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СЛОВО

Щороку навесні кожному свідомому українцю стає 
знову прикро та сумно через ту кількість сміття, яке з’яв-
ляється після снігу біля будинків, у парках, вздовж доріг, 
на берегах річок! І здається, що кінця та краю проблемі 
засмічення країни не буде. Не допомагають ні масові при-
бирання, ні роз’яснювальна робота, ні будь-які заклики 
припинити бездумно споживати та утворювати величезну 
купу відходів. Багато хто вважає, що за ним повинні при-
бирати – держава, влада, комунальники тощо.

Та чи насправді основна проблема поводження з від-
ходами у тому, що органи влади та місцевого самовря-
дування не виконують повноцінно свої функції з при-

бирання території країни? На мою думку – аж ніяк! Я 
переконана, що основна проблема у сфері поводження 
з відходами починається з небажання більшості наших 
громадян усвідомити свою причетність та відповідаль-
ність за тотальне засмічення. Тобто, пріоритетною, на 
мою думку, є проблема низької екологічної свідомості 
українського суспільства. І саме тому до формування 
таких екологічно корисних звичок, як раціональне спо-
живання, запобігання надмірному утворенню відходів, 
їх сортування, роздільний збір та переробка, повинна 
бути прикута увага і громадян та їх об’єднань, і навчаль-
них закладів, і органів місцевої та державної влади.
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