


	 В	 рамках	 Програми	 транскордонного	 співробітництва	
Польща-Білорусь-Україна	 2007-2013	 	 за	 фінансової	 підтримки	
Європейського	 Союзу	 реалізовується	 проект	 «Створення	 муні-
ципальної	системи	поводження	з	відходами	побутового	електро-
нного	 та	 електричного	 устаткування	 у	 місті	 Львові	 із	 викорис-
танням	досвіду	міста	Люблін».	Проект	розпочався	у	лютому	2013	
року	та	триватиме	до	лютого	2015	року.	
	 Головний	партнер	проекту	–	департамент	містобудуван-
ня	 Львівської	 міської	 ради,	 партнери	 проекту	 –	 Муніципалітет	
міста	Люблін	та	Громадська	організація	«Екологічні	ініціативи».	
Метою	 проекту	 є	 покращення	 стану	 довкілля	 через	 зменшення	
негативного	 впливу	 на	 нього	 відходів	 побутового	 електронно-
го	 та	 електричного	 устаткування.	 Цільовими	 групами	 даного	
проекту	 є	 муніципалітети	 міст	 Львова	 та	 Любліна,	 комунальні	
підприємства,	діяльність	яких	пов’язана	із	поводженням	з	побу-
товими	 відходами,	 профільні	 державні	 установи	 та	 громадські	
організації,	що	займаються	охороною	довкілля,	а	також	населен-
ня	міст	Львова	та	Любліна.	Окремий	акцент	зроблено	на	шкільну	
молодь,	оскільки	генерування	принципів	дбайливого	ставлення	
до	довкілля	у	шкільному	віці	дає	найкращий	ефект	у	майбутньо-
му,	 дозволяє	 виховати	 бережне	 відношення	 до	 навколишнього	
середовища.
	 За	час	реалізації	проекту	у	Львові	та	Любліні	проведено	
цілу	низку	заходів,	спрямованих	на	визначення	поточного	стану	
справ	у	сфері	поводження	з	відходами	побутового	електричного	
та	електронного	устаткування,	зокрема:

Проведено	 анкетування	 1500	 родин	 міста	 Люблін	 та	 1200	
родин	міст	Львова	на	тему	обізнаності	 із	проблемами	пово-
дження	з	відходами	побутового	електронного	та	електрично-
го	устаткування.	Отримані	дані	дали	змогу	оцінити	масшта-
би	 проблеми	 на	 муніципальних	 рівнях,	 підібрати	 найбільш	
ефективні	 моделі	 для	 створення	 цілісної	 системи	 збору	 та	
утилізації	 електронних	 відходів.	 Зокрема,	 за	 результатами	
анкетування	встановлено,	що	у	Львові	практично	усі	опита-

ні	 респонденти	 у	 побуті	 використовують	 енергозберігаючі	
люмінесцентні	лампи,	при	чому	30%	опитаних	родин	вико-
ристовують	в	рік	лише	1-2	енергозберігаючі	лампи,	в	той	час,	
як	24%	використовують	у	своїх	помешканнях	5	ламп	на	рік.	
Ситуація	із	компактни-
ми	 елементами	 жив-
лення	 (батарейками)	
у	 місті	 Львові	 виглядає	
таким	 чином:	 батарей-
ки	у	кількості	1-2	на	рік	
використовують	 15%	
опитаних	 родин	 Льво-
ва,	 3-5	 батарейок	 на	
рік	 –	 34%	 родин,	 6-10	
батарейок	на	рік	–	25%	
родин,	 понад	 10	 бата-
рейок	на	рік	–	21%.				
Однак	через	відсутність	
спеціалізованих	 місць	
збору	використаних	ба-
тарейок	та	енергозбері-
гаючих	 ламп	 більшість	
мешканців	 викида-
ють	 їх	 разом	 з	 іншими	
відходами	 у	 смітник,	
наносячи	 при	 цьому	
непоправну	 шкоду	 до-
вкіллю,	адже	одна	батарейка	здатна	забруднити	важкими	ме-
талами	більше	20	м2	ґрунту	та	близько	400	літрів	води.	 	

Проведено	дослідження	морфології	побутових	відходів	домо-
господарств	 щодо	 наявності	 відходів	 електронного	 та	 елек-
тричного	устаткування	у	місті	Люблін	та	дослідження	місць	
видалення	відходів	у	місті	Львові	у	розрізі	наявності	відходів	
електронного	та	електричного	устаткування.	Результати	до-



сліджень	підтвердили	наявність	електронних	відходів	у	ТПВ,	
зокрема	наявність	використаних	батарейок,	енергозберіга-
ючих	ламп,	інших	елементів	побутової	електроніки.		

Проаналізовано	правові	підстави	реалізації	заходів	проекту	
щодо	 поводження	 з	 відходами	 побутового	 електронного	 та	
електричного	устаткування	у	місті	Люблін	та	у	місті	Львові.

	
	 На	підставі	даних,	отриманих	у	результаті	проведення	ви-
щеописаних	заходів,	в	рамках	проекту	розроблена	та	затвердже-
на «Комплексна муніципальна програма поводження з 
відходами побутового електронного та електричного 
устаткування у місті Львові на 2014 – 2017 роки». Дана	
програма	стане	основою	для	створення	та	впровадження	у	життя	
цілісної	системи	управління	відходами	побутового	електронного	
та	електричного	устаткування	у	місті	Львові.	
	 Окрім,	 вісімдесяти	 пунктів	 збору	 використаних	 батаре-
йок,	створених	в	рамках	заходів	проекту	в	комунальних	підпри-
ємствах	(колишніх	ЖЕКах),	державних	установах,	університетах,	
центрах	творчості,	одинадцять	приватних	установ	у	місті	Львові	
долучилися	до	«Комплексної	муніципальної	програми	поводжен-
ня	з	електронними	відходами»,	які	також	збиратимуть	викорис-
тані	батарейки	від	населення.
	 Досвід	міста	Люблін	у	сфері	управління	відходами	побуто-
вої	електроніки	налічує	не	один	десяток	років.	З	метою	передачі	
такого	досвіду	та	вироблення	рекомендацій	щодо	використання	
добрих	практик	у	цій	сфері,	1-2	липня	2013	року	в	рамках	про-
екту	у	місті	Люблін	проведено	міжнародну	конференцію	«Елек-
тронне	сміття	в	місті»	за	участю	150	учасників	з	прикордонних	
міст	 України	 та	 Польщі.	 На	 конференції	 учасники	 мали	 змогу	
ознайомитись	із	польським	досвідом	поводження	із	відходами,	з	
законодавчою	базою	Польщі	та	ЄС,	яка	регулює	відносини	у	цій	
сфері.	 Учасники	 конференції	 також	 відвідали	 підприємство	 із	
збору,	сортування	та	переробки	великогабаритних	відходів	елек-
тронного	та	електронного	устаткування	у	місті	Люблін.	

	 В	результаті	проведення	конференції	налагоджено	кому-
нікації	між	профільними	муніципальними	фахівцями	у	сфері	по-
водження	з	електронними	відходами.
	 В	рамках	реалізації	проекту	реалізований	ряд	так	званих	
«твердих	заходів»,	що	дало	змогу	суттєво	покращити	матеріальну	
базу	комунальних	підприємств	міст	Львова	та	Любліна,	які	спеці-
алізуються	на	зборі	відходів	побутової	електроніки,	зокрема	при-
дбані	та	встановлені	у	місті	Львові	80	спеціалізованих	контейне-
рів	для	роздільного	збору	використаних	батарейок,	закуплено	20	
спеціалізованих	 контейнерів	 для	 селективного	 збирання	 вели-
когабаритних	відходів	побутового	електронного	та	електрично-
го	 устаткування	 у	 місті	 Люблін,	 придбані	 та	 переобладнані	 два	
спеціалізовані	 мобільні	 пункти	 збору	 відходів	 побутового	 елек-
тронного	та	електричного	устаткування	на	базі	мікроавтобусів	у	
місті	Львові.
	 Наприкінці	квітня	поточного	року	оголошено	тендер	на	
придбання	спеціалізованого	обладнання	для	утилізації	люмінес-
центних	ламп.	Такі	лампи	завдяки	вмісту	парів	ртуті	становлять	
надзвичайну	небезпеку	для	довкілля.	А,	враховуючи,	відсутність	
на	теренах	України	подібного	обладнання,	придбання	такої	уста-
новки	є	вкрай	актуальним.
	 Проводиться	інформування	громадськості	Львова	та	Лю-
бліна	щодо	поводження	з	відходами	побутового	електронного	та	



електричного	 устаткування,	 зокрема	 створено	 та	 забезпечено	
ротацію	на	місцевих	телеканалах	Львова	та	Любліна	ролики	со-
ціальної	реклами,	на	місцевих	радіостанціях	Львова	проводяться	
тематичні	радіопередачі.	
	 Для	висвітлення	актуальних	проблем	поводження	з	елек-
тронними	 відходами	 та	 подання	 інформації	 щодо	 реалізації	 за-
ходів	 проекту	 у	 місті	 Львові	 створено	 тематичну	 веб-сторінку	
http://e-waste.lviv.ua/,	 підготовлено	 та	 опубліковано	 інформа-
ційні	буклети.	Детальна	інформація	про	реалізацію	заходів	про-
екту	також	висвітлюється	на	сайтах	партнерів	проекту.	
	 Відтак,	 завдяки	 інтенсивній	 співпраці	 партнерів	 про-
екту	 уже	 вдалось	 досягнути	 значних	 результатів	 у	 побудові	
системи	 поводження	 з	 відходами	 побутового	 електронного	 та	
електричного	устаткування	у	місті	Львові	та	відчутно	покращи-
ти	 ефективність	 функціонування	 такої	 системи	 у	 місті	 Люблін.		

	 Будуймо наше спільне майбутнє у безпечному та 
чистому довкіллі для наших нащадків!
 Памятаймо! Те, що ми робимо для себе – вмирає 
разом з нами, а те, що робимо для інших – залишається 
навіки.

	 Викидати	використані	батарейки	та	енергоощадні	лампи	
у	смітник	–	небезпечно!
	 У	 батарейках	 містяться	 важкі	 метали:	 кадмій,	 свинець,	
цинк,	нікель	і	ін.,		у	енергоощадних	лампах	–	ртуть.	Зі	смітника	
ці	метали	потрапляють	у	воду	та	грунт,	а	потім	–		в	наш	організм.	
Ці	речовини	є	надзвичайно	токсичними,	у	великих	кількостях	–	
смертельними,	викликають	ракові	захворювання.	Важкі	метали	
сотні	років	не	виводяться	з	довкілля.
	 У	Львові	організовано	80	постійних	пунктів	збору	вико-
ристаних	 батарейок	 в	 приміщеннях	 комунальних	 підприємств	
(колишніх	 ЖЕКів),	 державних	 установ,	 університетів,	 центрів	
творчості.
	 З	2015	року	запрацюють	мобільні	пункти	збору	викорис-
таних	енергоощадних	ламп.

Детальніше інформація:
http://city-adm.lviv.ua/
http://e-waste.lviv.ua/
http://www.eco-initiatives.org.ua/

Офіс проекту:
вул. Газова, 36/2, к. 42,
м. Львів, 79058
тел. +38 032 2367266
office@eco-initiatives.org.ua

Ця	брошура	підготовлена	та	видана	за	фінансової	підтримки	
Європейського	Союзу	в	рамках	Програми	транскордонного	спів-
робітництва	Польща-Білорусь-Україна	2007-2013	в	межах	реа-
лізації	проекту	«Створення	муніципальної	системи	поводження	
з	відходами	побутового	електронного	та	електричного	устатку-
вання	у	місті	Львові	із	використанням	досвіду	міста	Люблін»

Погляди	викладені	у	цій	брошурі	за	жодних	обставин	не	можуть	
вважатися	такими,	що	відображають	точку	зору	Європейського	
Союзу.



Не викидай використані батарейки і 
енергоощадні лампи у смітник! 

Збережи довкілля!
Віднеси використані батарейки 

і енергоощадні лампи
до пунктів організованого збору!


