
МЕТА ПРОЕКТУ
Запровадження нового інструменту для  моніторингу і посилення дотримання 
природоохоронних вимог підприємствами Львівщини, шляхом:
• Визначення категорії кожного з підприємств-забруднювачів Львівщини 

відповідно до критеріїв Екологічного рейтингу (п’ять категорій Екологічного 
рейтингу позначаються кольорами — від найгіршого до найкращого — чорним, 
червоним, жовтим, синім, зеленим).

• Широкого інформування громадськості щодо дотримання підприємствами 
Львівщини екологічних стандартів, нормативів та інших екологічних вимог, 
встановлених законодавством України.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
• Зустріч представників сторін для обговорення умов і перспектив запровадження 

проекту на Львівщині.
• Створення робочої групи та розробка методики застосування Екологічного 

рейтингу.
• Проведення семінару для підприємств «Екологічний рейтинг підприємств-

забруднювачів Львівщини: попередні результати».
• Розповсюдження інформації про результати Екологічного рейтингу через ЗМІ 

та зовнішню рекламу.

РЕЗУЛЬТАТИ
• Для визначення Екологічного рейтингу у 2006 році було відібрано 45 підприємств 

Львівщини. 
• 22 підприємства потрапили до «чорної» категорії, 7 підприємств — до «червоної», 

8  підприємств — до «жовтої»  та 8 — до «синьої».
• До «зеленої» категорії не потрапило жодне підприємство.

ПЕРСПЕКТИВИ
• Екологічний рейтинг є ефективнішим, якщо він проводиться періодично. 

У зв’язку з цим планується проведення рейтингу у 2007 році.
• Концепція Екологічного рейтингу може бути втілена також і в інших областях 

та на національному рівні. Окрім цього, актуальним є галузевий підхід до 
Екологічного рейтингу.
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