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ВСТУП
Чи потрібні вам знання про компостування? На нашу думку, відповідь
однозначна, адже це саме те природоорієнтоване рішення, в актуальності якого немає жодних сумнівів. А все
тому, що суспільство продукує харчові
та садові відходи безупинно, а цивілізованих та ефективних методів їх
переробки не так і багато.

На сторінках цього посібника викладено методологію програми “Сафарі
для громад: компостування в містах”,
корисні матеріали для тих, кому бракує
інформації, надихаючих прикладів чи
просто впевненості для того, щоб перетворювати органічні відходи у цінний ресурс. Досліджуйте, практикуйте
та діліться досвідом із іншими!
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ЩО ТАКЕ “САФАРІ
ДЛЯ ГРОМАД”?
«Сафарі для громад» – це освітній
проєкт, який з 2019 року реалізується
Програмою розвитку ООН в Україні
задля популяризації природоорієнтованих рішень у відповідь на найгострі-

ші довкіллєві виклики сьогодення —
наслідки кліматичної зміни, нераціональне
використання
природних
ресурсів, збіднення біорізноманіття
тощо.

Природоорієнтовані рішення (ПОР) — рішення, в основі яких логіка та
модель природних екосистем. Активне їх впровадження у практичній
площині на Заході розпочалося ще у 70-х роках минулого століття. А
от із визначенням все складніше: уніфікований термін — Nature-based
Solutions (NbS) — закріпився у англомовних джерелах тільки з кінця
2000-х.
З 2013 року Європейська комісія почала приділяти особливу увагу
природоорієнтованим рішенням як невід’ємній частині політики ЄС у
сфері досліджень та інновацій. У 2020 році ПОР було визнано важливим інструментом для досягнення цілей Європейської зеленої угоди.
Попри вживаність на міжнародному рівні, згідно останніх досліджень
ПРООН у законодавстві України (у т. ч. в стратегіях, планах, програмах)
на державному, регіональному та місцевому рівні термін «природоорієнтовані рішення» (або «природничі рішення», «природні рішення», «рішення, засновані на природі» тощо в розумінні NbS) досі не
використовується.

“Стерильне” правове поле хоч і не
створює для поширення ПОР додаткових можливостей, проте і не являє
собою перепону для роботи з ними.
Доступних для створення у громадах
природоорієнтованих рішень є предостатньо. Сюди відносяться зелені дахи

і зелені фасади, проникні поверхні і
біодренажні системи, дощові садки і
перголи, живоплоти і різнотрав’я тощо.
Детальніше про кожне з цих та інші
ПОР можна дізнатися з навчальних матеріалів курсу “Сафарі для громад”, з
чат-боту проєкту “Сафарі для громад”
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на платформі Telegram, а також тематичного каталогу Української кліматичної мережі «Каталог природоорієнтованих рішень».

теорії про природоорієнтовані рішення. Завдання проєкту — зацікавити
спочатку до “полювання” на проблеми, а потім до застосування отриманих
знань для вирішення цих проблем.

Важливо, що місія “Сафарі для громад” — виходить далеко за межі

Фото: облаштування природоорієнтованого простору
поблизу продовольчого банку «Тарілка» у Львові
Вперше проєкт заявив про себе у 2019
році, коли за ініціативи Лабораторії
інноваційного розвитку ПРООН спільно з Cost Action-Circular City, ГО «Агенти
змін» та ГО «Зелена Хвиля» було проведено 2-денний воркшоп з пошуку
проблем для втілення природоорієнтованих рішень у Києві. За підсумками
проєкту було реалізовано п’ять природоорієнтованих експериментів на
Подолі: компостер на Житньому ринку,
зелену огорожу навколо майданчика
гімназії №19, живопіт поблизу Пошто8

вої площі, природоорієнтовану дренажну систему на перетині вулиць Щекавицької та Волоської, мосс-модуль на
набережній.
У пандемійному 2020 році було вирішено продовжити експеримент задля
доопрацювання методології та розширення географії. Завдяки співпраці з
ГО “Плато” та ГО “Фонд захисту біорізноманіття України” “Сафарі для громад” відбулося у Львові та Білій Церкві, об’єднавши до пошуку проблем та

дружніх до довкілля рішень 35 проактивних мешканців_ок, які спільно нанесли на мапу більше 65 “проблемних”
локацій. Згодом з них було обрано та
втілено 2 природоорієнтвоані проєкти: у Львові поруч із продовольчим

банком “Тарілка” відбулися роботи з
облаштування проникної поверхні та
дощового садка, а у Білій Церкві на
Олександрійській алеї зробили унікальну смугу біорізноманіття.

З 2020 року навчальний компонент програми перенесено в онлайн,
а під час “полювання” використовується оновлений інструментарій.
Детальніше про це можна дізнатися з інформаційного пакету.

У 2021 році навчальна частина проєкту охопила учасників_ць з більш, ніж
100 громад України, а у Рівному, Кропивницькому, Полтаві, Червонограді
та Мирнограді також відбулися вже
традиційні для формату “сафарі” дослідницькі полювання. До участі у них
запрошувалися як індивідуальні учасники_ці, так і команди однодумців_ць.
З-поміж їх ідей на конкурсних засадах
було обрано 4 переможців проєкту:
● головною
відзнакою
у
30000
гривень
нагородили
команду
GREENstreet за ідею пристосування
до наслідків кліматичної зміни простору на вулиці Київській у Рівному;
● облаштуванням “Медової алеї”, яка
дозволить збільшити біорізноманіття та покращуватиме емоційний
стан мешканців_ок, поблизу провулку Львівський займається команда Fungi з Мирнограда. Їх проєкт
опинився на другому місці рейтингу журі та отримав підтримку у
20000 гривень;

● команда “Еко Зміна” з Рівного отримала підтримку у розмірі 10000
гривень на облаштування кишенькового парку на вулиці Гагаріна у
Рівному, який сприятиме покращенню якості повітря та зменшенню шумового навантаження на користувачів_ок простору;
● екстраподарунком відзначено ініціативу “Сад на даху 2.0” з Кропивницького. Виграні у межах проєкту
10 000 гривень автор_к_и ідеї використали для створення додаткових
контейнерів для вирощування рослин на даху освітньо-культурного
простору “Гончаренко Центр”.
У жовтні 2021 року у фокусі проєкту
опинилася тема раціонального поводження з органічними відходами. І
власне рекомендації щодо проведення “Сафарі для громад: компостування
в містах” розміщені на сторінках цього
посібника.
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ДЛЯ КОГО ЦЯ ПРОГРАМА?
Перш, ніж ініціювати проведення
“Сафарі для громад” з акцентом на
компостування, варто провести невелике, але важливе дослідження. Зокрема, радимо з’ясувати:
● Чи налагоджена система відсортовування ТПВ у громаді? Якщо
так — то як давно та на скільки
фракцій відсортовуються відходи?
● Наскільки значною залишається
частка так званих “загальних” відходів, що потрапляють на сміттєзвалище / полігон?
● Якою є актуальна ситуація із заповненістю сміттєзвалища / полігону громади? Впродовж якого часу
ще можуть прийматися відходи?
● Хто зацікавлений у тому, щоб ситуація навколо проблеми ТПВ змінилася на краще? А хто навпаки в цьому
не зацікавлений?
● Чи має громада розроблені стратегічні документи, в яких описані довготермінові перспективи розвитку
сфери поводження з ТПВ?
Окремо рекомендуємо поцікавитися
тим, чи хтось до вас вже починав_ла
компостування у громаді та наскільки
масштабним чи навпаки немасштабним, вдалим чи невдалим був такий
досвід. Навіть фрагментарні відповіді
на ці запитання дозволять вам стати
більш обізнаними у темі та гарантовано підсилять аргументацію на користь
компостування.
Збирати потрібну інформацію можна з
відкритих джерел, шляхом моніторингу засобів масової інформації, а також,

скеровуючи тематичні запити до виконавчих органів місцевого самоврядування, через спілкування із потенційними вигодоодержувачами_ками та
партнерами_ками проєкту.
За результатами “інформаційної розвідки”, подумайте над завданнями та
масштабом навчальної кампанії, адже
“Сафарі для громад: компостування в
містах” можна проводити для:
● мешканців_ок
багатоквартирних
будинків з метою вплинути на вирішення проблеми цільово та комплексно;
● освітян_ок та користувачів_ок громадських просторів — з просвітницькою метою;
● представників_ць локального бізнесу та креативних індустрій — для
створення цікавого кейсу, популяризації “зеленої економіки”.
Окрім вищезгаданих, може бути
безліч інших варіантів інтеграції програми для мікроспільнот: колег_жанок
по офісу, друзів та подруг, громадських
організацій, волонтерських об’єднань
тощо. Для кращого дизайнування
ініціативи зберіться невеликим колом
однодумців_ць та у форматі мозкового
штурму спробуйте пригадати усіх можливих партнерів_ок — громадські організації та ініціативи, лідерів_ок суспільної думки, засоби масової інформації
тощо. Ваша з ними потенційна співпраця може стати показовим прикладом та важливим кроком на шляху до
початку важливих змін.
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З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ
ПЛАНУВАННЯ ПРОГРАМИ?
Визначилися зі стейкхолдерами_ками
та масштабами просвітництва? Чудово! Саме час до деталей: розпланувати
послідовність дій, розподілити організаційні завдання між командою та накласти все це на календар. Зазвичай,
на планування може піти від кількох
днів до тижня, інколи — більше. Для
того, щоб зрозуміти, як все працює на
практиці — ділимося досвідом, набутим під час реалізації у жовтні-листопаді 2021 року проєкту “Сафарі для громад: компостування у містах”.

Починати завжди варто з підготовчого етапу. Уся увага спершу повинна
бути сконцентрована на формуванні
навчальної програми та залученні до
проєкту експертів_ок з релевантним
для її наповнення досвідом. Навчання
може відбуватися наживо або проходити онлайн, інформацію можна подавати інтенсивом у межах одного навчального дня, або ділити на декілька
модулів. Кожна з цих моделей є життєздатною, тож вибір залежить від
вас.

Спробуйте змоделювати програму та показати її комусь з потенційних
учасників з метою отримати зворотний зв’язок. Прислухайтеся до порад і пропозицій: чим більш інклюзивною ставатиме ваша програма,
тим більшою буде кількість учасників навчального курсу.

Після цього можна ставити наступні
цілі.
Ціль 1. Оформлення реєстраційної форми. Зробіть її заповнення максимально
простим і зрозумілим, однак подбайте
про те, щоб зібрати усі необхідні для
подальшої комунікації з учасниками_цями дані за один раз. Зазвичай, у
таку форму, варто включати питання
про контакти, мотивацію, досвід. Але
також ми рекомендуємо запитувати в
учасників_ць деякі демографічні дані:
вік, стать, приналежність до вразливих

груп. Цю інформацію у подальшому
варто буде опрацювати та у короткому
вигляді передати експертам_кам, щоб
вони адаптували свої матеріали до
очікувань учасників_ць. Також ці дані
стануть у нагоді для підбиття підсумків,
результатів та планування подальших
дій.
Ціль 2. Розробку комунікаційних повідомлень. Якісна реалізація програми
неможлива без добре спланованої комунікації. Анонси, релізи, блоги, дописи у соціальних мережах повинні бути
13

добре інтегрованими у загальний проєктний календар. Створюючи контент,
не забувайте використовувати хештеги #сафарі_для_громад #community_
safari.
Ціль 3. Дизайнування креативів та
віжуалів. Для цього Ви можете використовувати логотип та мерчендайз
проєкту. Формуючи, технічне завдання
для фахівця із дизайну, пам’ятайте про
те, що різні формати комунікацій потребують різних візуальних матеріалів.
Відтак, відштовхуючись від основного
банеру, додатково розробляються віжуали для оформлення реєстраційної

форми, дописів та сторіс на сторінках,
обкладинки події тощо.
Ціль 4. Формування бази контактів
потенційних учасників_ць проєкту. Не
варто покладатися на долю випадку
та чекати завершення періоду реєстрації. Пригадайте, для кого ви планували цей курс. Зберіть контакти осіб
або організацій та поширте на них
реєстраційну форму. Не забувайте
долучати до цього процесу і експертів_ок: вони допоможуть збільшити
органічне охоплення у інформуванні
про захід.

Сконтактуйте із розробниками “Сафарі для громад” та повідомте про
наміри втілити проєкт. Нам важливо знати що ідея живе, а також ми
готові підтримати вас консультаційно.
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ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ?
Після тривалих приготувань обов’язково настане день “Х” — початок навчального курсу. Подбайте про те, щоб
на цей час запрошені експерти_ки та
учасники_ці курсу продовжували залишатися на зв’язку та були повідомлені
про всі важливі деталі, пов’язані із проведенням навчання.
Зазвичай, перед кожним окремим навчальним модулем, краще надсилати
усім зареєстрованим додаткові інформаційні листи із посиланням на зустріч
та анонсувати тему спілкування.
Також сесії, що проводяться онлайн,
рекомендовано ставити на запис. Це
може стати в нагоді тим, хто не встиг

долучитися до навчальної зустрічі, або
тим, хто хотів би повторити прослухану
інформацію та поставити додаткові запитання.
Після кожної навчальної зустрічі можна робити підсумкові листи з презентаціями, записами ефірів та додатковими
навчальними матеріалами, згаданими
експертами курсу під час ефіру.
Враховуючи обмеженість навчальних
зустрічей, рекомендовано давати можливість учасникам_цям ставити додаткові питання експертам_кам. Збирати
їх можна у окремій реєстраційній формі або безпосередньо на електронну
адресу.

Подбайте про те, щоб серед організаторів_ок була закріплена відповідальна за модерацію та відповіді на додаткові питання особа.

Після завершення навчального курсу потрібно запропонувати учасникам_цям пройти тестування та перевірити рівень залишкових знань. Традиційно, усім, хто дає не менше 80%
правильних відповідей на тестові запитання, організатори формують електронні сертифікати та присвоюють
звання “сафарі-амбасадорів_ок”.

Окрім теоретичної частини формат
“Сафарі для громад” містить частину
“полювання”. Це потрібно для того,
щоб отримані під час навчання знання учасники_ці навчилися використовувати на практиці. “Полювання” зводиться до дослідження можливостей
для переробки органічних відходів у
своєму будинку / офісі / навчальному
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закладі. Зокрема, ви можете сформувати для учасників_ць наступні завдання:
● визначитися із оптимальним для їхніх індивідуальних обставин типом
компостування;
● провести опитування думки сусідів_ок, колег_жанок, друзів_подруг

на тему запровадження компостування;
● підшукати відповідну для розміщення компостера земельну ділянку;
● обрахувати
кошторис
запровадження компостування.

На цьому етапі дуже бажано продовжувати консультування учасників_ць. Адже за умови якісного виконання “домашнього завдання” у
подальшому запровадити компостування їм стане у рази простіше.

З метою заохочення учасників_ць до
“полювання” у програмі також передбачено проведення конкурсу. В залежності від наявних ресурсів призовий
фонд може бути скерованим на реалізацію одного або декількох найкращих
проєктів.
Щоб обрати переможців варто сформувати незалежне журі, до складу якого також можуть входити лектори_ки

курсу. Рішення про переможний проєкт повинно прийматися колегіально.
Синхронізувати роботу журі буде в
рази легше, якщо організатори_ки розроблять критерії для оцінювання проєктів. Такими критеріями можуть бути
відповідність підібраної для компостування локації, реалістичність та можливість забезпечити сталість ініціативи,
кількість бенефіціарів_ок, мотиваційна
складова, участь у навчанні тощо.

Учасників_ць, чиї проєкти не будуть підтримані можна заохочувати до
пошуку альтернативних джерел фінансування - участі у громадському бюджеті, проведенні кампаній спільнокошту, залученні будь-яких
інших типів ґрантової підтримки тощо.
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Після
завершення
усього
циклу
“Сафарі для громад” потрібно створити
та розіслати усім учасникам_цям форму зворотного зв’язку для оцінки проєкту. Таке опитування рекомендується
проводити анонімно. До нього можна
включити запитання про:
● загальні враження від програми;
● відповідність програми очікуванням;

● практичність отриманих знань;
● побажання щодо вдосконалення
програми.
Обов’язково опрацюйте ці дані та поділіться ними із розробниками_цями
“Сафарі для громад”. А також не забудьте підсумувати результати кампанії у медійній площині.
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НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ЧОМУ ВАРТО КОМПОСТУВАТИ?
Органічні відходи становлять найбільшу частку у структурі твердих побутових відходів в Україні. Якщо зазирнути
у смітник, то залежно від сезону, до
60% від усього його обсягу займатиме
органіка.
Чому це не “ок”? Відмовляючись від
сортування відходів, ми зменшуємо їх
шанси на хоча б часткове повторне використання та тим самим збільшуємо
кількість “загальних відходів”, які потрапляють на сміттєзвалища.
Органіка на сміттєзвалищах є джерелом для накопичення та викидів метану в атмосферу Землі. Цей газ сприяє
посиленню парникового ефекту, а також створює пожежонебезпечну си-

туацію на сміттєзвалищах. Внаслідок
таких займань, у повітря виділяються
небезпечні речовини (бензопірен, діоксини, оксиди нітрогену та сірки, вуглекислий газ та водяна пара). Частина
з них викликають отруєння в людини,
інші пришвидшують зміну клімату.
Найсумніший український приклад —
займання на сміттєзвалищі поблизу
села Великі Грибовичі поруч Львова,
внаслідок якого загинуло троє рятувальників і один еколог.
Крім цього, органіка виділяє багато
рідини. Вона стікає крізь шари сміття,
змішується з мікропластиком та небезпечними відходами. Потім потрапляє у
ґрунтові води. А тоді повертається до
нас через водогони та продукти хар-

Фото: органічні відходи на станції
компостування ЛКП «Зелене місто» у Львові
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чування. Що ж робити, запитаєте ви?
Маємо декілька практичних порад. Зокрема:
● #не_марнувати. Допомогти із цим
можуть продовольчі банки (англ.
food bank) — неприбуткові благодійні організації, що збирають продовольчі товари, в тому числі товари, термін зберігання яких добігає
кінця, від виробників, торговельних
організацій, закладів харчування,
приватних осіб та інших постачальників і передають нужденним. Наприклад, у Львові таку ініціативу
взяла на себе ГО “Тарілка”;

● #менше_купувати. Науково підтверджено: зі зростанням рівня
достатку — зростає кількість органічних відходів. Саме тому варто
проводити просвітницьку роботу
щодо консюмеризму та його наслідків;
● #компостувати.
Тобто
переробляти органічні відходи на якісне
добриво за допомогою мікроорганізмів. І власне на особливостях
компостування ми зупинимося
більш детально.

КОМПОСТУВАННЯ ВІД А ДО Я
Компостування — це дешевий і простий
спосіб
зменшити
кількість
відходів у сміттєваому контейнері, а

також зробити їх повернення до
екосистеми швидким та раціональним.

Готовий компост — цінне добриво для домашніх рослин, а також клумб,
дерев, кущів та навіть городини на прибудинковій території. Його можна перемішувати з ґрунтом у процесі висадки чи пересадки, або використовувати як самодостатній субстрат для вирощування. Вважається,
що компост — це набагато більше, ніж просто хороше добриво, адже
він покращує структуру ґрунту, утримує вологу і забезпечує рослини
поживними речовинами.

Компостування може бути централізованим: коли процес забезпечують
органи місцевого самоврядування чи
окремі підприємства. Або приватним:
організованим для потреб окремого
господарства чи громади. Відтак є декілька способів компостування:
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● здавати органіку на компостувальну станцію (наразі такий варіант доступний не багатьом);
● самостійно переробляти відходи у
квартирі чи на приватній ділянці;
● організувати переробку разом із
сусідами_ками.

Варіант №1. Віддаємо органіку на компостувальну станцію
Якщо вам пощастило мати таку опцію у
вашій громаді — вітаємо. Для правильної утилізації органічних відходів нам
знадобиться лише кілька кроків.
Крок 1. Ознайомтеся з інструкцією, аби
дізнатися, що і в якому вигляді можна здати на переробку, а які відходи
компостувати не вийде. Як правило, ці
довідки можна відшукати на самому
компостері, сайті або безпосередньо
на самій станції компостування.

Крок 2. Встановіть вдома окрему
ємність для збору органіки. Бажано,
щоб вонагерметично закривалася. Але
якщо виносити відходи раз у 2-3 дні, то
ані неприємний запах, ані розмноження мух-дрозофіл вам не загрожують.
Крок 3. Поруч з іншими сміттєвими
баками ви знайдете контейнери, промарковані словом «органіка». Сміливо
вкидайте свої відсортовані відходи у
цей бак.

Фото: компост, вироблений із садових і кухонних відходів
на станції компостування ЛКП «Зелене місто» у Львові

“Найбільша проблема — коли в контейнери викидають сміття у пакетах або неорганічні відходи (скло, пластик тощо). Відходи надходять на
компостувальну станцію у великих обсягах, і неймовірну кількість часу
займає саме відділення зайвого від органіки. А це погіршує процес виготовлення компосту” — стверджує Ірина Шевченко, начальниця відділу організації збору органічних відходів ЛКП «Зелене місто».
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Варіант №2. Компостуємо вдома в
ЕМ-контейнері (ферментування)
Крок 1. Обираємо контейнер для компостування — ЕМ-контейнер (від назви
Ефективних Мікроорганізмів, які в ньому працюють), має щільну кришку, кран
та коштує приблизно 400 гривень.
Його можна придбати або ж зробити
власноруч. Якщо ви вирішили зекономити, для початку знадобиться два
відра, які щільно вставляються одне
в одне. Також подбайте про щільну
кришку та зробіть невеликі отвори у
дні верхньої ємності.
Саме тут збиратимуться органічні
відходи, а їхня рідина потраплятиме
крізь отвори в друге відро. Цю рідину
потрібно регулярно (що 2-3 дні)

видаляти. Тому саморобний метод
може виявитися незручним, адже зі
збільшенням кількості відходів витягти перше відро буде все важче. Як
варіант — можна самотужки вмонтувати у нижнє відро кран, аби зливати
рідину.
Крок 2. Купуємо ефективні мікроорганізми. Бокаші — це препарат ефективних мікроорганізмів в сухому стані. Він
знезаражує відходи, запобігає гниттю,
запускає компостування «в правильне
русло». Використання дуже просте —
препаратом необхідно посипати шар
свіжих відходів. Бокаші можна замовити онлайн. Середня вартість сягає
80 грн/кг.

Фото: ЕМ-контейнер з бокаші
Крок 3. Готуємось до компостування.
Розмістити ЕМ-контейнер в квартирі
можна будь-де, а от робити закладку відходів і зливати рідину краще в
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добре провітрюваному приміщенні.
Специфічний запах, подібний до запаху квашеної капусти, швидко вивітрюється, але може створити дискомфорт.

Процес компостування в ЕМ-контейнері вимагає мінімальної кількості повітря всередині. Тому рекомендується
збирати органічні відходи протягом
дня в окремій ємності, аби додати їх до
компостера за один раз.
Крок 4. Компостуємо. Перш, ніж висипати органіку до контейнера, подрібніть її на шматки 3-5 сантиметрів.
Потім відкрийте кришку компостера,
закиньте відходи та посипте їх жменею
бокаші. Готово! Компостування почалося. Не забудьте, що в процесі органіка

виділятиме рідину, яку необхідно зливати раз на 2-3 дні.
Крок 5. Що ми отримуємо. Повністю
процес компостування в квартирних
умовах пройти не встигне. Але за два
тижні відходи встигнуть проферментуватись, а отже вже не будуть гнити і
їх можна використовувати як добриво,
прикопуючи неподалік рослин. Город,
квітник, дерева в парку або сквері – всі
будуть раді такому добриву, адже крім
поживних речовин воно несе і оздоровлення ґрунту навколо себе.

Варіант №3. Компостуємо у вермикомпостері

“Деякі люди, як я, вважають, що хробачки — це найкращі домашні тваринки, адже вони не шумлять, не смітять, не викликають алергію, не
псують меблі і шпалери, не вимагають грошей на корм, туалети і іграшки, а, навпаки, працюють на вас 24/7. Можливо, і ви ризикнете приєднатись до лав цих диваків” — експертка з компостування та пермакультурного дизайну Тетяна Чучко.

Крок 1. Шукаємо ємність. Найпростіший варіант — придбати готовий вермикомпостер. Він красивий та багатоповерховий, однак коштує доволі
дорого.
У якості альтернативи можемо використати звичайний пластиковий чорний фруктовий ящик висотою від 15 см.
Його потрібно застелити чимось, що
буде утримувати субстрат з хробачками, але пропускатиме повітря і зайву
вологу. Можна використати звичай-

ний поліпропіленовий мішок. Також
потрібно передбачити піддон / ящик з
суцільним дном для запобігання розтіканню зайвої рідини. Готово!
Крок 2. Заводимо хробаків. Якщо вирішуєте купити – радимо брати цілу сім’ю
з 2000-2500 особин, тоді ви отримуєте
вже готову «робочу ферму». Можна починати і з меншої кількості, але вам доведеться уважніше слідкувати за комфортом ваших нових друзів.
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Обов’язково беріть хробачків із субстратом, у якому вони жили. Для них
дуже важливе звичне середовище, і до
вашої їжі вони будуть звикати поступово. Існує декілька порід технологічних
хробаків: «старателі», «червоні каліфорнійські» та інші. Вони не сильно
відрізняються. Можна навіть спробувати викопати звичайних компостних,
але не переплутайте їх з дощовими
хробаками, які харчуються ґрунтом і у
вас можуть просто загинути.

Крок 4. Компостуємо. Свіжі відходи у
вермикомпостері бажано прикривати,
щоб запобігти розмноженню дрозофіл. Для цього можна використовувати
спеціальні кокосові килимки, вологі газети або просто присипати 1-2 см субстрату, в якому живуть хробачки.

Крок 3. Готуємося до компостування.
У вермикомпостуванні ще важливіше, ніж в компостуванні, застосовувати ефективні мікроорганізми, бо саме
вони готують і роблять доступною їжу
для хробачків. Отже не забуваємо і
обробляємо всі накопичені відходи
або бокашами, або ЕМ-препаратом
(135 грн/л). Сортуємо і подрібнюємо
відходи так само, як і при звичайному
компостуванні.

Додавати землю або пісок не потрібно.
Швидкість роботи хробачків залежить
від навколишньої температури, відходів, які ви їм згодовуєте, та навіть від
шуму. Тому з часом ви виробите свій
графік годування. Тільки не забувайте,
що без їжі хробаки можуть просто загинути.

Слідкуйте за темпом харчування хробаків. Нову порцію слід давати, лише
коли вони впораються з попередньою.
Інакше їжа почне пліснявіти.

Крок 5. Що ми отримуємо. Домашні
хробачки здатні переробити майже всі

Фото: домашнє вермикомпостування
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харчові відходи (крім м’ясних і рибних).
Унаслідок такої «співпраці» об’єм відхо-

дів значно зменшиться, а ви отримаєте
чудове добриво — біогумус.

Варіант №4. Спільне компостування

Крок 1. Територія. Для спільної переробки органічних відходів слід визначити приміщення (підвал чи горище),
яке можна обладнати під вермиферму,
або територію, на якій вийде встановити компостувальний майданчик.

І не обов’язково використовувати нові
дошки, можна переробити старі палети. Зручною конструкцією буде двоабо трисекційна. Поки в одній секції
відходи накопичуються, в інших — дозріває компост.

Якщо компостування відбуватиметься
просто неба, бажано обрати рівну поверхню в тіні або напівтіні. Якщо ґрунт
в цьому місці дуже ущільнений, то землю під компостером слід розрихлити.
Так рідина легше та швидше потраплятиме в землю. Сам контейнер всередині можна обладнати металевою сіткою:
аби до відходів не потрапили гризуни.
Також до компостера слід передбачити
зручний під’їзд тачкою.

Крок 3. Опануйте технологію. При компостуванні важливо контролювати декілька параметрів:
● температура не повинна перевищувати 60 градусів. Якщо ви помічаєте сильний розігрів — постарайтесь перегорнути або принаймні
поворушити відходи і/або полити їх
холодною водою;
● вологість має становити 70-80 %.
Як перевірити? Візьміть компост в
руки і сильно стисніть. Якщо виділяється декілька крапель — ви на
правильному шляху. Якщо рідина
тече навіть без стискання — вологи
забагато;
● баланс вуглецю та азоту (25/30:1).
Якщо азоту буде багато — купа стане слизькою та виділятиме неприємний запах. Якщо компост стане
занадто сухим та не розкладатиметься — забагато вуглецю. Добре,
що не потрібно вимірювати баланс
з точністю до грама. Достатньо дотримуватись пошарового принципу закладання відходів, чергуючи
харчові відходи з сухою травою чи
листям.

Крок 2. Вибір компостера. Існує безліч
різноманітних видів компостерів. При
виборі зверніть увагу на декілька моментів:
● розмір секції — має бути приблизно
1х1х1 метр;
● доступ до вмісту — дуже зручно,
коли в компостері знімається вся
передня стінка, а не лише віконце;
● додаткова секція для сухих матеріалів — щоб все було під руками;
● утилізація самого компостера, коли
він відслужить своє.
Загалом, компостер краще замовити
або зробити власноруч. Для цього беремо екологічний матеріал — дерево.
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Крок 4. Компостуємо. Спочатку ми закладаємо 10-15 см дрібними гілками
для дренажу. Потім шар вуглецевого
матеріалу: сіна або листя. Після того в

міру утворення — шар харчових відходів (3-5 см), який накриваємо сіном або
листям. кожен шар харчових відходів
обробляємо ЕМ препаратом. Верхній

Фото: дерев’яний трисекційний компостер поблизу
житлового комплексу «Північна зірка» у Миколаєва

шар має бути завжди з трави, це прикриє харчові відходи від мух.
Крок 5. Що ми отримуємо. Готовий компост не обов’язково має бути дрібним
і однорідним. Ймовірно, він буде містити більші за розміром часточки ще
недорозкладених відходів. І при вико-

ристанні для посадки дерев чи кущів
це навіть краще, адже такий компост
буде «працювати» довше. За потреби
(наприклад, для кімнатних рослин)
компост можна просіяти, а крупні часточки закинути знову в компостер для
дозрівання.

Пам’ятайте, компостування — довготривалий процес. Компост не буде
готовий через тиждень чи два. Для утворення якісного добрива необхідно 3-5 місяців. А в холодну пору термін дозрівання збільшується.
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Важливо: спільна переробка передбачає участь у процесі декількох людей,
а отже, потрібно з самого початку узгодити правила, ролі і обов’язки.
Одна голова — добре, а голова ОСББ —
краще! Саме ця людина відіграє ключову роль у процесі запуску компостування в будинку.
Варто заручитися її підтримкою, а за
потреби — запросити екоактивістів_ок
та спеціалістів_ок, які фахово розкажуть про всі нюанси. Не зайвим буде
провести анкетування мешканців_ок
дому чи влаштувати загальні збори,
аби дізнатися, що ваші сусіди_ки знають про переробку відходів, та чи готові вони до компостування. Будьте готові провести просвітницьку роботу та
відповісти на купу питань.
Серед тих, хто зацікавиться, створіть
«компостусовку» та узгодьте план дій.

Ну і наостанок “озбройтеся” переконливими аргументами на користь компостування:
● Це вигідно. Компостуючи органіку,
ви майже на 40% зменшуєте вміст
сміттєвого контейнера. А, отже, рідше викидаєте сміття і менше сплачуєте за його вивезення;
● Це гігієнічно. Органічні відходи
не «киснуть» у сміттєвому відрі, не
спричиняють неприємного запаху,
не «хостять» дрібних мушок;

Ви маєте вирішити, скільки відходів
будете переробляти, яким саме способом тощо.
Який об’єм компостера обрати? Попросіть всіх мешканців, які погодилися
компостувати, зафіксувати, за скільки
часу вони наповнюють відро з органікою вдома. Тоді ви можете приблизно
орієнтуватися в цифрах. І не забудьте,
що будь-якої миті до вас можуть приєднатися нові сусіди.
«Спільне — то нічиє». Знайомий вираз?
Серед вашої спільноти обов’язково
треба обрати відповідального_ну за
компостування. Ідеально, якщо в нього
/ неї буде декілька помічників_ць. Їхня
місія — слідкувати за правильністю
процесу компостування, сповіщати,
коли компост готовий до використання, виправляти дрібні помилки, а за
потреби — кликати на допомогу.

● Це естетично. Компост — чудове
добриво для рослин, які ростуть на
прибудинковій території чи у вас на
підвіконні;
● Це відповідально. На сміттєзвалищах органіка взаємодіє з іншими
видами відходів та виділяє газ, що
пришвидшує процес зміни клімату.
Компостуючи ви дбаєте про навколишнє середовище та зменшуєте
ризик виникнення пожеж.
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Сафарі для громад:
компостування у
містах. Модуль 1

Презентації
спікерів. Модуль 1-3

Сафарі для громад:
компостування у
містах. Модуль 2

Листівка
”Компостуйте
правильно”

Сафарі для громад:
компостування у
містах. Модуль 3

Інструкція створення
трисекційного
компостера (відео)
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Чому органіка не
повинна опинятися на
сміттєзвалищі? (відео)

Як правильно
компостувати?
(відео)
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Які типи компостерів
можна використати
в ОСББ? (відео)
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