
Паперові жнива «Зеленого інституту» 

Хоч зима ще досі не вступила в свої права,  та в Інституті журналістики КНУ ім. 

Тараса Шевченка  вже відбуваються  передноворічні дива.  21 грудня  2015 року 

активісти екоруху «Зелений інститут» зібрали зі спеціально встановлених  на кафедрах 

екобоксів  накопичену за останні місяці макулатуру та передали її  на переробку до ПП 

«Обухівміськвторресурси». 

Учасники руху, студенти 1 та 2 курсів Інституту журналістики  пройшлися по  

кафедрах закладу  та залишилися  задоволені результатами: практично всі екобокси 

були повними. Переможцем індивідуального рейтингу найбільш активного учасника 

акції  став заступник директора з наукової роботи ІЖ Віталій Корнєєв. Він отримав від 

«Зеленого інституту» та нашого постійного помічника у цьому проекті, групи компаній 

«Фокстрот», подяку у вигляді торта. Найактивнішою кафедрою виявилася кафедра 

«Реклами та зв’язків з громадськістю». Завідуючому кафедрою РЗГ Валерію Іванову 

студенти  вручили чудовий hand-made сувенір у формі деревця з емблемою «Зеленого 

інституту». «Робила його з вдячністю та захопленням, - ділиться Анна Яренко, автор 

символічного подарунку. – Небайдужість інституту до такої корисної справи дуже 

надихає». Не «пасуть задніх» і студенти: першокурсниця Анна Долинська отримала 

індивідуальну відзнаку - екосумку «Дякую за далЕКОглядність» за принесену з дому 

макулатуру. 

Особливу подяку за допомогу в діяльності руху у 2015 році хотілося б 

виголосити студентському парламенту ІЖ, а саме його голові – Марієтті Вейс, а 

також Дарії Нефьодовій, Антону Козубу та Вікторії Возній. Ми вдячні активним 

першокурсникам  спеціальності «РЗГ»  Ксенії Вознюк, Єгору Долинському, Анні 

Беседі, Владу Дарчику, Катерині Геселевій, Сергію  Гедулянову та Володимиру 

Богуславському.  Усі разом студенти дякують давньому партнеру «Зеленого 

інституту» – підприємству «Обухівміськвторресурси». 

Інститут журналістики та екорух «Зелений інститут» вже шостий рік допомагають 

студентам проявляти власну соціальну позицію  та реалізовувати конкретні заходи для  

мінімізації впливу на навколишнє середовище.  За цей час разом ми зібрали близько 5 

тонн макулатури, чим зберегли від вирубки майже  80 дерев. Збір паперової сировини  – 

один із основних напрямків діяльності студентського руху, котрий не лише допомагає 



зберегти ліси від вирубування, але й має благодійну мету. Цьогоріч  кошти від акцій 

«Зеленого інституту» спрямовані на допомогу студентові КНУ ім. Тараса Шевченка 

Артему  Новікову, котрий наразі є бійцем в зоні АТО. Грудневий збір макулатури був 

успішним: вже зовсім скоро кошти за 250 кг сировини будуть використані на потреби 

нашого ровесника. 

Нагадуємо, що для збору макулатури на всіх кафедрах Інституту журналістики 

стоять екобокси, які вже чекають на ваші відпрацьовані папірці. Долучайтеся та стежте  

за новинами! «Зелений інститут» в соціальних мережах:  

 vk.com/green_institut 

www.instagram.com/greeninstituteofficial/ 
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