


Видання підготовлено в рамках проєкту «Нуль відходів у дії», який реалізовують Міжнародна благодійна
організація «Екологія-Право-Людина» спільно з Львівською торгово-промисловою палатою, ТОВ «ГрінЕра», ЛКП
«Зелене місто», Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, ГО
«Нуль відходів Львів». Ініціатива підтримується в рамках спільного проєкту Уряду Швеції та ПРООН в Україні
«Посилене партнерство для сталого розвитку», що реалізовується за фінансової підтримки Уряду Швеції.

«Нуль відходів - це збереження всіх ресурсів через
відповідальне виробництво, споживання, повторне
використання та відновлення продукції, паковання
та матеріалів без їх спалювання, без захоронення в
землю, водні об’єкти чи повітря, що несе ризики
для довкілля та здоров’я людини».

Міжнародний альянс «Нуль відходів»Не для продажу

epl.org.ua



Що роблять?

Багаторазовий посуд (у тому числі металеві
трубочки для напоїв).
Крафтовий посуд (паперовий, картонний) для
віддаленої доставки.
Постійно діюча акція - 15% знижки для напоїв
у власну тару відвідувачів.



Що роблять?

Сортують органічні відходи (залишки овочів,
фруктів, яєчну шкарлупу, кавовий жмих).
Залишки м'ясних страв, кістки віддають
організаціям, що опікуються безпритульними
міськими тваринами.
Закуповують переважно продукти, упаковані
в тару, що піддається переробці.



Waste management на рівні управління
готелем; підготовлений персонал.
Сортування відходів різного типу (папір,
пластик, органіка та ін.).
Контейнери для різних типів відходів для
гостей.

Що роблять?



Що роблять?

Використовують старі речей з цікавою
історією в інтер'єрі (reuse). 
Сортування відходів на 3 франкції.



Інтер'єр та внутрішній дизайн закладу
створено зі старих речей, що отримали нове
життя (upcycling).

Що роблять?



Готують їжу й пакують та доставляють її.
Практикують пакування продуктів та їжі у
багаторазовий (скляний та металевий, зрідка
- пластиковий) посуд.
Сортування відходів.

Що роблять?



Внутрішній інтер'єр складається переважно з
автентичних речей (камінь, дерево, книги
тощо), багато елементів reuse.
Багаторазовий посуд власного виробництва.
Сортування паперу та картону, органіки, скла
і кераміки.

Що роблять?



Роздільний збір скляних відходів.
Відсутність одноразової тари.
Інтер'єр зі скла, металу, дерева та ін.

Що роблять?



Уже тривалий час сортують органіку, папір та
скло, використовують відповідні різні
контейнери.

Що роблять?



Кавові напої в пляшці під заставу, у власні
горнятка.
Багато елементвів reuse в декораціях
закладу.

Що роблять?



Відмовилися від пластикових та дерев'яних
ложок.
Сортують кілька типів відходів.
Надають знижку на каву у своє горня, у
закладі пропонують лише багаторазовий
посуд.

Що роблять?



Купівля в свою тару м'яса та кулінарії.
Роздільний збір вторсировини і органіки.
Паперові пакети, багаторазові пакети та
торбинки.

Що роблять?



Фото: на сторінках 1, 5 (унизу), 12 (унизу), 14, 15 - Діана Попфалуші. 
Решта знімків люб'язно надані закладами, які долучилися до проєкту.

Послідовність викладення інформації про заклади у цьому Путівнику - має випадковий, не рейтинговий характер.




