАЦІЙ, ЯКІ ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У БІЗНЕСІ
ТА МАЮТЬ ЗНАЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРЧОВИХ
ВІДХОДІВ У ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
 95% рослинної клітковини залишається в м’якоті

при приготуванні соку холодного віджиму. Компанія «Pulp Pantry» (США) використовує цю м’якоть
для виготовлення поживних та корисних снеків.
Також вони переробляють овочеву м'якоть на
чіпси – це не тільки скорочення харчових відходів,
але й здорова альтернатива картопляним чіпсам,
де багато клітковини й мало вуглеводів

 Компанія «ReGrained» (США) «рятує» поживне

зерно, створене в процесі варіння пива, і переробляє його в борошно SuperGrain+ за своєю запатентованою технологією. З борошна виготовляють
поживні батончики (Honey Cinnamon IPA Immunity
Bar, Chocolate Coffee Stout Energy Bar і Blueberry
Sunﬂower Saison Antioxidant Bar), від пікантного до
солодкого смаків, та планують розширення асортименту

 Компанія «Lumitics» (Сінгапур) допомагає харчо-

вій галузі скоротити відходи за допомогою
пристрою, що фотографує, зважує та аналізує
всю їжу, яку кидають у смітник. За отриманими
зображеннями визначають, наприклад, скільки
бутербродів викидають, як часто і скільки вони
коштують

 Компанія «Barnana» (США) «рятує» банани: вико-

ристовуючи сімейний рецепт фірмових бананових
закусок, перетворює банани на снекі, печиво та
чіпси. Наразі вони вже врятували 100 мільйонів
бананів

24

 Фінська компанія «Too Good To Go» розробила

спеціальний додаток, що поєднує підприємства та
споживачів, які хочуть боротися з харчовими
відходами. Ресторани, готелі, супермаркети та
інші заклади харчування можуть запропонувати в
ньому залишки продуктів, а споживачі можуть їх
придбати. У додатку різноманітні пропозиції,
починаючи від залишків «шведського столу» і
свіжих товарів, у яких закінчується термін продажу, до повного харчування

 Компанія «FoodMaven» (США) «рятує» криві

огірки. Вони продають надлишкові або «несправні» високоякісні місцеві продукти у ресторани та
їдальні – криві огірки, дрібну (але смачну) полуницю, подряпані помідори тощо

 Компанія «Imperfect Produce» (США) поставляє

«потворні» продукти споживачам. Понад 20%
фруктів та овочів, вирощених в Америці, ніколи не
виходять з ферми, оскільки вони зовнішньо недостатньо досконалі для стандартів продуктових
магазинів. Мільярди фунтів змарнованих продуктів щороку – продуктів, так само поживних і
смачних, але трохи інакших на вигляд

 Компанія «Real Ale» (Великобританія) збирає

непроданий хліб у роздрібних торговців та з дрібних пекарень та виготовляє ель преміум-класу
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Як це може працювати

ЗМЕНШИТИ ХАРЧОВІ ВІДХОДИ У ДОМОГОСПОДАРСТВІ – ПРОСТО
 Купуй розумно: перед виходом в магазин перевір,

 Не викидай недоїдки, використовуй для наступ-

 Накладай менші порції вдома, та ділись великими

 Даруй надлишки до банків їжі, або менших ініціатив

що вже є дома, та купуй тільки те, що потрібно
порціями в ресторані

 Купуй «потворні» овочі та фрукти, вони такі ж

смачні, як і красиві

 Пам’ятай про строки зберігання «вжити до», мар-

кування «найкраще до» означає що найкраще
вжити до цієї дати, але і після неї їжа може бути
безпечною

них страв

 Організуй холодильник таким чином, щоб скла-

дати нову їжу в кінець полички, а давнішу пересувати вперед

 Компостуй

3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСТАЧІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ПІД ЧАС КРИЗ
Світові ланцюги постачання харчових продуктів зазнали серйозних та непередбачуваних розладів під час
кризи COVID, показавши, що постачанню продовольства та продовольчій безпеці можуть загрожувати також
інші зовнішні ризики, серед яких зміна клімату, виснаження природних ресурсів, кіберзагрози, геополітичні
зрушення.
Потрібний план дій у надзвичайних ситуаціях та механізм реагування на зразок Європейського механізму
готовності та реагування на кризи продовольчої безпеки (EFSCM). План дій у надзвичайних ситуаціях має
покращити резистентність до криз сільського господарства, виробництва аквакультури, рибного та харчового
секторів, поєднавши їх діяльність з ініціативами в таких сферах, як охорона здоров’я, транспорт, енергетика,
ІТ, торгівля тощо.

Співдружність виробників і споживачів
Вибір здорової та екологічно дружньої їжі є однією з найпотужніших дій, які людина може вжити для збереження і власного здоров’я, і природного середовища, водночас допомагаючи розвитку свідомого й кліматично
відповідального сільського господарства.
Підвищення амбіцій Національних дієтичних рекомендацій може допомогти створити узгоджену політику
охорони здоров’я, сільського господарства та продовольства, щоб політичні заходи та індивідуальний вибір
харчових продуктів рухалися в одному напрямку, а поведінка змінювалась зверху вниз та знизу вгору.
За останні кілька років, під тиском зміни клімату та пандемії проявились слабкі ланцюги поставок, на які
спирається більша частина промислової продовольчої системи. Проте, завдяки скороченню ланцюгів поставок було розроблено різноманітні інноваційні способи поставок продукції від локальних виробників місцевим
громадам, шляхом створення локальних харчових ланцюжків та систем. Короткі ланцюжки поставок є
життєздатними робочими альтернативами промисловим моделям. В них є різноманіття позитивних ефектів:
більша стійкість та інклюзивність, менший вплив на довкілля (в тому числі завдяки зменшенню залежності від
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перевезення на великі відстані), розвиток місцевих громад та їхніх бізнес ініціатив. Локальні харчові ланцюжки
та системи стали вже трендом у країнах ЄС, створюються вони й у нас.

Як це працює

ЕКОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ У СПІВДРУЖНОСТІ:
ФЕРМА – РЕСТОРАН – ПЕРЕРОБНИК ВІДХОДІВ – ФЕРМА
Органічне господарство кооператив «Родинний
добробут» розташоване за 100 км від Києва у селі
Великі Гуляки. На 20 гектарах городу та у власних
теплицях вирощують овочі та зелень, загалом 16
видів різних рослин. Вся продукція має європейський
органічний сертифікат «Органік Стандарт» з 2017
року. А ще тут живуть маленькі, але дуже працьовиті
жителі – бджоли. «Ми за те, щоб наші рослини запилювались органічно, щоб якомога більше процесів
відбувались природнім шляхом, – запевняють організатори. – У всіх процесах виробництва ми прагнемо максимально наблизитись до того, як це відбувається в дикій природі». Продукцію не тільки продають
у звичних торгівельних закладах, а ще збирають і
доставляють протягом доби набори-кошики на
замовлення, постачають у кілька київських ресторанів.
Компанія «GreenAge» забирає відходи із закладів
харчування, зокрема, саме харчові, найбільш складні для переробки. Для цього вони привозять до
закладів спеціальні, чистенькі, контейнери, навчають
персонал правильно розподіляти відходи, потім
забирають до себе наповнені біовідходами контей-

нери (замість них привозять знов чистенькі), подрібнюють на своїй станції сортування з додаванням
листя чи трави, роблять компост – напівфабрикат і
відправляють його дозрівати на ферму в «Родинний
добробут». А там знову – теплиці, город, бджоли-запилювачі, свіжа зелень та овочі, які поїдуть до київських ресторанів. Наразі співдружність ще не
пройшла повне коло, до ферми завезли тільки перші
дві машини компосту, по 10 тонн кожна, але вже
порахували, що матимуть приблизно 10 тонн
компосту на тиждень, що повністю задовольнить
потреби господарства. «Біовідходами ніхто не хоче
займатися, бо це дуже складно, ми єдині в Києві, –
зауважує Артем Миргородський, засновник
«GreenAge». – А потреба на такий продукт величезна, хоча, може й не дуже видима. В Україні бракує
органічних добрив, а попит великий. Наш продукт
виходить у 7 разів дешевше за біогумус. І у рестораторів дуже позитивне ставлення до нашої програми».
До програми охоче долучаються популярні заклади
харчування, особливо ті, що націлені на інновації та
майбутнє.

Висновки наших досліджень візуалізовані в Дорожній карті, яку ми пропонуємо взяти до уваги всім,
хто цікавиться можливістю впровадження найкращого світового досвіду в Україні. Чи готові українські
урядовці та бізнес скористатися наявними можливостями та взяти на озброєння ідеї? Як подолати
перешкоди на шляху зелених трансформацій? І взагалі – як нам об’єднати зусилля всіх зацікавлених
та відповідальних осіб, щоб рухатися далі швидко й ефективно, – це залежить сьогодні від нас усіх.

26

Український зелений шлях від ферми до виделки: крок за кроком

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».

Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне
партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і
прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і
процві-тання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і
свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами
ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, що з 1990-го року
допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 тисяч проектів, до реалізації яких долучилися понад 60 тисяч активістів та організацій України на суму понад 200 мільйонів доларів США.
Сайт: www.irf.ua

