
Моє зелене місто 



Як всім відомо з 2018 року  Україна має 

сортувати тверді побутові відходи, але на 

жаль як і багато інших законів мало хто 

дотримується. Але справа не тільки в 

свідомості громадян  , а й відсутність 

можливостей сортування .Приклад стану  

майданчику у місті Гадяч:     



Мета проекту: 

- Зробити місто  чистішим .

- Побудувати сортувальні майданчики.  

- Привчити місцевих  жителів до сортування ТПВ.

- Прикладом мого міста показати іншим громадам , як 

потрібно поводитись зі сміттям.

- Навчити різні міста та селища сортувати та заробляти на 

ТПВ , робити в кожному окрузі свою «Швецію».

- Вдосконалення та розширення процесу переробки 

поліетиленової плівки на базі діючого підприємства.



У 2017 році ми з товаришом

започаткували бізнес по прийому 

вторсировини , з часом люди 

прийняли цю ідею із  зацікавленістю  

підтримували нас.  З часом стало 

зрозуміло , що ми якось маємо 

допомагти нашому місту   і ми 

почали встановлювати сітки для пет

тари , а також для склотари.  



Загалом ідея була виконана і принесла 

гарні результати , а саме:

-Зараз стоїть 22 сітки та 9 баків для 

скла.

-Щотижня гадячани викидають 

близько 40 м3. масою від 1 тони пет

пляшки.

- Економить місце для інших відходів , 

та зменшує поїздки місцевих 

сміттєвозів.



Але на цьому вирішили не зупинятися і 

за підтримки міської ради розробили 

новий бак для сортування 3 видів ТПВ. 

Та вже встановили на одній із вулиць 

міста. Та в найближчий час буде 

зроблено ще 5 аналогічних  баків.



Наша ціль до кінця цього року : 

-Облаштувати мінімум 30 таких майданчиків. В місті 

Гадяч.

- Допомогти сусіднім містам запровадити сортування тпв

та пункти прийому якщо таких немає.

- Надавати консультації всім громадам , по поводженню з 

ТПВ.

-Удосконалення процесу перобки , а саме придбання 

лініЇ для відмивання поліетиленової плівки , що допоможе 

переробляти не тільки магазинний поліетилен , а навіть зі 

стихійних звалищ. 



Як показала практика , в країні є закон , але він не діє. 

Тобто діє і держава робить спроби йти в цьому напрямку , 

але як результат це створення якихось держ. підприємств 

з мільйонними витратами і нульовою рентабельністю.

Отже в процесі реалізації проекту доведем що в 

маленькому містечку можна не тільки зробити соціально-

екологічний проект ,  який принесе користь екології , а й 

комерційно вигідним. Та зробить нові робочі місця. Та 

цим прикладом почнемо навчати всю нашу країну ,від 

маленького селища до великих міст,  не тільки сортувати 

сміття , а й заробляти на цьому.


