
Про нас

Місія: Працюємо у співпраці з громадою, бізнесом і владою заради
того, щоб Львів став zero waste кейсом для України і світу

Цінності: Повага. Ми поважаємо себе, колег по команді, суспільство та
довкілля.
Відповідальність. Ми плекаємо співвідповідальність 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
добросусідства з іншими живими істотами.
Дієвість. Ми не лише мріємо, а й діємо, змінюємо, досягаємо.
Доказовість. Базуємо свої рішення на доведених фактах

Напрями роботи: Організація має три основні стратегічні напрями роботи:
1. Впровадження програми “міста нуль відходів” у Львові
2. Скорочення використання одноразових речей у побуті та
бізнесі
3. Поширення практик роздільного збору та компостування
органічних відходів

Форми роботи: - Дослідження
- Пілотні проєкти
- Події (організація та участь у партнерських)
- Консультації
- Експертні комунікації
- Переклади
- Вивчення міжнародного досвіду



Команда

У 2021 році відбулися зміни в команді Zero Waste Lviv, і більшу частину року
організація працювала в оновленому складі:

Ірина Миронова виконавча директорка

Андріана Сиванич відео- та фотографиня

Ольга Кудик бухгалтерка

Любов Бокало аналітикиня

Лілія Шевчук операційна менеджерка

Євгенія Девʼяткова проєктна менеджерка

Надія Кугук комунікаційна менеджерка

Також у 2021 році з нами були:

Лідія Чир дизайнерка

Оксана Пужаковська комунікаційна менеджерка



Правління

Створено Правління організації у складі 5 осіб:

- Всеволод Поліщук, ресторанний маркетолог,
- Олена Маслюківська, викладачка кафедри екології факультету природничих

наук НаУКМА,
- Микола Кузьо, експерт з питань євроінтеграції,
- Яніна Басиста, помічниця народного депутата, засновниця ГО «Екосмарт»,
- Віталій Соловій, Голова правління, експерт у сфері корпоративної сталості.

Сьогодні команда правління погодила стратегію розвитку організації та
затвердила бюджет на 2022 рік.

У вересні відбулося перше засідання правління, на якому презентували втілені та
майбутні проєкти, затворили стратегію розвитку організації та обговорил головні
виклики.



Таймлайн

Період часу Назва Напрям роботи

січень Інформаційна кампанія "Залишки свята"

січень-березень
Кампанія за зменшення використання
поліетиленових пакетів

січень-березень
Інформаційна кампанія "Обирай
багаторазове"

березень
Презентація звіту з програми "Zero waste
міста"

квітень
Запуск системи оборотної тари для кави з
собою "Zero Cup"

квітень
Випустили путівник Львовом для екосвідомих
туристів

квітень
Всесвітня інформаційна кампанія “Тиждень
багаторазових підгузків”

травень
Круглий стіл "Роздільний збір і компостування
органіки у Львові"

травень Стратегічна сесія нової команди

червень
Всесвітня інформаційна кампанія "День
перевикористання"

липень
Практичний воркшоп "Як стати zero waste
містом"

липень Zero Waste Fest 2021

липень-жовтень
Збір коштів на видання українсько книги
"Підгузки зайві!" на спільнокошті

липень-жовтень
EcoLogica: спільний з Lviv Fashion Week проєкт
для дизайнерів сталої моди

серпень-жовтень
Дослідження ролі неформальних збирачів
вторсировини у Львові

серпень Морфологічний аналіз відходів ОСББ

серпень
Поїздка zero waste містами Австрії, Словенії та
Хорватії

вересень
Морфологічний аналіз та бренд-аудит відходів
у парку Франка

жовтень Всесвітня інформаційна кампанія



"ЕкоМісячний тиждень"

листопад-грудень

Дослідження “Аналіз і моніторинг
впровадження національної політики та
регіональних стратегій щодо поводження з
ТПВ областях Карпатського регіону України.
Частина перша”

листопад-грудень Соціо-культурний проєкт "Підгузки зайві!"

листопад-грудень
Пілотний проєкт зі збору від населення
протермінованих ліків

листопад Благодійний забіг “Щедрий вівторок”

грудень
Екскурсія на компостувальну станцію для ГО
"Екосфера"



Проєкти

Zero Cup. Cервіс багаторазових заставних горняток для напоїв
із собою

https://zerowastelviv.org.ua/zero-cup/

У 2019 році дослідження вмісту вуличних смітників у центрі Львова показало, що 1/3
відходів у них – це одноразові горнятка від напоїв, що практично не піддаються переробці.
Тож ми запропонували рішення: першу в Україні систему заставних багаторазових горняток
Zero Cup.

Квітень 2021 – дотепер

Мета
Розвивати екологічне підприємництво та зменшувати обіг одноразових горняток і кількість
відходів, що не піддаються переробці.

Результати
● Залучили до проєкту три мережі кавʼярень у Львові: «Креденс кафе»,

«Альтернативна кава», «Смарт кава». Разом це 17 закладів як у центрі міста, так в у
ТРЦ та спальних районах

● Закупили брендовані багаторазові горнятка об’ємом 400 мл
● Розробили чат-бот для реєстрації учасників (як споживачів, так і кав’ярень)
● 400 зареєстрованих користувачів системи

Що далі
Продовжуватимемо популяризувати заставну тару як альтернативу одноразовим
стаканчикам для напоїв із собою. У планах залучення нових закладів сфери гостинності,
популяризація сервісу серед львівʼян і гостей міста, а також обладнання мийних станцій
заставних горняток для долучення закладів, що не мають власних посудомийних машин.

https://zerowastelviv.org.ua/zero-cup/


Проєкт збору коштів на переклад та видання книги «Підгузки –
зайві!» на краудфандинговій платформі «Спільнокошт»
https://zerowastelviv.org.ua/pereklad-ta-vydannya-knygy-pidguzky-zajvi/

Ми переклали українською книгу Марії Качмар «Підгузки — зайві!», яка поєднує наукові
дані та власний досвід авторки і розповідає батькам малюків про простий спосіб привчити
дитину до горщика у ранньому віці. А для залучення коштів на видання книги використали
новий для нас інструмент фандрейзингу - платформу спільнокошту “Велика ідея”.

Липень - жовтень 2021

Мета:
Розповісти батькам про альтернативний метод привчання до горщика у віці до 1 року, щоб
таким чином більше сімей почали відмовлятися від одноразових підгузків раніше і
продукували менше відходів.

Результати:

● Впродовж 100 днів проєкту нас підтримало 170 доброчинців
● Із запланованих 220 000 грн ми зібрали 114 852 грн (52% від запланованої суми)
● Оптимізували витрати на видання, що дозволить нам видати книжку у електронному

та паперовому форматах
● Частина книжок відправиться як подарунки до наших доброчинців, частина буде

передана у бібліотеки пологових будинків, жіночих консультацій, сімейних
амбулаторій, частину можна буде купити.

Що далі:
Українське видання книги допоможе нам поширювати інформацію про альтернативи
одноразовим підгузкам серед батьків та стане джерелом наукових даних для лікарської
спільноти. Частина виданого накладу відправиться як подарунки до наших доброчинців,
частина буде передана у бібліотеки пологових будинків, жіночих консультацій, сімейних
амбулаторій.

https://zerowastelviv.org.ua/pereklad-ta-vydannya-knygy-pidguzky-zajvi/


Інформаційно - просвітницька кампанія «Підгузки – зайві!» в
рамках конкурсу соціо-культурних проєктів ЛМР «Зробимо
Львів кращим»
https://zerowastelviv.org.ua/kampaniya-pidguzky-zajvi/

У популяризації висаджування, раннього привчання до горщика, багаторазових підгузків та
тренувальних трусиків ми зрозуміли, що батьки черпають інформацію про гігієну малюків
не тільки в інтернеті, а й від педіатрів та сімейних лікарів. На прикладі Львова ми вирішили
налагодити співпрацю з сімейними лікарями та педіатрами у контектсті туалетної гігієни
немовлят.

Жовтень-грудень 2021

Мета:
Популяризувати багаторазові підгузки, раннє привчання до горщика та висаджування як
альтернативи одноразовим підгузкам і таким чином зменшити кількість побутових відходів,
які не переробляються.

Результати:
● Створили відеоролик про використання альтернатив одноразовим підгузкам -

висаджування, горщика та багаторазових підгузків
● Створили інформаційний розділ на сайті zerowastelviv.org.ua, присвячений

альтернативам одноразових підгузків: багаторазовим підгузкам, ранньому
привчанню до горщика, висаджуванню

● Провели одну онлайн зустрічі для широкого загалу та дві (одна - оффлайн, інша -
онлайн) з лікарями у амбулаторіях сімейної медицини міста Львова (КНП «6-та міська
поліклініка м.Львова, сімейна амбулаторія «Вулик» та «Міні-поліклініка»)

● Розробили, надрукували та передали до амбулаторій сімейної медицини міста
Львова 50 інформаційних плакатів та 1000 буклетів про альтернативи одноразовим
підгузкам

● Реалізували тематичний спец-проєкт зі ЗМІ
● Додатково переклали резюме звіту «Одноразові підгузки та їх альтернативи.

Рекомендації з оцінки життєвого циклу» Програми ООН з довкілля (UN Environment
Programme / UNEP)

Що далі:
Продовжуємо роботу з лікарською спільнотою Львова у галузі туалетної гігієни немовлят та
продовжуємо розповідати лікарям про переваги висаджування, раннього привчання
немовлят до горщика та практик використання багаторазових підгузків і тренувальних
трусиків. Також плануємо співпрацю з курсами допологової підготовки та включення zero
waste гігієни немовлят до їхніх навчальних програм.

https://zerowastelviv.org.ua/kampaniya-pidguzky-zajvi/


Пілотний проєкт зі збору протермінованих медичних засобів
від населення
https://zerowastelviv.org.ua/liky/

Певні категорії протермінованих ліків належать до небезпечних відходів. Тож у цьому
проєкті ми за підтримки Управління екології та природних ресурсів ЛМР працювали над
створенням у місті системи збору медичних відходів.

Жовтень-грудень 2021

Мета:
Напрацювати дієву модель роздільного збору медичних засобів від населення та передачі
їх на знешкодження.

Результати:

● Розмістили 6 стаціонарних контейнерів для протермінованих ліків (у аптеках, ТРЦ,
поліклініці та ОСББ) та 2 контейнери у мобільних пунктах прийому «Екобус»

● Провели пілотний збір протермінованих ліків, що тривав 3 тижні (з 24 листопада по
14 грудня)

● Провели інформаційну кампанію про небезпеку деяких ліків для довкілля та
важливість їхнього правильного знешкодження.

● Зібрали 156,6 кг протермінованих ліків для подальшої утилізації на підприємстві
«ІНСІМЕД» (Львівська обл., Бібрка)

● Напрацювали рекомендації щодо впровадження системи збору протермінованих
ліків від населення у м. Львові для Управління екології та природних ресурсів ЛМР

Що далі:
В майбутньому на основі наших рекомендацій буде створено систему збору медичних
відходів від населення, що діятиме на постійній основі. Реалізацію конкретних заходів
відклали через воєнний стан, проте ми сподіваємося повернутися до цього питання після
перемоги.

https://zerowastelviv.org.ua/liky/


Події

Практичний воркшоп «Як стати zero waste містом»

Ми зібрали представників громадських ініціатив, бізнесу та комунальної сфери з різних міст
України, щоб розповісти більше про «міста нуль відходів» та здобутки Львова на цьому
шляху.

1-2 липня 2021

Мета: Презентувати першу в світі систему сертифікації Zero Waste міст і поділитись
практичним досвідом Львова у сфері скорочення утворення відходів.

Результати:
● Спільно з Джеком МакКібаном, координатором програми «Zero Waste Cities»,

презентували систему сертифікації для «міста нуль відходів» - перелік вимог та
кроків для отримання містом відповідного статусу.

● Представники міської влади Львова та Люботина, двох українських zero waste
міст-кандидатів, розповіли про перші кроки своїх міст на цьому шляху.

● Учасники дізнались про те, як у Львові організовано роздільний збір вторсировини,
а також органічних, небезпечних та негабаритних відходів.

● Представники ГО та ОСББ розповіли про свої проєкти та ініціативи, що допомагають
місту зменшувати відходи.

● Екскурсійна частина воркшопу дозволила побачити на практиці роботу підприємств
та ініціатив, що разом рухають Львів до zero waste.

Що далі:
Напрацювання Львова у сфері поводження з відходами, презентовані під час воркшопу,
допомагатимуть представникам інших міст та громад втілювати свої власні проєкти. А Львів
і далі торуватиме цей шлях для України.



Zero Waste Fest 2021
Після вимушеної Covid-перерви нарешті повернули найбільшу подію року для zero waste
спільноти Львова - наш щорічний фестиваль!

3-4 липня 2021
!FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

Фестиваль ми провели під час міжнародної інформаційної кампанії “Липень без пластику”, а
його перший день припав на День відмови від пластикових пакетів. Тож уся подія була
присвячена скороченню обігу одноразових речей та переходу на багаторазове.

На відвідувачів чекали:

- Простір спілкування - новий формат лекторію без лекцій, але з дискусіями та
вільним обміном думками

- 15 майстер-класів: миловаріння, вирощування мікрозелені, використання вишивки
для продовження життя речей, вибійка на екоторбах, плетіння кошику з футболок,
листівки, що проростають та інші

- Грандіозний гаражний розпродаж від TLUM & KRAM - речі з історією на противагу
швидкій моді

- Ярмарок zero waste брендів - щоб оновити свою колекцію торбинок та вживу
побачити загадкові менструальні чаші

- Фотопроєкт “Торба” - виставка-продаж робіт львівських митців, що задокументували
химерне життя одноразових пакетів. Світлини надруковані на торбах, пошитих зі
вживаних сорочок за формою пакетів із супермаркетів

А ще кінозал, дитяча зона, розіграш подарунків, збір вторсировини та вживаного одягу та
ранкові розмови за кавою для свідомого бізнесу: із Lviv Fashion Week та Банк Львів.



Дослідження

Аналіз морфологічного складу відходів ОСББ на вул.
Хвильового

Сортування відходів у домівках - важливий процес, який потребує часу на вироблення
звички. У співпраці з компанією ГрінЕра дослідили склад змішаних відходів і побачили
потенціал для покращення якості роздільного збору в окремому будинку.

серпень 2021

Мета: перевірити, чи потрапляють до змішаних відходів органічні відходи та вторсировина,
для яких на контейнерному майданчику є окремі контейнери.

Результати:
- проаналізували половину стандартного контейнера змішаних відходів
- виявили, що близько третини змішаних відходів за вагою складають органічні та

зелені відходи
- порахували відсотковий склад інших фракцій відходів, у т.ч. вторинної сировини

Що далі:
Результати дослідження допомогли правлінню ОСББ проаналізувати утворення відходів та
оптимізувати їх збирання та вивезення: встановити додатковий контейнер для органіки,
провести інформаційну кампанію про важливість окремого збору харчових і зелених
відходів.



Морфологічний аналіз складу та бренд-аудит відходів у парку
ім. Івана Франка

Щоб ефективно налагодити управління відходів, важливо знати, які саме відходи
утворюються. Тож ми вирішили дослідити вміст смітників у парку Франка, щоб визначити
основні фракції та джерела відходів та подумати над варіантами запобігання їх утворенню і
роздільного збору.

вересень 2021

Мета: визначити морфологічний та брендовий склад відходів, що генеруються у парку, а
також дослідити питання доцільності роздільного збору вторсировини

Результати:

- проаналізували вміст кожного четвертого із 126 смітників у парку;
- склали “рейтинг” найближчих кавʼярень за кількістю брендованих одноразових

стаканчиків у смітниках
- визначили лідерів серед брендів, що засмічують парк. Ними виявились компанії

«Philip Morris International»,  «The Coca-Cola Company» та «Pepsi Co»
- порахували кількість вторсировини у складі відходів і визначили, що її достатньо для

впровадження роздільного збору
- провели презентацію результатів дослідження спільно з працівниками парку та

представниками ЛМР

Що далі:

Зібрані дані разом із рекомендаціями ми передали міському управлінню з питань
поводження відходами та ЛКП «Зелене місто», на чиєму балансі перебуває парк. І готові
долучатися до покращення управління відходами у парку і організації роздільного збору. А
ще - долучати бізнеси по сусідству до спільних проєктів та акцій заради зменшення
генерування відходів у парку.



Дослідження складу та ролі групи неформальних збирачів
вторсировини в управління відходами міста Львова

Неформальні збирачі вторсировини - це люди, які вибирають вторсировину зі сміттєвих
контейнерів, здають у пункти прийому і таким чином заробляють собі на життя. Вони
грають величезну роль у скороченні кількості сміття, що потрапляє на полігони. Однак
жодне українське місто не має стратегії співпраці з ними. Більше того, достеменно невідомо,
хто ці люди, скільки їх і скільки відходів вони вберігають від звалищ. Тож ми вирішили це
змінити.

липень-жовтень 2021, також 2022 рік

Мета: дослідити склад і діяльність неформальних збирачив вторсировини у Львові.
Звернути увагу суспільства, бізнесу і місцевої влади на те, що роль та інтереси
неформальних збирачів варто врахувати при реформуванні системи управління відходами.

Результати:
- проаналізували світовий досвід практик роботи місцевої влади з неформальними

збирачами вторсировини
- познайомились із “Всесвітнім альянсом збирачів відходів” та організували

відеодзвінок, щоб обговорити правове регулювання роботи неформальних збирачів
у світі та можливості приєднання українських збирачів до альянсу

- познайомились та зустрілися у Львові із Дімітрою Папуцоглу з грецької організації
WA.MBO, що займається інтеграцією неформальних збирачів в районі Аттики
(Афіни)

- провели 100 анкетувань збирачів вторсировини, 5 етнографічних досліджень та 13
глибинних інтерв’ю зі стейкхолдерами системи управління відходами Львівської
МТГ, соціальної сфери тощо

Що далі:
Проєкт продовжено на 2022 рік, тож основна робота ще триває. Планується створення
політичного брифу на основі отриманих даних, щоб місцева влада та інші стейкхолдери
могли ознайомитися із роллю неформальних збирачів та врахувати їхні інтереси у своїх
подальших планах, зокрема розробити програму інтегрування збирачів відходів до

формальної системи управління відходами.



Дослідження в межах проєкту «Аналіз і моніторинг
впровадження національної політики та регіональних
стратегій щодо поводження з ТПВ областях Карпатського
регіону України. Частина перша”

спільно з ГО “Екосфера”, м. Ужгород

Львів стає осередком, який ділиться успішним досвідом у сфері управління відходами,
навчальним майданчиком і прикладом для інших областей України.

листопад-грудень 2021, також 2022 рік

Мета: проаналізувати регіональні стратегії у сфері управління відходами на відповідність
національній політиці та вивчити досвід Львівської області в цій сфері. Пропагувати
європейську модель управління відходами та підхід “нуль відходів”.

Результати:

- провели аналітичну роботу, зібрали документи (стратегічні, операційні) на рівні
області щодо впровадження національної політики у сфері поводження з відходами

- провели порівняльний аналіз обраних для дослідження документів у Закарпатській
та Львівській областях

- провели престур (екскурсію) на львівські підприємства та організації у сфері
поводження з відходами для закарпатських ЗМІ з метою просування моделі «нуль
відходів»

- за результатими престуру провели інформаційну кампанію у регіональних ЗМІ

Що далі:

Наразі проєкт продовжується, зокрема готується до видання аналітичний документ (policy
paper) за результатами проведеного аналітичного дослідження.



Інформаційні кампанії
- “Залишки свята”
https://zerowastelviv.org.ua/zalyshkysviata/
Розповідали, як мінімізувати відходи під час новорічно-різдвяних свят і що робити з тими
відходами, що утворюються: рештками їжі, ялинками, подарунковим пакованням та
святковим декором.

- “We Choose Reuse”
https://zerowastelviv.org.ua/we-choose-reuse/
Загальноєвропейська інформаційна кампанія, в рамках якої ми говорили про відмову від
одноразових речей на користь багаторазових у різних сферах життя. А також підготували
та презентувати мапу закладів, які у Львові дають знижку на напої в своє горня.

- “Липень без пластику”
Міжнародна кампанія з відмови від пластикових речей та засобів. Ми присвятили цій темі
Zero Waste Fest 2021, який відбувся на початку місяця і який знайомив відвідувачів із
відмовою від пластику через ярмарок, лекторій і майстер-класи.

- “Тиждень багаторазових підгузків”
Міжнародна кампанія, що привертає увагу батьків до питань туалетної гігієни малюків у
контексті утворення відходів. В цій кампанії ми традиційно розповідаємо про багаторазові
підгузки та способи раннього привчання дітей до горщика, які дозволяють зменшити
використання одноразових підгузків.

- “Всесвітній день перевикористання”
Міжнародна одноденна інформаційна кампанія, що нагадує про повторне використання
для зменшення кількості відходів. Розповідали про питні львівські фонтанчики та каву з
собою без одноразового посуду.

- “ЕкоМісячний тиждень”
Міжнародна кампанія, присвячена багаторазовим менструальним засобам. Як і кожного
року, цього тижня ми писали про менструальні чаші, багаторазові прокладки й
менструальну білизну - безсміттєві альтернативи звичним одноразовим засобам гігієни.

https://zerowastelviv.org.ua/zalyshkysviata/
https://zerowastelviv.org.ua/we-choose-reuse/


Обмін досвідом
Заради впровадження практик і підходів zero waste в Україні ми багато часу приділяємо як
вивченню успішного досвіду Європи та світу, так і поширенню інформації про вже
реалізовані у Львові проєкти, що можуть стати прикладом для інших громад в Україні.

Вивчаємо міжнародний досвід: zero waste міста Європи

Команда Zero Waste Lviv побувала в Австрії, Словенії та Хорватії, де відвідала успішні zero
waste муніципалітети та вивчала досвід організацій, що працюють над зменшенням
утворення відходів у своїх громадах.

Серпень 2021

Мета: Дослідити успішні європейські практики поводження з відходами та способи
попередження їх утворення.

Результати:
● У місті Ґрац, Австрія, відвідали магазин товарів без паковання “Das Gramm” та

поспілкувалися з його командою, за ініціативи якої у місті зʼявилась система
заставних горнят Back Cup. Саме Back Cup став прототипом аналогічної системи у
Львові

● Відвідали Любляну, Словенія — єдину європейську столицю, що має статус zero
waste міста. Обговорили з колегами з ГО “Ekologi brez meja” проєкти, які вони
реалізують

● Відвідали острів КРК, Хорватія, сім громад якого готуються стати zero waste
муніципалітетами. Мали екскурсію сміттєсортувальним комплексом комунальної
компанії Ponikve Krk, завдяки роботі якої 60% відходів мешканців потрапляє на
переробку

● Подивились, як працює магазин-майстерня із продажу вживаних речей та
компостувальна станція КП PRE-KOM (м. Прелог, Хорватія)

Що далі:
Вивчення досвіду закордонних колег дозволить нам втілювати найкращі з побачених
практик в Україні та будувати ефективнішу співпрацю з міською владою і комунальними
підприємствами. А ще цей досвід та отримані знання стануть у пригоді в роботі над
подальшою сертифікацією Львова як міста нуль відходів, оскільки відвідані намі міста
Хорватії вже у 2022 році успішно отримали свої сертифікати.



Демонструємо успіхи Львова
Не всі туристи приїжджають до Львова за кавою і спогляданням старовинної архітектури,
деякі також бажають перейняти досвід нашого міста у сфері запобігання утворення та
управління відходами. І ми їм в цьому радо допомагаємо.

У 2021 році організували пʼять екскурсій:
- для голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики Олега Бондаренка та

народних депутатів
- для ГО Zero Waste Lutsk
- для учасників практичного воркшопу “Як стати zero waste містом”
- в рамках Днів Європейської Спадщини
- для ГО “Екосфера”, м. Ужгород, та представників закарпатських ЗМІ

У програмі - комунальні підприємства та громадські організації, що допомагають Львову
рухатися до отримання статусу міста нуль відходів:

- міська компостувальна станція ЛКП “Зелене місто”
- очисні споруди ЛМКП “Львівводоканал”
- лінія знешкодження ртутьвмісних відходів ДП “Боднарівка”
- Львівська картонно-паперова компанія
- сортувальна станція компанії ГрінЕра
- Сортувальня ГО “Зелена коробка”
- майстерня реставрації меблів та благодійний магазин спільноти “Емаус - Оселя”
- банк їжі ГО “Тарілка”
- а також львівські ОСББ, які успішно налагодили роздільний збір вторсировини та

компостування органічних відходів

А ще разом із представниками ЛМР розпочали роботу над створенням туристичного
маршруту “Львів - місто нуль відходів”, щоб ще більше людей могли приїхати і
ознайомитися з роботою цих чудових організацій!



Беремо участь у заходах
Їздимо на фестивалі та конференції і проводимо тренінги, щоб розповісти про нашу
діяльність та кроки Львова у напрямку до скорочення генерування відходів. Членкині
організації брали участь у таких заходах:

- Третя щорічна еко-конференція EPAIU: як ми сприяємо впровадженню еко-мислення
у громадах

- “ДІЛИ” екофест, м. Вінниця
- Фестиваль “Вітер На-Дії”, м. Львів
- Lviv Eco Forum
- Lviv Coffe Festival
- Херсон Zero Waste Fest
- Всеукраїнський форум "Кругова економіка для сталого розвитку міст"
- Тренінг “Екологічне пластування”
- Тренінг “Місто нуль відходів” для Сіверської МТГ
- Тренінг “Морфологія відходів” для проєктів Фонду “Відродження”



Подкасти та вебінари
Опановуємо популярні комунікаційні інструменти та записуємо подкасти на екологічну
тематику:
Серія подкастів “Дім” від The Ukrainians

- Екологічне місто
- Підгузки, прокладки, контрацептиви. Яка альтернатива?

Fama Talks. Подкаст “Коронавірус і сміття: що змінилося?”
Подкаст “Апрошотам: Шалений Макс” від Radio Skovoroda

А ще - проводимо вебінари, щоб поділитись досвідом та надихнути інших переходити до
принципів zero waste:

- Вебінар на тему “Упаковка” для European Business Association
- Вебінар “Відпустка в стилі zero waste”



Розбудова спільноти
Zero Waste обʼєднує! Ми радіємо, що маємо у Львові спільноту прихильниць і прихильників,
що не лише спілкуються з нами у соцмережах, а й готові активно долучатися і допомагати в
нашій роботі. У 2021 році наші волонтери допомагали нам:

проводити Zero Waste Fest 2021
- працювали на рецепції та в інформаційному пункті, допомагали з майстер-класами

та розіграшами подарунків

робити дослідження морфологічного складу відходів
- дякуємо пластунам за те, що долучилися!

розповідати про організацію та збирати кошти на нашу діяльність
- під час Щедрого забігу та збору коштів на видання книги “Підгузки - зайві!”



Співпраця і партнерство

Львівська міська рада
Реалізували проєкти за підтримки структурних підрозділів ЛМР та комунальних
підприємств міста:

- Управління екології та природних ресурсів
- Управління з питань поводження з відходами
- ЛКП “Зелене місто”
- ДП “Боднарівка” (ЛКП “Зелений Львів”)
- ЛКП “Львівводоканал”

Подали 9 проєктів на фінансування до ЛМР, з яких пʼять було підтримано і рекомендовано
до виконання у 2022 році. Проте через військовий стан реалізацію заморозили.



ІТ-компанії
Впроваджуємо технологічні рішення та реалізовуємо спільні проєкти за підтримки
спеціалістів львівських ІТ-компаній:

Працюємо над удосконаленням бізнес-моделі та цифрового рішення для сервісу заставних
горнят Zero Cup разом з компанією EPAM.

Розробляємо Zero Waste Калькулятор, який дозволить вирахувати власний екологічний слід
та вплив звичного способу життя на довкілля, разом із компанією Soft Serve.



Модна індустрія
Підтримуємо свідому моду на противагу fast fashion і пропагуємо скорочення відходів
текстильної галузі: через інформаційну співпрацю та спільні проєкти:

EcoLogica. Підтримка та промоція молодих дизайнерів сталої моди

(у співпраці з Lviv Fashion Week та Асоціацією Кіновиробників Львівщини)
Спершу організатори спільно обрали пʼять брендів-учасників, що працюють у галузі сталої
моди, а потім для кожного бренду створили якісні промо-матеріали: фото- і відео-зйомки
колекцій, інтервʼю, статті для ЗМІ.
Від ГО Zero Waste Lviv у складі журі була Ірина Миронова, виконавча директорка

TLUM & KRAM. Гаражний розпродаж в рамках Zero Waste Fest 2021
Поки на виготовлення однієї футболки йде 2500 літрів води, ми поширюємо у Львові ідеї
перевикористання і другого життя речей. Запросили “Тлум і Крам” до співорганізації
фестивалю та проведення великого гаражного розпродажу для відвідувачів.

Сніданок з дизайнерам під час Zero Waste Fest 2021. Зустріч із представниками Lviv
Fashion Week та розмова на тему свідомої моди: її переваги, перспективи та виклики.



Комунікації
Любимо наші соцмережі за те, що допомагають тримати наших прихильниць і прихильників
у курсі наших важливих подій і досягнень. А ще продовжуємо удосконалювати наш сайт,
щоб він і надалі був джерелом корисної інформації про скорочення відходів.

Facebook Instagram

Кількість дописів 155 148

Охоплення приріст 16,7% приріст 18%

Відвідування сторінки зростання 162,6% зростання 111,7%

Вподобання сторінки 9 440 4 879

YouTube
- нових відео: 15
- нових підписників за рік: 170
- переглядів за рік: 13 781



Навчання

Вчимося та вдосконалюємося, щоб працювати ефективніше та показувати кращі
результати!
Цього року членкині організації брали участь у таких курсах та навчальних програмах:

● Вебінар “Фактичний та плановий бюджет НПО: нюанси складання та процедури
перевірки”

● Онлайн-курс “Глибинні інтерв’ю самотужки”
● Онлайн майстер-клас “Як грамотно провести Research”
● Курс “Бізнес-аналіз” від компанії Soft Serve
● Онлайн-курс “Комунікативні навички для керівників”
● Навчання зі сторітелінгу та написання комунікаційної стратегії в рамках презентації

звіту
● Навчальна програма “Building a European Zero Waste Academy” в Брюсселі
● "Довкіллєва проблематика у публічному інформаційному просторі України"
● Навчання з користування Google Workspace
● Навчальна програма Results Based Management



Фінансові показники

Надходження

Джерло надходжень Проєкт Сума

МФ “Відродження” Інституційний розвиток 1 293 072,00

Аналіз і моніторинг
впровадження національної
політики та регіональних
стратегій щодо поводження
з ТПВ областях
Карпатського регіону
України. Частина перша

121 206,00

Дослідження складу та ролі
групи неформальних
збирачів вторсировини в
управлінні відходами міста
Львова

525 359,00

Львівська міська рада Інформаційно -
просвітницька кампанія
«Підгузки – зайві!»

83 500,00

Пілотний проєкт зі збору
протермінованих медичних
засобів від населення

49 000,00

Громадська спілка
“Український Альянс Нуль
Відходів”

46 508,00

Пожертви, донейти 115 817,00



Витрати

Матеріальні засоби для проектів 75 530,23
Технічне обладнання офісу 120 426,14

Проведення заходів 93 072,26
Консультаційні послуги та послуги
навчання 706 278,99
Комунікація, дизайн, сайт 164 993,22
Канцелярські товари 4 334,50
Заробітна плата, відрядження 918 582,51
Банківські витрати 4 975,55



Дякуємо за увагу!


