
ЦІЛЬ: зберегти планету 
і наше здоров’я!
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ZERO WASTE!



   
   

      
     Екологічний слід предметів щоденного використання
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Кожен француз генерує всередньому  590 кг відходів 
на рік. Сім’я з 4-х осіб - більше 2 тонн сміття. А це 
вже вага цілого слона!

Для чого нам 
потрібно 

зменшувати 
кількість відходів?

590 кг/рік590 кг/рік



   
   

      
     Екологічний слід предметів щоденного використання
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Кожен предмет 
потребує великоїї 

кількості енергії та 
сировини для його 

виготовлення, паку-
вання та транспор-

тування:

це називається 
екологічним 

слідом

Ой моя іграшка 
зламалась! Все 

для…

Але це ще не все…

70 тонн різних 

матеріалів

600 г

1 джинси

+
32  кг 

сировини 

8000 л 
води 1 автомобіль

1 тона50 г
1 зубна 
щітка

1,5  kg 1,5  kg 
odpadów*
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126 сміттєспалю-

вальних заводів

236 
звалищ

У Франції 2 з 3 відходів потрапляють на сміттєзвалище 
або спалюються! Це призводить до забруднення 

повітря, ґрунту та води.

Що відбувається з нашими відходами...

коли їх забирає 
сміттєвоз?
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Тоді вони довго розкладаються і проджують ще більше за-
бруднювати природу. Дуже часто «кинути на землю означає 
викинути в море».

… а коли відходи викидають у навколишнє середовище?
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По всій планеті 
одноразові вироби стали 
величезним джерелом 
забруднення.

Село у В'єтнамі
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На сміттєзвалищі Аґбоґблоші  в Гані, діти та підлітки щомиті ризикують своїм життям. 
Вони дістають дорогоцінні метали з електронних відходів.

Відходи по 
всьому світу

* Basel Action Network 

Нажаль в  темі відходів є багато несправедливості. За 
оцінками експертів, 75% електронних відходів відправ-
ляється з Європи, США на величезні неконтрольовані 
звалища в Африці чи Азії*. 
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Морські тварини ковтають сміття викинуте в море. Ця черепаха помилково сприймає 
пластиковий пакет за медузу.

... а в океанах?

200 кг відходів по-
трапляє в океан 
щосекунди. Морські 
течії відносять від-
ходи від берегів і 
утворюють гігант-
ські звалища. Найбіль-
ше з них у 6 разів пере-
вищує площу Франції! Цей 
сміттєвий острів розташо-
ваний у північній частині Тихого оке-
ану і його називають «7-м континентом».

* PNUE
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Наша планета в жахливому 
стані... тож давайте діяти!

і стати 
героями Zero 

Waste! 

Прийшов час 
одягти накидки, 

взяти детектори 
сміття...

Woda

Wymieranie 
gatunków

dwie trzecie słodkiej wody jest 
zanieczyszczone w stopniu 

uniemożliwiającym jej 
zdolność do asymilacji.

W ciągu 40 lat, z powodu zanie-
czyszczeń, polowań i zanikania 

siedlisk, populacja dzikich 
zwierząt zmniejszyła się o połowę. 
jesteśmy świadkami największego 
wymierania gatunków od czasów 

dinozaurów.

połowa słodkiej wody na 
ziemi jest nadmiernie 

eksploatowana!
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Попереду шлях, який 
складається з 6 дій. 

Саме вони допоможуть 
нам перемогти купи 

сміття, які завдають 
шкоди нашій прекрасній 

планеті!

Klimat

Zasoby 
naturalne

Ludzie: 
nierówności 
spoteczne

Zużywamy więcej zasobów natural-
nych, niż planeta może wytworzyć. 
Żyjemy na kredyt od lipca każdego 
roku... To znaczy, że w 7 miesięcy 

zużywamy to, co powinno nam 
starczyć na cały rok.

2 miliardy mieszkańców Ziemi cier-
pi z powodu niedożywienia i braku 

dostępu do wody pitnej. 2,8 miliar-
da ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, 

za mniej niż 10 zł dziennie.

Planeta się przegrzewa. Do końca stulecia temperatura 
może wzrosnąć jeszcze o 2-4 stopnie. Spowoduje to ogrom-

ne problemy dla przyrody i człowieka: susze, gwałtowne 
zjawiska atmosferyczne, wzrost poziomu oceanów, śmierć 

żywych istot.

uciekaj! Potrzebujemy
 tego miejsca na 
palmy olejowe 

Ale... 
tam był mój dom!
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Чи можемо ми 
обійтись без цього 

всього?

1
дія

 Надмірна упаковка в 
солодощах, велика 

кількість солі та цукру в 
складі, а також шкідливі 
добавки, консерванти…

перекуси Zero Waste
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і моя пляшка 
з водою, яка легко 

вміщається
 в ранці!

Мммм… 
свіжі фрукти куплені 

оптом, хліб з медом чи 
варенням, домашня випічка 

з меншою кількістю солі 
та цукру…

перекуси Zero Waste
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мій ранець Zero Waste

Мій шкільний 
ранець переповнений 

сміттям!

Пластикові 
фломастери, токсичний 
клей… відбілений хлором 

папір… 
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Я йду до школи, 
піклуючись про 

планету!

Кольорові 
олівці, перероблений 
папір, багаторазова 
ручка, нетоксичний 

клей. 

мій ранець Zero Waste
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Покупки Zero Waste

Макаронні 
вироби, крупи, солодощі, 
молочні продукти, овочі 

та фрукти...

Все упаковується 
в поліетиленові 

пакети.



Хоча все можна 
купити без упаковки. Потрібно 
лише з собою мати торбинки, 

багаторазову тару, - банку, 
пластиковий лоток...

На вагу 
навіть більше цукерок 

вийде

Покупки Zero Waste
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4
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Кухня Zero Waste

Кухонний 
смітник переповнений 
марними відходами, які 

потрібно викидати 
щотижня... яка 

морока!
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Залишки їжі 
компостую і потім 
ними живлю землю. 

Я їм місцеві 
та сезонні продукти! 

Кухня Zero Waste
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Гігієна Zero Waste

Чи все це 
дійсно корисно 

для нашого 
здоров’я?

Барвники, 
парфуми, 

розчинники, 
консерванти…
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Гігієна Zero Waste

Натуральне 
мило, твердий 

шампунь, домашня 
косметика… 

Я одягаюся на 
секонд-хенді. Таким 

чином бережу 
своє здоров’я і 

гаманець!



все це відправляється 
до смітника одразу 
після святкування.
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Одноразовий посуд, 
подарункова упаковка, пластикові 

дрібнички, повітряні кульки, 
сувеніри для вечірки…

дія
Свята Zero Waste
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Хай живе 
екологічний посуд, 

тканинна упаковка, 
оригінальні переробле-
ні прикраси, «відчуй-

те» подарунки…

і, перш за все, 
радість бути 

разом!

Свята Zero Waste
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Познайомся з правилами 5 С! 
Задай собі 5 простих питань 

і знайди свої рішення Zero Waste.



Більше інформації: 
https://www.consignesdetri.fr/

23

Задай собі 5 простих питань 
і знайди свої рішення Zero Waste.



Життя на нашій Землі крихке.. його треба берегти.

Цей посібник допоможе розкрити твої суперздібності 
та виконати 6 простих дій. Саме вони допоможуть 

подбати про себе та навколишнє середовище:

Ласкаво просимо в світ пригод героїв  Zero Waste!

Якщо не зазначено інше, текст і фотографії в цьому посібнику ліцензованія 
за Creative Commons Attribution-NonCommercial Share Alike 2.0.

Великі персикові дерева 

(adgp.fr) 

Ілюстрації bloutouf.fr 

2018 – 1-е видання

Tłumaczenie na język polski - Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Посібник виданий Zero Waste France та Zero Waste Paris при фінансовій підтримці    
Est Ensemble. Ілюстрації - Famille Presque Zero Dechet.

Zero Waste France –  екологічна асоціація, яка реалізовує проєкти 

пов’язанні зі зменшенням відходів та якісним управлінням ресурсами. 

Створена в 1997 році. Організація працює з широкою аудиторією: 

звичайними мешканцями, високопосадовцями, спеціалістами та цілими 

компаніями..

contact@zerowastefrance.org  

www.zerowastefrance.org

Założone w 1997 roku Zero Waste France jest organizacją ekologiczną, 

które prowadzi kampanie skierowane do wszystkich odbiorców (obywateli, 

wybieranych urzędników i władz lokalnych, specjalistów, firm) na rzecz 

ograniczania odpadów i lepszego zarządzania zasobami.

contact@zerowastefrance.org  

www.zerowastefrance.org

Zero Waste France – філія паризької асоціації Zero Waste. Організація 

активно  популяризує філософію zero waste  в щоденному житті кожного 

мешканця і регіону Ile-de-France загалом.

paris@zerowastefrance.org 

www.zerowasteparis.fr

З 2014 року La Famille Zéro Déchet продукує лише один літр сміття 

на рік. Їхні пригоди можна знайти в книзі Les Zenfants Zéro Déchet 

(Souccar) та в блозі

www.famillezerodechet.com 

Посібник видано за фінансової підтримки  Est 

Ensemble – державна територіальна громадською 

установою в Паризькій агломерації.

Цей посібник можна використовувати 

багаторазово. Не викидайте: передавайте далі!
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Po wydrukowa-

niu ta broszura 

jest wielokrot-

nego użytku. 

Nie wyrzucaj: 


