
Сади Перемоги – твій внесок 
до перемоги України!

Сади Перемоги ‐ всеукраїнська ініціатива, спрямована на 
ефективне використання доступних земельних ділянок і 
спрямування ресурсів для вирощування продуктів 
харчування 



У 2022/23 році кількість людей, 
які страждають від недоїдання, 

може збільшитися на 8‐13 
мільйонів людей
(за даними FAO)

Війна в Україні 
призведе до 
глобальної 
продовольчої кризи

https://www.reuters.com/world/un‐agency‐warns‐ukraine‐war‐could‐trigger‐20‐food‐price‐rise‐2022‐03‐11/

ООН попереджає, що війна в Україні може
спричинити підвищення цін на продукти

харчування на 20%



Окупанти знищують 
продукти

• 12 березня о 3:50 в п. Квітневе 
(Київська область) окупанти 
знищили склад замороженої 
продукція МХП. 
• Знищено продукції на суму 
близько 230 млн грн. 
• Це був найбільший склад 
України для зберігання 
замороженої продукції.



Окупанти знищують 
с/г техніку

• в Броварському районі 
(Київська область)

• в Мелітопольському районі 
(Запорізька область)

• в Прилуцькому, Ніжинському, 
Новгород‐Сіверському районах 
(Чернігівська область)

• в низці районів Херсонської та 
Харківської областей



Загроза голоду для 
українців

За попередньою оцінкою, внаслідок 
війни, яка може затягнутись:
• майже 30% населення 
потребуватиме життєво
необхідної гуманітарної 
допомоги

• конфлікт загалом безпосередньо 
торкнеться близько 18 млн осіб

• понад 7 млн стануть внутрішньо‐
переміщеними особами



Російська загроза для сільського господарства

• Третина с/г угідь скоріш 
за все не буде засіяна

• Потенційні втрати с/г 
продукції за різними 
групами складають від 
32 до 71%

• Найбільші ризики: 
гречка, пшоно, горох, 
жито, ячмінь, цибуля, 
помідори, баклажани; 
молочна та м`ясна 
продукція з великих 
ферм



Сади Перемоги – наша відповідь окупантам

• Кожне селянське домогосподарство, 
• Кожна сім`я ВПО, яка переселилась у село, 
• Кожна міська сім`я, яка має дачу чи город, 
• Кожна територіальна громада, яка має комунальні 
землі 

повинні включитись у програму самозабезпечення 
харчовими продуктами, обробити, засіяти/засадити 

свої земельні ділянки – «Сади Перемоги»



Сади Перемоги –
це про різне!



Сади Перемоги в Канаді

Акція «Сад в кожен дім» — організована 
Міністерством сільського господарства у 1917 р.

Домовласників заохочували до садівництва, а 
також до утримання курей у своїх дворах з 
метою збору яєць.

Запроваджено навчальну програму з 
садівництва в школах.

Результати: 
209 200 Садів Перемоги по всій країні
У 1944 році було вироблено 57 000 тонн овочів



Сади Перемоги в США

До травня 1943 року в США було 18 мільйонів садів 
перемоги:

12 мільйонів у містах 
6 мільйонів на фермах.

У 1944 році у Садах Перемоги вирощено 9,1 млн. т. 
фруктів та овочів, що дорівнювало річному 
комерційному обсягу свіжих овочів



Діяльність
проекту
SURGe



• Визначення працівника, відповідального за 
реалізацію проекту від  кожного з міністерств

• Фахівці, яких можна залучити до командної 
роботи

• Просування необхідного нормативного 
регулювання

• Допомога громадам у постачанні необхідного 
посівного матеріалу, техніки

• Допомога в організації комунікацій з ОДА і 
територіальними громадами

• Популяризація Садів Перемоги через власні та 
партнерські комунікаційні ресурси

Участь ЦОВВ: 
МінРегіон/Мінагро



• Визначення працівника, відповідального за 
координацію розвитку Садів Перемоги в області

• Допомога з оперативним вирішенням земельних, 
майнових питань в умовах воєнного стану

• Допомога у отриманні посівного матеріалу, ПММ 
для комунальних підприємств, що засіватимуть 
круп’яними культурами комунальні землі

• Допомога у поширенні інформації через 
регіональні ЗМІ, сайти ОДА та інші ресурси про 
необхідність участі  людей у Садах Перемоги 

• Орієнтування територіальних підрозділів ЦОВВ у 
підтримку діяльності за проектом Сади Перемоги у 
громадах

Участь ОДА/ВА



1. Використання комунальних земель для 
вирощування передусім круп’яних культур для 
установ громади: школи, ДНЗ, лікарні, будинки 
для літніх людей та для допомоги 
малозабезпеченим  групам населення (через 
комунальні підприємства або партнерства з 
малими фермерами).

2. Просвітницька робота із жителями громад та ВПО, 
заохочення та підтримка суттєвого нарощування 
виробництва харчових продуктів в індивідуальних 
домогосподарствах, на дачах, ділянках під 
забудову, які не використовуються, на щойно 
відведених під городи землях . 

Територіальні 
громади: два 
напрями роботи



1. Підготувати і провести відкрите розширене 
засідання виконкому ‐ про продовольчу безпеку 
громади

2. Оцінити потреби громади у продовольстві та 
можливості самозабезпечення

3. Провести роз`яснювальну роботу серед 
домогосподарств про важливість виробництва 
більшої кількості продовольства

4. Зібрати нагальні потреби домогосподарств  у 
підтримці

5. Прийняти місцеву програму “Сади перемоги”
6. Звернутися до міжнародних партнерів (міст‐

побратимів) за допомогою у вигляді обладнання, 
малої техніки для Садів Перемоги

Територіальні 
громади: кроки



Оцініть потреби у продуктах і можливості їх забезпечення 
(врахуйте реальну кількість населення)

Назва продукту
Норма 

споживання
/ особу

Населення Оціночна 
потреба

Кількість 
проданого 
продукту за 
попередній 

рік

Різниця +/‐

Можливий обсяг 
отримання 
продукту у 
громаді

М’ясо 53,8

Яйця 278

Молоко і 
молокопродукти

201,9

Хліб і крупи 96

Оцінити кількість спожитого продукту закупленого жителями можна 
через магазини, що працюють у громаді



Покинуті хати і городи при них –
резерв, який можна використати



Роздані під забудову і неосвоєні ділянки



Незабудовані і незабруднені території 
промислового призначення покинутих заводів



• Агенції регіонального розвитку, громадські 
організації, асоціації ОМС – вони знають, як писати 
грантові проекти, шукати гуманітарну і 
консультаційну допомогу.

• Місцевих фермерів – у них може бути зайве 
насіння і вони ним можуть поділитись.

• Ваших земляків, які тимчасово повернулись в 
громаду – вони знають, як можна організувати 
комунікації чи підприємництво.

• Ваших іноземних партнерів – міста‐побратими, 
організації транскордонного співробітництва, 
програми МТД, тут часто можна досить швидко 
отримати підтримку.

• Вчителів – вони можуть впливати на дітей і їхніх 
батьків.

Залучіть до Садів 
Перемоги інших



1. Загальна інструкція дій у громаді із 
започаткування програми “Сади Перемоги”

2. Презентація для ілюстрації необхідності 
наростити індивідуальне виробництво харчових 
продуктів у громаді

3. “Овочевий калькулятор” для оцінки потреб у 
овочах для домогосподарства

4. Практичний порадник з організації Садів 
Перемоги у домогосподарствах (як краще 
організувати город)

Готується:
Технологічні поради з вирощування 
основних овочевих культур у 
домогосподарствах 

Яка інформація 
уже доступна?



1. Веб‐сайт ініціативи
www.sadyperemohy.org

2. Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/SadyPeremohy
https://www.instagram.com/sady_peremohy/

Де отримати 
інформацію?



1. Громади, які подали заявки до ОВА на підтримку, 
готові засіяти круп’яними культурами 371 га 
комунальних земель 

2. Значні потреби у насінні:  гречка – 10,2 т, ячмінь –
6,5 т, пшениця яра – 7,9 т, цибуля саджанка – 10,1 т. 

3. Велика потреба у добривах, оскільки громади 
ніколи не займались вирощуванням с/г продукції

4. Для закупівлі насіння і добрив внесені зміни у 
Постанову КМУ № 590 про можливість здійснення 
оплати з місцевого бюджету

5. Доцільним є запровадження субвенції на Сади 
Перемоги з державного бюджету. 

Важливим є факт підтримки, а не сума!

Сади перемоги у 
громадах 
Хмельницької 
області: перші 
результати



Росія хоче нас винищити за 
допомогою зброї та штучного 
голоду

Сади для Перемоги!

Від зброї нас захищають Збройні Сили України

Наше завдання ‐ забезпечити себе і всіх, хто на передовій 
достатньою кількістю якісних продуктів, які ми виростимо у 
Садах Перемоги!


