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Хочемо, щоб запобігання 
утворенню відходів 

та свідоме споживання 

стали суспільною нормою.

Впровадження 
програми 

«Zero waste міста».


Поширення практик 
відмови від однора-

зових речей і перехід 

до багаторазового 
використання.

Програма запобігання 
утворенню органічних 
відходів та поширення 
компостування.


Підтримка zero waste 
підприємництва.

Стратегічні напрямки 

нашої роботи на 2021-2025 роки.

Наші 
цінності:


Повага.


Ми поважаємо себе, 

колег по команді, 

суспільство та довкілля.



Відповідальність. 


Ми плекаємо співвідповідаль-

ність за зменшення відходів 

між кожною людиною, бізнесом 

та органами влади.



Усвідомленість.


Ми пропагуємо свідомий підхід 

до споживання у напрямку до 
зменшення продукування відходів. 



Співпраця. 


Ми віримо у продуктивну 

взаємодію між людьми, бізнесом 

та органами влади.



Природа. 


Ми є частиною екосистеми, 

тому маємо жити в добро-

сусідстві з іншими живими 
істотами.

Втілюємо практики 

мінімізації утворення 

відходів та культивуємо 
поведінку свідомого 
споживання в місті. 



Софія Сидоренко



Менеджерка

Ірина Миронова



Голова

Ольга Кашуба



Таргетологиня

Валерія Кіт



Контент-менеджерка

Оля Кудик



Бухгалтерка

Діана Попфалуші



Менеджерка 

з комунікацій
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Андріана Сиванич



Менеджерка 

візуального контенту

Наша 
команда
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Це екологічний 
рух

Що об’єднує муніципалітети, міжнародні 
організації та місцеві Zero Waste ініціативи 

та активістів/ок. Мета руху — поступове 
зменшення кількості відходів для підвищення 
сталості довкілля, економічної стійкості 

та соціальної згуртованості.

Філософія 

Zero Waste 

 

Refuse


Скажи «Ні».



Reduse 


Скорочуй споживання. 



Reuse


Скористайся знову. 



Recycle


Сортуй.



Rot 



Сумлінно 

компостуй.

Відповідальне виробництво, споживання, 
перевикористання та відновлення виробів, 
пакування та матеріалів. Без спалення, 

без забруднення навколишнього середовища 

та нанесення шкоди здоров’ю людини.

Це збереження 
ресурсів

Про 

Zero 

Waste
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9 Поширення 

практик компо-

стування у Львові

8 Екологічна 

свідомість у Львові

7 Львів на шляху 

до Zero waste

6 Робота 

з містом

13
European Week 

for Waste Reduction,


Українська Кліматична 

Мережа,


Sustainable Cross-Border 
Destinations. 
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Environmental Policy 

and Advocacy Initiative for Ukraine,


Break Free From Plastic.

11 Zero Waste Alliance Ukraine, 


Zero Waste Europe.

Мережування10
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У вересні 2021 року Львів офіційно підтвердив свій 
намір стати Zero Waste містом і став першим 
містом з-поза Європейського Союзу, яке приєдналось 
до програми Zero Waste Cities, у якій беруть участь 
близько 400 міст та громад Європи.

Місією нашої ГО є сприяння реалізації 
принципів zero waste в Україні, шляхом 
створення зразкового муніципалітету – 
Львова, який стане прикладом 

для інших міст.


І ми активно рухаємось 
у цьому напрямку:

Робота з містом



7Партнери:

Проводити дослід-

ження морфологічного 
складу твердих 
побутових відходів, 
зокрема залишкових 
(змішаних), кожних 

5 років.

Впровадити локальні 
заходи із запобігання 
утворенню відходів.

Покращити  практики 

збору вторсировини 

та органічних відходів.

Визначити кількісні цілі 

на середньостроковий 
(на 5-10 років) та 
довгостроковий (10-20 
років) терміни щодо 
зменшення кількості 
відходів та збільшення 
частки роздільно 
зібраної вторсировини 

та органіки.

Львів взяв на себе 

зобов’язання до 2025 
року впровадити 
комплекс заходів, 
спрямованих на перехід 
від поводження 

з відходами до 
управління ресурсами, 

з фокусом на мінімізації 
утворення відходів.

Ми надаємо консультаційну підтримку місту 

щодо впровадження концепції Zero waste. 

Львів разом з Люботином (Харківська обл.) 

та ще 18-ма містами з 20-и країн Європи 

стануть пілотними громадами, де буде 
апробована сертифікація Zero Waste міста.



Львів на шляху 

до Zero waste

Робота 

з містом

Делальніше 
про проєкт —

на сайті

https://zerowaste.org.ua/zero-waste-mista/
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За підтримки 

Департаменту 

з питань поводження 

з відходами 

14 та 30 грудня 

ми провели 2 акції 
«Свята без пластику». 


Ми закупили партію 
багаторазових тор-

бинок та розповсюдили 

їх між мешканцями/ками 
міста спеціально до 
дня Святого Миколая 
на ринку сільгосп-

продукції «Шувар» 

та на «Різдвяному 
ярмарку» у центрі 
міста. 

Разом з підрядниками 
“AndAction” ми створили 
три промоційних відео-

ролики на екологічну 

тематику (викорис-

тання багаторазових 
горняток та екторб, 
екологічні закупи).  

Соціально-культурний проєкт 
«Інформаційно-просвітницька 

кампанія “Без пластіку”».

Екологічна 

свідомість у Львові Робота 


з містом

Партнери:

https://www.youtube.com/watch?v=qzzTvO1LFPc
https://www.youtube.com/watch?v=qzzTvO1LFPc
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Розробили окремий розділ на сайті ГО, де заці-

кавлені особи можуть дізнатись всю необхідну 
інформацію для того, аби почати компостувати 
органічні відходи у себе вдома чи на подвір’ї.

Впроваджуємо кращі практики 
децентралізованого компостування: 

у 2019 році за підтримки Львівської міської ради 

та Департаменту з питань поводження з 
відходами реалізували проєкт “Компостери для 
ОСББ”, під час якого у 3-х ОСББ Львова було 
встановлено контейнери для прибудинкового 
компостування та розроблено відповідні 
інформаційні матеріали.

Централізоване компостування: у 2020 році 
Львівська міська рада разом із ЛКП «Зелене місто» 
та частиною перевізників ТПВ міста розпочали 
програму із забору органічних відходів; цей процес 
ми відслідковуємо та підтримуємо інформаційно 
через висвітлення на наших каналах комунікації, та 
й співпрацею з ЛКП «Зелене місто» з питань 
компостування загалом. 

Одним з основних напрямків діяльності 
організації є поширення практик 
компостування у Львові, ми підтримуємо 
цей процес на різних рівнях:

Шлях органічних 

відходів: Поширення практик 

компостування у Львові Робота 

з містом

Партнери:
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Продовжували працювати 

з колежанками з Києва і Харкова 
у рамках  ГС “Всеукраїнський 
Альянс Нуль Відходів”

Стали повноцінними 

членами європейської 
організації “Zero Waste 

Europe” та руху “Break 

Free From Plastic”. 

Відвідали колег з проєкту 
“Sustainable cross-border 
destinations”  у Ґданську

Стали частиною кампанії 
“European Week for Waste 
Reduction” та “Української 
кліматичної мережі”

Долучились до спільноти 
“Environmental Policy and 
Advocacy Initiative for Ukraine”

Хоча ми самодостатня орагнізація, 
але чітко усвідомлюємо, що тільки 
об’єднавшись з однодумцями 

ми зможемо досягнути нашої мети!

Тому ми активно 
мережувались 

Мережування
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В березні 2019 року 

ГС «Всеукраїнський 
Альянс Нуль Відходів» 
став аспірованим 
членом ZWE, а від 
квітня 2020 року —  
повноцінними 

членами мережі. 


“Zero Waste Europe”


(ZWE)

“Zero Waste Europe” — 

це громадська орга-

нізація, яка очолює 

та скеровує актив-

ний рух громад, 
місцевих лідерів/ок, 
підприємців/иць, 
представників/ць 
влади та інших 
агентів/ок змін, 

які працюють заради 
спільної мети — 
мінімізувати відходи 

у нашому суспільстві.

ГС «Всеукраїнський 

Альянс Нуль Відходів»


“Zero Waste Alliance Ukraine”

У жовтні 2018 ми ініці-

ювали створення 

ГС «Всеукраїнський 
Альянс Нуль Відходів», 
до якого увійшли 

ГО «Нуль відходів Львів», 

ГО «ОЗЕРО» (тепер 

ГО «Суспільство Нуль 
Відходів»), а також 
ініціатива “Kharkiv Zero 
Waste” (ГО «Центр гро-

мадських та медійних 
ініціатив»). 



Спілка була створена 

з метою підсилення 
національної мережі 
громадських орга-

нізацій, які працюють 

у сфері поводження 

з відходами, а також 
задля представлення 
України у мережі 

“Zero Waste Europe” 

та в інших міжна-

родних спільнотах.



Мережування
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Залучившись під-

тримкою ZWE та BFFP, 

ми беремо участь 

у інформаційних 
кампаніях, зустрічах 

та навчаннях, маємо 
доступ до консуль-

тацій експертів/ок 

зі сфери поводження 

з відходами та 
впроваджуємо нові 
знання і практики 

в Україні.

“Break Free 

From Plastic” 


(BFFP)

BFFP — це глобальний 
рух, візія якого —  
майбутнє, вільне 

від пластикового 
забруднення. 



До руху приєднались 
вже понад 11 тисяч 
організацій та окремих 
прихильників/ць 

з усього світу. 

«Ініціатива з розвитку 
екологічної політики 

й адвокації в Україні»


“Environmental Policy and Advocacy 

Initiative for Ukraine” (EPAIU)

У липні 2019 року 

ми стали частиною 
конкурсу «Підвищення 
організаційної спро-

можності інститутів 
громадянського 
суспільства, які працю-

ють в екологічній 
сфері», а також стали 
частиною спільноти 
EPAIU. 

Після успішної 
реалізації першої 
7-місячної частини 
конкурсу, ми пройшли 
до другого туру 

та в липні 2020 року 
розпочали 25-місячний 
проєкт з підсилення 
інституційної спро-

можності організації.



Мережування
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«Європейський 
тиждень скоро-

чення відходів»


“European Week for Waste 

Reduction” (EWWR)

EWWR — це найбільша кампанія 

з підвищення обізнаності щодо 

запобігання утворенню відходів 

в Європі, у рамках якої місцеві 
активісти/ки об’єднуються 

та організовують тематичні 
заходи, покликані підвищити 
обізнаність.



У 2020 році EWWR відбувався 

20-28 листопада та об’єднав більше, 
ніж 10 000 заходів з усього світу. 



«Українська 
кліматична 

мережа
У серпні 2020 року ми долучились 

до УКМ — спілки організацій, 

мета якої реалізовувати права 
громадян на життя в безпечному 
навколишньому середовищі у зв’язку 
із загрозою глобальної зміни клімату.



Сьогодні до УКМ входять більше 

30-и ГО. У рамках діяльності 

в мережі, ми координуємо спільний 
проєкт «Адвокаційна кампанія 

за Zero Waste міста» та долучаємося 
до створення позиційних докумен-

тів у сфері поводження з відходами.  

«Сталі 

транскордонні 
напрямки»


“Sustainable cross-border 

destinations” (SCBD)

SCBD — проєкт з метою розширення 
партнерств між організаціями 

та розвитку сталих туристичних 
напрямків у країнах Балтійського 
регіону та Східного партнерства ЄС.



Участь у проєкті беруть 

12 партнерів з 4-х країн: Швеції, 
Польщі, Литви та України. 



Проєкт розпочався у 2019 році, 

а в лютому 2020 року відбулась 

друга зустріч учасників/ць проєкту 

в Гданську, яку ми відвідали разом 

з партнерами “Nabazari.in.ua”. 

Мережування

https://nabazari.in.ua/
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Провели 

Бренд-аудит.

Дізнались, 

скільки насправді 
відходів продуку-

ється під час 
виготовлення 
предметів 
загального 

вжитку.

Закликали 
провести липень 

(і не тільки) 

без одноразового 
пластику.

Кампейнили 

про безпеку 
багаторазових 
менструальних 
засобів.

Кампейнінг та привернення 
уваги до проблеми сфери 
поводження з відходами: 

знаємо, вміємо, практикуємо!

У 2020 році ми

Кампанії
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Провели вебінар з гінекологинею 

та виробницею багаторазових 
засобів менструальної гігієни.

Залучились підтримкою колишньої 
в.о. Міністерки охорони здоров’я, 
Уляни Супрун, яка опублікувала 

на своїй сторінці у Facebook 
допис-підтримку багаторазових 
засобів менструальної гігієни 

та заклик до відкритої дискусії 

про питання менструального 
здоров’я.Розробили на вебсайті ГО 


окремий розділ, присвячений 
питанням менструального 

здоров’я та багаторазовим 

засобам менструальної гігієни.

Pозробили та поширили 
лист-звернення до представни-

ків/ць рітейлу із запитом, 

щоб у їхньому асортименті 
з’являлись багаторазові засоби 
менструальної гігієни.

Результати


Заохочувати гінекологів/инь, 

представників/ць ЗМІ та роздрібної 
торгівлі активніше поширювати 
інформацію про багаторазові 

засоби менструальної гігієни.

Підвищити обізнаність 

про одноразові пластиковмісні 
засоби менструальної гігієни 

та шкідливі для організму хімічні 
речовини в цих засобах. 


Зняти табу з теми менструації.

Мета

28 травня 2020 року ми вперше в Україні 
публічно відзначили Міжнародний день 
менструального здоров’я.

Міжнародний день 
менструального здоров’я


Кампанії

Партнери:

https://www.youtube.com/watch?v=tqJz638zDso
https://zerowastelviv.org.ua/reuse-zero-waste-menstruatsii/
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Організували Онлайн-трансляцію 
фільму «Історія пластику», 

яка відбулася 5.07.2020 та 
зареєструвалось понад 200 осіб.

Провели 3 просвітницькі вебінари 
для представників місцевої влади, 
бізнесів та населення про те, 

як можна мінімізувати свій 
негативний вплив на довкілля. 
Загалом, у вебінарах взяло участь 
близько 150 осіб. 

Долучились до проведення 

інформаційної кампанії 
#липень_без_пластику разом 

із Національною скаутською 
організацією «Пласт — український 
скаутинг» із загальним охопленням 
1013 осіб, що дозволило підвищити 
обізнаність людей в сфері 
збереження довкілля.

Результати


Привернути увагу населення, бізнесу 
та влади до проблеми забруднення 
одноразовим пластиком. 


Цьогорічний «Липень без пластику» 
відбувався у онлайн-режимі, 
відповідно, більшість своїх 
активностей ми проводили у 
соцмережах та стрімінгових 
онлайн-платформах (YouTube, Zoom). 

Мета

Міжнародна просвітницька кампанія з метою 
привернути увагу населення до питання 
забруднення планети одноразовим пластиком. 

Ми вже втретє долучаємось до цієї кампанії.

Plastic Free July, 1-31 липня
«Липень без пластику»

Кампанії

  Вебінар 

«Без пластику 

  для муніципалітетів»

Партнери:

https://www.youtube.com/watch?v=uoNN3p39K1M&feature=youtu.be


17

Базуючись на отриманих 

даних, пріоритезували: 



Pоботу з виробниками щодо 
зменшення кількості відходів, 

які вони продукують. 



Pоботу з усуненням фракції 
органічних відходів з контейнерів 

для змішаних відходів.



Продовжувати активно 

працювати у сфері запобігання 
утворення відходів.

Провели морфологічний аналіз 
відходів у контейнерах 

для змішаних відходів.



69,8% об’єму складають 

органічні відходи, 

11,1% — це змішані відходи,  

9,9% — вторсировина.

Визначили Топ-12 компаній-

продуцентів відходів у Львові, 

серед яких «Моршинська», «Молокія», 
«Карпатські мінеральні води» 

та інші.

Результати


Зібрати дані про різноманітне 
паковання та на їх основі адвока-

тувати в Україні впровадження 
розширеної відповідальності 
виробника (РВВ).

Зменшити кількість одноразового 
паковання на ринку та надати 
інструменти для комунікації 

між споживачами/ками 

та виробниками/цями.

Мета

Відео 

з аудиту

Детальніше 

про резуль-

тати аудиту

Акція, під час якої ми визначали найбільших 
забруднювачів нашої планети, збираючи 
інформацію про компанії та паковання 
їхньої продукції, що опиняється у смітнику.

Brand Audit, 19 вересня
Бренд-аудит

Кампанії

Партнери:

https://zerowastelviv.org.ua/brend-audyt-u-lvovi-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=H8O4D3FiOUI&t=12s
https://zerowastelviv.org.ua/brend-audyt-u-lvovi-2020/
https://zerowastelviv.org.ua/brend-audyt-u-lvovi-2020/
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Заручилися підтримкою 

національних видань та разом 
створили два спецпроєкти:

Журналу “Wonderzine” дали коментар 
про склад одноразових менструаль-

них засобів та їх вплив на довкілля.

З виданням «Куншт» дослідили 
питання впливу одноразових засобів 
менструальної гігієни на довкілля 

у статті «Код „Червоний“».

Зняли два тематичних відео 

про використання багаторазових 
прокладок та менструальних чаш.

Переклали дослідження з медичного 
журналу “Lancet” про вплив 
менструальної чаші на здоров’я 
жінки та зробили доступним 
переклад дослідження.

Розробили та надрукували 

300 наліпок з інформацією 

про важливість використання 
багаторазових засобів менстру-

альної гігієни та розповсюдили 

їх у закладах містами України — 

у Львові, Києві, Харкові, Полтаві, 
Луцьку, Ужгороді, Горішніх Плавнях 

і Кропивницькому.

Результати


Підвищити обізнаність 

щодо доступності громадських 
вбиралень для зручного 
використання багаторазових 
засобів менструальної гігієни.

Зменшити кількості відходів 
внаслідок менструацій, 

які викидаються в каналізацію

та у смітники.

Мета

Міжнародна кампанія, в рамках якої 

ми інформуємо громадськість про багато-

разові засоби менструальної гігієни.

EnwironMenstrual Week, 19-25 жовтня
ЕкоМісячний тиждень 

Кампанії

Партнери:

https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/health/ask-me-health/2545-chi-shkidlivo-koristuvatisya-schodennimi-prokladkami?from=interestingarticles
https://kunsht.com.ua/kod-chervonij/?fbclid=IwAR0tXLZYLIZQActEgVxOYNQ5t57rbcz-MLWWzrnm519yefaEOYLIQAmSXt8
https://www.youtube.com/watch?v=3xQqoqR-vck&t=3s


Провели першу 
онлайн-презентацію 
книги «Королеви 
екоблогінгу», 
екторенерки 

і вже письменниці 
Маріанни Бойко 

«104 дні без 
поліетилену». 



До розмови доєдна-

лася ілюстраторка 

Діана Ткаченко.

Організували спільну 
онлайн-розмову 

з Першою Львівською 
Медіатекою «Свідомо 
без відходів»: 

про екоактивізм, 
пошуки джерел 
натхнення 

та обговорення 

різних дотичних 

до теми екосвідомості 
питань.

Координували кампанію 
у 2020 році в Україні 

і подали запит 

на отримання ролі 
Національного 
координатора 

кампанії у 2021 році.

Результати


Тематичний фокус 
кампанії у 2020 році 

— «Невидимі відходи».


Актуалізувати 

питання утворення 
відходів населенням.


Мета

Найбільша кампанія з підвищення 
обізнаності щодо запобігання 
утворенню відходів в Європі.

European Week for Waste Reduction, 

20-29 листопада

Європейський тиждень 
скорочення відходів 

Кампанії

19Партнери:

https://www.youtube.com/channel/UCpFxQ1UgIbwSAvWe0gOw0Zg?view_as=subscriber
https://fb.watch/1ZQupvSNED/
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Презентували 
наше перше 
дослідження 

у рамках Lviv Book 
Forum (юхув!).

Нагороджували 
кращі екопрактики 
міських бізнесів. 

Напрацьовували 
рекомендації 
діяльності рітейлу 
та бізнесів 

в умовах пандемії.

Працювали над 
дослідженням 
складу відходів 
серед львівських 
бізнесів та ОСББ.

Ми любимо не тільки 
мережуватись, але 

і втілювати проєкти!

У 2020 році ми

Проєкти
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На основі зібраного матеріалу 
підготували наступні продукти: 


Розширений звіт. 


Рекомендації для закладів 
громадського харчування, салонів, 
перукарень і рітейлу. 


Полісі бріф для органів місцевого 
самоврядування.

Здійснили контент-аналіз 

повідомлень у ЗМІ про кореляцію 
теми карантину та поводження 

з відходами.

Здійснили аналіз протоколів 

ТЕБ і НС у досліджуваних містах 

та розпоряджень МОЗ щодо 
функціонування закладів громадсь-

кого харчування, рітейлу, готелів, 
салонів краси та перукарень.

Провели 34 глибинні інтерв’ю 

із представниками влади, компаній-

перевізників ТПВ, власників пунктів 
прийому вторсировини, закладів 
громадського харчування та рітейлу.

Провели морфологічний аналіз 
твердих побутових відходів у Львові 
та Полтаві, а також здійснили 
експертну оцінку структури ТПВ.

Опрацювали міжнародний досвід: 
матеріали та кейси країн-членів 
мережі “Zero Waste Europe” 

та програми “Zero waste Cities”. 

Зібрали вихідну інформацію про стан 
сфери поводження з відходами 

у досліджуваних містах (Львів, 
Трускавець, Полтава, Миргород).

Результати


Посилення спроможності регіонів, 
громад та громадян/ок упрова-

джувати сталі та довгострокові 
практики поводження з відходами.

Запропонувати рекомендації 

для ОМС та ОДВ на основі науково 
обґрунтованих доказів виживання 

та інактивації SARS-Cov-2 

для створення необхідної безпеки.

Дослідити практики поводження 

з твердими побутовими відходами 

у Львівській та Полтавській 
областях. 


Мета

Досліджували сферу поводження з твердими 
побутовими відходами у Львівській 

та Полтавській областях в період пандемії. 

Дослідження нових впливів 
на довкілля в умовах епідемії 
COVID-19 в Україні

Проєкти

Партнери:

https://zerowastelviv.org.ua/doslidzhennia-covid-19/
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Встановили в парках 
Львова та на 
територіях закладів 
гостинності 
компостери для 
компостування листя 
та органічних відходів.

Здійснили морфологічні 
аналізи відходів закладів 
громадського харчуван-

ня та типологізували 
заклади згідно складу 
утворюваних ними 
відходів.

Провели конкурс кейсів 
серед екосвідомих 
бізнесів Львова:


Вибрали найкращі 
практики i нагородили 
переможців у відпо-

відних номінаціях.

Зібрали кейси 

з конкурсу у путівник 
«Львівські маршрути 
„нуль відходів“».

Провели 3 навчання, 
бізнес-форум та брифінг 
для представників 
сфери гостинності 
Львова.

Організували інфор-

маційну кампанію 

про роздільний збір 

та компостування 
органічних відходів.

Результати


Мінімізувати відходи 

у сфері обслуговування, 
зокрема у ресторанах 

в центральній 

частині міста, 

та налагодити кращі 
практики поводження 

з відходами включно 

з роздільним збором 
органічних відходів. 

Мета

Долучились до проєкту як партнери 

МБО «Екологія. Право. Людина» та збирали 
дані про утворення відходів у львівських 
закладах сфери гостинності.

Модель 

«нуль відходів» в дії

Проєкти

Партнери:

http://epl.org.ua/human-posts/putivnyk-dlya-gostej-ta-meshkantsiv-mista/
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Розпочали напрацю-

вання списку кав’ярень, 
які готові використо-

вувати заставні 
багаторазові горнята 
для напоїв «з собою».

Інформаційно 
підтримали і вперше 
протестували варіанти 
використання 

багаторазових горнят 

в рамках фестивалю 
вуличної їжі Street Food 
So Good.

Створили на сайті 
організації блог-пости 
про безпечність 

багаторазової тари 

у закладах та напоїв 
сегменту «з собою» 

та просували позицію 
безпечності цієї тари 
через переклад тема-

тичних закордонних 
досліджень.

Результати


Зменшити кількість 
одноразових горнят, 

які використовуються 

у сфері напоїв «з собою».


Мета

За підтримки “UNDP Innovation Lab” 

ми провели експерименти щодо використання 
власних та їстівних горнят для напоїв з собою, 

а за підтримки Австрійського бюро кооперації 

у Львові тестуємо заставні горнята.

ZeroCup Проєкти

Партнери:

https://zerowastelviv.org.ua/bezpeka-bahatorazovykh-horniat-v-chasi-epidemii-sars-cov-2/
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Разом з колегами 

з ГО Суспільний 

проєкт «Еколтава»,

Дослідницькою 

агенцією “Fama” 

та експертом 

із “Zero Waste Europe” 
презентували 

й обговорили попе-

редні результати 
спільного дослідження, 
про яке детальніше 
розповідаємо 

на сторінці 21.

«Сміттєвий 
слід Covid-19»:

Розмова

відбувалась довкола 
книги “Loose the diapers”, 
яку у 2021 плануємо 
перекласти та видати

в Україні, спільно 

з авторкою книги 
Марією Качмар, 
соціальним психіатром 
Мартеном Де Врі,

перекладачкою Любою 
Пікулик та засновницею 
книгарні «Книжковий 
Лев» Катериною 
Івановою.

«Смітюхи від 
народження: 

Коли нас 
переконали, 

що ходити 

під себе це 
природно 

і зручно»: 

Фестиваль став 
онлайн-майданчиком 
для обговорення 
суспільно важливих тем. 
У рамках кластеру 
«Екологія», ми організу-

вали дві події та 
актуалізували важливі 
екологічні питання 

під час дискусій. 


Голова нашою ГО Ірина Миронова 

приймала участь у фестивалі в якості 
кураторки кластеру «Екологія». 

Lviv Book Forum Проєкти

Партнери:

https://www.youtube.com/watch?v=FA7lQKBWNDc
https://www.youtube.com/watch?v=FA7lQKBWNDc
https://www.youtube.com/watch?v=-019zApPNqA
https://www.youtube.com/watch?v=-019zApPNqA
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За підтримки програми EPAIU, що реалізується 

в Україні МФ «Відродження», ГО «Нуль відходів Львів» 
успішно завершили 7-місячний проект з підвищення 
організаційної спроможності та отримали 
підтримку на продовження розбудови 

спроможності ГО на наступні 2 роки.

Ми розвиваємось 

та зростаємо також 

як організація. 

Інституційний 

розвиток
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Членкині нашою команди пройшли 
наступні навчальні програми:



«Ненасильницька комунікація 

в команді» з агенцією MindForce.



«Давид перемагає: сила 
асиметричного мислення» 

від Львівської бізнес-школи.



«Курс редагування і стилістики» 

від проекту Літосвіта.



“SUPERLUDI. Digital Marketing”.



«Написання та візуалізація 

політик на основі даних».

Підвищили комунікаційні 
показники через розширення 
каналів комунікації, зокрема, 
запустили You-Tube-канал. 

За підтримки компанії з розробкі 
сайтів MORKVA, активно 
наповнювали веб-сайт організації, 

а також переклали основні розділи 
на англійську мову.  

Розробили ребрендінг організації 

у співпраці з дизайн-бюро Directa. 

Розпочали напрацювання 
комунікаційної стратегії 

та позиціонування ГО.

Розпочали напрацювання 

та розробку бізнес-процесів, 

політик та процедур, які сприяють 
злагодженій роботі організації 

за підтримки агенції Manageable.

Розпочали процес стратегування 

та визначення пріоритетних 
напрямків роботи організації 
завдяки співпраці з консалтин-

говою агенцією MindForce.

Підвищення, розвиток 

та зміцнення 

ГО «Нуль відходів Львів»

Інституційний 

розвиток

Партнери:

Протягом 2020 року в рамках 

підсилення нашої інституційної 
спроможності ми:
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ГО «Нуль відходів Львів» 

як ціннісний резидент 

і партнер “LEM Station” має 

місію запровадити практики 

й підходи zero waste у діяльності 
хабу та його резидентів. 

Зокрема, в “LEM Station” 

ми відповідаємо за:



Формування політики Zero Waste.



Створення інструкції 

для організаторів подій, 

щодо зменшення кількості відходів.



Створення в просторі хабу 
стаціонарної системи 
багаторазової заставної тари.



Cтворення на території хабу 
відкритої сортувальної станції.



Поширення кращих практик 

та цікавих кейсів, релевантних 

для креативної спільноти хабу.

“LEM Station” — креативний хаб, 

який сприяє розвитку підприєм-

ницьких, соціальних та культурних 
ініціатив мешканців міста. 



Мета хабу — здійснити трансфор-

мацію старого трамвайного депо 

на перехресті вулиці Сахарова 

та Вітовського в інноваційний 
креативний центр, який стане 
точкою перетину і самореалізації 
митців, підприємців, науковців 

та інших представників креативних 
індустрій.


Партнерство 

з LEM Station 
 Інституційний 


розвиток

Партнери:

ГО «Нуль відходів Львів» — 

ціннісні резиденти LEM Station.
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Ми спілкуємось з вами, часто та 
щиро, стараємось ділитись не лише 
своїми напрацюваннями, але і новими 
дослідженнями та відкриттями, які 
роблять наш світ трішечки кращим.

Також ми стараємось залучати 
максимум можливих каналів, через які 
транслюємо наші меседжі: соцмережі, 
You Tube, радіо та телепередачі, 
залучаємо ЗМІ та онлайн-видання.

Комунікації



А наша комунікаторка 
Діана Попфалуші 
підготувала для 
видання «Куншт»  

дві статті на тему 
впливу пандемії 
коронавірусу на 
довкілля та про 
екосвідому 
менструацію.

В науково-популярному 
виданні «Куншт» 
опублікували інтерв’ю 

з головою нашого ГО, 
Іриною Мироновою.

Софія Сидоренко, 
координаторка 
ЕкоМісячного тижня, 
дала коментар 

про склад та 
небезпеку 
одноразових 
пластико-

вих засобів для мен-

струації на довкілля 

у виданні “Wonderzine”.

Зробили спецпроєкт 

з виданням «Рубрика» 
про негативний вплив 
додаткового 
паковання на довкілля. 

Результати
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Cайт Крамнички: 
zerowastelviv.shop/shop

Також, наші партнери 

Shop Zero Waste Lviv 

створили власні 

канали комунікації: 

aa aa aa

Наша сторінка: 

zerowastelviv.org.ua

>70 Згадок: 

новини, блоги, 
інтерв’ю, 
подкасти, 
коментарі.

ЗМІ

293
182

Дописи 

на Facebook



Дописи 

в Instagram

Соцмережі

6 157
>17 800

Унікальних 

відвідувачів 



Сторінок

переглянуто

Сайт

Співпраця з національними 
виданнями та комунікація 

в соцмережах

Комунікації

Медіа-партнери:

https://kunsht.com.ua/priroda-nastilki-ochistilas-koronavirus-ta-ekologiya/
https://kunsht.com.ua/priroda-nastilki-ochistilas-koronavirus-ta-ekologiya/
https://kunsht.com.ua/priroda-nastilki-ochistilas-koronavirus-ta-ekologiya/
https://kunsht.com.ua/kod-chervonij/
https://kunsht.com.ua/kod-chervonij/
https://kunsht.com.ua/kod-chervonij/
https://kunsht.com.ua/pokazhi-meni-svij-smitnik-ya-skazhu-xto-ti/
https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/health/ask-me-health/2545-chi-shkidlivo-koristuvatisya-schodennimi-prokladkami
https://www.facebook.com/shop.zerowastelviv
https://www.instagram.com/shop.zerowastelviv
https://zerowastelviv.shop/shop
https://www.facebook.com/zerowastelviv
https://instagram.com/zerowastelviv?igshid=138u8j26gr6b4
https://www.youtube.com/channel/UCpFxQ1UgIbwSAvWe0gOw0Z
https://zerowastelviv.org.ua/en/


2020 рік став для нас 
роком перекладів 
міжнародних 
досліджень. 



У партнерстві із 
агенцією “Just in time”, 
ми переклали та 
розмістили на нашому 
сайті близько 10-ти 
досліджень, статей та 
позиційних документів .

Ми практикували такий 
інструмент досліджен-

ня, як морфологічний 
аналіз відходів, резуль-

тати якого стали 
сенсаційними не лише 
для медіа Львова, але 

й по всій Україні. 


Замість виключно 
одноразового

посуду рекомендовано 
«обслуговування 
багаторазовим посудом 
...за умови 
високотемпературної 
обробки

в посудомийній машині».

Цей прецедент став 
причиною внесення змін 
до офіційних рекомен-

дацій Міністерства 
охорони здоров’я 
України. 


Через нашу адвокаційну 
діяльність, викорис-

тання багаторазового 
посуду у закладах 
громадського харчу-

вання у Львові стало 
нормою та стало 
прикладом для всієї 
України. 

Результати
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23 Події, 

з яких: 

оффлайн

онлайн

6

17

Організовано 
освітніх заходів

31 Подія

Партнерськими організаціями, представ-

ництвом ПРООН в Україні, GIZ, МФ «Відродження».


Запрошено представниць 

організації в якості спікерок 

Освітня та адвокаційна 
діяльність

Комунікації

Розповідали про еколо-

гічні виклики майбутнім 
політикам та учасни-

кам «Школи демократії» 
EECMD Ukraine. 


Ділились досвідом 

роботи з дітьми 

із вчителями/ками 

на “EdCamp Южне”. 


Працювали з активними 

підлітками «Апостоль-

ської Чоти» у Городку.


Партнери:
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Всі вищезазначені проєкти 

в 2020 році ми реалізували 

за підтримки наших донорів/ок 
та благодійників/ць!

Фінансові 
показники



Заробітна плата 

та відрядженя



Податки на Фонд 
оплати праці 



Консультації 

з оргрозвитку



Проведення заходів



Дослідження



Закупівля обладнання 
та програмного 
забезпечення



Адміністративні 
витрати та оренда



Комунікаційні витрати 



Навчання



Послуги перекладу





Витрати 





316 506



161 721



82 844



75 169


217 089


151 145


 

37 585



186 336


26 500


18 630





Сума, ₴





МФ «Відродження»










Львівська міська рада 




МБО «Екологія 

Право Людина». 




Shop Zero Waste Lviv 
(ФОП Сиванич А.)



Благодійні внески



Надходженя



  





«Ініціатива з розвитку 
екологічної політики 

й адвокації в Україні», 

та

«Дослідження нових 
впливів на довкілля 

в умовах епідемії 
COVID-19 в Україні»



Соціокультурний 
проєкт «Без пластику» 



«Нуль відходів в дії» 


На Проєкти

1 894 739









36 000



25 755




9 382



54 450


Сума, ₴
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Фінансові 

показники

Залишок на 

1 січня 2020 року:

25 148,84₴ 


Всього 

витрат:

1 273 526,00₴ 

Усього 
надходжень:  

2 020 326,00₴ 




Дякуємо, що

дочитали наш 
річний звіт 

до останньої 
сторінки. 



Ми це 

дуже цінуємо!

Затримайтесь ще на хвилинку — 

ми розповімо, як підтримати 

нашу організацію.

Ви можете:

Перерахувати нам 
будь-яку зручну суму 

(вона буде обов’язково 
відображена у фінан-

совому звіті за 2021 рік). 

Підтримати 

нас фінансово

Допомогти нам 

як волонтер/ка під час 
заходів та в поточних 
проєктах. 

Заповнити форму 

для волонтерів/ок

Лайки, коментарі 

та шери ніхто 

не відміняв! 

Будемо раді вашій 
активності у нашіх 
соцмережах.

Більше про нас 

та про zero waste: 

zerowastelviv.org.ua

Цікавить співпраця? 

Пишіть нам: 

zerowastelviv@gmail.com 


aa aa aa

Отримати мегакрутий 


стікерпак для телеграму!


https://zerowastelviv.org.ua/pidtrymaty/
https://forms.gle/HCvqfBZ67p6VEX4L6
http://zerowastelviv.org.ua
https://www.facebook.com/zerowastelviv
https://instagram.com/zerowastelviv?igshid=138u8j26gr6b4
https://www.youtube.com/channel/UCpFxQ1UgIbwSAvWe0gOw0Z
https://t.me/addstickers/zerowastelviv
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