
ПРОБЛЕМА?





РІШЕННЯ



РІШЕННЯ

сервіс, що дозволяє викликати 
кур’єра, який забере ваші 
сортовані відходи, і обов’
язково передасть їх на 
переробки до пунктів прийому 



ПЕРСОНИ



МАРІЯ

жінка,
32 роки
заміжня
працівник банку

АНТОН

чоловік,
27 років
неодружений
спеціаліст сфери ІТ

ПОВЕДІНКА

- живе в приватному секторі на околиці 
міста

- працює у стандартні базові години
- любить природу
- займається хендмейдом
- любить спілкування з подругами

ПОВЕДІНКА

- живе сам в орендованій квартирі
- багато подорожує
- їздить на велосипеді
- часто замовляє їжу додому
- цікавиться новими технологіями
- хоче жити в прогресивній країні, 

активіст

БОЛІ

- брудне місто, засмічені вулиці
- відсутність баків для сортованого 

сміття поблизу дому
- відсутність машини
- проблеми з комунікацією з кур’єрами

БОЛІ

- брудне місто, засмічені вулиці
- кур’єрська доставка телефонує з 

уточненням, хоч все чітко вказано в 
замовленні

- сміття з баків, яке відсортоване 
скидується в одну купу працівниками 
міста, а не віддається на переробку



USER SCENARIOS

В 2014 році Антон закінчив навчання в університеті та переїхав з гуртожитку на 
орендовану квартиру. Декілька разів на тиждень Антон, як і всі звичайні люди, виносить 
сміття. Перевантажені баки, поганий запах, і не найкращий краєвид зробили це заняття 
для Антона ненависним. Антон вирішив прийняти участь в експерименті. 

Експеримент полягав у тому, щоб почати господарювати більш екодружньо. 
Зменшення відходів і їх сортування – один із пунктів. Однак, роздільні баки для 
пластику та паперу біля будинку охоче заповнювались тими самими сміттєвими 
мішками, а не відсортованою вторсировиною.

Тому Антон вирішив, що буде носити відсортоване самостійно у пункт прийому 
вторсировини: збиратиме в туристичний рюкзак і здавати. Потім забив, потім об'єм 
став значно більшим рюкзака, потім дуже-дуже більшим... Коли відсортоване вже 
займало цілу шафу, Антон вирішив з тим покінчити, викликав таксі, завантажив це все у 
машину і відвіз до пункту прийому. Витрати на таксі виявились більшими, ніж оплата за 
вторсировину, що її Антон отримав у пункті прийому. І хоч Антона переповнювала 
радість від того, що відсортоване не було просто викинуте, він почала шукати нових 
способів забору відсортованих відходів у населення.





Для реалізації проекту необхідно залучати грантодавців і інвесторів.

ФУНКЦІОНАЛ, ЯКИЙ МОЖЕ БУТИ ДОДАНИЙ:

ВИСНОВКИ

ширша інтеграція з 
соціальними 
мережами

блок “Інформація”: 
блог, правила 
сортування і т.п.

можливість 
запросити друга, і 
отримати за це 
додаткові 
бали/бейджі

статистика та 
лідери по місту


