
СОЦІАЛЬНИЙ  ФОТОПРОЕКТ  

ПРИРЕЧЕНІ



Наша мета – привернути увагу
сусп�льства до проблеми надм�рного
споживання одноразових пластикових
вироб�в та, як насл�док, непоправного
забруднення довк�лля пластиковими
в�дходами. 

 

Окр�м цього, популяризувати доступн�
еколог�чн� р�шення на зам�ну
пластику.

Основний
посил



Руйн�вн� насл�дки забруднення
в�дходами пластика навколишнього
середовища видно вже сьогодн�. 
 

За невт�шними прогнозами, через
35 рок�в в океанах на 2 т риби
припадатиме 1 т пластика.



До яких глобальних проблем
хочемо привернути увагу

сусп�льства

За останн� десять
рок�в ми виготовили
б�льше пластику, н�ж

протягом всього
минулого стол�ття.

50% пластику ми
використовуємо

один раз �
викидаємо.

 

Щор�чно викидається
достатньо пластику,

щоб чотири рази
обгорнути Землю.

 



До яких глобальних проблем
хочемо привернути увагу

сусп�льства

В даний час ми
переробляємо лише

п'ять в�дсотк�в
пластмаси, як� ми

виробляємо.

 

Щор�чно по всьому св�ту
використовують близько

500 м�льярд�в пластикових
пакет�в. Б�льше м�льйона
м�шк�в використовуються

кожну хвилину.

 

46% пластику плаває в
океан� й може дрейфувати
протягом багатьох рок�в, �

врешт�-решт ос�сти на
океанських глибинах.

 

5% 46%



Для розщеплення пластмаси потр�бно 500-1000 рок�в.

У 44% вс�х вид�в морських птах�в, 22% китопод�бних, у вс�х видах
морських черепах � риб були заф�ксован� частки пластику у їхн�х т�лах
або навколо них.

Фактично кожна одиниця пластику, яка коли-небудь була виготовлена,

як � ран�ше �снує у певн�й форм� за винятком тої невеликої частки, яку
було спалено.

Пластичн� х�м�чн� речовини можуть поглинатись т�лом, у 93%

американц�в в�ком 6 рок�в � старше, зг�дно проведених тест�в позитивн�
для BPA.

Деяк� з сполук, знайдених в пластику зм�нюють гормони або мають
�нш� потенц�йн� насл�дки для здоров'я людей.



Фото проект �з в�домими
українськими блогерами

Велик� статуї тварин �з пластику, як� приречен�
на вимирання через бездумне використання
цього виду см�ття у св�т�, “просять” про допомогу
у людей. Через дотики, звуки, зм�ну 

 забарвлення.

 

У кожного блогера буде своя “�стор�я” �з тим
видом тварини, яка йому близька � в�дкликається
у душ�.



Завдання фотопроекту

Привернути максимальну увагу
до св�тової проблема, яка вже
стала еколог�чною катастрофою.

 

Ми плануємо привернути увагу
української влади, ЗМІ, ТБ,

аудитор�ї соц�альних мереж та
населення України в ц�лому. 
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