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Охорона довкілля - завдання 

кожного з нас! 
Не будьте байдужими! 

Не викидайте до смітника з 
побутовими відходами 

використані батарейки та 
енергозберігаючі лампи,  
збережіть Землю дітям! 

 
Детальніше інформація про збір 

використаних батарейок та 
енергозберігаючих ламп  

у місті Львові:  
www.eco-initiatives.org.ua 

Офіс проекту: 
вул. Газова, 36/2, к. 42,  

м. Львів, 79058 
тел. +38 032 2367266 

E-mail:  
office@eco-initiatives.org.ua      
www.eco-initiatives.org.ua 

 
Цей буклет підготовлений та виданий 

за фінансової підтримки  Європейського 
Союзу в рамках Програми 

транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2007-2013  

в межах реалізації проекту  
«Створення муніципальної системи 
поводження з відходами побутового 

електронного та електричного 
устаткування у місті Львові із 

використанням досвіду 
 міста Люблін» 

 
Погляди викладені в цьому буклеті за 

жодних обставин не можуть вважатися 
такими, що відображають точку зору 

Європейського Союзу 
 

                         
                                                   Financed by the 

European Union                                                    

 
 

ПРОЕКТ 
«СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ  
З ВІДХОДАМИ ПОБУТОВОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО ТА 
ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ  

У МІСТІ ЛЬВОВІ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ  

МІСТА ЛЮБЛІН» 
 

http://www.city-adm.lviv.ua/
http://www.lublin.eu/
http://www.eco-initiatives.org.ua/
http://www.eco-initiatives.org.ua/
http://www.eco-initiatives.org.ua/


Проект «Створення муніципальної 
системи поводження з відходами побу-
тового електронного та електричного 
устаткування у місті Львові із викори-
станням досвіду міста Люблін» реалізу-
ється за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу в рамках Програми транс-
кордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна 2007-2013. 

Проект розпочався у лютому 2013 
року та триватиме до лютого 2015 року. 

 
МЕТА ПРОЕКТУ 

Покращення стану довкілля через 
зменшення негативного впливу на нього 
відходів побутового електронного та 
електричного устаткування. 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ 
• Проведення інформаційної та 

освітньої кампанії у Любліні та 
Львові.  

• Розробка та затвердження 
комплексної муніципальної 
програми поводження з 
електронними відходами у Львові. 

• Проведення міжнародної 

конференції у місті Люблін на тему 
поводження з електронними 
відходами. 

• Дослідження поточного стану 
поводження з електронними 
відходами у Любліні та Львові. 
У Львові проведено соціологічне 
опитування мешканців. 

 
• Придбання та розміщення 

спеціалізованих контейнерів для 
роздільного збирання 
використаних батарейок у Львові. 

 
 
У Львові вже 
розпочато 
встановлення 
контейнерів 

 
  

• Проектування та закупівля 
обладнання для селективного 
збирання відходів побутового 
електронного та електричного 
устаткування для Любліна. 

• Придбання та обладнання 
мікроавтобусів для збору 
використаних батарейок та 
енергозберігаючих ламп у  Львові. 

• Придбання устаткування для 
знешкодження енергозберігаючих 
ламп, які містять пари ртуті, у 
Львові. 

• Розробка комплексної стратегії 
зрівноваженого управління 
електронними відходами для 
Любліна. 


