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“Виховуємо покоління,
яке дбатиме про 

навколишнє середовище!”
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Чому виник проект?

Щороку сміттєві полігони поповнюються
приблизно на 12-15 мільйонів тон ТПВ;
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В Україні переробляють лише до 10% ТПВ;1

Нараховується 6,5 тисячі законних і близько
35 тисяч незаконних сміттєзвалищ;
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Україна накопичила 54 млн кубометрів 
відходів;
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Чому виник проект?

Щомісяця, кожна школа може заробляти
на відходах від 600 грн. до 3000 грн.;

За найменшою активністю українські школи
викидають на сміттєзвалища щомісяця 
5 000 000 грн., при цьому, понад 4 500 000 
грн. доплачують за транспортування*

В Україні близько 17000 шкіл, що також 
утворють сміття;

* – за даними дослідження Let’s do it, Ukraine.



Проект направлений на формування свідомого, 
правильного ставлення учнів та педагогів до 

роздільного збирання відходів шляхом 
навчання, щоденної комунікації, цікавих 

інтерактивних активностей, збору сортованих 
відходів та реальної грошової винагороди, 

унаслідок зібраних відходів.
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Мета проекту:

• Змінити ставлення до довкілля.
• Зменшити кількість відходів на сміттєзвалищах Україні 

шляхом правильного споживання продуктів та 
роздільного збирання відходів;

• Щоб кожний школяр України, члени його/її родини, 
їхні друзі та родичі знали, яким чином поводитись з 
відходами, що з ними робити, куди їх складати та яку 
користь відходів принесе для довкілля.
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Завдання: #ЕКО ШКОЛА

проведення серії екологічних тренінгів з 
практичними завданнями для школярів;

проведення екскурсій для дітей
на сортувальну лінію;

навчання правильного поводження з 
відходами учасників;

збір відходів усією школою (взамін на грошову 
компенсацію для шкільного самоврядування) та 
збереження довкілля.



Яка вигода?

Школа

отримає 
вирішення
проблеми 

транспортування 
сміття; 

Учні (учнівське 

самоврядування) 

отримають 
реальні кошти
на реалізацію
своїх поточних 

потреб;

Місто

почне 
зменшувати

територію 
сміттєзвалиша;

Україна

розпочне 
виховувати 
покоління, 
яке дбає за 
навколишнє 

середовище..



Етапи переробки відходів:

1. Збирання у школі

Ласкаво просимо!



Етапи переробки відходів:

2. Вивезення – забезпечують місцеві 
заготівельно сортувальні підприємства, 

що беруть участь у проекті.  

Вивезення ві-
дбувається по 
накопиченню!



Етапи переробки відходів:

3. Досортування та пресування у кіпи 



Етапи переробки відходів:

4. Переробка в готову продукцію

переробляють 
підприємства 
по всій Україні

готова 
продукція

запресована 
вторсировина



Агломерат 
поліетилену 

(аналог гранули)

Сортування
Пресування

Переробка

Результат переробки відходів:



Ключові показники оцінки
результату проекту:

Кількість залучених осіб до сортування сміття.4

Кількість учнів/педагогів у проекті;1

Кількість переблених відходів у кг.;2

3
Кількість зекономлених коштів школою за ра-
хунок вивезення сміття, та кількість зароблених 
коштів внаслідок сортування сміття у грн.;
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Карта проекту: 

Після налагодження остаточної комунікації на території 
школи буде встановлено сміттєві баки та підписано договір 
з підрядником щодо забирання сортованих відходів; 

На території школи, спільно з учнівським самоврядування 
та викладацьким складом буде проведено інформаційну та 
навчальну кампанію: буде показано корисні відео, 
проведено міні лекції для учнів щодо сортування сміття та 
користі для довкілля від сортування, проведено збори з 
батьківськими групами з висвітленням мети проекту;
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Карта проекту: 

Реалізація проекту на міському рівні – збір роздільного 
сміття у всіх школах України;

Реалізація спільних проектів з партнерами по Recycling 
продукції.
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