Пункти прийому елементів живлення, термометрів,
енергозберігаючих ламп та батарейок
На мапі позначені місця, де можна здати відходи в
Києві

Пункти прийому
елементів
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термометрів,

Іконки-будиночки — це пункти прийому «Київміськвторресурси»,
більшість із яких приймають такі відходи, як макулатура, пластик,
ганчір’я, склобій, шини та пляшки.

енергозберігаючих
ламп та батарейок

Іконки у вигляді батарейок — пункти прийому батарейок. Додано і
місця, куди можна здати ртутні енергозберігальні лампи та інші види
відходів. Мапа стане найбільш повним джерелом, яке підкаже, куди
здати ті чи інші види відходів і таким чином уберегти довкілля від
забруднення.

Іконки у мішку — пункти прийому пластику і поліетилену

Іконки у вигляді футболки — пункти прийому старих речей

Іконки у вигляді екрану — пункти прийому електронного лому

Інформація для ознайомлення!
У місті Львові розпочав діяльність єдиний в Україні завод з переробки люмінесцентних
ламп фірми MRT(Швеція) ДП "Бондарівка", збудований за грантові кошти Європейського
Союзу (Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.10.2016 р. на
право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами).
До переліку дозволених ліцензією операцій включено збирання, зберігання, оброблення та
утилізація небезпечних відходів.
Відповідно, ДП "Бондарівка" погоджено тарифи на переробку відпрацьованих ламп та
термометрів:
Вартість переробки відпрацьованої компактної лампи за 1 шт. - 3, 99 грн.
Вартість переробки відпрацьованої трубчастої лампи за 1 шт. - 4, 99 грн.
Вартість переробки відпрацьованого термометра за 1 шт. - 6, 27 грн.
Контактна інформація:
Адреса ДП "Бондарівка" ЛКП "Зелений Львів": м. Львів, вул. Окружна, 56
Контактна особа: Картузов Олександр Георгійович
Контактний телефон: (032) 238 40 46,
Е-пошта: info@032.ua

Пункти прийому

Див. також
Питання- відповіді за темою
Як знайти пункти прийому вторсировини (макулатури, пластику, поліетилену) у Києві?
Де знаходяться пункти збору відпрацьованих батарейок у Києві?
Що робити, якщо напруга в електромережі нижча або вища за номінальну(220 В ± 5%)?

Статті за темою
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ)

Контакти за темою
Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва
Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва
ЖБК, гуртожитки, відомчі будинки

