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КРИВИЙ РІГ
Передумови
Кривий Ріг - це сучасне місто з розвиненою
соціально-промисловою інфраструктурою. Його
територія має площу 430 км2 і видовжена з півночі на південь на 126 км. Економічний потенціал
Кривого Рогу складають понад 39 тисяч суб’єктів
господарювання – юридичних і фізичних осіб,
серед яких 90 великих промислових підприємств
різних галузей, головним чином, гірничо-видобувної та металургійної. Чисельність жителів міста
складає майже 653 тис.
Зважаючи на унікальні масштаби та характеристики міста, природоохоронна діяльність має
велике значення. Запобігання забрудненню довкілля – це один з головних пріоритетів стратегії
розвитку міста та у сфері охорони навколишнього
природного середовища.

Нововведення
Важливим чинником поліпшення довкілля
міста є підвищення рівня екологічної культури
його жителів, формування у них екологічної свідомості та активної громадської позиції щодо важливості внеску кожної людини у справу захисту
навколишнього природного середовища. Саме

Кодекс
екологічної поведінки
мешканців міста
з метою привернення
уваги громадськості до
питань довкілля спеціалісти управління екології
виконкому міської ради
розробили Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу.
Робота проведена на
виконання Стратегічного
плану розвитку міста Кривого Рогу, затвердженого
рішенням міської ради
від 23.11.2011р. №711,
та в рамках регіональної
довгострокової програми з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 20112022 роки, затвердженої Дніпропетровською
обласною радою (рішення від 29.04.2011р.
№110-6/VІ).
Кодекс екологічної поведінки – це:
- збірка рекомендацій для жителів міста, які
прагнуть зробити свій внесок в охорону довкілля і
збереження природних ресурсів;

КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

- порадник для тих, хто хоче бути дружнім до
довкілля, але не знає з чого почати;
– нагадування про те, що глобальні зміни
починаються з першого свідомого кроку і тому
визначальним для стану довкілля є спосіб життя
кожної людини та рівень її вміння жити в гармонії
з оточуючим світом.

Результати
Для охоплення якомога більшої кількості городян Кодекс екологічної поведінки розповсюджено у закладах освіти, на найкрупніших підприємствах, в органах самоорганізації населення. В
електронному вигляді Кодекс доступний на офіційному сайті Криворізької міської ради.
У виданні публікується інформація про найпростіші, але цікаві і, що важливо, дієві заходи,
реалізуючи які можна посприяти поліпшенню довкілля. Головне – небайдужість, екологічна свідомість і відповідальність.
Одна із порад для жителів міста - не викидати у сміття особливо небезпечні відходи.
Наприклад, відходи електронного та електричного обладнання належать до найбільш
небезпечних груп у складі побутових відходів,
оскільки містять отруйні важкі метали. Ці речовини забруднюють довкілля та загрожують
здоров’ю людей. До таких відходів належать
відпрацьовані батарейки та акумулятори, які,

як правило, викидаються разом зі звичайним
побутовим сміттям і потрапляють на полігони
ТПВ. За оцінкою вчених, одна батарейка забруднює 400 літрів води і 20 м2 ґрунту!
В рамках природоохоронної програми «Викидай правильно!» у Кривому Розі організовано збір відпрацьованих батарейок та акумуляторів. У всіх районах міста встановлюються
спеціальні контейнери для їх збору. Долучилися до цієї кампанії мережа магазинів «МТС –
Україна», мережа товарів для краси Watsons,
ТОВ «Епіцентр К», Криворізький національний
університет, АЗС «Веста», культурно-громадський центр ШЕLTER+. Дізнатися про адреси
знаходження пунктів збору відпрацьованих батарейок можна на сайті міської ради.
У Кодексі запропоновано варіанти поведінки
людини в таких сферах, як раціональне використання природних ресурсів, мінімізація шкідливої
дії на природу, відповідальне відношення до відходів, використання енергозберігаючих технологій і, звичайно, екологічна свідомість і
культура. Виконання цих поряд
у повсякденному житті дозволить стати більш дружнім до
природи.
Розробники Кодексу підкреслюють, що не варто чекати
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радикальних і відчутних результатів відразу ж після його розповсюдження, оскільки це інструмент,
розрахований на перспективу.
Користування цим інструментом сприятиме вихованню
у жителів міста свідомого екологічного мислення, пропагуванню
екологічно безпечної життєдіяльності, залученню
кожного громадянина до вирішення екологічних
проблем, підвищенню особистої відповідальності
за екологічну ситуацію у місті.
Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу може бути адаптований для будьякого населеного пункту України.

Інформація для контактів
Управління екології
виконкому Криворізької міської ради
пл. Радянська, 1,
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
тел. 564-74 92 56
ел.пошта: u.ecology@kryvyirih.dp.ua
сайт міста: kryvyirih.dp.ua

