ДО УВАГИ ПАРТНЕРІВ ТОВ «АДАМА УКРАЇНА»
ТОВ «Адама Україна» висловлює свою повагу та дякує за плідну співпрацю і партнерські
відносини, що склалися між нашими компаніями.
Даним листом інформуємо Вас про те, що Європейська Бізнес Асоціація запускає пілотний
проєкт «Агро Варта», метою якого є запровадження культури відповідального поводження з
використаною тарою з-під засобів захисту рослин (далі по тексту – ЗЗР).
Наразі для нашої держави актуальним є збільшення обсягів збору та забезпечення належної
переробки такої тари, вдосконалення логістичних маршрутів для оптимізації процесу збору,
налагодження комунікації між усіма суб’єктами, а також підвищення ефективності поводження з
такою тарою, що також є метою даного проєкту.
ТОВ «Адама Україна» є однією з компаній, що беруть участь у проєкті «Агро Варта». Більше
інформації про всіх учасників тут.
Даний проєкт отримав дозвіл Антимонопольного комітету України на узгоджені дії (Рішення
№562-р від 28 серпня 2020 року).
В рамках проєкту були відібрані компанії, що мають ліцензію Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України на поводження з небезпечними відходами, які відповідають екологічним
та технічним вимогам щодо процесів переробки та утилізації тари з-під ЗЗР. Найближчим часом
планується запуск електронної платформи, за допомогою якою буде можливим подача заявок на
збір та переробку тари з-під ЗЗР в онлайн форматі.
Водночас, розуміючи, що сезон збору тари розпочато, пропонуємо бізнесу вже зараз звертатися
до ліцензіатів даного проєкту за такими контактними даними:
ТОВ «Утільвторпром»
+38 (095) 132-33-11
+38 (096) 132-33-11
+38 (093) 938-20-20
+38 (048) 709-99-07
65000, м. Одеса, вул. Сонячна, 5
utilvtorprom@gmail.com

ТОВ «НВК Укрекопром»
+38 (048) 714-86-67
+38 (066) 003-03-42
+38 (067) 316-68-00
+38 (093) 148-83-99
+38 (050) 344-59-10
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 14а
office@ueco.com.ua

Вищевказані компанії безкоштовно для кінцевих користувачів забезпечать повний цикл
поводження з тарою з-під ЗЗР компаній-учасників проєкту (збирання, зберігання, транспортування,
перероблення).
У разі якщо ви хочете дізнатися більше деталей щодо реалізації Проєкту, Ви можете
зв’язатися з контактною особою від Європейської Бізнес Асоціації – Марина Шимкус,
Координатор Підкомітету Асоціації: e-mail: Maryna.Shymkus@eba.com.ua, meл.: (067) 400-90-16.

