
Відповідальна утилізація тари 
з-під засобів захисту рослин

Збір, перевезення та утилізація 
відбувається за рахунок виробника препарату

Безкоштовно та надійно

Безпечно та екологічно відповідально

Зручно

Просто

Ми оптимізуємо логістичні маршрути 
та скоротимо строки вивозу тари 

Увесь процес повністю діджиталізовано

Технологія відповідає найвищим 
екологічним стандартам, а переробкою 
займаються перевірені ліцензовані компанії

agrovarta@eba.com.ua

тел. +380 67 400 90 16

ТОВ «НВК «Укрекопром»
+380 50 314 06 65
+380 50 363 33 01

ТОВ «Утільвторпром»
+380 63 303 40 43
+380 48 709 99 07

Або напряму 
до операторів



Хто ми?
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Запущений у 2021 році на базі Європейської Бізнес 
Асоціації пілотний проєкт «Агро Варта» об’єднав 
ключових виробників засобів захисту рослин задля 
створення принципово нової та ефективної 
системи утилізації тари з-під ЗЗР.

На превеликий жаль, за 30 років незалежності 
в Україні не створено належної системи 
поводження з тарою з-під ЗЗР. 

Ми об’єднали ключових виробників ЗЗР, які 
прагнуть до покращення ситуації зі збором 
тари та розуміють необхідність впровадження 
європейських підходів та найкращих практик.  

Станом на 2021 рік лише кожна 10 каністра 
потрапляє на переробку, що є неприпустимо 
низьким показником для розвитку сталого 
сільського господарства. Тоді як за 20 років ЄС 
досяг у середньому 70% рівня збору тари.

Якщо у Вас накопилася тара виробників-учасників 
Проєкту, то необхідно:

Протягом 24 годин Ваша заявка буде надіслана 
оператору, який зв’яжеться з Вами для погодження 
дати та часу збору використаної тари. Після збору 
оператор надасть Вам усі необхідні акти збору.

Після реєстрації на сайті, у Вас з’явиться 
електронний кабінет, де Ви можете 
відслідковувати статус обробки заявок в режимі 
онлайн, а також визначати додаткові склади 
зберігання тари та відповідальних осіб. 

Збір і утилізація тари учасників Проєкту 
відбувається за рахунок виробників препарату. 

NB

Усього у декілька натискань Ви можете подати 
заявку на збір та утилізацію використаної тари 
за рахунок виробника. 

Більше не потрібно шукати контакти операторів, 
які мають ліцензію, та дізнаватися чи готові вони 
приймати тару конкретного виробника препарату. 

Ключові 8 виробників об’єдналися та створили 
максимально зручний та якісний сервіс, який 
відповідає усім міжнародним тенденціям                               
та екологічним стандартам.

agrovarta.org
Інноваційна платформа для утилізації тари 
світових виробників засобів захисту рослин.

Як це працює? Чому ми це робимо?

Зареєструватися 
на сайті 

agrovarta.org

Заповнити основні 
дані про розміщення 

та обсяги тари

Натиснути 
«Відправити 

заявку»

Натиснути 
«Створити заявку 

на утилізацію»

«Агро Варта» - це проєкт, який 
базується на загальновизнаній 

та ефективній системі 
розширеної відповідальності 
виробника, яка законодавчо 

закріплена Європейським 
Союзом як один із основних 

способів поводження з такими 
типом відходів. 


