
Створення та розвиток екохабів у ТГ.
Досвід та рекомендації

Анна Прокаєва
екологиня, голова ГО "Центр громадських та медійних 

ініціатив" (рух Kharkiv zero waste)



Анна Прокаєва - голова ГО “Центр 
громадських та медійних ініціатив”

2017 - впровадили мобільний 
сортувальний пункт Прихисти пакет

2018 - відкриття екохабу

2019 - відкриття мережі екохабів

2019 - переможниця Всеукраїнського 
конкурсу “Земля жінок - 2019” від 
Yves Rocher Foundation 
 
2019 - співзасновники Zero Waste 
Alliance Ukraine

2020 - члени Zero Waste Europe

2020 - Zero Waste Academy
2021 - Zero Waste Academy deep level
2021 - Zero Waste Academy 

Місія - міста без полігонів



Управління муніципальними 
ТПВ за принципом

 Zero Waste City 

https://www.youtube.com/watch?v=jjac1pmyY6s





Політика України щодо управління відходами



“Ну і про контекст: коли ми 
приєдналися до ЄС у 2004 році, 
ми мали впровадити європейське 
законодавство, включно з 
директивою про звалища. Це 
справді принесло більш суворі 
вимоги до звалищ, і ми мали за 
10 наступних років закрити цілу 
купу звалищ, що не виконували 
вимог. В перший період 
Європейського фінансування 
вони так і не розібралися, тому на 
другий період уряд вирішив 
виділити більше коштів на 
інфраструктуру управління 
відходами. Оскільки старі 
звалища все закривалися, не 
було іншого виходу як тільки 
оптимізувати все, а також не 
ввалювати всі гроші в 
інфраструктуру, а ще й 
працювати з людьми, 
переконувати їх співпрацювати — 
і це було ключовим моментом. 
Комунікація — це ключ. Бо можна 
побудувати супер-
інфраструктуру, але якщо люди 
не знають як цим користуватися 
та навіщо це, якщо вони не вірять 
в систему — результату не буде”, 
- Яка, координатор ZWS

Досвід Словенії

За 6 років у Zero Wste Europe 
приєдналося 9 міст, це1/5 населення 
країни



Підготовка пілотних міст до підписання резолюції з Zero 
Waste cities з переходу до управління містом відповідно до 
політик zero waste

Мета - скорочення відходів, які захоронюються

2 роки навчально-дослідницький період

Пілотні міста - Львів та Люботин



Лінійна економіка ---> циркулярна економіка



Рішення?



#Екохаб
місце, де формується нова візія міст - 
Zero Waste



Сьогодні екохаб це:

- Лабораторія реюз
- Реюз крамниця
- Станція глибинного сортування
- Крамниця  zero waste
- Foodbank
- Майстерня ремонту
- Мобільний сортувальний пункт  

Прихисти пакет ➡ екотаксі



Мета: зменшити через 10 років вдвічі кількість 
відходів, які захоронюються



Влада:

- 2019 проведення Zero Waste Fest за підтримки Управління інноваційного 
розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 

Принципи 5r в дії, зелений лекторій, зустріч з 
екоблогерами, майстер-класи, неймовірні 
інсталляції з відходів, перфоманс, 
фотовиставка, показ екодокфілмз 59 секунд, 
презентація реюзколекції дизайнерок, зона 
обміну речами, дитячий екомайданчик - і все це 
в одному місці?
Результат: без одноразового посуду, без 
роздатків, zero waste food, застосували 
повернену тару, 50+ інсталяцій,  2000 
відвідувачів, з 16 міст та 5 селищ, близько 30 
згадок у медіа, ребанер
Це не ідеальний світ 

Це Zero Waste Fest 

5 жовтня біля ХНА









Робота з виробниками 



Комунікація з громадянами



#непакет



 бахіли багаторазові



Товари для екологічного
способу життя



https://www.youtube.com/watch?v=
IiLljjzaSNA







#розумнеспоживання



Рівні впливу:

- Споживачі
- Виробники
- Влада





Фудбанк



СОРТУВАННЯ:
полімер ТАК 
папір ТАК
тетрапак ТАК
скло ТАК
метал ТАК
біовідходи ТАК

Переробка ускладнена чи неможлива:
Комбінована упаковка
Текстиль
Інші види полімерних (гума)









Пeреробка ок, but

Сортування







Формування неокультури у 
відношенні до відходів
через дітей



Дніпропетровська область













Цінності

- не сміття, а відходи
- не вчити, а пропонувати
- максимум фактчекінга



Kharkiv Zero Waste 
кампанія за ресайклінг

https://www.facebook.com/kharkivzerowaste

@kharkiv_zero_waste

zerowastekharkiv.org.ua

моб.т.: 0506986613

Підпиcуйтесь на наш

інстаграм та Фейсбук!















 ЩО і ЯК?
-- Не вчити, а ділитися фактами, доводити 

прикладом 
- Дефініції важливі. Тому не сміття, а відходи.
- Партнерські відношення 
- Інформування nonstop
- Нові форми подачі інформації 
- Враховуємо ЦА
- Діти - агенти змін 
- Пропонувати інфраструктуру



Долучайтеся до руху Zero Waste в Україні!

Ставайте волоннерами та волонтерками!











Харків-Київ-Львів



Колись все було вперше



конкурси



фруктівка



Вам пакет? - Спасибо, нет!





Сортувальний непакет



“№2 - сортування!!!







Контейнери для сортування





Сортування під час заходів



УУчасть в інших екопроектах



Цінності

- не сміття, а відходи
- не вчити, а пропонувати
- максимум фактчекінга


