
Не пали - Компостуй 



Херсонська область, 18 
березня 2020 року 



Що палимо? 



Де палимо? 
 

 

29 днів лютого 



25 днів березня 



Протягом 1 тижня (7-15 квітня 2018), 2984 гектарів 
було спалено в Дніпропетровській області 



Чому палимо? 

 спалення бадилля 
на городах 

 спалення стерні/соломи в полі  

найпростіший спосіб 
знищення личинок садових 
шкідників та ураженого 
всячинами біоматеріалу 

 міркувань 
"корисності"  

недбальство на 
відпочинку 

відсутність системи 
централізованої утилізації 
пластику й інших 
промбідходів 

Компост 

Палети 

легше  

спалення решток догляду за 
садом 

  

зумисні підпали сухостою, пасовищів, луків 

  

випадкові загоряння 

  

спалення неприродного 
сміття 

через 
відсутність 
застосування 

No till-min till 

Палети 

Корм 

Матеріали для будівництва 

Народні рішення 

Рослинні рішення 

Палети 

Зміна поведінки: 

Соціальний тиск 

Покарання 

Природна емпатія 

 Ecovillages - підтримка 
логотипу) 

Збирання, 
сортування, 
вивіз 



Рішення 

• 1) Поліція 

• 3) Діти/лікарі/церква 

• 4) Міфи 

• 5) Сателіти 

• 6) http://ecoukraine.org/allproblemsmap 

• 7) Citizen Science  

• 7) Компости 

• 8) Палети 

 

http://ecoukraine.org/allproblemsmap


Компостування: 



 

А в Україні 
компостується 
менше 0.05% 
відходів 



Не пали - Компостуй 



Завдання проєкту: 
 

• дослідження успішного досвіду запобігання 
спалюванню органіки;  

• популяризація практики компостування 
відходів як альтернативи їх спалюванню;  

• надання громадянам можливості моніторити 
пожежі в екосистемах у режимі реального часу 
на основі супутникових та даних, зібраних 
учасниками проєкту. 

 



Колективні знання: 

 



Пожежі/підпали: 

 



Компостери: 

 



Що отримає ваша 
громада від участі в 
проєкті?  

• можливість моніторингу пожеж на території громади в режимі, близькому 
до реального часу на основі даних НАСА (Національного управління США з 
аеронавтики і дослідження космічного простору); 

• е-рішення щодо: 

• ретроспективного аналізу пожеж у громаді за останні 3 роки на 
основі супутникових даних (аналіз свідчить, що близько 80% підпалів у 
окремих громадах повторюються на тих самих місцях); 

• даних місцевого моніторингу, проведеного активістами громади; 

• консультаційну та експертну підтримку щодо використання даних НАСА та е-
рішень, ефективних шляхів запобігання палінню, екологічних способів 
утилізації органічних відходів, зокрема компостування; 

• комунікаційну підтримку щодо відмови від практики паління та переходу до 
компостування (матеріали для інформування та залучення мешканців, 
місцевого бізнесу тощо); 

• зміцнити імідж громади як екологічно відповідальної серед інших громад, 
Уряду, інвесторів, міжнародних партнерів, у медіа тощо.  



Як стати учасником 
проєкту?  
 

 
Щоб долучитися до проєкту, необхідно не пізніше 14 квітня 
2020 року: 

• визначити відповідального координатора від громади за 
участь у проєкті та повідомити нам про це листом на адресу 
e-solutions@cid.center      

• зареєструвати вашу громаду на карті учасників проєкту (див. 
відеоінструкцію тут) 

• заповнити анкету за посиланням     

До участі запрошуються громади з усіх областей України, які 
готові співпрацювати для досягнення взаємовигідного 
результату. Учасники мають бути готовими мобілізувати 
волонтерів, просувати практику компостування відходів та 
ділитися досвідом. 

 

 

https://bit.ly/mapa_uchasnykiv
https://drive.google.com/open?id=1qTy0cRzhpx5N7pUcMvLcbljJbtp-AFJ9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfqEnr6VzSp2hXm1mbZ7ew6OmUnxRJnHqcn2deYeyMI90iVw/viewform


Що очікується від 
громад-учасниць? 

• Участь у проєкті передбачає такі заходи: 

• активна комунікація з членами громади, 
місцевим бізнесом щодо загроз підпалів, шкоди 
паління садового сміття та екологічних та 
економічних переваг компостування відходів; 

• мобілізація волонтерів (школярі, молодь, інші 
члени громади) для збору і 
поширення  інформації та доповнення карти 
підпалів даними, зібраними на місці; 

• вжиття інших заходів для зменшення кількості 
підпалів у весняний сезон;  

• участь у вебінарах на тему аналізу даних 
геоінформаційних систем (ГІС); 

• обмін досвідом з іншими громадами-
учасницями. 

 



Етапи проєкту 

• Пілотний проєкт розрахований на два місяці і включає такі етапи: 

• прийом заявок від громад - до 14 квітня 2020 року 

• оголошення пілотних громад  - 20 квітня 2020 року 

• квітень-травень 2020 року - проведення заходів у громадах 

• червень 2020 року  - аналіз результатів і даних, зібраних громадами, а 
також супутникових даних; підбиття підсумків щодо практик у пілотних 
громадах та комунікація результатів проєкту 

• Упродовж квітня-травня 2020 року громади-учасниці повинні 
мобілізувати мешканців, домогосподарства та бізнес для участі в 
проєкті, щоб спільними зусиллями знизити кількість пожеж на території 
своїх громад.  

• На початку червня 2020 року організатори проєкту проведуть аналіз 
результатів запобігання весняним підпалам та відзначать найбільш 
активні та інноваційні громади заохочувальними відзнаками. Ми також 
будемо збирати інформацію про успішний досвід подолання згаданих 
проблем та враховуватимемо як дані супутникового моніторингу, так і 
дані, внесені місцевими волонтерами. 


