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Еколог/чна складова. Бережливе ставлення до свого середовища (енергозбереження, утшпзащя, повторне використання та шше) е потребою для малозабезпечених верств населения.
У таких будинках та кварталах буде корисною наявшсть город1в, оран
жерей або сад1в, де мешканщ зможуть вирощувати еколопчш продукта, для
власних потреб або 1х реал1защ1.
Висновки. У результата проведеного дослщження виявлено особливост i
тенденцй сощального житла:
• Вщсутшсть в украшському законодавств! поняття «сощальне житло».
• Необх!дщсть розглядати сощальне житло за концепщею сталого розвитку
• Використання еколопчних матер1ал1в при буд1вництв1;
• Включения оранжерей, город1в;
• Створення дитячих садк1в та творчих майстерень та шше.
Цим досл1дженням започатковано мапстерську роботу.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕРОБКИ СМ1ТТЯ В ДОМАШВСЬКОМУ РАЙОШ
МИК0ЛА1ВСБК01 ОБЛАСТ1 ТА ПЕРСПЕКТИВИII ВИР1ШЕННЯ
О.М. Стеценко, студент
Н.В. Бжезовська, старший викладач
Нацюнальтт aeiatpumm утверситет, м. Ku'ie, У крата

Актуальтсть
теми
зумовлена тим, що Украша виступае
европейським лщером за кшыастю в1дход1в на душу населения. Зпдно з висновками Мтшстерства охорони i здоров’я Украши вагомим чинником, який
впливае на стан здоров’я населения е забруднення навколишнього середови
ща. Вш складае 34% yciei захворюванност1. Нин1 еколопчна ситуац1я в
Миколагвськш облает е досить напруженою. Питания переробки в1дход1в е
актуальним для сьогодення тому, що з кожним роком проблема утшизацй
см1ття стае все гострпною. Сшьське господарство та промислов1сть
здшенюють значний негативний вплив на довкшля. Склад вНчизняних
в1дход1в усе бшыне наближаеться до европейського (пластикова упаковка, одноразовий посуд, пластиков! та алюмпнев! пляшки) i ix кшыасть мае
тенденщю щор1чно збшьшуватися. Саме тому дуже важливим питаниям
сучасност е створення в Микола1вськш облает заводу з переробки емпгя та
шших побутових в1дход1в.
Меню 0дея) donoeidl Анал1з проблеми переробки емптя та пропозицй
щодо утил1защ1 в1дход1в в Домашвському район! Миколагвсько! облает задля
збереження архтектури та створення зручних умов для жител!в i в!дв!дувач!в
населеного пункту.
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Основными результатами дослгдження е ана.пз та оцшка еколопчного
стану в Домашвському райош Миколашсько! облает. Миколагвщина займае
4% територй Украши та мае загальну площу 94,6 тис.км2 , з не! 1,5
тис.км2займае Домашвський район, мае населения 25,6 тис. В облает
нараховуеться бшыне 100 несанкцюнованих м1сць розмпцення в1дход1в. Звалища смитя можна побачити на вулицях населених пунктв, берегах р1чок та
на озелених територ1ях , а 80 % в1дход1в, яю опиняються на стихшних звалищах, шдлягають переробщ (nanip, деревина, метали, скло, р1зновиди пластику,
гума тощо). Використання шдземних контейнер1в для см1ття е практичним i
еколопчним рпненням. Даш смптев1 трубопроводи оснащеш сонячними пане
лями та мають датчики, яю пов1домляють диспетчера про необх1дн1сть вивозу
см1ття. Переробка вторинно! сировини
е економ1чно вигщним видом
дПшьност. Ейдхода, що не шдлягають вториннш переробщ, спалюють методом
шрол1зу (без доступу кисню) у спещальних печах. Оргашчш гази, як1 утворюються в результат спалювання, збирають та використовують як паливо.
Апробащя i впровадження результате дослгдження. Яскравим при
кладом шновацшного способу утшизацп см1ття е шдземний см1тник. Нин1 в
Киев1 вже встановлено nepmi 50 сучасних п1дземних контейнер1в для см1ття
на Пейзажнш алет Усппнно вирпнують питания переробки емптя у Швеци, де
смитеспалювальш заводи застосовують шновацшш технологи в результат
кшьюсть шкщливих вщход1в, що утворюються при опалюванн1 смитя та потрапляють в атмосферу, становить менше 1 %. Таким чином, Стокгольм е
одшею з найчиетшшх европейських м1ст.
Висновки Сучасш метода та технологи дають змогу виршшти
еколог1чш питания Домашвського району Миколагвсько! облает, а саме:
—у кожному сел1 або на декшька сш розташувати пункти прийому
метал1в, пластмас та скловироб1в. Коли вже вторинно! сировини буде достатньо—вивозити на переробш заводи.
—розробити комплексну програму по встановленню шдземних сминиюв
на територй Домашвського району Миколагвсько! облает.
—побудуватина територН Микола1всько1 облает смитепереробного за
воду для переробки вторинно! сировини.
—впровадати системну еколог1чну осв1ту в початковш школ!
— перейти на роздш ьне збирання побутового C M ira в житловому секторь
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