Правило
“Натисни на сміття”
Контейнери, що стоять біля наших будинків,
майже на 50% заповнені повітрям, хоча на вигляд вони повні. Це відбувається тому, що у складі відходів є багато речей, які мають великий
об’єм, наприклад пляшки, коробки, упаковка.
- Як зменшити вміст сміттєвого контейнера вдвічі?
- Дуже просто - Натиснути на сміття!
Стисніть PET-пляшку або пакунок від соку:
відкрутіть покришку, натиснувши на пляшку
(пакунок) рукою або ногою, вичавлюючи з
тари якомога більше повітря. Об’єм стисненої пляшки в 7 разів менше нестисненої!
відкрутіть
покришку

натисніть

викиньте

Пресуючи упаковку, ви не тільки заощаджуєте місце у сміттєвому кошику, але й значно зменшуєте обсяг наповнення контейнерів. Це дозволяє вивозити відходи рідше, а,
значить, скоротити витрати палива і викиди в
атмосферу, пов’язані з роботою транспорту.

Пункт прийому
пластику у Львові
м.Львів, вул. Данила Апостола, 6а
(Скнилівський міст), ТОВ «ВТОРМА-ЛЬВІВ»
Приймається PET-пляшка, 1 гривня за кг
Години роботи: Пн - Пт 8:00-17:00
Тел.: 050-4432890, 067-9933196, (032) 2441893

Як зменшити кількість
пластикового сміття?
 Не купляти сміття. Уникати зайвої упаковки
та одноразових речей; Надавати перевагу продуктам багаторазового використання (посуд, торби,
підгузки). Використовувати екологічну упаковку
(еко-торби замість поліетиленових пакетів).
 Здавати пластик на переробку. У Львові
всюди стоять контейнери для пластикових відходів. Туди можна викидати пластикові пляшки від
напоїв, від миючих засобів, поліетиленові пакети
типу “Boss” та інше. (Прохання не кидати в контейнери пінопласт). З контейнерів пластик збирається, сортується і пресується, після чого відвозиться
на підприємства з переробки пластику.
А що робити мешканцям сіл? Наразі лише у
185 населених пунктах України впроваджено роздільний збір відходів. У більшості районних центрів система сортування відходів відсутня.
Можна діяти наступним чином: збирати у себе
окремо пластикові відходи і по можливості відвозити їх до Львова, де їх можна викинути у контейнер для пластику. Пластик – легкий, і, якщо
його спресувати, займає мало місця. Звичайно, це
не просто, але ж це краще, ніж гори пластикового
сміття в лісі, в ярах та на узбіччах доріг.
 Звертатися до голів сільських та районних адміністрацій, адже, за законом, вони повинні забезпечити роздільний збір відходів.
 Поширювати цю листівку, а також іншу
інформацію про поводження з відходами.
Пишіть Ваші зауваження, питання та пропозиції
на ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТАЛ ЛЬВОВА
Поводження з відходами --> Пластик
7promeniv.com.ua/ekolohichnyi-portal
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Поводження
з відходами:
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Інформаційна листівка підготовлена
екологічною групою ПКС “Сім променів”
сайт: 7promeniv.com.ua
тел: 067-1297149 eco-lviv@meta.ua
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Приблизно 30% ваги побутових відходів
і 50% об’єму становлять різні пакувальні
матеріали; з них 13% ваги і 30% об’єму
становить пластик.
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Лише тепер у суспільній свідомості поступово
формується думка про те, що складування відходів
на звалищах – це не вирішення проблеми, а відкладення її на наступний період. При такому підході також постійно утворюються нові сміттєзвалища, і знищується величезна кількість цінних орних земель.
Підраховано, що 80% відходів можна переробляти при роздільному зборі сміття.
Пластик переробляється на нові пляшки, пластикові труби, покрівельний матеріал та ін.
* 35 півторалітрових пляшок достатньо,
щоб виробити утеплення для спального мішка;
* 60 півторалітрових пляшок достатньо для
виробництва 1 м2 килимового покриття.
Сировиною для вироблення пластику є нафта.
1 т пластику, зданого на переробку, економить
750 кг нафти.
Українцями запатентовано декілька технологій
з переробки пластику на бензин та дизель. Проте
ще рано говорити про промислові маштаби, наразі
працюють лише невеликі установки даного типу.
У Львові вже більше 10 років працює підприємство “ІнтерПЕТ”, яке переробляє PET-пластик
(пляшки від напоїв) на гранули.
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При спалюванні пластику
виділяються токсичні речовини, які є небезпечними для здоров’я !

Щоб організувати роздільний
збір і сортування пластику
у вашому місті, потрібно:
• прес для пресування PET-пляшок (це
може бути звичайний прес для макулатури);
• приміщення для складування пресованого пластику (пластик доцільно перевозити
на підприємства з переробки пластику, якщо
його назбиралося більше тонни);
• пункти прийому пластику з оплатою за
кг (при фінансуванні адміністрацією міста).
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на репродуктивну систему організму (що приводить до зростання жіночих хвороб, викиднів, народження дітей-інвалідів), а також спричиняють
онкозахворювання.

Для забезпечення утилізації одноразових речей у 1998 році Товариством Пластмасової Промисловості була розроблена система маркування різних видів пластику.

одна жива істота не забруднює Землю
так сильно, як людина “розумна”.
Щороку пересічний українець викидає на
смітник близько 250 кг твердих побутових відходів (ТПВ). За останні десять років утворення
ТПВ в Україні збільшилося у два рази.
Більше 95% всієї маси відходів вивозиться
на сміттєзвалища або спалюється, що призводить до забруднення ґрунту, атмосфери, підземних і поверхневих вод.
Склад наших смітників приблизно такий:
понад 45% загальної маси становлять харчові
відходи, 13% – полімери (пластик), 10% – папір та картон, 8% – скло, 6% – текстильні матеріали, 5% – будівельне сміття, 2% – метал,
1% – дерево і 10% – інші відходи. За об’ємом
значну кількість відходів складає пластик, без
якого сьогодні важко уявити наше життя.
Пластикові відходи розкладаються від 100
до 1000 років! Мільйонами викинуті у навколишнє середовище, в першу чергу поліетиленові пляшки від напоїв, вони загрожують
справжньою катастрофою — забруднюють
моря, ріки і озера, околиці доріг, міст і сіл.
В кінці 1990-х у Тихому океані виявили величезний плавучий сміттєвий острів. В основному це вироби з пластику. Площа плаваючого
непотребу вдвічі перевищує континентальну площу США!
Пластик часто потрапляє в моря та
океани з річок.
При спалюванні виробів з пластику в атмосферу
виділяються найтоксичніші з відомих на сьогодні
органічних сполук — діоксини,
які
впливають

Маркування пластику
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