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ЗРОБИТИ НЕМОЖЛИВЕ: ДОСВІД ҐУДВЕЛЛІ 
У НАЛАГОДЖЕННІ СИСТЕМИ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Однією з найбільш нагальних екологічних тем 
у всіх регіонах України є розв’язання питання про 
поводження з побутовими відходами та їх утилі-
зацію. Всі ми знаємо, або ж десь точно чули про 
екологічну ситуацію у світі: надмірну кількість 
сміття, яку продукує людство. 

Європейські країни знайшли рішення цієї про-
блеми – сміттєпереробні заводи. Однак, будівниц-
тво такого заводу – це складний і дорогий проект, 
для реалізації якого потрібні великі інвестиції. 
Вже не перший рік ведуться переговори щодо та-
кого будівництва у більшості українських міст, 
але одних заводів недостатньо для вирішення 
проблеми з сміттям, що набула глобальних масш-
табів. Кількість відходів з кожним днем тільки 
збільшується і, щоб не потонути в смітті, потрібно 
налагодити ефективну систему сортування, пере-
робки та утилізації відходів на всій території на-
шої країни.

Україна розвивається в напрямку покращення 
культури поводження з відходами, тому на зако-
нодавчому рівні ведеться активна робота, а саме 
у розробці законопроекти «Про управління відхо-
дами», «Про батареї та акумулятори» та «Про об-
меження обігу пластикових пакетів на території 
України». Проте, ми всі повинні розуміти, що від-
повідальність за стан екології лежить на кожно-
му з нас. 

Компанія «Ґудвеллі Україна» працює за найви-
щими європейськими стандартами, тому однією 
з перших в регіоні почала впроваджувати проект 
«Нуль відходів», основною метою якого є створен-
ня ефективної системи збору, сортування відхо-
дів на своїх об’єктах та в громадах, де компанія 
здійснює свою сільськогосподарську діяльність.

Все почалося ще у 2014 році, коли компа-
нія організовувала екологічні акції з роз-
чищення та впорядкування узбіч голов-
них доріг в селах, де розташовані об’єкти 
підприємства. Однак, з кожним роком об-
сяги сміття не зменшувалися, а навпаки, 
з’являлися нові стихійні сміттєзвалища.  

Останні кілька років сортування сміття – сві-
товий тренд. Зараз з’явилось безліч громадських 
організацій та рухів, які займаються сортуван-
ням і творенням якісних змін у містах. Звичайно, 
реалізовувати такі масштабні проекти у містах 
набагато легше, ніж у селах. На момент започат-
кування нашого проекту «Нуль відходів» не було 
жодної системи поводження з відходами. У селах 
були відсутні навіть базові контейнери для збору 
змішаного сміття, вже не кажучи про спеціалізо-
вані баки для сортування.  

У 2018 році «Ґудвеллі Україна» розпоча-
ла впровадження сортування на наших 
виробництвах та розробили стратегічну 
концепцію поводження з відходами на 
фермах. Ідея полягала в тому, щоб і ферми, 
і села сортували й отримували за це кош-
ти, які в повному обсязі будуть використа-
ні на потреби громад в селах. Ми виділили 
основні типи відходів, які можна відда-
вати на утилізацію і налагодили систему 
сортування, збору й вивезення на перероб-
ку чи утилізацію. В рамках нової системи 
працівники усіх комплексів пройшли нав-
чання на теми поводження з відходами й 
сортування.  

Наступним кроком було залучення сіл до цієї 
ініціативи. Компанія організувала збір сміття в 
населених пунктах, де є ферми: облаштувала 

там спеціальні майданчики з контейнерами для 
збору відсортованих відходів. У процесі реаліза-
ції проекту ми зрозуміли, що місцеві громади не 
володіють потрібними знаннями, щоб правильно 
сортувати. Відповідно, ми організували  навчаль-
ні лекції в школах на теми екології та розробили 
інформаційні буклети і плакати на тему сорту-
вання, які поширили по селах.

Сфера вторинної переробки ще не достатньо 
добре розвинена в Україні, особливо на периферії. 
У кожній справі є виклики і найважчим для нас 
було знайти відповідального партнера-підрядни-
ка по збиранню відсортованих відходів у селах та 
налагодити облік посортованої вторсировини.

Зараз у кожному селі, де започатковано 
проект «Нуль відходів», призначено відпо-
відальну особу за сортування, яка слідкує 
за порядком біля контейнерів та інформує 
про їх наповнюваність. Для ефективної ко-
мунікації з такими помічниками ми ство-
рили Viber-групу, у яку також надсилаємо 
видаткові накладні, де зазначено скільки 
вторсировини забрали та яку кількість ко-
штів отримає село і зможе використати на 
потреби громади.

Основний акцент зробили на сортуванні в се-
лах, трохи набили ґуль, набралися досвіду та ви-
рішили перейти на другий етап – почати сорту-
вати в компанії. Накопичені знання та навички 
дозволили організувати процеси за період менше 
3-х місяців. 

 У вересні 2020 року ми почали сортува-
ти на фермі Лука, де вже були внутрішні 
баки для сміття, яке поділили на побутове 
і вторинну сировину.  

Працівники по-різному сприйняли це ново-
введення, але той факт, що компанія іде на ви-
передження майбутніх законопроектів та думає 
стратегічно, заохотив сортувати відходи. З часом 
працівники активно долучилися до цього проек-
ту і давали нам рекомендації з покращення про-
цесу сортування та збору відходів. Враховуючи 
їхні коментарі та досвід у сортуванні, ми розро-
били інформаційні наліпки для полегшення візу-
ального сприйняття. 

Станом на сьогодні, вже на всіх фермах і в біль-
шості сіл нашої присутності налагоджено сор-
тування та утилізацію. Встановлені зовнішні та 
внутрішні контейнери, є наліпки з візуалізацією 
категорій відходів. Ми налагодили документообіг 
і ведемо облік вивезення відходів, щоб розуміти 
масштаби проекту «Нуль відходів» та наш вплив 
на покращення екологічної ситуації в регіоні.  

Ми пройшли всі складнощі: від навчання міс-
цевих жителів сортувати до переговорів з підряд-
никами та владою. Надалі плануємо запровадити 
сортування в усіх підрозділах компанії, скороти-
ти до мінімуму кількість сміття, що вивозиться 
на полігони. 

Ми відповідальні за те, який слід на 
планеті залишимо, тому запрошуємо всіх 
до активного обговорення, як ефективніше 
налагодити сортування відходів у вашому 
населеному пункті.

Іванна Якубовська

МАЄТЕ ІДЕЇ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ? 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА НОМЕРОМ: 

+380 504 331 876 
(ПН-ПТ, 8:00-16:00)

ЧАСОПИС ГРОМАДИ

ЗРОБИТИ НЕМОЖЛИВЕ: ДОСВІД ҐУДВЕЛЛІ 
У НАЛАГОДЖЕННІ СИСТЕМИ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Однією з найбільш нагальних екологічних тем 
у всіх регіонах України є розв’язання питання про 
поводження з побутовими відходами та їх утилі-
зацію. Всі ми знаємо, або ж десь точно чули про 
екологічну ситуацію у світі: надмірну кількість 
сміття, яку продукує людство. 

Європейські країни знайшли рішення цієї про-
блеми – сміттєпереробні заводи. Однак, будівниц-
тво такого заводу – це складний і дорогий проект, 
для реалізації якого потрібні великі інвестиції. 
Вже не перший рік ведуться переговори щодо та-
кого будівництва у більшості українських міст, 
але одних заводів недостатньо для вирішення 
проблеми з сміттям, що набула глобальних масш-
табів. Кількість відходів з кожним днем тільки 
збільшується і, щоб не потонути в смітті, потрібно 
налагодити ефективну систему сортування, пере-
робки та утилізації відходів на всій території на-
шої країни.

Україна розвивається в напрямку покращення 
культури поводження з відходами, тому на зако-
нодавчому рівні ведеться активна робота, а саме 
у розробці законопроекти «Про управління відхо-
дами», «Про батареї та акумулятори» та «Про об-
меження обігу пластикових пакетів на території 
України». Проте, ми всі повинні розуміти, що від-
повідальність за стан екології лежить на кожно-
му з нас. 

Компанія «Ґудвеллі Україна» працює за найви-
щими європейськими стандартами, тому однією 
з перших в регіоні почала впроваджувати проект 
«Нуль відходів», основною метою якого є створен-
ня ефективної системи збору, сортування відхо-
дів на своїх об’єктах та в громадах, де компанія 
здійснює свою сільськогосподарську діяльність.

Все почалося ще у 2014 році, коли компа-
нія організовувала екологічні акції з роз-
чищення та впорядкування узбіч голов-
них доріг в селах, де розташовані об’єкти 
підприємства. Однак, з кожним роком об-
сяги сміття не зменшувалися, а навпаки, 
з’являлися нові стихійні сміттєзвалища.  

Останні кілька років сортування сміття – сві-
товий тренд. Зараз з’явилось безліч громадських 
організацій та рухів, які займаються сортуван-
ням і творенням якісних змін у містах. Звичайно, 
реалізовувати такі масштабні проекти у містах 
набагато легше, ніж у селах. На момент започат-
кування нашого проекту «Нуль відходів» не було 
жодної системи поводження з відходами. У селах 
були відсутні навіть базові контейнери для збору 
змішаного сміття, вже не кажучи про спеціалізо-
вані баки для сортування.  

У 2018 році «Ґудвеллі Україна» розпоча-
ла впровадження сортування на наших 
виробництвах та розробили стратегічну 
концепцію поводження з відходами на 
фермах. Ідея полягала в тому, щоб і ферми, 
і села сортували й отримували за це кош-
ти, які в повному обсязі будуть використа-
ні на потреби громад в селах. Ми виділили 
основні типи відходів, які можна відда-
вати на утилізацію і налагодили систему 
сортування, збору й вивезення на перероб-
ку чи утилізацію. В рамках нової системи 
працівники усіх комплексів пройшли нав-
чання на теми поводження з відходами й 
сортування.  

Наступним кроком було залучення сіл до цієї 
ініціативи. Компанія організувала збір сміття в 
населених пунктах, де є ферми: облаштувала 

там спеціальні майданчики з контейнерами для 
збору відсортованих відходів. У процесі реаліза-
ції проекту ми зрозуміли, що місцеві громади не 
володіють потрібними знаннями, щоб правильно 
сортувати. Відповідно, ми організували  навчаль-
ні лекції в школах на теми екології та розробили 
інформаційні буклети і плакати на тему сорту-
вання, які поширили по селах.

Сфера вторинної переробки ще не достатньо 
добре розвинена в Україні, особливо на периферії. 
У кожній справі є виклики і найважчим для нас 
було знайти відповідального партнера-підрядни-
ка по збиранню відсортованих відходів у селах та 
налагодити облік посортованої вторсировини.

Зараз у кожному селі, де започатковано 
проект «Нуль відходів», призначено відпо-
відальну особу за сортування, яка слідкує 
за порядком біля контейнерів та інформує 
про їх наповнюваність. Для ефективної ко-
мунікації з такими помічниками ми ство-
рили Viber-групу, у яку також надсилаємо 
видаткові накладні, де зазначено скільки 
вторсировини забрали та яку кількість ко-
штів отримає село і зможе використати на 
потреби громади.

Основний акцент зробили на сортуванні в се-
лах, трохи набили ґуль, набралися досвіду та ви-
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дозволили організувати процеси за період менше 
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 У вересні 2020 року ми почали сортува-
ти на фермі Лука, де вже були внутрішні 
баки для сміття, яке поділили на побутове 
і вторинну сировину.  

Працівники по-різному сприйняли це ново-
введення, але той факт, що компанія іде на ви-
передження майбутніх законопроектів та думає 
стратегічно, заохотив сортувати відходи. З часом 
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били інформаційні наліпки для полегшення візу-
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тування та утилізацію. Встановлені зовнішні та 
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категорій відходів. Ми налагодили документообіг 
і ведемо облік вивезення відходів, щоб розуміти 
масштаби проекту «Нуль відходів» та наш вплив 
на покращення екологічної ситуації в регіоні.  

Ми пройшли всі складнощі: від навчання міс-
цевих жителів сортувати до переговорів з підряд-
никами та владою. Надалі плануємо запровадити 
сортування в усіх підрозділах компанії, скороти-
ти до мінімуму кількість сміття, що вивозиться 
на полігони. 

Ми відповідальні за те, який слід на 
планеті залишимо, тому запрошуємо всіх 
до активного обговорення, як ефективніше 
налагодити сортування відходів у вашому 
населеному пункті.

Іванна Якубовська

МАЄТЕ ІДЕЇ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ? 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА НОМЕРОМ: 

+380 504 331 876 
(ПН-ПТ, 8:00-16:00)

ЧАСОПИС ГРОМАДИ



ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН?
ДІМ, САД, ГОРОД

Пестициди – це слово, яке викликає безліч 
різних асоціацій: як позитивних, так і негатив-
них. Це речовини, які в основному використову-
ються як засоби захисту рослин (далі – ЗЗР). Вони 
захищають насамперед від хвороб, спричинених 
грибками та шкідниками, такими як бур’яни, ко-
махи чи гризуни. В сучасній технології вирощу-

вання сільськогосподарських культур цей метод 
захисту рослин вважається дуже ефективним, 
оскільки його ігнорування може суттєво зменши-
ти врожайність або повністю знищити рослини. 
Пестициди, гербіциди та фунгіциди — це можли-
вість захистити рослини та підвищити врожай. 
Що слід знати про використання окремих пести-
цидів? 

Гербіциди – що це і де застосовують? 
Слід підкреслити, що гербіциди — це вид за-

собів захисту рослин, який використовується як 
для селективної, так і для неселективної боротьби 
з бур’янами в посівах. Їх дія відбувається шляхом 
контакту або проникнення всередину рослин. Ці 
продукти доступні у формі гранул, рідкого поро-
шку чи концентратів. 

Слід пам’ятати, що їх потрібно вносити вчасно: 
перед посівом або висадкою рослин. У разі вико-
ристання селективних засобів, їх дія полягає у 
впливі на певну групу рослин, оскільки вони бо-
рються лише з тими видами, від яких необхідно 
позбутися. Найчастіше їх використовують для бо-
ротьби з однодольними або дводольними бур’яна-
ми. Однак у випадку неселективних гербіцидів це 
продукти, які містять спеціальний гліфосат. Вони 
відрізняються тим, що контролюють усі рослини, 
які знаходяться на ділянці, тому їх часто вико-
ристовують при прополюванні ґрунту для май-
бутніх насаджень. На додаток до основних видів 
гербіцидів можна зазначити наступні: контактні, 
системні, грунтові, передпосівні, передсходові та 
післясходові. 

Що варто пам’ятати? Фактом є те, що гербі-
циди використовуються насамперед для бороть-
би з багатьма видами бур’янів на різних культу-
рах та в городі. Деякі з них також мають здатність 
стимулювати або гальмувати ріст рослин! 

Фунгіциди – що це таке і як вони пра-
цюють? Основне призначення цих засобів — це 
захист рослин від грибків. Дуже великою перева-
гою фунгіцидів є той факт, що вони є мінливими, а 
також грибкові захворювання, які вражають рос-
лини. Вони широко використовуються практич-
но у всіх видах сільськогосподарських культур, 
оскільки всі рослини піддаються нападу грибко-
вих захворювань. Найчастіше їх використовують 
в зимових та ярових злаках, а також для захисту 
овочів, фруктових дерев та навіть лози.

 Коли застосовувати інсектициди? 
Інсектициди допомагають боротися з комахами, 
що паразитують на рослинах. Для того, щоб вико-
ристання цього виду засобів захисту рослин було 
ефективним їх слід використовувати у відповід-
ний час. До видів інсектицидів належать: контак-
тні, харчові, системні та респіраторні. Великою 
перевагою інсектицидів є можливість викори-
стання практично цілий рік, завдяки чому вони 
забезпечують захист рослин на довгий період. 

Використовуючи правильні засоби захисту рос-
лин, можна отримати багато переваг: врожайність 
культури значно збільшується, а також це спосіб 
зменшити вторгнення паразитів, що викликають 
хвороби у сільськогосподарських рослин.

ЧАСОПИС ГРОМАДИ

1. СЕРТИФІКОВАНІ ЗАСОБИ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Компанія «Ґудвеллі Україна» вирощує зернові 
культури відповідно до сівозмін і використовує 
виключно сертифіковані засоби захисту рослин. 
Наші спеціалісти ретельно перевіряють всі не-
обхідні документи, щоб упевнитись в якості ЗЗР, 
уникнути підробок та не зашкодити людям.

2. ТІЛЬКИ ТАМ І ТОДІ,  
КОЛИ ЦЕ НЕОБХІДНО

Постійний нагляд за полями спеціалістів компа-
нії та іноземних експертів дає можливість вико-
ристовувати засоби захисту рослин відповідно до 
потреби, що забезпечує внесення ЗЗР в мінімаль-
них кількостях.  

3. ПОПЕРЕДЖАЄМО  
ГРОМАДУ ПРО ЗАПЛАНО-
ВАНІ РОБОТИ

Перед кожним внесенням компанія інформує про 
вид ЗЗР, які будуть використовуватися. Інформу-
вання здійснюється через розміщення оголошень 
на інфодошках, встановлених по селах. Для зруч-
ності повідомлення бджолярів окремо створена 
група у Viber.

4. ВНЕСЕННЯ ЗЗР ВІДБУВА-
ЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ЗА СПРИЯТ-
ЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВ

Обприскування відбувається згідно з державни-
ми санітарними правилами. Проте, іноді погода 
змінюється саме в день обробітку, а ми вже пові-
домили про обприскування бджолярів та місцеві 
ради. Тоді доводиться змінювати плани й пере-
носити внесення ЗЗР,  поки погода покращиться, 
а потім знову інформувати громаду. В таких ви-
падках людям може здаватися, що було два об-
прискування, хоча насправді це не так. Ми піклу-
ємося про навколишнє природне середовище і 
зацікавлені в тому, щоб проводити внесення ЗЗР 
найбільш ефективно та економно. 

5. МИТТЄВА ПЕРЕВІРКА  
ПО СИСТЕМІ GPS

На окремих масивах працює декілька компаній 
чи фермерів, і часом трапляються непорозуміння: 
працювали одні, а подумали про інших. Тому ми 
постійно розповсюджуємо інформацію про номер 
телефону гарячої лінії, щоб люди могли відразу 
до нас зателефонувати. Тоді вже ми перевіряємо 
по системі віддаленого контролю GPS, чи працює 
наша техніка на території населеного пункту, з 
якого телефонують і вживаємо необхідні заходи, 
щоб уникнути непорозумінь.

6. ДОТРИМУЄМОСЯ ВСІХ  
ВИМОГ ОБРОБКИ ПОЛІВ

Ми проводимо поетапний моніторинг методів об-
робки полів. Надаємо перевагу тим методам, які 
не завдають шкоди навколишньому природному 
середовищу, адже в першу чергу зацікавлені, щоб 
всі були в безпеці. А також використовуємо ком-
біновані препарати, що підвищують ефективність 
дії засобів захисту.

7. ЦІЛОДОБОВА 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Кожен житель громади, на території якої компа-
нія обробляє поля, може звернутись за номером 
+380(50)375-81-13 у разі виникнення питань чи 
пропозицій. «Ґудвеллі Україна» створила гарячу 
лінію, щоб бути на зв’язку 24/7 та швидко реагува-
ти на зауваження чи скарги. 

ТОП-7 ФАКТІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗЗР
ВНЕСЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

(за матеріалами сайту www.bee.net.ua) 

Іван Кіт – інженер-землевпорядник, 
відповідальний за гарячу лінію. 
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ТОП-7 ФАКТІВ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗЗР
ВНЕСЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

(за матеріалами сайту www.bee.net.ua) 

Іван Кіт – інженер-землевпорядник, 
відповідальний за гарячу лінію. 
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