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Мета: Нові рішення, а не смог, на горизонті 
покращення якості повітря в Україні

→ Сучасна ситуація в Україні та мотивація для 
компостування замість спалювання органічних відходів

→ Сучасна ситуація в Чехії

→ Пропозиції, мотивація

Не пали – компостуй!



Запобігання змішування міських 
побутових відходів 

Zdroj: https://zajimej.se/ceske-samospravy-se-vydavaji-na-cestu-k-minimalnimu-odpadu/

Не пали – компостуй!



Законодавчі аспекти національної 
стратегії  для запобігання біовідходам

1. Розробка законодавства у сфері поводження з відходами в Чехії
2. Основне законодавство Чеської Республіки у галузі поводження з відходами
3. Основні стратегічні документи та директиви ЄС у галузі поводження з відходами

Не пали – компостуй!



Чому люди не сортують біовідходи? 
(статистика в Чехії, глобальна проблема)

1. Існує брак знань
2. Лінь сортувати (37% респондентів)
3. Вважають що cортування відходів непотрібне (23,1% респондентів)
4. Не вистачає місця в їхньому господарстві для сортування відходів
5. Невелика кількість доступних контейнерів, переповненість 
контейнерів та їх надмірна відстань від житла
6.Недостатня місткість контейнерів для збору та 
кількість пунктів збору є основною проблемою

Не пали – компостуй!



1. Перевага спільного компостування
2. Підтримка спільного компостування

Kомпостування ДЛЯ ГРОМАД

Не пали – компостуй!



Навіщо відокремлювати біовідходи?

→ З законодавчих міркувань
→ З екологічних міркувань
→ З фінансових причин

Не пали – компостуй!



Як зменшити відходи? 
Тематичні дослідження 

1. Залучення шкіл до компостування
2. Програми підвищення освіти та різні конкурси для громадськості
3. Мотивація населення
4. дoслідження та різні приклади муніципалітетів

Не пали – компостуй!



Програми поширення освіти та різні приклади 
муніципалітетів, компостувати в Чехії

Не пали – компостуй!Не пали – компостуй!

https://youtu.be/AMEJYqfJAfk


Презентація власної
електронної книги

Не пали – компостуй!



Ресурси

1. Законодавство в Чехії
https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

2. Громадське компостування
https://www.kompostuj.cz/fileadmin/1_Bioodpad_a_kompostovani/Metodika_domaci_a_komunitni_kompostovani.pdf

3. Стратегія сталого розвитку управління відходами
https://www.retova.cz/file.php?oid=7751748&utm_source=Úředn%C3%AD_deska&utm_medium=rss&utm_campaign=575

4. Перші контейнери для біовідходів
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/v_prazskych_ulicich_jsou_prvni_nadoby_na.html

5. Kомунальні відходи - посібник для муніципалітетів 
https://arnika.org/ohobciprirucka-1-11

Не пали – компостуй!

https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi
https://www.kompostuj.cz/fileadmin/1_Bioodpad_a_kompostovani/Metodika_domaci_a_komunitni_kompostovani.pdf
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/v_prazskych_ulicich_jsou_prvni_nadoby_na.html 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/v_prazskych_ulicich_jsou_prvni_nadoby_na.html 


Тематичні дослідження
приклади в Чехії

 

1. Spolu 8 BIO, komunitní kompostovaní 
https://m.praha8.cz/file/pPZ/komunitni-kompostovani-prezentace.pdf

2. Divadleně osvětový program „Vivat kompostela“ 
https://www.kompostuj.cz/fileadmin/1_Bioodpad_a_kompostovani/Zapoj-
te_se/vivat_kompostela/Nabidka_Vivat_Kompostela.pdf

3. Šest či více důvodů, proč třídit odpad
http://www.skolnidiar.cz/priroda/sest-ci-vice-duvodu-proc-tridit-odpad.html

4. Celosvětová soutěž Compost Awareness Week Poster Contest 2021
https://www.czechdesign.cz/souteze/compost-awareness-week-poster-contest-2021

5. Kompostujeme ve školách a školkách
https://www.kompostuj.cz/vime-jak/kompostujeme-ve-skolach-a-skolkach/

6. Miss kompost, předcházení vzniku odpadů kompostováním
https://www.kompostuj.cz/projekty/aktualni-projekty/miss-kompost-predchazeni-vzniku-odpadu-kompostovanim/

Не пали – компостуй!



контакт

Інга Петричка
 

facebook.com/ingapetrycka
twitter.com/Ipetrycka

instagram.com/ingapetrycka
youtube/Inga Petryčka

Web: www.ingapetrycka.cz
E-mail: inga@petrycka.cz

Не пали – компостуй!

https://www.youtube.com/channel/UCDHGRLvqQmc4J7aWuUqArtA
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