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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Думай глобально, дій локально»
(девіз Greenpeace)
Актуально

Просвітницька кампанія “Без поліетилену”

Підприємства
Львова

Фабрика «Віком»

Нормативноправова база

«Про затвердження концепції сортування твердих побутових відходів у
м. Львові»

Екологічно

The 3’R’s
Графік стоянок Еко-буса у липні

В рамках просвітницької кампанії “Без поліетилену” 1 - 3 липня
Львів підтримав всесвітню акцію “День без поліетилену”. Варто
зазначити, що Львів - єдине місто в Україні, яке спільно з 9
мережами магазинів відмовилось від поліетиленових пакетів на
три дні.
3 липня - це день, коли по всьому світу закликають відмовитися
від надмірного споживання одноразового пластику.

Актуально

Також слід зазначити, що по всьому світу проглядається тенденція свідомого
споживання, яка базується на правилі 3R
Продовження Ви можете дізнатись на сторінці 6
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Фабрика «Віком», заснована у 2001 році, успішно працює та розвивається,
виготовляючи якісні, сучасні, стильні м`які та дерев’яні меблі у місті Львів.
Меблі для дому, кухонні кутки, меблі для кафе, дерев’яні меблі – зроблені з
якісної сировини з використанням надійної фурнітури. Широкий асортимент
меблів представлений власними дизайнерськими розробками, із поєднанням
найкращих світових тенденцій.

Підприємства
Львова
Продукцію торгової марки "Віком" можна знайти в спеціалізованих меблевих
магазинах міста Львів та інших міст, фабрика має близько 55 представників у
різних куточках України, при цьому можна замовити доставку за доступною
ціною.
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М`які меблі виготовляються з високоякісної хвойної деревини, яка забезпечує
надійність в експлуатації протягом тривалого періоду, екологічно-чистих та
якісних оздоблювальних матеріалів, пружинних блоків та змійки вітчизняних
виробників.

М’які елементи диванів складаються з двошарового войлоку, пружинного
блоку, поролону та синтепону. Така схема складання збільшує зносостійкість
м`яких меблів і підвищує комфорт.
Підприємства
Львова

Асортимент оббивочної тканини задовольнить смак будь-якого замовника,
пропонується понад 200 видів сучасної оббивочної тканини, 40 видів шкіри та
більше як 100 видів високоякісного шкірзамінника різноманітної колірної гами
та текстури. Замовникам пропонується великий вибір матеріалів, при
правильній експлуатації меблів їх довговічність гарантована.
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Кожен виріб проходить контроль якості на підприємстві для того, щоб клієнт
зміг одержати високоякісний, добротний продукт. Виробничий процес
відповідає вимогам Державного стандарту ГОСТ 19917-93.
Додатково надається гарантія на 18 місяці на всі вироби.

Протягом цього терміну проводиться безкоштовне обслуговування меблів, а
по закінченні гарантійного терміну - сервісне обслуговування протягом всього
часу використання меблів.

Підприємства
Львова

Меблі фабрики «Віком» поєднують в собі стильний, новітній дизайн та розумну
ціну. Зміна обстановки та нові меблі у домі можуть стати натхненням для змін
у житті – нова робота, хобі, поповнення в сім’ї.
Спеціалісти фабрики «Віком» з радістю допоможуть правильно підібрати
меблі, порадять як краще їх експлуатувати, щоб термін придатності був
максимально довгим.
Основними перевагами меблевої фабрики «Віком» є те, що у них привітне
ставлення, розуміння потреб клієнтів, висока якість продукції, надійність та
довговічність.

м. Львів, вул. Шевченка, 317

+38 (068) 136 50 05
+38 (050) 315 71 36
+38 (032) 291 17 17
+38 (032) 291 17 19

http://vikom.ua/

vikom.09@gmail.com
info@vikom.ua
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«Про затвердження концепції сортування твердих побутових
відходів у м. Львові».
20 червня на пленарному засіданні Львівської міської ради депутати внесли
зміни до вищезгаданої ухвали.
Метою внесення змін є поступове скорочення загальних обсягів утворення
ТПВ у м. Львові, впровадження належного сортування відходів для створення
необхідних передумов до повного збирання, вивезення та перероблення
побутових відходів з розміщенням на полігонах лише не перероблюваного
залишку.
Ухвала передбачає розширення поняття сухої фракції і виокремлення скла як
найбільш дороговартісної і цінної вторсировини.
Тобто пропонується затвердити Концепцію сортування ТПВ, яка полягає у
сортуванні твердих побутових відходів на такі фракції:

Нормативноправова база

мокра фракція (органічні відходи) – садові відходи (скошена трава, дрібні
гілки) та харчові відходи (рештки овочів та фруктів, залишки їжі, шкаралупи);
суха фракція: пластик, макулатура (газети, каталоги, журнали, зошити,
книжки, офісний папір і картон), метал, комбінована упаковка (упаковка з-під
молока, соків тощо), скло, змішані відходи, небезпечні для довкілля відходи –
відходи
електронного
та
електричного
обладнання,
ртутьвмісні,
великогабаритні та дрібні побутові відходи.
В концепції зазначається ряд програм і документів, які мають напрацювати
департамент поводження з ТПВ і ЛКП «Зелене місто» для того, аби вона
запрацювала і було запроваджене сортування у Львові.
Згідно з ухвалою, департамент з питань поводження з відходами має
забезпечити:
- наявність майданчиків для збору твердих побутових відходів з необхідними
контейнерами та урнами.
- розробити, подати на затвердження виконавчого комітету та забезпечити
впровадження окремої Схеми розміщення майданчиків для збору
великогабаритних та дрібних будівельних відходів.
- спільно з Департаментом житлового господарства та інфраструктури та
Львівським комунальним підприємством «Зелене місто»: розробити та подати
на затвердження виконавчого комітету Схему санітарної очистки міста
Львова.
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Reduce - зменшити відходи, відмовившись від поліетиленових пакетів та
інших предметів вжитку, які є одноразовими, взявши натомість мішечки з
тканини, еко-торби, свої горнята та інше.
Reuse - Повторно використовувати речі, дарувати їм нове життя, наприклад,
своп-вечірки, де люди обмінюються одягом, віддавати речі на благодійність,
тощо .
Recycle - Переробляти відходи, сортуючи їх в сортувальнях, як це робити у
Львові, Ви можете дізнатись нижче.
Дана світова ініціатива закликає продукувати менше відходів, адже на даний
момент проблема пластику та поліетилену є надзвичайно гострою в
суспільстві.
За даними ООН у світі використовують близько 5 трильйонів поліетиленових
пакетів щорічно, що негативно впливає на навколишнє середовище. Проте
продукування пластику не лише негативно впливає на клімат чи тварин, але й
на людське здоров’я, пластик в організмі людини потрапляє через вживання
м’яса, риби, користування косметикою та питну воду, чим спричиняє безліч
захворювань.
Будьте свідомим та турбуйтеся про Нашу Планету.
На даний момент проблема відходів є важливою задля збереження
екосистеми планети. В Україні популяризація свідомого споживання зараз
набирає обертів, тому створюються все нові сервіси, організації та
підприємства для комфортного екологічного способу життя.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macpawlabs.sort&hl=uk
https://apps.apple.com/bn/app/%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B9/id1410657673
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У вересні 2018 року компанія MacPaw створила застосунок “Сортуй”, який
допоможе навчитися грамотно поводитись з відходами, сортувати їх та
здавати на переробку.

Екологічно

http://city-adm.lviv.ua/

У Львові, згідно із застосунком діє три оператори, які приймають
вторсировину:
1. Зелена коробка - вул. Заводська 31
2. ВТОРМА юа - вул. Широка 1б
3. ECODBAY - вул. Данила Апостола 16, Персенківка 2
Громадська ініціатива Green Box пропонує зручні для сортування
картонні баки для офісів, а також ресторанів, кав’ярень, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків тощо.
Ініціатива змогла запуститися за фінансової підтримки проекту
"Громади в дії", який здійснюється Інститутом міста за фінансування
Програми ЄС «Neighbourhood Civil Society Facility 2012 and Non-State
Actors and Local Authorities in Development (NSA∓LA) 2012 and 2013».
Наразі ініціатива існує на власні кошти та на кошти учасників команди.
Окрім компаній та організацій Зелена Коробка запроваджує сортування у
школах, дитсадках, бібліотеках та інших соціальних закладах. Надання
контейнерів та вивезення вторсировини для таких закладів є безкоштовним
завдяки частковому співфінансуванню з боку соціально відповідальних
компаній або ж за власні кошти.

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

7

№ 133

Липень 2019

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

Зелена коробка використовує контейнери із п'ятишарового картону, вони
використовуються для сортування відходів на три типи: папір, пластик та скло.
У березні 2017-го року ЛМР та Інститут міста розробили буклет для ОСББ, де
покроково розписано, як залучити мешканців будинку до сортування сміття і з
червня 2018 року контейнери для сортування встановлені у всіх ЦНАПах міста
Львова.

З червня 2019 року на вул. Заводській 31 почала працювати Перша Львівська
Сортувальня.

Екологічно

ВТОРМА ЮА почала свою
діяльність ще в 2003 році.
Її засновник поставив за мету
створити підприємство, яке б
вирішувало одне з найбільш
глобальних
питань
сьогодення
–
чистого
довкілля
та
збереження
природних
ресурсів
за
рахунок переробки сміття.
Діяльність компанії було одразу скеровано на:
● зменшення на полігонах кількості сміття;
● сортування побутових і промислових відходів;
● закупівлю відходів і продаж вторсировини;
● переробку відходів і виготовлення готової продукції.
Даний оператор надає послуги з роздільного збору та вивезення сміття для
підприємств, освітніх закладів та ОСББ.
ECODBAY позиціонує себе, як надійний партнер, який
дбатиме про екологію довкілля та красу природи і
забезпечуватиме гармонійний розвиток завдяки
оптимальним рішенням щодо збирання, сортування та
комплексної переробки вторинної сировини.
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Категорії, які є визначальними у нашій діяльності, співзвучні з назвою компанії:
E (ecology of the environment – екологія довкілля)
C (collection, sorting and complex recycling of secondary raw materials –
збирання, сортування та комплексна переробка вторинної сировини)
O (optimal solutions – оптимальні рішення)
D (development on the principles of harmony – гармонійний розвиток)
B (beauty of nature – краса природи)
A (ability to take care of the environment – здатність дбати про довкілля)
Y (your reliable partner – ваш надійний партнер)
Їхня місія — очистити та захистити довкілля від сміття і шкідливих речовин,
що потрапляють разом з ним у повітря, ґрунт, ріки, а також зекономити
природні ресурси (ліси, воду, нафту та інші) й електричну енергію, збираючи
та відсортовуючи пластик, макулатуру, інші тверді побутові відходи, і
впроваджуючи безпечні для навколишнього середовища технології переробки
та вторинного використання відходів.
Компанія “ECODBAY” приймає вторсировину, співпрацює з ОСББ та
підприємствами/, надає послуги з вивезення ТПВ та організації збору відходів.
Вони також мають бонусну програму зі збору вторсировини, популяризують
сортування та захист довкілля.
У застосунку можно переглянути, вибравши оператора, яку саме
вторсировину він приймає. “Сортуй” також вказує альтернативи місця збору
вторсировин, якщо обраний Вами оператор не приймає даний вид пластику,
батарейки і т.д.
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У Львові стає все простіше вести
екологічний спосіб життя за допомогою
популяризації ZeroWastre концепції. З
“Сортуй” стало також простіше поводитися з
вторсировиною, адже за всього за три кроки
можна дізнатися, чи можливо здати той чи
інший вид пластику та інших продуктів
вжитку, а також де здати вторсировину.
Завантажити застосунок можна на App Store та Google Play.

Екологічно
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