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Зелена економіка

Багатооборотна 
економіка

Основи інженерії 
та технології 

сталого розвитку

Основи промислової 
екології



«Кількість багатств природи, які пере-
бувають у розпорядженні людства, завжди є
обмеженою. Якщо перебіг історії дав одному

народу їх багато, а він їх лишить намарно, від
цього страждатиме все людство. І він може їх

утримувати від світового обміну і використання 
доти, доки він для цього достатньо

сильний ... Основним завданням державної 
політики є оволодіння силами природи для всього

людства, організацією всього людства. Пошук
нових сил природи, використання нових форм

енергії стає черговим завданням дня. Це може
бути питанням не довгих століть, а небагатьох 

десятиліть, а можливо, і років»

Джерело: Вернадский В.И. Биосфера /
В.И. Вернадский – М., 1967. – с. 351.



«Зелена» економіка створює робочі місця і стимулює 
економічний прогрес і одночасно знижує такі істотні 
ризики, як наслідки зміни клімату, зростання дефіциту 
водних ресурсів.

Що таке «зелена» економіка?

Зелена економіка - це економіка з низькими 
викидами вуглецевих сполук, ефективно 
використовують природні ресурси та яка 
задовольняє по максимуму інтереси всього 
суспільства.

Модель «зеленої» економіки передбачає
економічне зростання у поєднанні з екологічною
стійкістю.



Скорочення екологічних ризиків і 
дефіциту природних ресурсів

Зміцнення економічного 
прогресу

Підвищення добробуту людини і 
зміцнення соціальної справедливості

Екологізація економіки в Пан'європейському регіоні 
дозволить досягти трьох основних завдань



Вдосконалення зміни і оцінки природного капіталу;

Сприяння зменшенню негативних зовнішніх факторів і сталому використанню природного капіталу;

Зміцнення екосистем і екосистемних послуг як частини екологічної інфраструктури;

Зміна поведінки споживачів на користь моделей сталого споживання;

Розширення чистого фізичного капіталу для моделей сталого виробництва;

Сприяння розвитку «зеленої» та справедливої торгівлі;

Збільшення кількості екологічних і гідних робочих місць при одночасному розвитку необхідного 
людського капіталу;

Поліпшення доступу до послуг, здорового способу життя і благополуччя;

Сприяння участі громадськості та освіти в інтересах сталого розвитку.

Були визначені дев'ять пріоритетних областей 

діяльності із зазначенням пріоритетних дій 

Стратегічних рамок:

http://ecoosvita.org.ua/storinka-knygy/zelena-ekonomika

http://ecoosvita.org.ua/storinka-knygy/zelena-ekonomika


❑ Зелена економіка – це економіка, спрямована на покращання добробуту і 
соціальної рівності за одночасного значного зменшення ризиків для довкілля та 
екологічного дефіциту (ЮНЕП)

❑ Зелене зростання - виявлення більш екологічно чистих джерел зростання , 
розвиток нових еко-орієнтованих галузей, створення робочих місць і технологій та 
водночас управління структурними змінами для переходу до більш зеленої 
економіки (ОЕСР)

❑ Інклюзивне зелене зростання – впровадження сталого розвитку шляхом 
узгодження нагальних потреб у швидкому зростанні та скороченні масштабів 
бідності з необхідністю уникнути незворотних і дорогих екологічних збитків 
(Світовий банк)

❑ Зелене зростання – це стратегія сталого розвитку, спрямована на покращення 
екологічної ефективності виробництва і споживання та сприяння зеленій економіці, 
в якій економічний добробут матеріалізується в тандемі з екологічною сталістю 
(ЕСКАТО)

❑ Зелена промисловість – діяльність бізнесу за принципом «виробляти більше, 
використовуючи менше ресурсів і створюючи менший негативний вплив» 
незалежно від сектора та розміру (ЮНІДО)

Різні концепції зеленої економіки та зеленого 

зростання – яку політику обрати?



Стратегічні документи окремих країн  на шляху 

зеленої економіки та зеленого зростання: 

❑ Стратегія Зеленого зростання ОЕСР;

❑ Ресурсноефективна зелена економіка Європи;

❑ Стратегія зеленого зростання Республики Корея

❑ Дорожня карта низьковуглецевого зеленого зростання для 

країн Азії та Тихого океану;

❑ Нова стратегія зростання Японії та проект  Інноваційної 

стратегії для енергетики та довкілля

❑ Платформа «Зеленої» промисловості ЮНІДО

http://www.rac.org.ua/priorytety/zelene-zrostannya





Сім ключових направлень розвитку 

«зеленої» економіки

1. Впровадження відновлювальних 
джерел енергії.

2. Енергоефективність у 
житлово-комунальному 
господарстві. 3. Органічне 

землеробство в сільському 
господарстві.



Сім ключових направлень розвитку 

«зеленої» економіки

4. Вдосконалення системи 
управління відходами.

5. Вдосконалення системи 
управління водними 
ресурсами.

6. Розвиток  «чистого» 
транспорту. 7. Збереження та 

ефективне 
управління 
екосистемами.



Екологічні технології
Альтернативні джерела енергії



В Україні! 

Вона працює за технологією 

високонавантажених 

реакторів, її потужність сягає 

15,6 МВт!

А знаходиться вона у 

Теофіполі (Хмельницька 

область) на території 

цукрового заводу й вже 

працює на усю потужність.



http://gk-press.if.ua/zelena-
ekonomika-yak-shlyah-v-
yevropu/

Частка енергії з 

відновлюваних джерел у 

державах-членах ЄС (у % від 

загального кінцевого 

енергоспоживання)

https://ec.europa.eu/energy
/en/topics/energy-strategy-
and-energy-union/

https://www.eula.eu
/framework-2030/

https://www.eula.eu
/lime-roadmap-2050/

https://www.eula.eu/framework-2030/
https://www.eula.eu/lime-roadmap-2050/


ЧОМУ САМЕ МОДЕЛЬ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ?

Економіка. Сучасний стан економіки України має найнижчі показники, починаючи з

1991 року. За даними Всесвітнього економічного форуму (Давос, Швейцарія), на
початок 2015 року Україна посідає 162 місце з 178 країн світу за індексом економічної
свободи, що оцінює рівень технологій та інновацій, рівень видатків країни на
дослідження і розвиток, іноземних інвестицій, незалежності бізнесу від уряду, корупції в
країні, торгової політики, податків, політики формування цін та оплати праці тощо.

https://ueff.org/uk/indeksy/75
-indeks-ekonomichnoi-
svobody-ukrainy

https://ueff.org/uk/indeksy/75-indeks-ekonomichnoi-svobody-ukrainy


ЧОМУ САМЕ МОДЕЛЬ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ?

Екологічна безпека. За підрахунками експертів ОБСЄ, у країні залишилося лише 6%
чистої території. Рівень забруднення атмосферного повітря та питної води значно
перевищує європейські норми. Площа сміттєзвалищ займає понад 6% території
країни, при цьому територія природно-заповідного фонду становить усього 4,6%, що
вдвічі менше за мінімальний рівень у країнах ЄС.

Соціальний захист. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
Україна лідирує серед країн Європи за рівнем смертності від хронічних захворювань.
Щорічно внаслідок серцево-судинних захворювань помирає близько 500 тис. осіб, від
новоутворень – майже 90 тис. На обліку з приводу цукрового діабету перебуває 1 млн
громадян, але ще близько 2 млн мають приховану форму захворювання. Усі ці
захворювання пов’язані з екологічними впливами, показниками безпеки продуктів
харчування та питної води.





ПРОВІДНІ ЕКОНОМІКИ СВІТУ СТАНОВЛЯТЬСЯ 
«ЗЕЛЕНИМИ» ТА «НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИМИ»

Енергоефективність та екологізація для бізнесу - стають 
прибутковими сферами діяльності та генерують додатковий 
прибуток…

Енергоефективність – основа для впровадження сучасних 
концепцій проектів у різних галузях, фундамент 
конкурентоспроможності та розвитку… 

Ринки стають «зеленими», підприємства повинні своєчасно 
підготуватися щоб вижити… 

Держава, асоціації повинні підтримати підприємства через 
надання якісної інформації, навчання та фахових послуг

З      П     

             





Циркулярна економіка –
економіка з багатооборотним 
використанням продукції

Традиційна
• Добуваємо – переробляємо (матеріал) –
виготовляємо (виріб) – споживаємо (користуємось) –
викидаємо (сміття)

Циркулярна
• Добуваємо – переробляємо (матеріал) –
виготовляємо (виріб) – споживаємо (користуємось) –
виготовляємо (новий виріб)



ГОЛОВНІ АСПЕКИ ЦИРКУЛЯРНОЇ 
ЕКОНОМІКИ

❑ використання поновлюваних джерел енергії, 

енергоефективність

❑ переробка    повторне використання    вторинне 

виробництво (реутилізація)

❑ переробка відходів



ХТО ЗАСТОСОВУЄ?



❑ Carlsberg Group разом із партнерами розробляє 

біорозкладну дерево-волокнисту пляшку –

«Green Fiber Bottle»

❑ Всі матеріали для виробництва пляшки, включаючи 

кришку, буде створено з біорозкладних компонентів 

на біо-основі ─ в першу чергу деревного волокна з 

екологічно раціональних джерел, що забезпечить

нешкідливий розпад упаковки.



Carlsberg Ukraine приєднується до Together 
Towards ZERO – нової програми сталого 
розвитку Carlsberg Group



❑ Carlsberg Group планує домогтися Нульового рівня викидів вуглецю на своїх 
пивоварнях до 2030 року і на 100% перевести їх на використання електроенергії з 
поновлюваних джерел до 2022 року. 

❑ Зміна клімату є однією з найбільш гострих світових проблем і, згідно з Паризькою 
угодою про зміну клімату, бізнес повинен вживати заходів для її вирішення. 

Carlsberg Group співпрацювала з Вуглецевим Фондом (Carbon Trust), незалежною 
некомерційною експертною організацією, щоб визначити засновані на наукових 
даних цілі зі скорочення викидів вуглецю до рівня, який дозволить внести вклад у 
обмеження зростання температури в 1,5 °C (верхня відмітка, позначена в Паризькій 
угоді, до якої повинні прагнути країни).

https://carlsbergukraine.com/v-dpov-dal-nii-rozvitok/nash-f-l/nul-vuglefevogo-sl-du/



❑ Нові цільові показники: скорочення споживання води вдвічі на пивоварнях до 
2030 року і розвиток співпраці з партнерами, щоб поліпшити управління 
водними ресурсами в районах високого ризику навколо обраних пивоварень.

❑ Сьогодні в світі дуже багато місць, де вода витрачається нераціонально, і нестача 
води стає серйозною проблемою. Працюючи зі Світовим фондом дикої природи, 
Carlsberg Group визначила пивоварні в регіонах із високим ризиком нестачі води 
і розробила цільові показники для досягнення стратегічної довгострокової мети -
НУЛЬ втрати води.

❑ Вода - це ключовий інгрідієнт у процесі пивоваріння, адже янтарний напій 
складається з неї на 90%. Саме тому вода входить в число головних пріоритетів 
стратегії відповідального розвитку Carlsberg Ukraine і Carlsberg Group.

https://carlsbergukraine.com/v-dpov-dal-nii-rozvitok/nash-f-l/nul-vtrat-vodi/



❑ Нові цільові показники: забезпечення 100% дистрибуції безалкогольного пива до 
2022 року, щоб розширити вибір для споживачів, наявність попереджувальних 
повідомлень про відповідальне споживання та інформації про харчову цінність в 
мережі, а також на упаковці, та розвиток партнерства для заохочення 
відповідального споживання.

❑ Зловживання алкоголем і безвідповідальну поведінку, наприклад, керування в 
нетверезому стані або вживання алкоголю неповнолітніми, необхідно запобігати. 
Найчастіше все перераховане є результатом складного поєднання соціальних і 
особистісних факторів, і Carlsberg Group працює з міжнародними науковими 
експертами в галузі охорони здоров'я та психології поведінки, щоб визначити заходи, 
які допоможуть споживачам робити здоровий і відповідальний вибір.





❑ Нові цільові показники: щорічне скорочення нещасних випадків, щоб досягти 
стратегічної довгострокової цілі НУЛЬ нещасних випадків.

❑ Нещасні випадки на робочому місці неприпустимі. 
Здоров’я та безпека наших співробітників завжди на 
першому місці. 
Carlsberg Group веде роботу щодо запобігання 
травматизму та створення культури, в якій нещасні 
випадки буде зведено до НУЛЮ, по всій організації, 
включаючи виробництво, продажу та адміністрацію

https://carlsbergukraine.com/v-dpov-dal-nii-rozvitok/nash-f-l/nul-neshasnikh-vipadk-v/





Концепція Cradle to Cradle ® 
(скорочено С2С) українською, «від колиски до колиски»

Сьогодні використовується природа, з одного боку, як джерело 
ресурсів, а з іншого – як сміттєвий бак.

Діюча схема лінійна: «Бери - виробляй - викидай». 

Виходить енергетична гонка це замкнуте коло для традиційної економіки –
скільки не нарощувати ефективність використання ресурсів і енергії, 

споживання зростає, і ніяка ефективність за цим ростом не вженеться.

Актуальною стає біомімікрія, тобто наслідування природі. 

Концепція з’явилася на основі раніше розроблених 
концепцій аналізу життєвого циклу, напрямку промислової 
екології, менеджменту товарних потоків. 





Концепція Cradle to Cradle ® 
(скорочено С2С) 



https://economics.rabobank.com/publications/2015/july/the-potential-of-the-circular-economy/

Ідея кругової 

економіки може бути 

найпростіше описана 

за допомогою 

діаграми, 

розробленої Фондом 

 ллен Мак ртур і 

McKinsey



https://responsiblefuture.com.ua/category/novini/consumption/



Концепція Cradle to Cradle ®

(скорочено С2С) 

Треба розділити змішані сьогодні 
людиною цикли речовин: 

❑ біологічний – це товари, які остаточно споживаються, такі як їжа, 
мають бути замкнуті в біологічному циклі, шляхом повного 
розкладання в навколишньому середовищі для збагачення грунту; 

❑ технологічний – це товари, які використовуються, але не до кінця, і 
які не можуть бути безпечно і природним чином утилізовані, а це 
все товари тривалого користування, що складаються з металу, 
пластику і синтетичних речовин, вони повинні замикатися в 
технологічному метаболізмі, тобто, ресурси з них мають повертатися 
у виробництво без шкоди для якості.







Комітет екологічного аудиту 
Великобританії випустив звіт – Growing 
a Circular Economy: Ending the 
Throwaway Society – у якому відзначив 
необхідність впровадження 
циркулярної економіки і здійснення 
низки регуляторних заходів.

Автори звіту вимагають від уряду:
❑ зниження податків для підприємств, які переробляють або 

використовують перероблені товари;
❑ обов’язкову комунальну систему поділу відходів; 
❑ довших термінів гарантії на споживчі товари; 
❑ заборони відправлення харчових відходів на звалища;
❑ збільшення фінансування установ, які сприяють переходу до 

циркулярної економіки



“Ми маємо «одноразову» економіку, яка просто не може бути стійкою 
в двадцять першому столітті, - сказала Джоан Воллі, член 
парламенту і Голова Комітету екологічного аудиту. — Майже половина 
всіх речей, які ми викидаємо протягом року, може бути перероблена і 
знову використовуватися. Це тим більш важливо, оскільки ціни на 
сировину постійно зростають”.



У доповіді відзначається, що “ідея не нова, а пов’язана з цілою низкою 
концепцій, таких як принцип “Від колиски до колиски”(Cradle to Cradle’ 
design) і «промислова екологія» (industrial ecology), які черпають 
натхнення з біологічних циклів і підкреслюють важливість 
оптимізації використання ресурсів у системі протягом тривалого 
часу. Циркулярна економіка включає в себе низку процесів, або 
“циклів”, в яких ресурси багаторазово використовуються і їх цінність 
підтримується скрізь, де це можливо”.

Комітет хоче, аби уряд Великобританії підтримав пропозиції ЄС збільшити 
рівень утилізації до 70% до 2030 року 
(Англія поліпшила свій рівень утилізації з 11% на початку століття до 43%).

Найвищі коефіцієнти утилізації серед європейських країн мають Німеччина 
(65%), Австрія (62 %) і Бельгія (57 %).

Дотримуючись принципів Cradle-to-Cradle при створенні і реалізації продукції, виробник 
робить якісний товар, економлячи на факторах виробництва і не залишаючи 
екологічного сліду.



Прихильні принципам Cradle-to-Cradle дизайнери і виробники повинні 
дотримуватися п'ять критеріїв продукції:

Нешкідливість матеріалів. Необхідно підтвердити потенційну нешкідливість матеріалів для 
навколишнього середовища і здоров'я людей. Всі хімічні компоненти продукції повинні отримати 
оцінку «Оптимальний рівень відповідності» - зелений або «Прийнятний рівень відповідності» -
жовтий. Будь-які інгредієнти, які отримують оцінку «червоний» (високий ризик) або «сірий» (не 
підлягає визначенню), повинні відбраковуються і замінюватися.

Повторне використання матеріалів. Виробник повинен чітко знати і розуміти з яких матеріалів 
виготовляється його продукт. Складається список речовин, які були використані при створенні 
товару, і їх поділяють на дві групи в залежності від природи походження: органічні та технічні. З 
огляду на те, до якої групи належить компонент, він бере участь у відповідному циклі. Органічне 
речовина при утилізації товару повертається в природне середовище, а синтетичний інгредієнт 
бере участь в технічному циклі і використовується для виготовлення нової продукції.

Використання відновлюваних джерел енергії. При створенні продукції потрібно враховувати 
можливість того, що сьогоднішні технології дозволяють включити використання поновлюваних 
джерел енергії в проектовані виробничі системи.

Розумне витрачання води. Важливим є усвідомлення того, що чиста вода - це дорогоцінний 
природний ресурс, і кожна людина має істотне право на її споживання. Тому компанії, що 
працюють за принципом С2С, повинні відповідально і раціонально витрачати водні ресурси, і 
скидати стічні води тільки після необхідного очищення.

Соціальна відповідальність. Дизайнери і виробники повинні довести, що вони здійснюють свою 
діяльність, поважаючи права і інтереси всіх людей, які були задіяні у виробництві, використанні, 
утилізації та переробки продукції.



7 причин, чому urban mining 
наздоганяє класичний видобуток

Urban mining – це видобуток вторинної сировини з матеріалів, 
що опиняються на звалищах після утилізації предметів 
споживання або знесення будинків тощо.

Вторинна переробка так званих «електронних відходів» 
дозволяє заощадити природні ресурси, а також гроші.

У цьому впевнені фахівці Recupel, організації зі збирання і 
переробки викинутих електроприладів у Бельгії.



7 причин, чому urban mining
наздоганяє класичний видобуток

1.Кінець епохи дешевої сировини
Запаси природних ресурсів повільно, проте 
незмінно виснажуються. Епоха недорогої і 
легкої у видобутку сировини добігає кінця. 
Усе важче видобувати сировину, як раніше.

2. Відновлення сировини з е-відходів може бути економічно ефективнішим
Протягом багатьох років ми нічого не робили з відпрацьованим електронним та 
електричним обладнанням, яке просто вивозили на сміттєві полігони. Втім 
тепер, коли усвідомили, що кругова економіка може бути досить прибутковою, 
ситуація змінюється. Увага до е-відходів, які містять цінні метали і мінерали, 
зростає. 
Наприклад, достатньо «розібрати» близько 1 тони мобільних телефонів, щоб 
отримати 300 грамів золота. Майже 100% металів, що використані в телефонах, 
можуть бути відновлені. Економічна ефективність процесів переробки і 
вторинного використання за останні роки стрімко зросла.



7 причин, чому urban mining
наздоганяє класичний видобуток

3.У містах по всьому світу мільйони приладів очікують на відновлення
За деякими підрахунками, в Австралії – близько 23 млн. старих мобільних телефонів, які 
можна зібрати. 
В Африці близько 1 млрд мобільних телефонів викидають щороку. 
По всьому світу близько 50 млн тонн електронного та електричного обладнання, техніки 
підлягають рекуперації.

4.Для деяких рідкісних металів urban mining поступово стає єдиним джерелом
Додатковою перевагою для urban mining є те, що він знову робить доступними дуже 
рідкоземельні метали, такі як європій і тербій. Значна кількість цих дорогоцінних 
матеріалів видобувається виключно в Китаї й експортується лише в невеликих 
кількостях. Ось чому від 30% - 40% попиту на цей тип рідкісних металів сьогодні вже 
задовольняється завдяки urban mining.
Окрім поширених металів, таких як мідь і олово, старий мобільний телефон також 
містить срібло, золото і паладій. Загалом зі старих мобільних телефонів можна 
відновити не менше 40 елементів.





7 причин, чому urban mining 
наздоганяє класичний видобуток

5.Urban mining дозволяє уникнути значного впливу на людей і навколишнє середовище
Подумайте про конфлікти, які мають місце у світі за контроль над шахтами з видобутку 
цінних матеріалів. Наприклад, в таких країнах, як Конго. Urban mining може знизити попит 
на так звані «конфліктні мінерали».
До того ж, urban mining допомагає зменшити кількість звалищ, на які з давніх-давен 
скидаються е-відходи, стару побутову техніку тощо. Поступово можуть бути закриті 
величезні «сміттєзвалища», такі як Агбогблоші, що неподалік від Аккри в Гані. Отже urban 
mining матиме позитивні наслідки і для людей, і для планети.

6.Класичний видобуток не може задовольнити зростаючий попит на техніку
Упродовж наступних 15 років, на думку аналітиків, у всьому світі нараховуватиметься не 
менше 3 млрд нових споживачів середнього класу з необхідною купівельною 
спроможністю, тобто покупців нової техніки. Втім класична добувна промисловість не 
здатна забезпечити сировину для виробництва всіх цих нових приладів, пристроїв тощо. 
Тому значення urban mining дедалі зростає.



7 причин, чому urban mining
наздоганяє класичний видобуток

7.Ділова спільнота та інвестори стрибають в urban mining-потяг
Тепер, коли видобуток вторинної сировини економічно цікавіший, збільшується 
кількість виробників, які адаптують свої бізнес-моделі. Замість того, щоб 
продавати продукцію, яка наприкінці життєвого циклу опиняється на звалищах, 
вони виводять на ринок техніку, яку можна ефективно розібрати на складові та 
відновити. Отже так звана економіка відходів поступається круговій економіці.
Зрештою інвестори стрибають в urban mining-потяг. Поступово urban mining, так 
само як стала енергетика, матиме свою success story на фондовій біржі.







Макдональдс повністю перейде на упаковку 
з вторсировини до 2025 року



Як виготовляти папір, але при цьому не шкодити 
природі? Легко!
Селяни в Уганді винайшли новий рецепт екологічного 
паперу.

















Coca-Cola допомагатиме створити світ 
без відходів

Coca-Cola оголосила, що цілковито змінює 
свою політику щодо упаковки та ставить 
таку глобальну ціль: до 2030 року 
збирати та переробляти таку ж 
кількість упаковки, яку ми 
доставляємо на ринок.



НІДЕРЛАНДИ - ПЕРШІ ПЛАСТИКОВІ ДОРОГИ

Проект передбачає створення 
спеціальних модулів з 
переробленого сміття та пластику 
для будівництва автомобільних 
доріг. 

Загалом, ці модулі здатні 
витримувати таке ж 
навантаження, як і асфальт, проте 
мають масу переваг: завдяки 
малій вазі їх легко транспортувати, 
збирати і підтримувати в 
належному стані, а грунт при 
цьому набагато менше схильний 
до осідання. 



Як сортують відходи в Фінляндії?

Все це потрібно здавати в щільно зав'язаних поліетиленових пакетах. Дуже 
великі пакети, (об’ємом більше як 20 л) в трубу викидати не можна, бо тоді 
вона швидко забивається.



Як утилізують відходи в Фінляндії?

Система збору відходів у Фінляндії дуже 
розвинена і включає в себе як контейнери 
для роздільного збору відходів у житлових 
дворах або в приватних будинках, так і так 
звані drop-off центри у великих міських 
супермаркетів



Або невеликі селективні урни в торгових центрах



У всіх магазинах над автоматами висить вартість 
здаваної тари



Приклад Швеції



Що таке економіка замкнутого 

циклу і чому за нею майбутнє?

Принципи вторинного використання застосовуються у світі давно 
— з металобрухту плавиться сталь, з макулатури робиться папір, 
— але ідея циклічного розвитку полягає в повній перебудові 
принципів сучасного існування людства.

У США утилізується 35% сміття, в Німеччині — 65%, в 
Україні — всього 3-5% викинутого сміття.









Як використаний пластик може знову 

принести користь?



Коли буде зрубане останнє дерево,
коли буде отруєна остання річка,

коли буде спійманий останній птах, –
тільки тоді ви зрозумієте, що гроші

не можна їсти.

ІНДІАНСЬКЕ ПРИСЛІВ’Я



http://greenchamber.org.ua/files/data/pdf/Informacija/Zhyttyevyy_tsykl_produktsiyi_Istoriya_odniyeyi_futbolky.pdf

http://greenchamber.org.ua/files/data/pdf/Informacija/Zhyttyevyy_tsykl_produktsiyi_Istoriya_odniyeyi_futbolky.pdf

