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Cервіс багаторазових заставних горняток для напоїв із собою

квітень 2021 – дотепер

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

Мета

Продовжуватимемо популяризувати 
заставну тару як рішення для напоїв із 
собою. І не лише в кавʼярнях, а й на подіях! 
У планах залучення нових закладів та 
обладнання мийних станцій заставних 
горняток для долучення тих закладів, що 
не мають власних посудомийних машин.

Результати

 Три мережі-учасниці: «Креденс кафе», 
«Альтернативна кава», «Смарт кава

 17 закладів, що пропонують брендовані 
багаторазові горнятка обʼємом 400 м

 Чат-бот для реєстрації учасникі

 400 зареєстрованих користувачів

Zero Cup Близько третини вуличних смітників у центрі Львова 
займають одноразові горнятка від напоїв. Вони 
“живуть” дуже мало та практично не піддаються 
переробці. Тож ми запропонували багаторазову 
альтернативу: першу в Україні систему заставних 
багаторазових горняток Zero Cup.

Що далі

https://zerowastelviv.org.ua/zero-cup/
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переклад та видання книги

Ми переклали українською книгу Марії Качмар 
«Підгузки — зайві!», що описує 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”.

Результати

 100 днів проєкту, 170 доброчинці
 Зібрано 114 852 грн (52% від запланованої суми
 Оптимізували витрати на видання, що дозволить нам видати книжку у електронному та паперовому формата
 Книга готується до друку

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.

Що далі
Розповісти батькам про альтернативний 
метод привчання до горщика у віці до 1 
року, щоб більше сімей відмовлялися від 
одноразових підгузків раніше і 
продукували менше відходів.

«Підгузки – зайві!» 

липень - жовтень 2021

Мета

https://zerowastelviv.org.ua/pereklad-ta-vydannya-knygy-pidguzky-zajvi/
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Популяризувати багаторазові підгузки, раннє 
привчання до горщика та висаджування як 
альтернативи одноразовим підгузкам і таким 
чином зменшити утворення відходів, що не 
переробляються.

Мета

жовтень-грудень 2021

Обʼєднуємо зусилля із педіатрами та сімейними 
лікарями, щоб разом розповідати молодим батькам про 
туалетну гігієну немовлят. Поширюємо інформацію про 
існуючі практики та залучаємо медиків до промоції 
альтернатив одноразовим підгузкам.

Плануємо подальшу роботу з 
лікарською спільнотою Львова 
на тему туалетної гігієни 
немовлят, щоб медичні заклади 
були джерелом фахової та 
різноманітної інформації. Також 
плануємо співпрацю з курсами 
допологової підготовки та 
включення zero waste гігієни 
немовлят до їхніх навчальних 
програм.

Що далі

в рамках конкурсу «Зробимо Львів кращим»
Інформаційно-просвітницька кампанія «Підгузки – зайві!» 

Результати
 Відеоролик та розділ на нашому сайті про 

безвідходні практики гігієни: висаджування, 
горщик та багаторазові підгузк

 Інформаційна зустріч для батькі

 Онлайн та офлайн зустрічі з лікарями в 
амбулаторіях сімейної медицини (КНП «6-та міська 
поліклініка м.Львова, сімейна амбулаторія «Вулик» 
та «Міні-поліклініка»

 50 інформаційних плакатів та 1000 буклетів про 
альтернативи одноразовим підгузкам для 
амбулаторій сімейної медицини міст

 Тематичний спец-проєкт зі ЗМ

 Переклад українською резюме звіту «Одноразові 
підгузки та їх альтернативи. Рекомендації з оцінки 
життєвого циклу» Програми ООН з довкілля (UN 
Environment Programme / UNEP)

https://zerowastelviv.org.ua/kampaniya-pidguzky-zajvi/
https://zerowastelviv.org.ua/kampaniya-pidguzky-zajvi/
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(пілотний проєкт)

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

Мета

жовтень-грудень 2021

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. 

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.

Що далі

Результати
 6 стаціонарних контейнерів для протермінованих 

ліків (у аптеках, ТРЦ, поліклініці та ОСББ) та 2 
контейнери у мобільних пунктах прийому «Екобус

 Пілотний збір протермінованих ліків протягом 3 
тижнів (24.11-14.12

 Інформаційна кампанія про небезпеку деяких ліків 
для довкілля та важливість їхнього правильного 
знешкодженн

 Рекомендації щодо впровадження системи збору 
протермінованих ліків від населення у м. Львові для 
Управління екології та природних ресурсів ЛМ

 156,6 кг протермінованих ліків зібрано та передано 
для подальшої утилізації на підприємство «ІНСІМЕД» 
(Львівська обл., Бібрка)

Збір протермінованих медичних засобів

https://zerowastelviv.org.ua/liky/
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Дослідження неформальних збирачів вторсировини 

в системі управління відходами Львова

липень-жовтень 2021,

також 2022 рік

Вивчали групи неформальних збирачів вторсировини - людей, які 
вибирають вторсировину зі сміттєвих контейнерів, здають у пункти 
прийому і таким чином заробляють собі на життя. Вони грають 
важливу роль у скороченні кількості сміття, що потрапляє на 
полігони, однак українські міста не мають стратегії співпраці з 
ними. Більше того, ніхто не знає, хто ці люди, скільки їх і скільки 
відходів вони вберігають від звалищ.

дослідити склад і діяльність 
неформальних збирачів 
вторсировини у Львові. 
Звернути увагу стейкхолдерів 
на їхню роль та інтереси.

Мета


 проаналізували, як у світі працюють з неформальними збирачам

 познайомились із “Всесвітнім альянсом збирачів відходів” та організували 
відеодзвінок, щоб обговорити правове регулювання роботи неформальних 
збирачів у світі та можливості приєднання українських збирачів до альянс

 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

Результати

Проєкт продовжено на 2022 рік, тож основна робота ще 
триває. Планується створення політичного брифу для 
місцевої влади та інших стейкхолдерів, щоб в 
подальшому розробити програму інтегрування збирачів 
відходів до формальної системи управління відходами.

Що далі

https://zerowastelviv.org.ua/doslidzhennya-neformalnogo-sektoru/
https://zerowastelviv.org.ua/doslidzhennya-neformalnogo-sektoru/
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Інформаційні 

кампанії

Залишки свята

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. 

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.

We Choose Reuse

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.

Тиждень 

багаторазових підгузків

Липень

без пластику

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

Всесвітній день

перевикористання

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. 

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.

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