
Чи відомо Вам, що при спалюванні сухої рослинності, 
листя, відходів з поліетилену, пластикових пляшок, пласт-
мас, автомобільних шин, поролону, фанери, пінопласту й 
інших відходів у звичайному багатті — на подвір'ї, у лісі, 
на городі, в атмосферу надходить багато небезпечних 
речовин для довкілля та здоров'я?

Які саме небезпечні речовини надходять в атмосферу при 
спалюванні відходів?
При спалюванні:
• листя і сухої рослинності утворюється чадний газ, важкі метали, 

бензапірени, діоксини;
• пластикових пляшок, поліетиленових пакетів утворюються 

діоксини;
• фанери, ДВП, ДСП утворюються формальдегіди  та сполуки 

свинцю;
• пінопласту виділяється велика кількість фосгену — отруйного 

газу, який може вбити людину з третього вдиху;
• поролону виділяється велика кількість ціанідів;
• відпрацьованих автомобільних шин в атмосферу надходять 

феноли, формальдегіди, бензапірени.

Всі ці речовини є надзвичайно небезпечними та отруйними для 
довкілля та здоров'я!
Вони мігрують на величезні відстані у повітрі, воді, потрапляють в 
організм людини, у питну воду, харчові продукти, викликають 
різні захворювання, зокрема рак, вкрай негативно впливають на 
репродуктивну функцію та можуть спричинити смерть.
Спалюючи відходи в домашніх умовах, ми знищуємо себе та 
нащадків, адже ці речовини впливають на народжуваність, 
спадковість, викликають хронічні захворювання, зміну клімату.
Що ж робити з відходами, що утворилися на господарці? Суху 
рослинність та листя можна закомпостувати впродовж двох 
років і використати, як органічне добриво.  Інші відходи слід 
відвезти на організоване сміттєзвалище, поки на державному 
рівні не запропоновано альтернативних шляхів використання 
відходів.
Безпечне для довкілля та здоров'я спалювання різних 
відходів можна забезпечити лише при високих темпера-
турах — на сміттєспалювальних заводах.
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Перш ніж спалити суху траву, 
пластикову пляшку, 

автмобільну шину, задумайся...

Спадок, який ти залишиш 
після себе, залежить 

тільки від 
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