
Людмила Капітанова, експерт, ГО «Міжрегіональний центр наукових 
досліджень та експертиз» 
для семінару-тренінгу «Ми дружні до довкілля» за участі дітей та молоді                        
з питань роздільного збору сміття та поводження з відходами для Біловодської,  
Добропльської , Рубіжанської, Щастинської територіальних  громад (Донецька 
та Луганська області) 
у рамках проекту «Громадська інвентаризація несанкціонованих сміттєзвалищ» 





                               Пластик 
Пластик дуже довго і важко 
«перетравлюється» навколишнім 
середовищем. І його процент — 
найбільший у загальній кількості 
всього побутового сміття. 1) До 
пластику слід викидати 
різноманітні пляшки: з води, 
молока, миючих засобів тощо. 
Також сюди слід відсортовувати 
пластикові контейнери з їжі, 
одноразові стаканчики, пакети. 2) 
Пластикові пляшки слід скрутити, 
випустивши з них повітря, при 
можливості проколоти в кількох 
місцях, або викинути окремо 
корок. Це унеможливить 
використання такої пляшки 
повторно, і вона потрапить на 
переробку.  



                     Папір 
 До паперових відходів 
можна викидати всі 
вироби з паперу, старі 
газети, зошити, картонні 
коробки та пачки Tetra 
Pak (від соків, молока 
тощо). Tetra Pak 
переробляють окремо, 
але це наразі досить 
дорого, бо в Україні існує 
лише один завод з такої 
переробки.  



                          Скло 
 Не слід викидати скло до 
загальних контейнерів, краще 
покласти його з боку біля 
сміттєвих баків. Так воно 
потрапить на переробку, а не 
на загальне звалище. Скляні 
пляшки з-під води, пива, 
горілки, шампанського, вина 
тощо можна здавати у 
спеціальні пункти прийому і 
отримати за них гроші, нехай і 
невеликі. Більше того, у столиці 
( в інших містах теж) 
приймають також склобій.  



                Поліетилен 
Період розпаду пластику в природі 
400 років, поліетиленових пляшок 
– 10, поліетиленових пакетів у 
водоймах – 20 років. Тому: 1) 
Зменшити використання 
поліетиленових пакетів (кульочків). 
Ходити в магазини з екосумками, 
паперовими пакетами. 2) 
Зменшити використання 
одноразових стаканчиків (каву 
можна зготувати вдома і носити у 
власному горнятку), пластикових 
пляшок (придбати собі пляшку для 
води багаторазового 
використання). 3) Купувати сир, 
ковбаси в тих магазинах, де 
загортають їх в папір, а не в 
поліетилен.  











років років 

років років 



роки років 

міс. міс. 





















проект 
«Громадська інвентаризація 

несанкціонованих 
сміттєзвалищ» 

 
за організаційної підтримки ГО 

«Взаємодія-Плюс» у межах 
Програми ООН  із відновлення 

та розбудови миру за 
фінансової підтримки урядів 

Данії, Швейцарії та Швеції 
 
 


