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Сп�взасновниц� сп�лки:  ГО «Нуль в�дход�в Льв�в»,
 ГО «Сусп�льство З�ро Вейст», ГО «Центр мед�йних 

та громадських �н�ц�атив»

Zero Waste Alliance Ukraine – це об’єднання орган�зац�й та актив�ст�в
України, як� працюють над м�н�м�зац�єю � попередженням
утворення в�дход�в в Україн�.

ZWAU

На початку 2019 року з метою п�дсилення zero waste руху в
Україн�, ГО «Нуль в�дход�в Льв�в», ГО «ОЗЕРО» та ГО “Центр
громадських та мед�йних �н�ц�атива”, в�дом� як Kharkiv Zero Waste,
створили Zero Waste Alliance Ukraine – громадську сп�лку, яка
представляє Україну у мережах Zero Waste Europe та Break Free
From Plastic. 

Про нас
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Ми об'єднуємо українських стейкхолдер�в, як�
працюють над вир�шенням проблеми в�дход�в 
в Україн� шляхом, в першу чергу: 

попередження марнування ресурс�в та утворення
в�дход�в
зменшення їх к�лькост�
повторного використання
переробки та компостування

з метою реформування системи поводження
з в�дходами та ресурсами в Україн�.

Вплинути на реформування системи поводження з ресурсами та
в�дходами в Україн� з наголосом на попередження утворення в�дход�в.

Впливати на органи м�сцевої та нац�ональної влади у сфер� поводження 

Сп�впрацювати з б�знесом, через консультування та п�дтримку впровадження
�нновац�йних практик, як� зменшують к�льк�сть в�дход�в.
Представляти Україну у м�жнародн�й сп�льнот�, а також отримувати актуальну
�нформац�ю в�д м�жнародних партнер�в через м�жнародну залучен�сть.
Розширити мережу �н�ц�атив, як� працюють у сфер� поводження з в�дходами.
Бути вп�знаваними та авторитетними.
Мати сталу структуру та впевнен�сть у розвитку.

        з в�дходами через адвокац�йну д�яльн�сть.

М�с�я сп�лки

Мета сп�лки

Завдання сп�лки
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Протягом   
в рамках роботи Сп�лки 
було реал�зовано ряд активностей, зокрема
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Робота з м�стами в рамках проєкту
Zero Waste CitiesZero Waste Cities – це програма Zero Waste Europe,

спрямована на допомогу м�стам та громадам у
переход� до нульових в�дход�в. 

Вона об’єднує європейську платформу знань для
м�сцевих громад � орган�зац�й щодо впровадження
найкращих практик, а також програму наставництва та
визнання для мун�ципал�тет�в. 

Zero Waste Cities управляється сп�льно м�жнародною
орган�зац�єю Zero Waste Europe та орган�зац�ями-
членами.

Пришвидшення переходу до «нуль в�дход�в» на р�вн�
м�ста – особливо малих та середн�х мун�ципал�тет�в –
шляхом впровадження актуальних норм законодавства
ЄС та стратег�й «нуль в�дход�в» на основ� моделей,
ор�єнтованих на громадян. 

Це призведе до �стотного зменшення утворення в�дход�в
та зб�льшення розд�льного збору та переробки.

Мета програми
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Громадська сп�лка «Український Альянс
Нуль В�дход�в» приєдналась до програми

Zero Waste М�ста

Льв�в оф�ц�йно став першим м�стом поза
Європейським Союзом, яке доєдналось до

проєкту «Перех�д до “нуля в�дход�в”: одна
сп�льнота за �ншою» у рамках програми 

Zero Waste М�ста

до програми також приєдналось м�сто
Люботин

2020

30.09.2020

початок 2021

Випустили 13 публ�кац�й як в нац�ональних мед�а (телебачення,
рад�о, �нтернет-видання), так � в рег�ональних, а саме льв�вських
та люботинських

Загальне охоплення (як цифрове, так � офлайнове): 10 793 ос�б

П�дготували та запустили стор�нку про програму на сайт� Альянсу

Запустили авторську колонку в онлайн-виданн� «Цензор-нет» 
       з метою �нформування про програму Zero Waste М�ста

Результати роботи

6



У проєкт� взяли участь 9 країн, зокрема, � Україна.

Завершили реал�зац�ю анал�тико-досл�дницького проєкту
«Крамниц� без паковання»

Початок адвокац�йної кампан�ї для вт�лення 
в Україн� положень Директиви 

про “Пластики одноразового використання”
 (Single-use Plastic Directive)

Опитали власник�в 268 крамниць, як� дають
можлив�сть купувати товари без паковання.

Випустили зв�т, до якого ув�йшла �нформац�я,
з�брана Сп�лкою.

Запланували проанал�зувати директиву
“Пластики одноразового використання”
(Директива ПОВ).

Запланували п�дготувати дорожню карту 
        по апроксимац�ї українського законодавства 
        до директиви.

Березень 2020 Листопад 2020

Анал�тична та адвокац�йна робота
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П�дготували та поширили м�ж 50+ представниками
сфери роздр�бної торг�вл� в�дкритий лист-звернення
щодо введення в асортимент товар�в багаторазових
засоб�в менструальної г�г�єни.

Провели веб�нар за участ� 48 ос�б, виклали запис 
       у в�льному доступ� на стор�нц� Facebook Альянсу.
       Запис веб�нару переглянули 637 ос�б. 

  Просв�тницька кампан�я 
«М�жнародний день менструального здоров'я»

Екс-м�н�стр охорони здоров’я Уляна Супрун згадала 
на своїй стор�нц� Facebook про М�жнародний День
менструального здоров’я та написала 
про плюси використання багаторазових засоб�в
менструальної г�г�єни (менструальну чашу).
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Просв�тницька робота
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https://docs.google.com/document/d/11Vq1Wj06UIgHwaVK0GoEKonGF2vaMAGt1I3PL08Ao9U/edit


Провели прес-конференц�ю, створили та опубл�кували  

Орган�зували та провели 3 всеукраїнськ� веб�нари
для мун�ципал�тет�в та ОТГ, для б�знес�в та громади про
принципи управл�ння в�дходами з м�н�м�зац�єю
використання пластику. 

Створили 52 ориг�нальн� постери, переклали
українською 28 постер�в з м�жнародної кампан�ї.
Провели б�льше 30 офлайн та онлайн консультац�й
покупц�в у супермаркетах з приводу уникнення
використання пластику.
Провели нац�ональний челендж #своячашка, який
п�дтримали б�льше 100 людей.
Провели круглий ст�л у м. Буча з приводу кампан�ї за
участю представник�в б�знесу та влади.

       7 матер�ал�в у ЗМІ.

       Веб�нари у запис� переглянуто б�льше 500 раз�в.

  Просв�тницька кампан�я
«Липень без пластику»

Матер�али кампан�ї поширили на б�льш, н�ж 
500 стор�нках та групах у соцмережах. 

В�део та матер�али переглянули б�льше 10000 раз�в.

Кампан�ю п�дтримали актив�сти, представники б�знесу,
влади у 5 м�стах України: Харк�в, Льв�в, Київ,
Мар�уполь, Буча.
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Провели 19 акц�й бренд-аудиту (у тому числ�, 4 домашн�х).
Залучили 14 координатор�в з р�зних м�ст та рег�он�в України.
Провели 5 дистанц�йних з�брань координатор�в акц�ї з
р�зних м�ст України.
Залучили 225 волонтер�в.
З�брали та проанал�зували 7200 одиниць в�дход�в.
З 5 м�ст в�дправили посилки з в�дходами виробникам.
Створили в�део акц�ї, яке буде опубл�ковано на Youtube-
канал� Альянсу.
Створили та поширили 26 постер�в для соц�альних мереж.
Провели веб�нар «Як проводити бренд-аудит». Запис
виклали у в�льному доступ� в мереж�.
Створили та опубл�кували 2 друкованих матер�али, провели 

       3 рад�оеф�ри. 

Щодо подальшої роботи в напрямку -
продовжили комун�кац�ю з 5 координаторами. 

К�льк�сть п�дписник�в стор�нки ZWAU 
в Інстаграм зросла на 70. 

Анал�тико-просв�тницька акц�я
«Бренд-аудит»
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Створили просв�тницьк� нал�пки з QR-кодом, за яким можна
д�знатися про альтернативи одноразовим менструальним засобам,
та реал�зували у громадських вбиральнях у 7 м�стах України.
Створили 2 коротких �нформац�йних в�део про досв�д
використання багаторазових прокладок та менструальної чаш�.
В�део створено за �стор�ями членкинь Альянсу та екосв�домих
п�дписниць соцмереж ZWAU у формат� пор�вняння одноразових
менструальних засоб�в та багаторазових альтернатив.
Присвятили дек�лька пост�в в соцмережах негативному впливу
одноразових менструальних засоб�в з акцентом на шкод� їхнього
виробництва, транспортування та поводження з ними п�сля
використання.
Випустили 2 тематичн� спецпроекти на платформах Wonderzine та
Куншт.
Переклали та ознайомили читач�в Альянсу з статтею одного з
найв�дом�ших наукових видань Lancet щодо безпечност� та
зручност� менструальних чаш, а також про їх позитивний вплив на
права ж�нок, зокрема, доступ до осв�ти та керування
репродуктивними функц�ями.

Охоплення кампан�ї становило 17 000 ос�б на Фейсбук та 26 000 ос�б в Інстаграм�.

Просв�тницька кампан�я
«ЕкоМ�сячний Тиждень»
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11

https://docs.google.com/document/d/11gVOor5haHTKeUsesku4R3JepnRODM4ddMYmXHHCSx8/edit


Запланували просв�тницьк� активност� в рамках кампан�ї на 2021, зокрема,
про поняття «депозитна схема», а також про серв�си доставки їж� в
багаторазових контейнерах, багаторазов� горнята для напоїв-з-собою,
багаторазов� засоби менструальної г�г�єни тощо.

Просв�тницька кампан�я
«Обирай багаторазове»
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Партнери

ГО “Український Альянс Нуль В�дход�в” є членами
м�жнародних мереж Zero Waste Europe, а також Break Free
From Plastic. 
Станом на 2020 членами Альянсу є три громадськ�
орган�зац�ї ГО “Нуль в�дход�в Льв�в” (Льв�в), ГО «Сусп�льство
Зеро Вейст» (Київ) та ГО “Центр громадських та мед�йних
�н�ц�атива”, також в�дом� як Kharkiv Zero Waste (Харк�в). 
До р�зних активностей Альянсу протягом року долучались
р�зн� �н�ц�ативи та орган�зац�ї з ц�лої України.

Партнери та друз� Альянсу
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На рахунок Альянсу над�йшло 

Витрачено

* Станом на 31 грудня 2020 року на рахунку Сп�лки є 190 679,10 грн.

Зароб�тна плата: 196 436 грн.
Комун�кац�йн� послуги: 126 828 грн.
Послуги перекладу: 25 993 грн.
Послуги дизайну: 28 900 грн.
Адм�н�стративн� витрати: 3 933 грн.

Із них:

MAVA Foundation
Zero Waste Europe

Основн� донори, як� п�дтримали Альянс у 2020 роц�

грн.

грн.

572 769,10 

382 090,00

Ф�нансов� показники
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Ми дуже дякуємо ус�м, хто долучається до Zero Waste руху та щоденними
вчинками зменшує к�льк�сть в�дход�в, як� ми утворюємо! 
Ми впевнен�, що система управл�ння ресурсами та в�дходами в Україн�
повинна зм�нитись, саме тому ми не перестаємо працювати задля
досягнення ц�єї мети! 

Долучайтесь � ви до творення безв�дходного майбутнього вже сьогодн�!
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www.zerowaste.org.ua

Дякуємо! Побачимось у 2021!

@zwau.ukraine

@zwaukraine

zwaukraine@gmail.com

Дякуємо!
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