
        Зробимо РАЗОМ
            довкілля чистим

Проблема сміття та забруднення повітря, води та грунтів зараз дуже 
гостро стоїть як для нашої країни , так і для всього світу.

З 1 січня 2018р, відповідно до закону “Про відходи”, всі зобов’язані 
сортувати сміття. Правка, яка забороняє захоплення на полігонах 
перероробних побутових відходів, була внесена в закон ще у  2012р. 
Восени в повну силу запрацювала Угода про асоціацію з ЄС, 
тож всі закони, які відповідають європейським нормам 
( а правка відповідає директивам ЄС), мають виконуватися.

Згідно із законом - так , але реальність говорить про те, що цього 
не відбудеться.

В багатьох розвинених країнах, де питання утилізації відходів
 знаходиться на високому рівні, також існують проблеми в досягненні 
цілі “zero waste”.

Основними причинами , що заважають досягти 100% переробки і 
“нульових відходів” є пластикові пакети та складне композитне
 сміття, до прикладу, памперси та упаковка соку. Цей вид сміття 
дуже важко або, навіть , неможливо переробити.

За різними оцінками в Україні 4-7% території завалено сміттям.
З них 3,6% припадає на долю упаковки Тетрапак.

Тетрапак - складний вид вторинної сировини : для його
виробництва необхідно в три рази більше різноманітних ресурсів,
ніж для моноупаковки. Його складно збирати великими об’ємами,
так  як частіш за все його вміст (молочні та солодкі продукти) 
гниє/ бродить і не всі ретельно його споліскують.
Збирати промисловий об’єм Тетрапаку дуже складно, довго 
і не рентабельно. Заводи не прагнуть встановити на свої паперові 
фабрики додаткове обладнання, так як сировини для нього 
в достатній кількості не буде надходити.

З врахуванням того, що відходи складних упаковок типу TetraPak
практично не розкладаються, існує єдина альтернатива - це
вторинна переробка (рісайклінг).

Складність переробки Тетра Пак в тому, 

що картон,   поліетилен та алюміній поєднані разом
 
і переробнику доводиться вирішувати завдання
 
їх розділення або спільного використання.

Розділення зазвичай не вдається повністю здійснити 

за одну стадію, тому процес виходить багатокровоким

із залученням безлічі одиниць обладнання.

В Україні існує єдиний завод, який розпочав нещодавно

переробляти упаковку Тетра Пак.

Ціль нашого проекту ” Нашим дітям чисту планету” - 

сприяти покращенню екологічної ситуації,  знизити 

негативний вплив на здоров’я і підвищити  якість  життя 

населення України, а також зберегти екологію для наших дітей.

1. Здавати з соломками та кришками;
2. Відігнути всі кути, щоб коробку було легко мити та стискати;
3. Сполокати, щоб не було запаху та залишків вмісту ;
4. Сплюснути.
5. Викинути у відповідний контейнер.
 

Програма мінімум

1. Здавати з соломками та кришками;
2. Відігнути всі кутики і сплюснути;
3. Викинути у відповідний контейнер.

Програма максимум

- Встановлення ємностей 
  для збору Тетрапаку та паперових стаканчиків ;

-  Забезпечення своєчасного вивозу заповнених ємностей /
       встановлення чистих за наш рахунок ;
-  Траспортування на переробку Тетрапак за наш рахунок ;

-  Пропозиція придбання еко паперу за собівартістю його 
   виготовлення.

Переваги для Вас : 

-  Економія та вивезення ТПВ ;
-  Можливість придбати екологічний папір за собівартістю ;
-  Безкоштовне розміщення Вашої реклами в наших 
   інформаційних матеріалах.

Переваги для міста :
-  Економія на вивезенні ТПВ ;
-  Економія на захороненні  ТПВ ;
- Економія на заходах по покращенню екології.

Що ми пропонуємо :

Як підготувати :


