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Екологічна культура стає важливим чинником розвитку суспільства. Ще якихось
20-30 років тому людство не усвідомлювало у повній мірі, що динаміка
цивілізаційного розвитку може призвести до катастрофічних наслідків для екосистем
планети Земля. Людство не може собі дозволити жити «в борг» у природи, дбати лише
про економічне зростання та задоволення своїх потреб. За таких умов треба
формувати відповідальність у ставленні до довкілля, адже така безтурботність не
залишиться безкарною. Порушення балансу між людиною і довкіллям може призвести
до катастрофічних наслідків, і ми повинні дбати про те, щоб відновити гармонію у
стосунках між Землею і Людиною. У результаті різноманітних процесів виробництва і
споживання сировина та природні ресурси перетворюються на відходи.
Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії, і, що вищий
рівень розвитку, то більше слідів її діяльності, у вигляді відходів, залишаються на
Землі. І якщо сьогодні без відходів людське життя, нажаль, уявити ще не можна, то
треба принаймні зменшити їх кількість, знизити ту шкоду, яку вони чинять усьому
живому. Одним із найпотужніших знарядь, що допомагає суспільству досягти
збалансованого (сталого) розвитку, є освіта. У цьому контексті роль освіти полягає у
навчанні дітей розумінню зв’язків між природним середовищем та суспільством: як
вони функціонують, наскільки залежать одне від одного, як впливають на нас. Зерна
такого розуміння, посіяні в учнівські роки, проростуть у новому поколінні позицією
свідомих небайдужих громадян.

Тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, які утворюються в процесі життя і
діяльності людини та накопичуються у житлових будинках, громадських,
навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах і не мають подальшого
використання за місцем їх утворення.
Діяльність людини зумовлює утворення твердих побутових відходів. Газоподібні
та рідкі відходи швидко поглинаються природним середовищем, на відміну від них,
тверді відходи асимілюються десятки та сотні років. Зараз один житель у середньому
продукує 200-300 кг/ рік ТПВ, при цьому їхня кількість щорічно збільшується на
3−5%. У даний час маса потоку ТПВ, що поступає щорічно в біосферу, досягла майже
геологічного масштабу і складає близько 400 млн. тонн на рік, що негативно впливає
на санітарно-епідеміологічне благополуччя населених пунктів. В Україні щороку
утворюються до 1,5 млрд. тонн твердих побутових відходів. Загалом в країні
накопичилось до 30 млрд. тонн. Звалища відходів займають більше 150 тис. га. Об’єм
утворення твердих відходів в Україні в 6,5 разів більший ніж в США і в 3,2 рази ніж в
країнах ЄС. Загалом, звалищами зайнято більше 7% територій нашої країни.
Середньостатистична тернопільська сім’я, що складається з 4 осіб, викидає 10,5 кг
різних відходів і сміття протягом тижня. Якщо провести нескладні математичні
обрахунки, то ми побачимо, що в середньому за рік (52 тижні) одна особа продукує
136,5 кг відходів (52∙2,6 кг). Тоді в Тернополі за рік утворюється 29757000 кг твердих
побутових відходів
(218000 (населення Тернополя)∙136,5=29757000 кг).
Тверді побутові відходи поділяються на:
відходи одноразового використання: батарейки, термометри, поламана
побутова техніка, комп’ютери, тара від засобів побутової хімії, лампи.
відходи багаторазового використання: папір, склотара, пласт, ганчір’я,
алюміній, залізо, мідь, гума, старі меблі, одяг.
Переробка відходів з використанням сучасних екологічно чистих технологій,
зокрема утилізації сміття - дуже ефективний спосіб рішення проблеми, але для цього
необхідно змінити звичне поводження людей, оскільки господарське сміття
необхідно сортувати, збираючи окремо харчові відходи, метал, папір і скло так, як
проблема відходів має високу гостроту через низьку швидкість їхнього розкладання.

Чи відомо вам?
 1 тонна макулатури зберігає від вирубування 17 дерев.
 1 тонна вторинних полімерів (поліетилен) економить 16 тон
сирої нафти.
 Папір ринуться через 2-10 років, консервні бляшанки майже за
100 років, поліетиленові матеріали - за 200 років, пластмаса - за 500 років,
а скло для повного розкладу вимагає 1000 років).

ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНО СОРТУВАТИ СМІТТЯ ТА ПОБУТОВІ
ВІДХОДИ?
1. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище, адже токсичні
відходи можуть забруднювати повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води.
2. Усунення небезпек для здоров’я людини, що спричиняють підвищення рівня
захворювань населення, таких як алергія, захворювання верхніх дихальних шляхів,
патології вагітності й пологів, зростання кількості дітей з уродженими хворобами, а
також високою часткою загострення хронічних захворювань і виникнення злоякісних
новоутворень, пов’язаних з впливом хімічних канцерогенів.
3. Економія коштів. Якщо відходи своєчасно відсортовувати або багаторазово
використовувати, то споживачеві не треба платити за вивіз та складування сміття.
ЯК СОРТУВАТИ І ЩО КУДИ КЛАСТИ?

Яким чином сортують відходи
(зі світового та європейського досвіду)
Німеччина
Роздільне збирання відходів практикується понад
15 років. На вулицях міст можна побачити 10-15 видів
кольорових контейнерів для різних видів відходів.
Сьогодні ця країна має найкращі показники з
повторного використання ресурсів.
Чехія
У цій країні відходи сортують за трьома видами:
папір, пластмаса й скло. Останнім часом окремо
збирають також картон (або паперову тару) і
біовідходи — залишки біологічних відходів приватних
господарств.
Міська влада координує розміщення поблизу житлових будинків
кольорових контейнерів, у які жителі вміщують заздалегідь сортовані відходи.
Чехія запозичила принцип фінансування «Зелений пункт» (Grunne Punkt), що діє
в багатьох європейських країнах: «платить той, хто забруднює». Тобто,
виробники споживчих товарів, які використовують для своєї продукції тару,
повинні здійснювати внески у загальний фонд. З цього фонду субсидуються
підприємства з утилізації відходів або формуються інвестиції у розвиток
переробної інфраструктури.
У США та Європі 95-97% відходів підлягає вторинній переробці. Лише 2%
відходів утилізується — надходить на екологічно безпечні полігони для
захоронення або на сміттєспалювальні заводи.
Спираючись на європейську практику, найбільш ефективним визначено
сортування відходів на чотири фракції — скло, пластик, папір, та інші відходи.

Фахівці стверджують…





Кардинальним вирішенням проблеми сміття є рециклізація –
вторинна переробка відходів. У цьому випадку:
Макулатуру подрібнюють на паперову масу (пульпу), з якої знову
виробляють відповідні вироби;
Скло подрібнюють, плавлять і виготовляють нову тару;
Пластмаси переплавляють і виготовляють «синтетичну деревину» стійку
до біодеградації;
Старі автопокришки переплавляють для випуску нових гумових виробів.

Чи відомо вам?
 У Тихому океані утворився цілий острів із пластикового сміття,
площа якого дорівнює площі України. Від нього щороку гине близько
ста тисяч морських тварин.

Люди не живуть поодинці: ми всі є членами
суспільства. Суспільство забезпечує нас товарами,
дахом над головою, роботою, розвагами та великою
кількістю інших речей, потрібних людині. Водночас
забезпечення цих функцій відчутно впливає на
довкілля. Виробництво енергії, видобуток газу,
водопостачання, транспорт і сільське господарство
шкодять довкіллю так само, як гірнича промисловість,
будівництво та металургія. Разом із збільшенням
обсягів виробництва та споживання в країні постійно
зростає їхній вплив на довкілля. Їжа та напої,
приватний транспорт і житло (у тому числі
будівництво та споживання енергії) — це ті сегменти
споживання, які найбільше впливають на довкілля впродовж їхнього життєвого циклу.
Майже 4% таких відходів є шкідливими, тобто становлять загрозу для здоров’я
людини та для довкілля. В багатьох європейських країнах гостро стоїть проблема
належного збирання та безпечної утилізації відходів.
Динамічний розвиток промисловості та збільшення рівня споживання призвели
до стрімкого збільшення обсягів утилізації відходів. Близько 80% усіх відходів є
результатом сільськогосподарської, промислової або видобувної діяльності. Решта
20% відходів мають побутове походження, велику частину яких (пластик, метал,
папір, скло) можна відправити на вторинну переробку або більшість яких піддаються
біологічному розкладу (органічні матеріали).
Ефективний менеджмент у поводженні з відходами є альтернативою зловісній
перспективі для майбутніх поколінь «загрузнути» у купах бруду. Викликом для
людства є необхідність розірвати коло, що пов’язує економічне зростання з впливом
на довкілля, через надмірне споживання, незбалансоване використання природних
ресурсів і утворення відходів. Навряд чи можна вважати наявність комп’ютера в
кожній оселі показником економічного успіху, якщо одночасно ми продовжуємо
знищувати рідкісні види рослин і тварин, вирубувати ліси, руйнувати гори, забирати
воду з річок, вкривати асфальтом рівнини, змінювати клімат, забруднювати повітря та
шкодити власному здоров’ю.

Чи відомо вам?
 У I ст. до нашої ери ліси займали 51% площі сучасної України, степи
— 32%, луки — 0,5%, болота — 3%, водні угіддя — 4%, солончаки й
солонці — 2,5%, решта 7% — поселення та орні землі.
 Наприкінці XX ст. природна рослинність займала 30% території
України (ліси — 14%, степи — 0,5%, луки — 11%, болота — 1%, водні
угіддя — 2%, солончаки й солонці — 1,5%), орні землі, техногенні
ландшафти та поселення — майже 70%, тобто в 10 разів більше, ніж у I ст. до
нашої ери.

Виникла нагальна потреба у знаходженні та підтриманні розумної рівноваги у
складних зв’язках між економікою та екосистемами, потенціал яких не безмежний.
Забезпечення збалансованого (сталого) розвитку суспільства набуватиме дедалі
більшого значення й стане пріоритетом у міжнародній політиці.
Своєрідною екологічною бомбою для водозабезпечення м. Тернополя є
Малашівське сміттєзвалище.
Міське сміттєзвалище знаходиться на лівому схилі долини р. Серет на віддалі
біля 3 км від водозабору. Історія сміттєзвалища розпочалась з січня 1977 року. Проект
на влаштування не виготовлявся, обов'язкові для таких об’єктів геологічні і
гідрологічні дослідження не проводились. Розробка кар'єру велась із застосуванням
методу вибуху, що обумовлює велику ймовірність утворення тріщин в його підошві,
проте влаштування водонепроникного екрану основи сміттєзвалища не було виконане.
На даний час в районі водозабору сформувалась депресійна лійка. В її межах
розташовані тваринницькі ферми, кар’єри, сільськогосподарські угіддя.
Та найбільшу екологічну небезпеку становить міське сміттєзвалище. Цей об'єкт
є основним потенційним джерелом хімічного забруднення підземний вод для
м. Тернополя та навколишніх сіл. (Рис.1).

Рис.1 Проблемне сміттєзвалище
Особливо небезпечний вплив на довкілля мають небезпечні відходи.
Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші
небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для
навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують
спеціальних методів і засобів поводження з ними (Закон України «Про відходи»).
Небезпечні відходи складають близько 4%. їх нараховується понад 100
найменувань: барвники, розчинники, луги, ртуть, свинець, кадмій та їх сполуки.
• Джерелом ртуті може бути не лише розбитий медичний термометр чи інше
обладнання, а й лампи денного світла, електричні батарейки, батарейки для
електронних годинників. Одна батарейка може стати причиною забруднення 20
кубометрів ґрунту!

75% ртуті, що надходить у організм під час дихання, всмоктується у кров,
відкладаючись у клітинах печінки, нирок, мозку. Ви-водиться цей метал з організму
70 днів! Вплив ртуті призводить до ураження нервової системи, психічних розладів.
У свинцевих автомобільних акумуляторах міститься 8,5-9,5 кг свинцю. На їх
виготовлення витрачається 60% світового виробництва свинцю, а світові ціни на цей
метал — 460-490 доларів за тонну
Наведені приклади переконують, що сміття — це не якийсь непотріб. За
господарського підходу воно може стати джерелом цінної сировини і продукції.
Рециклізація стає все більш вигідною, а потенційний прибуток цієї галузі приваблює у
розвинутих країнах все більше підприємців і фірм.
Проте, на шляху впровадження рециклізації існує чимало перешкод. Це й
технологічні проблеми переробки, протиріччя між державним і приватним бізнесом,
незацікавленість підприємців змінювати ситуацію, приховані витрати. Але найперша
проблема — сортування. Адже кожен з матеріалів має перероблятися окремо, за
спеціальною технологією. Тому слід відокремити різні матеріали один від одного. І
краще це робити не тоді, коли сміття вже потрапило на звалище, а одразу ще у місцях
утворення сміття. На цьому етапі важливу роль можуть відігравати самі споживачі —
громадяни, мешканці кожного населеного пункту, громади.
Який вихід?
1. Запровадити суворі закони щодо методів утилізації відходів. Зібране сміття має
пройти обов’язкову переробку на спеціалізованому заводі.
2. Перехід від полігонного захоронення до промислової переробки відходів.
3. Упорядкування сміттєзвалищ та полігонів, збір та перевезення відходів.

Заклади освіти є ідеальним майданчиком для впровадження екологічної освіти,
але за умови, що вона буде якісною і безпосередньо пов’язаною із повсякденним
життям та розумінням того, як кожна людина незначними змінами у своїй щоденній
поведінці може змінити екологічну ситуацію в своїй країні та світі.
Підраховано, що

Для популяризації сортування відходів варто проводити для дітей додаткові
уроки екології, на яких школярі дізнаються, чому природі шкодить викинуте на
вулицю сміття, що таке “розумне споживання”, як і навіщо сортувати сміття,
навчаться виготовляти паперові пакети для продуктів, економити електроенергію,
спробують самостійно закласти компост та очистити брудну воду.
Також слід поставити в школі контейнери з написами “пластик”, “папір”,
“скло”, “поліетилен”, щоб учні навчилися сортувати сміття просто під час навчання,
а зароблені від сортування кошти витрачались на власні потреби. Учні самостійно
вирішуватимуть, на що саме витрачати «екологічні кошти».
А для того, щоб процес сортування був веселим і захоплюючим, можна
систематично можна проводити екологічні майстерні, акції, конкурси та змагання, під
час яких кожен учасник зможе отримати цінний подарунок за свій особистий вклад у
сортування відходів. Сортуючи сміття у школі, діти стануть прикладом для дорослих
та навчать сортувати побутові відходи своїх батьків.

Інформаційно-просвітницькі заходи
1.
2.
3.
4.

Виставки виробів з вторинної сировини «Друге життя уживаних речей»
Виставка фоторобіт «Краса і біль природи»
Тематичні виховні години
Уроки сталого розвитку

Тема дослідницької роботи:
Проблема накопичення твердих побутових відходів
Дослідницька робота презентована на конкурс
експериментально-дослідницьких робіт із природознавства
«Юний дослідник» (номінація «Я і природа»)

Виконав: Ділай Назар, учень 6-А класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст.
№21, вихованець гуртка «Рослини-символи України» Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Керівник роботи: Демків Уляна Ярославівна, керівник гуртків
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
Об’єктом дослідження є тверді побутові відходи.
Мета роботи: привернути увагу учнів до глобальної проблеми
твердих побутових відходів.
Для досягнення вказаної мети перед дослідженням поставлено
наступні завдання:
- знайти та опрацювати інформацію про проблему накопичення
твердих побутових відходів;
- провести аудит вдома щодо кількості утворених твердих побутових
відходів;
- здійснити експеримент щодо визначення швидкості розкладання
різних категорій відходів;
- провести анкетування учнів стосовно обізнаності з екологічними
проблемами та поводження з відходами;
- дослідити територію поблизу школи на наявність твердих побутових
відходів та кількості урн для сміття;
- запропонувати план виходу із ситуації.
Дослідження проблеми твердих побутових відходів
Етапи дослідження:
1. Зважування та сортування відходів на різні категорії.
2. Експеримент.
3. Анкетування.
4. Спостереження “Дорога додому”.
1. Зважування та сортування відходів на різні категорії.
Мета: обрахувати кількість відходів, які продукує людина
Протягом тижня щодня ми зважували наші відходи. Моя сім’я, що
складається з 4 осіб, викидає 10,5 кг різних відходів і сміття. Якщо
провести нескладні математичні обрахунки, то ми побачимо, що в
середньому за рік (52 тижні) одна особа продукує 136,5 кг відходів (522,6
кг). Тоді в Тернополі за рік утворюється 29757000 кг твердих побутових
відходів (218000 (населення Тернополя) 136,5=29757000 кг).
Оглянувши вміст нашого сміттєвого бачка, бачимо, що туди
входить скло, харчові відходи, пластмаса, папір і метал.

Щодо числових показників, то за нашими підрахунками появилися
такі значення:

Висновки: люди, продукуючи величезну кількість відходів, повинні
вміти правильно з ними поводитися.
2. Експеримент
Мета: дізнатися, що станеться з певними предметами, якщо їх
закопати в ґрунт.
1.Для досліду ми взяли шматок паперу, шкірку від банана та
пластиковий стакан.
2. 6 жовтня ми закопали їх у ґрунт.
3. Рівно через 3 тижні, 27 жовтня ми відкопали їх рештки.
Результат: папір розвалювався на шматки, шкірка з банану майже
зовсім зігнила, а з пластиковим посудом не відбулося ніяких змін.
Висновки: найшвидше у ґрунті розкладаються харчові відходи. На
розкладання паперу потрібно більше часу. Пластик не розкладається
взагалі.
Ми вирішили провести анкетування серед учнів 5, 6, 7 класів. В
ньому взяли участь 100 учнів.
3. Анкетування
Мета: з’ясувати, чи знають школярі про проблему накопичення
відходів і як позбавляються побутового сміття родини учнів нашої школи.
Ми розробили анкету, де учні відповідали на різні запитання
1. Чи знаєте Ви про проблему накопичення твердих побутових
відходів?
Так.
Ні.
2. Чи здаєте Ви макулатуру?
Так.
Ні.
3. Чи готові ви сортувати сміття, якщо для цього будуть пристосовані
спеціальні баки або можливо ви вже сортуєте сміття?
Так, я сортую вже.
Так, буду сортувати.
Ні.
4. Чи доводилося Вам викидати сміття в неналежному місці?
Так.
Ні.

Опрацювавши анкети, ми отримали такі результати

Висновки. Під час проведення анкетування ми дізналися, що
школярі переважно ознайомлені з проблемою накопичення твердих
побутових відходів. Багато з них здають відходи на переробку, оскільки у
школі часто проводять акції зі збору макулатури. Школярі також визнали,
що інколи викидали сміття у неналежному для цього місці, зауваживши
відсутність достатньої кількості урн.
Так як з 1 січня 2018 року населення повинне сортувати сміття,
наші респонденти готові до цього і навіть зараз сортують відходи.
4. Спостереження “Дорога додому”.
Мета: подивитися, чи багато сміття дорогою зі школи додому та
підрахувати кількість урн.
Для цього ми пройшли по маршруту: ТЗОШ №21– супермаркет «Купава»
– алея поблизу парку Національного відродження – алея пр. Злуки до
зупинки «Церква Св.І.Богослова» – вул. Коновальця,18.

На цій дільниці ми нарахували 2 стихійних смітники та поодиноке сміття,
проте лише 3 урни.
Вздовж алеї на проспекті Злуки ми не побачили жодного смітника, цілком
логічно, що люди будуть викидати своє сміття під ноги.
Урни для сміття були лише на двох зупинках та біля переходу.
Висновки: загалом сміття небагато, проте його могло б зовсім не бути, якщо б
було більше урн.
Щодо сміттєзвалищ, то вони утворені внаслідок нерегулярного прибирання
та низької культури деяких категорій нашого населення.
Вирішення проблеми
Отже, повністю вирішити проблему сміття ми не можемо, але взмозі
покращити її.
1.
Ми надіслали лист-звернення до міського голови щодо встановлення
додаткових урн (Додаток А).
2.
Повідомили в житлово-комунальне господарство про наявні
сміттєзвалища.
3.
Займаємося активною пропагандою здачі макулатури, використаних
батарейок, склотари (Додаток Б).
4.
Пропагуємо сортування сміття і за можливості давати йому «друге
життя» (Додаток В).
5.
Використовувати еко-торби замість пластикових пакетів.
ВИСНОВКИ
По тому, як людство ставиться до сміття, можна судити наскільки
суспільство цивілізоване. Чим вище щабель розвитку, тим гостріше постає проблема
утилізації все різноманітніших відходів. Водночас суворішають і вимоги до тих, хто
дозволяє собі смітити у громадських місцях. Неутилізоване сміття завдає шкоди
екології, сміттєзвалища, де гниють сотні тонн непотребу, отруюють повітря, ґрунт,
підземні води й перетворюються у серйозну небезпеку для людини і довкілля. Тому,
з метою запобігання подальшому хижацькому забрудненню навколишнього
середовища, цю проблему можна вирішити такими шляхами:

•· впровадити в Україні обов'язкову систему роздільного збору, сортування й
сепарації сміття і систему вторинної переробки твердих побутових відходів:
•· ініціювати розробку пакету законодавчих документів щодо безпечного
вирішення проблеми сміття в Україні;
•· посилити боротьбу зі стихійними звалищами та наслідками їх існування;
•· організувати проведення науково-дослідницьких робіт зі створення
екологічно чистих технологій переробки та знешкодження промислового й
побутового сміття;
•· розпочати загальноукраїнську інформаційно-освітню кампанію для
роз'яснення необхідності належного збору сміття для його подальшої утилізації.
Звичайно, проблема сортування і утилізації сміття повинна вирішуватись на усіх
рівнях – законодавчому, державному, місцевому, суспільному тощо. Однак, будьмо
щирими: головний з цих рівнів – це ми, кожен з нас. Сортування побутового сміття
вимагає певних зусиль і самосвідомості. Але ці зусилля варті того! Будьмо
відповідальними! Залишимо після себе зелену планету, а не величезну купу сміття!

Чи відомо вам?
 На кожного мешканця Києва на рік припадає приблизно 100 відер
або 180-220 кг твердих побутових відходів. За рік у місті утворюється
близько 800 тис. тонн, або понад 3 млн м3 сміття.

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
Поміркуйте, доповніть думки та поговоріть з батьками:
1. Як ми можемо зменшити кількість сміття у нашій оселі? Чи можемо ми
розпочати сортувати сміття?
2. Давайте отримаємо користь із нашого сміття та збережемо довкілля!
Допоможіть мені у зменшенні власних відходів — я маю вже використаний
папір, пластикові пляшки, старі іграшки…
3. Чи можемо ми ходити у магазин, завжди маючи при собі пакет або
торбинку для продуктів? Я теж хочу мати власну еко-торбинку
багаторазового використання для магазину!
Допоможіть мені переглянути власні речі та дати «друге життя» вже
непотрібним: відремонтувати, віддати іншим та ін.

6.

Законодавча та нормативно-правова база України з
питань побутових відходів

Закони України
1. Закон України “Про відходи”
від 05.03.1998 № 187/98-ВР
2. Закон України “Про житлово-комунальні
послуги” від 24.06.2004 № 1875-IV
3. Закон України “Про благоустрій населених
пунктів” від 06.09.2005 № 2807-IV
4. Закон України “Про місцеве самоврядування в
Україні” від 06.09.2005 № 2807-IV
5. Закон України “Про співробітництво територіальних громад” від 17.06.2014 №
1508-VII

1.
2.
3.

4.
5.

Постанови КМУ
Постанова КМУ від 26 липня 2006 р. N 1010 “Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”
Постанова КМУ від 10 грудня 2008 р. № 1070 “Про затвердження Правил
надання послуг з вивезення побутових відходів”
Постанова КМУ від 7 жовтня 2009 р. N 1048 “Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у
сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення
побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)”
Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”
Постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. N 1173 “Питання надання послуг з
вивезення побутових відходів”

Чи відомо вам?
 1 Ми щосекунди засмічуємо нашу планету різними відходами, які
мають різний термін розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплаває у
морі від 1 до 5 років, а пакет з поліетилену – від 10 до 20 років. Вироби з
нейлону розкладуться через 30–40 років, консервна бляшанка – через 500,
а стандартна скляна пляшка розкладеться лише через 1000 років.
 Кожного року в містах і селищах України накопичується близько 1 млрд
тонн твердих відходів, з яких приблизно 10% використовуються як
вторинні ресурси. Більшість відходів потрапляє на звалища, терикони, які
нині займають площу 160 тис. га, а загальний об’єм їх становить понад 25
млрд тонн.

Антропогенний тиск – прямий і опосередкований вплив людей на довкілля
його компоненти внаслідок господарської діяльності.

Антропогенні

фактори – фактори, зумовлені діяльністю людини, які
забруднюють довкілля.

Басейн

водозбірний – частина земної поверхні і товщі ґрунтів,
відбувається стік води у водотік або водойму (Водний кодекс України).

з яких

Біогаз

– різновид біопалива — газ, який утворюється при мікробіологічному
розкладанні метановим угрупованням біомаси чи біовідходів (розкладання біомаси
відбувається під впливом трьох видів бактерій), твердих і рідких органічних відходів:
на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо. Добувають із відходів
тваринництва, харчової промисловості, стічних вод та твердих побутових відходів
(відсортованих, без неорганічних домішок, та домішок неприродного походження).
Тобто застосовувати можна будь-які місцеві природні ресурси.

Біогенні елементи — хімічні елементи, що містяться в земній корі й постійно
входять до складу живих організмів. В основному це 22 елементи. В організмах до
99% маси клітин становлять: кисень (70%), водень (18%), вуглець (10%) та азот. З
решти найпоширеніші калій, фосфор, магній, сірка, хлор, натрій, залізо.

Біотехнологія

— будь-який вид технології, пов'язаний з використанням
біологічних систем, живих організмів або їх похідних для виготовлення чи зміцнення
продуктів або процесів з метою їх конкретного вживання.

Біосфера

— оболонка земної кулі, в якій існує або існувало життя. Займає
частину земної кори, атмосфери і гідросфери, склад, структура та енергетика яких
пов'язані з минулою чи сучасною діяльністю живих організмів. В біосфері
відбувається перетворення сонячної енергії і нагромадження її в органічній речовині.

Відновлювана

територія — структурний елемент екологічної мережі;
територія, природний стан якої порушено внаслідок антропогенного впливу і для якої
мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного
стану, зокрема через відновлення природного рослинного покриву і здійснення
репатріації видів рослин і тварин.

Гербіциди (від лат. herba — трава і caedo — вбиваю) — хімічні речовини для
знищення бур'янів та іншої небажаної рослинності. Розрізняють гербіциди суцільної
дії (знищують усі види рослин) та гербіциди вибірної дії (знищують лише окремі види
рослин). Неправильне застосування гербіцидів призводить до забруднення ґрунту і
водойм, спричинює загибель рослин і тварин, порушує біологічні зв'язки у
біогеоценозах.

Гранично допустима концентрація (ГДК) — кількість шкідливої речовини в
навколишньому середовищі, яка при постійному контакті або при дії за певний

проміжок часу практично не впливає на здоров'я людини і не викликає несприятливих
наслідків у її нащадків. Це норматив, який встановлюється у законодавчому порядку.

Деградація ґрунту — процес, що призводить до втрати ґрунтом родючості під
впливом водної та вітрової ерозії, засолення, підтоплення, заболочування тощо.

Довкілля або навколишнє природне середовище — всі живі та неживі об'єкти,
що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє
середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та
змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Відрізняється від інших складових навколишнього середовища властивістю
самопідтримання і саморегуляції без корекції з боку людини.

Екологія

- це наука, яка вивчає відносини організмів (особин, популяцій,
біоценозів і т.п.) між собою та з навколишньою неорганічною природою, загальні
закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня, середовище мешкання
живих істот (включаючи людину).

Екологічна

експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально
уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань
громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та
оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія
яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного
середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність
запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки (Закон України «Про
екологічну експертизу»).

Екологічна

освіта - це організовані зусилля для вивчення особливостей
функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини управляти
поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя.

Екологічна свідомість - вищий рівень психічного відображення природного і
штучного середовища, свого внутрішнього світу, рефлексія щодо місця і ролі людини
в біологічному, фізичному та хімічному світі, а також саморегуляція даного
відображення.

Екологічна культура - це такий напрям людської діяльності та мислення, від
якого істотним чином залежать нормальне існування сучасної цивілізації, її сталий
розвиток у майбутньому.

Екологічна

криза — термін для позначення важкого перехідного стану
екологічних систем і біосфери в цілому. Стан екологічної кризи означає наявність
значних структурних змін навколишнього середовища.

Ерозія ґрунту — руйнування ґрунту водою, що стікає по схилу (водна ерозія),
вітром (вітрова ерозія) або в процесі обробітку ґрунту (агротехнічна ерозія). Водна

ерозія призводить до розмивання і змивання ґрунту, до утворення ярів, вітрова — до
розвіювання і видування найродючішого верхнього шару ґрунту.

Збалансований розвиток — такий розвиток країн і регіонів, коли економічне
зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності
суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем
відновлюватись, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх і
майбутніх поколінь.

Компостування – метод виробництва добрив із різних органічних відходів, для
отримання екологічно чистої продукції та покращення ґрунту.

Канцероген – (лат. cancer — рак, лат. gen — утворення, створення) — хімічні
речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних
новоутворень (раку).

Меліорація

(лат. melioratio — поліпшення, від melior — кращий) —
цілеспрямована зміна властивостей природно-територіальних комплексів з метою
оптимального використання природного потенціалу земель, вод, клімату, рельєфу та
рослинності. Розрізняють земельні, водні, хімічні, рекультиваційні та інші меліорації.

Моніторинг біорізноманіття — система регулярних тривалих спостережень у
просторі й часі, яка дає інформацію про стан біорізноманіття в усіх його проявах з
метою оцінки минулого і сучасного стану й прогнозу на майбутнє параметрів
біорізноманіття, що підтримують природний гомеостаз екосистем, а також має
значення для життєдіяльності людини. Головною функцією є контроль за станом
біорізноманіття на різних рівнях організації біологічних систем: на субклітинному
(генетичні, біохімічні і біофізичні аспекти), клітинному і тканинному (імунологічні,
ембріологічні, гістологічні та органні аспекти), видовому, популяційному та
екосистемному (багатоманітність організмів, популяцій, співтовариств, ландшафтів)
рівнях.

Мутаген – фізичні і хімічні чинники, що викликають стійкі спадкові зміни —
мутації.

Органічне

землеробство — система ведення землеробства, побудована на
використанні виключно органічних відходів тваринництва і вторинної продукції
рослинництва для відновлення потенційної та ефективної родючості ґрунту.

Пестициди (від лат. pestis — зараза, caedo — вбиваю) — загальна назва хімічних
речовин для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, бур'янами, шкідниками
зернопродуктів, деревини, виробів з бавовни, вовни, шкіри, а також з комахами та
кліщами — переносниками інфекційних хвороб людини і тварин.

Папір – матеріал, що складається переважно з рослинних волокон, зв'язаних між
собою силами поверхневого зчеплення, у якому можуть бути проклеювальні
речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні та природні волокна, пігменти й барвники.
Використовується для друку, пакування та з різними технічними цілями
(фільтрування, електроізоляція, сорбція i так далi).

Пластик - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних
полімерів.

Полігон ТПВ – це природоохоронні спорудження, призначені для складування
ТПВ й які забезпечують захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і
поверхневих вод, що перешкоджають поширенню патогенних мікроорганізмів за межі
площадки складування й які забезпечують знезаражування ТПВ біологічним
способом. На полігонах можлива утилізація органічної складової ТПВ шляхом
уловлювання газу.

Рекультивація земель — система заходів, спрямованих на відновлення цінності
і поліпшення земель, порушених в процесі господарської діяльності; один з видів
меліорації. Розрізняють два етапи рекультивації земель: технічний (технічна
підготовка порушених земель) і біологічний (відновлення біоценозів, родючості
ґрунтів). Це активна форма охорони природи.

Сталий

розвиток – (англ. Sustainable development) — загальна концепція
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб
людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному
і здоровому довкіллі.

Сміття

- фракція твердих відходів, яка утворюється в комунальному
господарстві міст та інших населених пунктів.

Сміттєспалювання – це найбільш складний і «високотехнологічний» варіант
поводження з відходами.

Скло – тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного
діапазону (в залежності від складу), отримана під час застигання розплаву, що має
склотвірні компоненти

Утилізація відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних
зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою
підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи
видалення. Повторне використання або повернення в обіг відходів виробництва чи
сміття.

Фільтрат

– рідина, що пройшла через фільтрувальну перетинку у процесі

фільтрування.

Харчові відходи – харчові продукти, які повністю або частково втратили свої
первинні споживчі властивості в процесах їх виробництва, переробки, застосування
або зберігання. Поняття «харчові відходи» включає залишки їжі людини, а також
відходи кухонь і пекарень, підприємств харчової промисловості.

Якість

води — характеристика складу і властивостей води, яка визначає її
придатність для конкретних цілей використання (Водний кодекс України).
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Додаток 1

Папір і картон
Кидати

Не кидати

Книжно-журнальногазетний папір,
гофрокартон, картон пакувальний, будь-який
паперовий агітаційний
матеріал, крім плакатів.

Вощений папір, пачки від
цигарок, тетрапаки від соків,
молока, скотч, серветки, туалетний папір, папір з органікою (від пиріжків, ковбаси,
курки тощо), наклейки та інші
вироби, які тільки видаються
паперовими.

Пластмасові пляшки
Із виробів з пластику
тільки пластикові пляшки
у скрученому або
зім'ятому вигляді (це
економить місце) без
пластикових етикеток;
паперові етикетки можна
залишати.

Інший пластик, пластмасу,
одноразовий посуд, поліетиленові пакети (інші полімери).
Пластикові пляшки, які піддавались термічній обробці.
Пластикові пляшки, в яких
зберігались жири або масла.

Скло
Скло різних модифікацій
у будь- якому стані. Скло
повинно бути чистим.

Брудні склянки, в яких була
консервація, паштет, тушонка,
тощо. Склянки, які липнуть.
Склянки замащені олійномастильними речовинами.

Не забувайте, що не дотримання правил сортування не тільки збільшує об'єм нашої роботи,
але, в деяких випадках, псує відсортовані ресурси: погіршує їх якість, робить не придатним їх
подальше використання. Поважайте зусилля інших, уважно ознайомтесь з правилами сортування!

Додаток 2
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА УПАКОВЦІ ТОВАРІВ
(МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ)
Кожного дня ми купуємо товари в різних упаковках і без них, але не завжди
звертаємо увагу на позначки, які називаються маркуванням товару. Використання
екологічного маркування має свідчити про відповідність якості продукту та
безпечності його виробництва й утилізації екологічним вимогам.
Знак у вигляді трикутника з трьох стрілок, що означають
замкнутий цикл (виробництво – застосування – утилізація),
вказує, що дана упаковка придатна для подальшої переробки.
Усередині трикутника можуть бути одна або дві цифри, які
вказують на тип пакувального матеріалу:1-19 – пластик,20-39 –
папір та картон,40-49 – метал,50-59 – деревина,60-69 – тканини і
текстиль,70-79 – скло.
Цей знак означає, що пакувальний матеріал вироблений з
повторно переробленої сировини або містить частку повторно
переробленого матеріалу.
Знак «дбай про чистоту». Цей знак означає, що упаковку треба
викинути до урни безпосередньо після споживання її вмісту.
Часто біля цього знака може бути символ, який говорить про те,
що перед викиданням картонні коробки і упаковку від напоїв слід
зім’яти, щоб вони займали менше місця і контейнер занадто
швидко не заповнювався.
Знак «викидай окремо». Розподіл упаковки: картон слід викинути
до макулатури (бо це папір), а пластиковий (політилен -PE) мішок
повинен потрапити до пластику.
Екологічний знак придатності до рециклінгу.

Цей знак розміщується на упаковці і означає можливість
повторного використання.

Знак «біодеградуюча упаковка» – знак, призначений для
упаковок, що розкладаються і не виділяють шкідливих речовин.

Вага нетто (без упаковки), розташоване поряд число у рамці
означає брутто (з упаковкою).
Маркування CE, розміщене на продукті або його упаковці, є
декларацією виробника, що його продукт відповідає вимогам
директив, що зобов’язують в ЄС. Цей символ може наноситись на
електричні пристрої, іграшки, предмети індивідуального захисту
(окуляри сонцезахисні, каски і т.п.), медичні вироби та інше.

Знак «Зелена крапка» і означає, що виробник забезпечує прийом
маркованого пакувального матеріалу на вторинну переробку,
заздалегідь оплатив її. Знак був упроваджений у Німеччині і зараз
діє на теріторії 15 країн-членів ЄС. На території України цей знак
не має змістовного значення для товаровиробників, споживачів
чи контролюючих органів.
Національний знак оцінки відповідності. Цей знак є єдиним
знаком,
що
свідчить
про
відповідність
продукції
загальнообов’язковим вимогам безпеки, що діють на території
України відносно продукції певної категорії.
Символ, який інформує, що даний продукт, ані жоден з його
складників не був тестований на тваринах. Цей знак
використовується виробниками все рідше, оскільки тепер
тестування продуктів на тваринах заборонене.
Символ, який означає, що продукту не можна викидати до
звичайних контейнерів на відходи. Обов’язком споживача є
передача виробу до визначеного пункту збору з метою рециклінгу
електровідходів.
Інформація про натуральність продукції (сировини) органічного
походження, вирощеної без застосування хімікатів, виробленої
без барвників і штучних харчових добавок.

Цей знак є декларацією виробника, його застосування не вимагає
обов’язкового проведення випробувань та оцінки продукції на
вміст ГМО органом з оцінки відповідності. Ставити маркування
про наявність чи відсутність ГМО зобов’язує виробника Закон
України “Про безпечність та якість харчових продуктів”.
«Євролисток» – єдиний знак Європейського Союзу, який
використовується для позначення упаковки органічних харчових
продуктів, вирощених без хімічних добрив.

Додаток 3

Життєвий цикл паперу
Проблеми належного поводження з відходами легше усвідомити, якщо
проаналізувати життєвий цикл матеріалів, з яких вони складаються, від видобутку цих
матеріалів до їх повного розпаду.
Папір, винайдений у Китаї близько 2000 років тому, є екологічно безпечним,
оскільки він здатний біологічно розкладатись і придатний для переробки. Сьогодні
виробляється понад 3000 видів паперової продукції.
Процес виробництва паперу базується на використанні деревини, змішуванні
рослинного волокна з водою, очищенні, відбілюванні, компресії та сушінні.
Наразі існує багато різних видів паперу та паперової продукції, виробленої за
різними технологіями, проте основні методи виробництва збереглися незмінними
впродовж століть.
Процес виробництва паперу справляє негативний вплив на довкілля, оскільки в
результаті в атмосферу викидаються шкідливі речовини. Використання хімічних
відбілювачів призводить до забруднення води.
Виробництво паперу спричиняє вирубку лісів з наступним зникненням рідкісних
видів, ерозію ґрунтів та зменшення запасів ґрунтових вод.
Щодня у світі виробляється близько 650 тисяч тонн паперу, а викидається —
майже 500 тисяч тонн, оскільки їх не включають у процеси повторної переробки
паперу.
Як зарадити:

Повторно використовувати паперову продукцію. Користування
бібліотечними книжками, ведення записів на обох сторонах аркушів,
використання підручників кількома поколіннями школярів і студентів,
повторне використання картонних коробок — усе це допомагає знизити
потребу в нових паперових виробах.

Скоротити споживання. Потужним знаряддям
споживання паперу можуть стати комп’ютери.

у

скороченні

Переробляти використану паперову продукцію. На виробництво паперу
з перероблених матеріалів потрібно у два-три рази менше енергії; кожна
тонна такої продукції допомагає зберегти п’ять гектарів лісу. Завдяки
переробці можна скоротити забруднення повітря на 75 відсотків, а води
— на 60 відсотків.

Поза сумнівом, переробка використаного паперу є корисною для довкілля.

Додаток 4

Життєвий цикл скла
Проблеми належного поводження з відходами легше усвідомити, якщо
проаналізувати життєвий цикл матеріалів, з яких вони складаються, від видобутку цих
матеріалів до їхнього повного розпаду.
У повсякденному житті скло зустрічається повсюди. Наведемо лише декілька
прикладів: склянки, дзеркала, вікна, окуляри, електричні лампи тощо.
Багато людей вважає, що скло — сучасний матеріал, але насправді його
використовують уже понад 4000 років.
Найдивовижніша властивість скла полягає в тому, що воно не є твердою
речовиною. Скло виробляють, плавлячи пісок (діоксид силікону) при високій
температурі (понад 1000 градусів за Цельсієм), після чого швидко охолоджують. Це не
дозволяє склу сформувати таку ж структуру, яка характерна для твердих матеріалів.
Інакше кажучи, скло — це рідина, що дуже швидко застигла.
Використане скло нерідко викидають разом із іншими побутовими відходами.
Однак проблема полягає в тому, що скло може знаходитись у землі тисячоліттями, не
розпадаючись.
Як зарадити:

Повторно використовувати деякі види скла. Слід пам’ятати, що скляні
пляшки перед повторним використанням необхідно добре промивати.

Переробляти скло — найкраще вирішення проблеми.

Скло — порівняно дешевий матеріал, проте для його виробництва потрібно
багато енергії, тому його вартість постійно зростає. Переробка скла дозволяє
скоротити витрати енергії на 30 відсотків, а води — наполовину. До того ж, на 20
відсотків зменшується забруднення повітря.
Поза сумнівом, переробка використаного скла допомагає заощадити багато
енергії.

Додаток 5

Життєвий цикл пластмаси
Проблеми належного поводження з відходами легше усвідомити, якщо
проаналізувати життєвий цикл матеріалів, з яких вони складаються, від видобутку цих
матеріалів до їхнього повного розпаду.
Пластмаса — це синтетичний матеріал, що використовується замість природних.
Уперше пластмасу почали застосовувати на початку ХІХ століття.
Сьогодні виробляється величезна кількість різноманітних видів пластмаси, що
зазвичай мають скорочені назви, наприклад, PET (поліетилен, що використовується у
прозорих пластикових пляшках) або PS (полістирен, з якого виготовляють баночки
для йогурту).
Пластмасові відходи складають від 10 до 15 відсотків загальної маси побутових
відходів, і ця частка дедалі зростає.

Як зарадити:

Скоротити споживання. Використання полотняних торб для покупок або
купівля соків та інших напоїв у скляних, а не пластикових пляшках
сприяють зменшенню відходів та формуванню попиту на відповідні
товари.

Використовувати повторно. Багато пластикових предметів можна помити
і використати знову.

Переробляти. Переробка пластикових відходів — один з
найефективніших засобів їхньої утилізації. Вона дозволяє заощадити
сировину (нафтопродукти) та енергію, а також зменшити забруднення
повітря та води. Майже всі види пластмаси придатні для переробки.
Водночас, іноді буває складно розсортувати пластикові вироби за видом
пластмаси. У деяких країнах Європи великі мережі супермаркетів встановлюють
обладнання, що спрощує сортування таких виробів.

Переробляючи використану пластмасу, ми сприяємо очищенню довкілля.

Додаток 6

Життєвий цикл металів
Із прадавніх часів і дотепер метали відігравали важливу роль у житті людини. Три
найважливіших для розвитку людської цивілізації метали — це мідь, залізо й
алюміній. Тисячі років тому люди почали використовувати бронзу, сплав міді й олова,
для виготовлення зброї, грошей, статуй та інших предметів.
Найдревнішим залізним речам понад 6000 років. У ХІІ-Х століттях до н.е. залізо
стало найважливішим металом, тому цей період має назву Доби заліза. Навіть
сьогодні мідь і залізо (у тому числі сталь і чавун) є найпоширенішими металами як у
чистому вигляді, так і у складі сплавів чи сполук з іншими металами. Люди
використовують мідний дріт для передачі електричної енергії, сталь у будівництві,
чавунні радіатори для опалення.
Виробництво товарів з міді, заліза та їхніх сплавів вимагає значних витрат енергії.
Водночас ці метали легко переробляти. Без алюмінію не можна уявити сучасне життя;
якби його не було, не літали б літаки, автомобілі споживали б набагато більше
пального, не працювали б телевізори й комп’ютери. Алюміній — дуже легкий метал,
але його сплави можуть бути міцнішими за сталь. Однією з найцінніших властивостей
алюмінію є його м’якість, що дозволяє використовувати його для виготовлення дуже
тонких пластин (наприклад, обгорток для шоколадних плиток, покриття для баночок з
йогуртом, бляшанок для газованих напоїв тощо).
Проблеми належного поводження з відходами легше усвідомити, якщо
проаналізувати життєвий цикл матеріалів, з яких вони складаються, від видобутку цих
матеріалів до їхнього повного розпаду.
Метали потрібно спочатку плавити.
Для виготовлення бляшанки необхідно надати металу форму тонкого листа.
Чимало металевих виробів виготовляються шляхом заливання розплавленого металу у
спеціальні форми. Після цього, в результаті подальших технологічних процесів,
металеві вироби набувають необхідної форми, розмірів, міцності та стійкості до дії
зовнішніх факторів.
Готові товари, що їх пропонують на ринку, мають різні сфери застосування:
літаки, машини, рейки, цвяхи, дроти, кришки для пляшок і банок — цей перелік
майже безкінечний.
Багато металевих продуктів з часом змінюються та поступово виходять з ладу.
Одним із руйнівних процесів, що впливають на метали, є корозія (іржавіння), коли під
впливом температури, вологості та інших чинників метал розкладається.
Як зарадити:

Збирати металевий брухт для переробки. Видобуток корисних копалин
шкодить довкіллю, а металеві речі можна легко переробляти. Товари з
перероблених металів користуються широким попитом.

Переробляючи залізо, мідь і алюміній, ми заощаджуємо багато енергії.

Додаток 7

Життєвий цикл органічних речовин
Одним із найкращих та екологічно безпечних шляхів поводження з
органічними відходами є компостування. Воно являє собою процес розкладання
органічних відходів за допомогою бактерій, грибів та інших мікроорганізмів.
Процес відбувається за високої температури (до 65 градусів за Цельсієм) та
вологості. Кінцевий продукт називається компостом, який додають у ґрунт для
підвищення родючості. Для компостування придатні органічні залишки, що
утворюються щодня, у тому числі: фрукти (окрім цитрусових) та овочі, домашні
рослини, скошена трава, листя, горіхова та яєчна шкаралупа, послід тварин (однак,
не всіх), картонні рулони, чистий папір, кавова гуща та фільтри, бавовняне лахміття,
волокнистий пил з пилососів і сушарок, попіл з коминів та печей, волосся та хутро,
сіно й солома, тирса, різаний папір, використані чайні пакетики, дерев’яні тріски,
шерстяне лахміття, обрізки з дерев і кущів та інші природні матеріали. Масло, яєчні
жовтки, молоко, сметану, йогурт, вугілля, тваринні й рослинні жири, сало, м’ясо та
риб’ячі кістки, послід кішок і собак не можна використовувати для компостування.
Мало хто знає, що компост здатен протидіяти захворюванням і шкідникам
рослин, зменшувати або й усувати потребу в хімічних добривах; сприяти
підвищенню врожайності сільськогосподарських культур; допомагати у відновленні
лісів і водно-болотних угідь, плавнів, а також у поліпшенні середовищ існування
різних видів рослин на забруднених та виснажених внаслідок меліорації ґрунтах.
Проблеми належного поводження з відходами легше усвідомити, якщо
проаналізувати життєвий цикл матеріалів, з яких вони складаються, від видобутку
цих матеріалів до їхнього повного розпаду.
Переважну більшість органічних відходів, що утворюються з харчових
продуктів та внаслідок їхнього приготування чи після роботи на городі, люди
викидають разом з іншими побутовими відходами. У містах частка органічних
відходів у смітті може сягати 30-40 відсотків.
Однак можна використовувати органічні залишки, радше ніж викидати їх з
іншим побутовим сміттям (наприклад, як корм для худоби, для компостування,
спалювання тощо). Водночас спалювання листя й інших органічних залишків із саду
і городу сприяє підвищенню вмісту вуглекислого газу в атмосфері, а відтак —
парниковому ефекту.
Як зарадити:
Залишки їжі та відходи з городу допоможуть зростати твоєму саду.
З’ївши банан чи зібравши листя в саду, не викидай шкурки й листя на
сміття — додай їх до компосту. Рослини отримують поживні речовини з
ґрунту, а у середовищі, створеному людиною, ці поживні речовини не
повертаються в землю природним способом. Садівники та фермери
використовують мінеральні добрива, проте природний гумус із
компосту набагато корисніший для ґрунту. До того ж, компост дешевий.
Переробляючи органічні відходи, можна отримати компост, корисний як для
присадибної ділянки, так і для масштабного с/г виробництва.

