
НЕ ПАЛИ –НЕ ПАЛИ –
КОМПОСТУЙКОМПОСТУЙ

Виготовлено в рамках проєкту-челенджу «Не пали – компостуй», що реалізується 
Лабораторією інноваційного розвитку ПРООН в Україні та Центром розвитку 
інновацій за підтримки Міністерства енергетики та захисту довкілля України.



У 2019 р. в Україні 
зареєстровано понад 
56 тисяч пожеж

Понад 55 тисяч пожеж – 
на відкритих територіях та 
в природніх екосистемах

Загинуло 84 людини, 
завдано майже 
3,4 млрд грн непрямих 
збитків 

За кілька днів сезону 
паління, мешканці 
громад можуть випалити 
3 000 гектарів у кожній 
області

ПРИЧИНА БАГАТЬОХ 
ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ – 
ПІДПАЛИ СУХОЇ 
ТРАВИ, СТЕРНІ, 
ЛИСТЯ, ОЧЕРЕТУ 



НАСЛІДКИ 
СПАЛЮВАННЯ 
ВІДХОДІВ

Негативний вплив на здоров’я 
(респіраторні захворювання, 
алергії, підвищений ризик 
виникнення ракових пухлин)

Нижча родючість ґрунтів

Знищення екосистем 
та їх мешканців

Знищення рослин, 
які є джерелом кисню
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Більше інформації про проєкт:
http://dont-burn.cid.center/



ЩО ВИ 
МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ 
ВЖЕ ЗАРАЗ?

Не паліть поля, сухостій, 
очерет – природа 
розбереться 

Компостуйте ваші садові 
і харчові відходи – це просто 
й економічно вигідно

Ти теж можеш моніторити 
пожежі онлайн за допомогою 
даних NASA 

ДОЛУЧАЙСЯ ДО 
ЕКОВІДПОВІДАЛЬНИХ!
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→

→

Виготовлено в рамках проєкту-челенджу «Не пали – компостуй», що реалізується 
Лабораторією інноваційного розвитку ПРООН в Україні та Центром розвитку 
інновацій за підтримки Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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