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Світова статистика про природні 

ресурси. В онлайн-режимі ви 

можете подивитись, скільки води 

було використано, енергії 

вироблено, скільки людей 

померло та народилось, як 

змінюються витрати на здоров'я і 

багато іншого, що так чи інакше 

впливає на навколишнє 

середовище прямо зараз.



Цей додаток від Google в інтерактивній 

формі, показує ваш вплив на навколишнє 

середовище та дає поради щодо того, як 

зробити побут екологічним. Він поділений 

на 4 сектори: речі, їжа, вода та енергія.



SumiTool Calculator

Додаток-калькулятор який рахує, 

наскільки одні види транспорту 

екологічніші за інші. Він показує 

викиди вуглекислого газу і діоксиду 

азоту.



Український додаток, який 

представляє собою мапу з пунктами 

прийому технологічних відходів (саме 

ламп та батарей).



Додайте інформацію про вчинене 

екопорушення чи виникнення екопроблеми і 

слідкуйте за реакцією природоохоронних 

органів в режимі онлайн. Система 

проконтролює процес реального вирішення 

екопроблеми.



Відстеження екологічних звичок день за днем*

Додаток екологічних звичок, який 

пояснює шкоду тих чи інших дій, 

пропонує альтернативу чи 

варіанти, як менше впливати не 

екологію і допоможе 

відстежувати вам свій прогрес.



Цей сайт існує, щоб планувати ваше 

харчування та правильно зберігати їжу. Бо ж 

третина (!) виготовленої людством їжі йде у 

смітник. Пропонуються поради, як 
"реанімувати" в'ялі овочі і фрукти, що 

робити з залишками продуктів,як 

впорядкувати холодильник тощо.



УКРАЇНСЬКА онлайн-платформа, де продається 

товар від офіційних виробників, але з деякими 

ушкодженнями. Наприклад, пошкоджена упаковка, 

товар з минулих колекцій або залишки сировини 
після виробництва.



Цей додаток показує, де можна 

поповнити запас води, щоб не купувати 

чергову пластикову пляшку з водою.



Український додаток, розроблений компанією 

"MacPaw Labs". Допомагає детально 

розібратися у типах відходів та правилах 

сортування різних організацій. Усі відходи 

поділені на наступні категорії: одноразовий 

посуд,пластик, папір і картон, скло, метал, 

тетра-пак, батарейки. 



Як це працює?
Застосунок «Сортуй» рятує від довгих вагань 
біля контейнерів, розповідає, як підготувати 
вторсировину для переробки і вказує шлях до 
найближчої станції сортування.

• Обери свого оператора або скористайся 
універсальними правилами



• Відшукай свій тип відходів за каталогом або 
через пошук



• Отримай поради із сортування і 
свідомого споживання



• Знайди найближчий пункт прийому 
вторсировини на мапі



Дякую за увагу !
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