
Презентація
Клубу Закоханих у сад
Як створити земний рай своїми руками
Петро та Надія Трофименко 



План презентації

1. Яким має бути сад?

2. Для чого ми створили Клуб Закоханих у сад?

3. Наповнення Клубу:
○ навчальна програма - шлях до райського саду
○ спільнота – власна соціальна мережа Клубу
○ вебінари з топ-експертами по садівництву
○ спільні проекти за принципом “Свій до свого по своє”

4. Що ми пропонуємо? Йти до мети разом з нами

5. Останній термін для вашого рішення – 27 лютого!



1. Яким має бути 
сад?

Презентація Клубу Закоханих у сад 

Природний сад = Рай на землі!

● Самодостатній
● Різноманітний: 

○ дарує красу та радість, 
○ плоди та здоров’я, 
○ душевний спокій тощо

● Для нащадків, родовий
● Такий, що приносить дохід
● Де відчуваєш єднання з 

природою та світом



Клуб – як шлях до саду вашої мрії! 



2. Для чого ми 
створили Клуб?

Презентація Клубу Закоханих у сад 

● Як відповідь глобальному 
хаосу на планеті

● Для глобальної мети, 
спільного майбутнього: 
Земля – прекрасний сад



Важлива передумова створення Клубу

“Світ стикається з загрозами,
 пов’язаними з геополітичною 

напруженістю, змінами клімату, 
глобальною недовірою і 
зловживаннями новими 

технологіями. Ці чотири вершники 
Апокаліпсиса можуть поставити 
під загрозу кожен аспект нашого 

спільного майбутнього…“
Антоніу Гутерріш, генеральний 

секретар ООН, сiчень 2020 року



Наша відповідь 4-м вершникам Апокаліпсісу

За допомогою технологій та спільнот 
нашого Клубу можна протистояти цим 
вершникам Апокаліпсиса: 
створити децентралізовані місцеві 
осередки людей, що проживають у 
своїх прекрасних садах – автономних 
садибах – та підтримують один одного 
у важкі часи, 
колективним розумом шукають шляхи 
виходу з теперішньої ситуації та, й 
взагалі, технократичного напрямку 
розвитку людства.



Глобальна мета, велика ідея Клубу

Ми хочемо, щоб мільйони пар рук 
людських доторкнулися землі з мрією 
про створення свого райського саду, – 
маленького оазису на Землі.

Ми мріємо про прекрасне майбутнє 
нашої планети, в якому більшість людей 
живуть у садах – своїх садибах, де 
щасливі сім’ї народжують та виховують 
своїх дітей, де створено найкращі умови 
для життєзабезпечення людського роду, – 
цілющі повітря, вода та плоди, а також 
багаторічні рослини, які створюють для 
кожної сім’ї  їхній Простір любові.



3. Наповнення 
Клубу

Презентація Клубу Закоханих у сад 

● Навчальна програма

● Спільнота, власна 
соціальна мережа

● Синергія, спільні проекти 
за принципом “Свій до 
свого по своє”

● Вебінари з топ-
експертами по 
садівництву



Навчальна программа



Спільнота, власна соціальна мережа



Синергія, спільні проекти “Свій до свого по своє”



Вебінари з топ-експертами по садівництву

Березень Квітень Травень

04.03 – Ксенія Печій “Стильний 
сад малого догляду із 
природним акцентом”

11.03 – Марія Газнюк “Сад без 
затрат – багатоярусність та 
різноманіття у саду”

18.03 – В. Вєтроградський 
“Догляд за деревами молодого 
та поважного віку на приватній 
ділянці”

25.03 – М. Тетерук “Біологічний 
захист рослин в органічному 
плодово-ягідному саду”

01.04 – В’ячеслав Францішко 
“Рідкісні плодові та ягідні 
культури: вирощування, 
догляд, використання”

07.04 – Володимир Розум 
“Теплі грядки Розума у 
природних садах”

14.04 – Віталій Воронцов 
“Біодинаміка як філософія 
піклування про землю, або як 
отримати найякісніші врожаї”

22.04 – Олена Кузнецова 
“Сучасний сад. Змішані 
посадки або “нова хвиля”

06.05 – Петро Рековець “Як 
створити декоративний сад, 
без зайвих затрат, підібрати 
деревні культури”

13.05 – Олена Бальжик 
“Історія саду своєї мрії – місце 
творчості, експериментів і 
спілкування з природою”

20.05 – В. Меженський 
“Різноманіття нетрадиційних 
плодових рослин: ягідні”

27.05 – Тетяна Шмаглюченко 
“Вирощування та захист 
органічного винограду”



Ксенія Печій (Ksenia Nichols), Львів

Вебінар №1

Стильний сад малого догляду із 
природним акцентом
4 березня 

Ландшафтний дизайнер, досвід 27 
років. Любить сади з біорозмаїттям, 

що надають прихисток комахам і 
дрібним тваринкам. 



Марія Газнюк, Київська обл.

Вебінар №2

Сад без затрат – 
багатоярусність та різноманіття 
у саду
11 березня 

Куратор колекціі пряно-смакових 
рослин НБС ім.М.М.Гришка. Засновник 

пермакультурного центру Сад душі, 
30 років досвіду природного саду.



Володимир Вєтроградський, Київ

Вебінар №3

Догляд за деревами молодого 
та поважного віку на приватній 
ділянці. Міфи та реальність
18 березня 

Професійний арборист з 24-річним 
стажем, природолюб. Має велику 

практику, найсучасніші технології по 
роботі з деревами.



Микола Тетерук, Одеса

Вебінар №4

Біологічний захист рослин в 
органічному плодово-ягідному 
саду
25 березня 

Фахівець із біологічного захисту 
рослин – понад 20 років досвіду по всій 

Україні. Директор ТОВ Біо Центр. 
Консультант з органічного 

виробництва (Органік Стандарт).



В’ячеслав Францішко, Хмельницька обл.

Вебінар №5

Рідкісні плодові та ягідні 
культури: вирощування, догляд, 
використання
1 квітня 

Садівник із 40-річним стажем, 
власник розсадника “Подільська 
Розкіш”. Колекціонер рідкісних 

плодових дерев та ягідних кущів, один 
з найкращих в Україні



Володимир Розум, Тернопільська обл.

Вебінар №6

Теплі грядки Розума у 
природних садах
7 квітня 

Садівник-аматор, винахідник. Автор 
“теплих грядок Володимира Розума”, 

що прискорюють створення 
природного саду у кілька разів



Віталій Воронцов, Київ

Вебінар №7

Біодинаміка як філософія 
піклування про землю, або як 
отримати найякісніші врожаї
14 квітня 

Агроконсультант, спеціаліст з 
біодинаміки, керівник Центру 
Прикладного Біодинамічного 

Землеробства



Олена Кузнецова, Харківська обл.

Вебінар №8

Сучасний сад. Змішані посадки 
або “нова хвиля”
22 квітня 

Керівник студії ландшафту 
Urbanscape, ландшафтний дизайнер, 
біолог, геоботанік, автор міських та 

приватних садів



Петро Рековець, Київ

Вебінар №9

Як створити декоративний сад, 
без зайвих затрат, підібрати 
деревні культури
6 травня

Дендролог з 30-літнім стажем, голова 
правління Київського ландшафтного 

клубу, автор понад 100 публікацій. 
Викладач дендрології у Європейській 

Школі Дизайну



Олена Бальжик та Олексій Іванов, Київ

Вебінар №10

Історія саду своєї мрії – місце 
творчості, експериментів і 
спілкування з природою
13 травня 

Ландшафтний дизайнер, досвід 20 
років. Фірма TERi-TORi, дизайн парку 

Roshen. Публікації у багатьох 
ландшафтних журналах



Володимир Меженський, Київ

Вебінар №11

Різноманіття нетрадиційних 
плодових рослин – ягідні 
культури
20 травня 

Доктор с/г наук, професор кафедри 
садівництва НУБіП. Автор багатьох 

книг. Автор 13 сортів глоду, дерену, 
обліпихи, японської айви й садової ірги.



Тетяна Шмаглюченко, Одеська обл.

Вебінар №12

Вирощування та захист 
органічного винограду
27 травня 

Співвласник та менеджер компанії 
“Шалені доли”, що вирощує органічний 
виноград. Третій рік поспіль їхня Лівія 

– переможець на виставці-конкурсі 
«Виноградний калейдоскоп»



Ми пропонуємо йти до мети разом з нами

● Досвід з природними садами: 
○ власний сад 1 га 
○ понад 20 проектів природних 

садів
○ ботанічні подорожі: майже 50 

найкращих садів Європи

● 6 років власна онлайн-школа
● Петро: 13 років досвіду 

організації Клубу органічного 
землеробства

● Власний розсадник рідкісних 
дерев та чагарників



Вартість клубного абонементу



Останній термін 
для вашого 
рішення

Презентація Клубу Закоханих у сад 

● 27 лютого завершуємо 
набір учасників Клубу 
Закоханих у сад

Наступний раз можна буде 
приєднатися через 3 місяці

Приймайте рішення сьогодні!

⬇
Будемо раді бачити вас серед 
членів Клубу Закоханих у сад



Дякуємо за увагу

Наші контакти:

Закохані у сад

+38 (066) 403-13-96
+38 (067) 754-06-78

Веб-сайт: ilovesad.com

Фейсбук сторінка: 
facebook.com/lsadcomua

https://ilovesad.com/
http://www.facebook.com/lsadcomua/

