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Анотація 

 

Робота  присвячена новим  життєвого циклу мобільних пристроїв, 

починаючи розробкою даного виду то методам переробки сміття та 

поширенню інформації про них. У роботі відмічені переваги даного методу 

утилізації сміття, пов’язаних з не тільки з екологічним аспектом даного 

питання, а й з економічним. У статті звернено увагу на необхідність 

удосконалення процесу збирання і утилізації відходів, а також необхідність 

проведення роз’яснювальних та освітніх заходів, оскільки дана проблема є 

актуальною. 

Ключові слова: утилізація сміття, сортування, сміттєпереробний завод,  

волонтерські заходи. 
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Вступ 

 

Якщо дім — обличчягосподині, то як охарактеризуватифізіономії 

«господарів» ,якідозволяютьперетворюватисвоє місто на смітник?! 

 Інколи складається враження, що ми живемо в містах із сміття, з 

сміття збудованих і серед сміття. В селах ситуація з сміттярозвиваєтьсязовсім 

в іншомунапрямку, але нічим не кращавідміської. Селянам не 

відоміпростізнання про сміття і вони палятьпластиковіпляшкипоряд з своїми 

городами, збагачуючисвійраціон хлором, 

щодимомосідаєнавколотериторіївогнищ. 

Питанняутилізаціїсміття, аботвердихпобутовихвідходівгостростоїть у 

будь-якомурегіоні. Щорічно на душу населенняприпадає  200-800 кг 

сміття[1].  

На сьогоднішній день існує три принциповорізних шляхи 

утилізаціїсміття :  

- організаціязвалищ 

- спалюваннявідходів 

- вторинневикористання - переробка.  

Безумовно, найдешевшийспосіб - вивозитисміття на полігон. Але, по 

суті, звалище - велетенськийхімічний реактор. Йогоосновніскладові - 

продукти, щонапіврозклалися, гори будівельногосміття, отруйніхімікати. 

Згорання відходівпризводить до виділення отрут, мутагенів і канцерогенів. 

Крім того, згідно з нормативами, коженполігонможеприймативідходи не 

більше 15-20 років. Потімпотрібний комплекс дорогих заходів по 

рекультиваціїтериторії. 

Для звільнення величезних площ, займаних звалищами, виникла ідея 

спалювання сміття. Теоретично, воно повинно перетворитися на газоподібні 

продукти, які розвіялися б в повітрі і включилися в природний кругообіг. 

Проте, по-перше, далеко не усе сміття горить, тому шлаки, що залишаються 
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після згорання, доводиться вивозити на звалища. По-друге, неповне згорання 

відходів призводить до викиду величезної кількості сажі і шкідливих 

органічних сполук. 

Вторинне використання відходів - найбільш ресурсозберігаючий шлях. 

До того ж, і дуже прибутковий. Існує думка, що переробка відходів є на 

третьому місці після торгівлі зброєю і наркобізнесу по прибутковості. У 

США, наприклад, переробка відходів давно і міцно знаходиться під ковпаком 

у мафії із-за своєї високої прибутковості. Капітальні витрати в цій сфері 

окупаються вже через три роки.  

Дієві  методи щодо вирішення сміттєвого питання вже давно відомі, 

але їх впровадження і досі залишається проблемою.  
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І. Концепція проекту 

 

На створення даного проекту нас надихнув приклад Естонії. В 2008 

році в Естонії в рамках загальнонаціонального проекту відбувсясуботник. В 

результатіініціативинаселення 50 тисячгромадянзібралибільше 10 тонн 

сміття. Дослідження показали, щокожен 23 громадянинвийшов на вулицюй 

зробивпевний вклад в очищеннясвогоміста. Для порівняння, населення 

Сумської області не суттєво відрізняється за чисельністю від естонського, але 

чи можливо організувати подібну акцію у нас? Наша відповідь – так!  

Ідея проекту: розробка системи сортування та утилiзацiї смiття в 

Сумськійй області. Ідея прибирання та сортування смiття є значимою та 

iнновацiйною не тiльки для нашого регiону, а й для всiєї 

України.МодельприбираннясмiттяСРСР в малихнаселених пунктах 

практично не iснувала, не говорячивже про йогосортування. Прибирання, 

сортування та переробкасмiттявважалосязбитковоюта й не потрiбною в тих 

умовахдiяльностi. Вiдсутнябула i державнаполiтикапереробкисмiття. В 

суспiльствiвзагалi не iснувалоiдеїекономiї та переробкиресурсiв. Останнiм 

часом 

набагатозбiльшивсявипускпродукцiїпiслявживаннякотроїзалишаєтьсявеликак

iлькiстьсмiття (рiзноманiтнi упаковки, пластикові пляшки, жерстяні 

банкитощо). Зараз iснуємеханiзмприйомувiднаселенняпластикових та 

скляних банок, але цейпроцес є малоефективним, не вирiшує проблему 

вцiлому.. Наш проект пропонує розробити систему, котра б допомогла 

вирiшити питання прибирання смiття комплексно, вiд його прибирання, 

через промiжний етап сортування, i аж до передачi в цикл переробки та 

утилiзацiї. В сучасних умовах iдея прибирання, сортування та переробки 

смiття є не тiлькиiнновацiйною, а й життєво необхiдною. У Сумській області 

вивозом сміттяз займаються – ООО «А-Муссон» і «Грінко-Суми». На жаль, 

така система не 
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забезпечуєкомплексноговирiшенняпроблемиприбираннясмiття, а саме - не 

передбачаєвивiзсмiття з приватнихбудинкiв та не передбачаєйогосортування, 

переробки та утилiзацiї . Пропонований нами проект має на 

метiрозробкуунiверсальноїмоделiсмiттєприбирання (вивiз, сортування, 

утилiзацiя, передання в цикл переробки та захоронення). 

Мета проекту: розробити систему сортування та утилiзацiї смiття на 

територiї Сумської області. 

Завдання проекту:  

- провести дослiдження стану справ смiттєприбирання в регiонi. 

- розробити комплексну систему, сортування та утилiзацiї смiття 

на територiї Сумської області.  

- розробити навчальнiматерiали стосовно технологiї сортування та 

утилiзацiї смiття населенням. 

Переваги по відношенню до аналогів: 

Ми пропонуємо провести навчання та пропаганду серед населення, в 

школах, установах iдеї сортування смiття. Створити передумови для 

побудови сміттєпереробного заводу в Сумській області. Проект має на метi 

розробку комплексного циклу смiттєприбирання в Сумській області i 

передбачає наступні етапи.  

1. Попереднє сортування смiття населенням  

Ми плануємо встановити на кожному контейнерному майданчику по 

декілька сміттєвих контейнерів, зрозуміло, іншій модифікації. Один - під 

папір, інший - під скло,пластик і під харчові відходи [3]. 

2. Прибирання смiття.  

Система вже давно розроблена. Система підземних контейнерів для 

збору сміття з'явилася завдяки інноваційним ідеям засновника фірми «Молок 

Лтд.» ВейккоСаллі. Основна концепція полягає у використанні вертикальної 

форми, коли дві третини контейнера розміщуються під землею. Така  

оригінальна конструкція в порівнянні з традиційними системами збору 

сміття дає споживачам помітні переваги: велику ємкість, триваліші інтервали 
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між спустошеннями, поліпшення гігієнічних умов, більше зручності при 

використанні і економію місця на території. «WasteManagementSystems» є 

піонером в області застосування цих інноваційних технологій збору, вивозу і 

переробки відходів в Україні. 

Економічність  

Система підземного збору сміття Molok® завдяки великій місткості 

скорочує транспортні витрати. Зважування відходів здійснюється легко і 

точно одночасно із спустошенням підіймального мішка. Контейнер міцний, 

має тривалий термін служби і може ефективно використовуватися в районах 

з масовою забудовою. 

Економія місця   

Вертикальна форма дозволяє економити в 4-5 разів більше простору, 

чим при використанні поверхневих конструкцій. Вироби можна 

встановлювати в зонах з обмеженою площею, економлячи при цьому місце 

для ігрових майданчиків, зон озеленення, автостоянок і так далі Завдяки 

своїй формі і естетичному дизайну контейнери Molok® вписуються в будь-

який ландшафт. 

Гігієнічність 

Завантажувальний люк легкий, простий у використанні і оснащений 

спеціальним фіксатором, який утримує люк у відкритому і закритому 

положенні. Ні вітер, ні тварини не дістануться до сміття, що захищає 

довкілля. Вивантаження сміття здійснюється через дно підіймального мішка, 

що дозволяє люку залишатися чистим. Завдяки вертикальній системі збору 

відходів старіше сміття завжди залишається на дні, де прохолода ґрунту 

обмежує розмноження бактерій і зменшує запахи [4]. 

Безпека   

Система заглиблених контейнерів Molok® безпечна у використанні і 

експлуатації. Замочний механізм завантажувального люка збільшує безпеку і 

знижує ризик горіння сміття. Процес вивантаження сміття безпечний і 

вільний від таких ризиків, як важкі металеві кришки, гострі кути, несправні 
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колеса, слизькі і з неприємнім запахом відходи. Не потрібні маскуючі 

паркани і обгороджування[2]. 

Втім, діяльність по збору і утилізації сміття вельми непроста справа, до 

того ж активне впровадження європейських технології, яке потребує не 

тільки закупівлі нового устаткування, але й зміни менталітету городян. 

Погодитеся, завдання важке, але цілком здійсненне. За підрахунками 

необхідно мінімум пів року, щоб городяни звикли до того, що сміття 

потрібно сортувати і складати в різні контейнери. Далі ми пропонуємо 

систему заходів для стимулювання свідомих людей, які покажуть, що жити 

чисто не тільки приємно, а й цікаво. 
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ІІ. Система інформаційних і освітніх заходів  

 

В рамках даного проекту ми маємо на меті провести наступні заходи, а 

саме: 

- волонтерські прибирання 

- акції з прибирання і збору відходів та вторинної сировини; 

- висадження дерев 

- промоакції 

- конференції, форуми 

- навчальні заходи 

- еко-туристичні заходи  та ін. 

Дані заходи будуть супроводжуватись екомаячками. 

Екомаячки  -  короткометражні ролики по 15 секунд, які сумчани 

зможуть  побачити будь-де на екранах в ресторанах швидкого харчування, 

магазинах, кінотеатрах, інших відеобордах по всій області, ми подамо 

короткі схематичні підказки про те, де потрібна їхня увага та що саме вони 

можуть зробити в конкретній ековажливій життєвій ситуації. Час від часу ці 

екомаячки будуть нагадувати та підказувати їм потрібні дії чи ідеї.  

У науково-популярних фільмах тривалістю до 30 хвилин, що 

слугуватимуть цікавими екологічними відеоуроками, ми будемо 

задовольняти жагу тих, хто хоче знати більше, перед тим, як приймати 

екологічно важливі рішення. Наприклад, ми покажемошлях сміття, чи є у 

ньогодруге життя, як правильно сортуватита викидатисміття, щоб на користь, 

а не на збиток;  

Ми будемовдячнівсім директорам шкіл, щозапросятьчи дозволять нам 

показативідеоурокитим, хтоживе зараз і від кого залежить завтра. 

Всівідеоматеріалибудутьдоступні в мережіІнтернет, ми такожвпевнені, 

щотелебаченняпідкоритьсянашомуекологічномупотокові. 

Навчальні заходи 
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Екологічневиховання у школіслідпочинати з молодшогошкільноговіку. 

Спочаткудітивчатьсяпомічатипрекрасне та незвичненавколо себе, 

учатьсяспостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не 

шкодитиїй, робитидовкіллячистішим. Важливий аспект 

психологічноїпідготовкипідростаючогопокоління у 

сферіекологічноговиховання - формуванняпочуттяспівпричетності, 

відповідальності; розуміннянеобхідностіпіклування про природу; 

готовністьжити у злагоді з природою й у відповідності до їїзаконів. Коли 

цірисистанутьхарактерними для більшостімолодшихшколярів, то на 

наступнихетапах (5-9-і, 9-12-і класи) результативністьроботи з 

екологічноговиховання, маючиміцнепідґрунтя, 

проводитиметьсязначноефективніше. 

У середніх і старших класах метою такого виховання є 

усвідомленняучнямимасштабівекологічноїкризи, знання й розуміння причин 

і наслідків негативного впливулюдства на природнесередовище, формування 

нового типу мислення, виробленняновихідейзізбереженнядовкілля, посильна 

практична діяльність, спрямована на виявленнянагальних проблем і 

покращення стану природного середовища. 

На жаль, у навчальнихпрограмах на 

вивченнятемекологічногоспрямуваннявідводитьсядосить мало часу, отже, 

більшеувагиданим темам можнаприділити в позакласнійроботі. Тут поле 

фантазіїнеобмежене: 

- створення молодіжної організації чи груп, котрі проводитимуть 

діяльність із метою поліпшення екологічного стану навколишнього 

середовища; 

- проведенняінтегрованих занять екологічногозмісту («Подорож у 

зачарованийліс» тощо); 

- проведенняігор для малюків (наприклад, 

«Формуванняекологічноїкультури»); 

- святкуванняВсесвітнього Дня Землі (22 квітня); 
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- участь у конкурсах «Пізнайсвійрідний край», 

«Екологічнимистежинами» тощо (виставкиробітучнівіз неживого природного 

матеріалу, конкурситворів про природу та їїзбереження, поетичніконкурси на 

кращийвіршчипісню про природу, конкурсималюнківчифотогравій, 

захисттворчихзвітів, розробкисценаріїв свят, уроківчиіншихзаходів, 

анкетування; складаннярефератівтощо); 

- проведенняагітаційно-роз'яснювальноїроботи (про 

шкідливістьспалювання опалого листя, 

неприпустимістьвинищуванняпервоцвітівтощо); 

- проведенняанкетуваннянаселення з 

питаньпокращенняекологічного стану довкілля; 

- проведенняуроків і бесід з екологічноговиховання; 

- вивчення правил поведінкинаприроді; 

- проведенняекологічнихігор, захистіврефератів і 

проектівпокращення стану природногосередовища; 

- організаціявиставокучнівськихробіт, малюнків, творів, віршів, 

пісень. 

Щобекологічневиховання дало належний результат, вономає бути 

організованеналежним чином, відповідатипевнимвимогам. Робота повинна 

бути цілеспрямованою, учнімаютьрозуміти, для чого вони 

виконуютьпевнезавдання та якиммає бути результат. Важливість і 

потрібністьвиконуваноїдіяльностідаєучнямвідчуття потреби діяти, 

задоволеннякінцевим результатом, причетності до вирішенняглобальних 

проблем, готує до продуктивноїпраці в різнихгалузяхвиробництва, до 

свідомогосамостійногожиття у злагоді з природою. 

Виховнаефективністьекологічноїдіяльностізростає за тієїумови, коли 

учні є не лишевиконавцями, а йїїорганізаторами. Саме тому треба 

даватибільшетворчихзавдань, котрівирішуютьсяколегіально, у співпраці, 

спонукають до пошукуоб'єктіввпливу, до раціоналізаторськихідей і 

розв'язання проблем.пропонуємо проведення різних мастеркласів, як приклад 
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- фурошікі та еко-торби. Ми пропагуємо використання багаторазової 

упаковки та відмова від використання пластикових пакетів. Планується 

проведення мастер-класів по створенню фурошіки – стародавнього 

японського мистецтва упаковки, тобто розпис сумок створених власними 

силами. Фурошіки – це красиво, модно, стильно, а головне 

багатофункціодинальне в використанні та екологічно! 

Створення дизайн-студії. 

Дизайн-студія «Цікаві речі зі сміття». Учасники буду займатися 

виготовлення цікавих речей зі сміття власними силами. Наприклад 

виготовлення картин. 

Еко – туристичні заходи 

Також ми плануємо провести еко-турне областю, тобто відвідати кожне 

місто Сумської області та провести субботники і круглі столи між 

зацікавленими сторонами: владою, бізнесом, суспільством та ЗМІ. 

Еко-тренінг «Чисте життя» 

Досить часто, виїджаючи на природу ми стиикаємося з тим, що бачимо 

купу сміття залишеного людьми після себе чи ще гірше навмисне привезене 

та викинуте сміття. Це не лише псує еститичний вид, а й значно отруює грунт 

та впливає на природу взагалі. Навантаження людини на природу та 

навколишній світ є досить великим. Багато хто навіть не замислюєься, як 

наш повсякденний побут впливає на природу. Ми незамислюємося над тим, 

як необачно використовуємо природні ресурси, не думаємо про майбутнє 

покоління. 

Екоавтомобіль 

Екоавтомобіть – пересувній пункт приймання пторинних відходів та 

сировини. Головним завданням є приймання окремо розфасованого сміття, 

що є вториною сировиною. Даний автомобіть буде їзжити по місту за 

становленим графікам та збирати за кошти роздільно зібране сміття. Будуть 

збиратися алюмінієвібанки, пет пляшкт, будь-яке скло та картон. Екомобіль - 

це пересувний приймальний пункт вторсировини. Він приїжджає і приймає 
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роздільно зібрані вторинні ресурси за гроші за цінами стаціонарних 

приймальних пунктів. Ми будемо приймати алюмінієвібанки,будь-яке скло, 

пляшки, ПЕТпляшки,папір ікартон.Одне АЛЕ: обсягиповиннібути неменше 

10-15мішків(великіплетенімішкияк з підборошнаабо). 

Флеш-моб 

Флеш-моб (від англ. flashmob — flash — спалах; мить, мить; mob — 

натовп, переводиться як «спалах натовпу» або як «миттєвий натовп») — це 

заздалегідь спланована масова акція, в якій велика група людей (моббери) 

раптово з'являється в суспільному місці, виконує заздалегідь обумовлені дії 

(сценарій), і потім розходяться. Це дієвий і дуже цікавий спосіб залучення до 

співпраці молоді. Ми пропонуємо сценарій одного з екологічних флеш-мобів 

«Твоє сміття завжди з тобою», мета якого є підвищення свідомості 

суспільства в проблемі забруднення нашого міста. Флеш-моб пройде за 

таким планом: сходятьсягрупи людей, якійдуть як ні в чому не бувало ,тільки 

у кожного з них за спиною на мотузцітягнеться купа сміття, як бивикинутого 

ними повзурнипротягомминулого дня. «Хвіст і сміття» 

демонструватимутьвсім перехожим картину, яку б вони спостерігали, 

якбисміття, яке ми залишаємопісля себе в місті за день, став би нас 

переслідувати. Післячоговсіучасникифлеш-мобу сходяться до сміттєвого 

контейнеру і звільняютьсявідсвоїх «гріхів» викидаючи все своєсміття в 

контейнер.Коженучаникфлеш-мобу отримує в подарунокеко-торбу, яку вони 

самізможутьрозмалювати на свійвласнийрозсуд в спеціальномунаметі і в яку 

зручнопокластивикористануобгортку, щоб донести її до найближчоїурни. 

Виставки 

Екологічнавиставка «Витвірмистецтвачисміття?». 

Данавиставкаприсвяченапроблемізбереженнянавколишньогосередовища. На 

виставцібудутьпредставленіроботистворені з пластиковихпакетів, пляшок, 

банок та іншихвідходів, щозроблені руками талановитоїмолодіСумщини.В 

рамках проекту відбудутьсямайстер-класи та екскурсії для школярів та 

студентівпід час яких вони зможутьспробувати в ролімитців.TrashArt - одне з 



15 
 

найактуальніших напрямків сучасного мистецтва, що полягає в баченні краси 

в банальних речах, які у багатьох викликають відторгнення. Тобто за 

допомогою цієї виставки ми зможемо дати друге життя відпрацьованим 

матеріалами: поліетиленовим пакетам, кришкам від пляшок та упаковкам, 

продемонструвавши красу повсякденного та задуматися над тим, що Земля 

це наш спільний дім, що вимагає дбайливого ставлення. 

Крім того, ми хочемо, щобсвідомізнайомилисьоднин з одним на наших 

акціях, змаганнях, флеш-мобах,абибачили, щооднодумців так багато! 

Головне,щобкоженрозумів: минікогоне закликаємоставатидвірником, 

невмовляємокопатисявсмітниках.Ми просто закликаємо 

змінятисвоєставленнядо порядку,якийзакріпився. Існує мільйон причин, чому 

в наші під'їзди іноді неприємно заходити, апроходячиповз парк, ми 

непомічаємо пляшок, що валяються, порожніх пачок з 

сигарет,пакетівЗрозуміло, що за всимцим хтось повиненстежити.Але виникає 

питання «Хто це повиненбути»?? Дивні слова «адміністрація» або«уряд». 

Часто пов'язуютьці поняттяіз чимось,що має безмежну владу, всім все 

повинна,у всьому завжди винна і, вже тим більше, повинна прибирати за 

всіх,але  це не так! Ще досить багато потрібно зробити кроків, для того, щоб 

наше суспільство стало ставити в пріоритет акуратність, раціональне 

ставлення до ресурсів. Але це суспільство складається з нас! Ми закликаємо 

вже сьогодні потроху змінювати ситуацію і, можливо, в майбутньому ми 

будемо знати, що ми перемогли у найпідступнішій війні – війні із 

байдужістю. Даний проект – це крок, який здатний запустити складний 

механізм боротьби із самим собою за право жити чисто в цивілізованому 

світі! 
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