
Прозорість 

інформації про 
відходи



Близько 96%

відходів в 

Україні 

опиняються на 
полігонах

Рівень переробки 

та рециклінгу один 
із найнижчих у світі

Дані щодо 

відходів 

недоступні 
громадськості

Публікуються у 

форматах, які 

ускладнюють 

використання та  
аналіз

Проблема Критично низький 

рівень циркулярності



Близько 96% 

відходів в Україні 
опиняються на 

полігонах

Рівень переробки та 
рециклінгу один із 
найнижчих у світі

Дані щодо відходів 
недоступні 

громадськості

Публікуються у 

форматах, які 
ускладнюють 

використання та  
аналіз

Збільшення 
рецинлінгу

Безпечніша 
утилізація

Зменшення 
сміттєзвалищ

Якість 
послуг

Валідація 
даних

Рішення WUA надає дані



Перша в Україні

платформа для 

розумного знаходження 

партнерів у сфері 

управління відходами 

на основі відкритих 

даних



Генератори відходів
Переробники

Уряд

Потік інформації про відходи дуже взаємопов`язаний



Ми єднаємо клієнтів у Marketplace

Комісія за транзакції від 0,085 до 0,17 %, між 
генераторами та переробниками відходів

Певний тип відходів

Генератори 
відходів

Переробники



Ми єднаємо клієнтів у Marketplace

Комісія за транзакції між генераторами відходів та 
консалтинговими компаніями

Консалтинг

Генератори 
відходів

Консалтингові 
компанії



Ми надаємо Агрегатор даних для громад і 

продаємо дані

Обов'язкові та історичні 

дані про відходи

Підписка на рік



П

Як виглядає платформа



підписка, 

комісія з транзакцій

Інші платні послуги

# громад в Україні

# великих генераторів відходів

# маленьких генераторів відходів

1 469 +

5 000+

20 000+

Ринок потребує рішень



Що ми будемо роботи разом у 2023?

Інформаційний 
аудит

(~ 3 місяці)

Збір та аналіз

даних щодо 

відходів

Комунікація

- Міжнародна

– Національна

- Регіональна

- Місцева



Що потрібно від Вас?

Представники з трьох напрямків:

• - відповідальні за відкриті дані 🔓 ;

• - відповідальні за відходи ♻️;

• - відповідальні за інвестиції (економіка) 📈.
Графік наших зустрічей. 

• Особисто та онлайн.



П

Що стане результатом роботи?

Підбір/формування 

інвестиційних проектів

Сформовані обов`язкові набори даних, 

згідно постанови КМУ №835:

• Результати інформаційного аудиту;

• Дані про місцезнаходження 

комунальних контейнерів (за 

категоріями), контейнерних  

майданчиків, місць прийому 

небезпечних відходів, вторинної 

сировини;

• Дані про місцезнаходження 

комунальних об’єктів управління 

відходами, їх площі та обсяги 

надходжень



Андрій Гнап
CEO

Дмитро 
Матушевський

CTO

Світлана Божеску
CPO

Наша команда
Заснована 2019

Intecracy 
Group*

• * 41 у списку найбільших 
IT компаній України.

723+ технічних фахівці



Khmelnytsky Regional Council

Партнери

Ministry of 

Environmental 

Protection of Ukraine Khmelnitsky 

Regional Council

Eggersmann Ukraine

Association of Industrial 
Automation of Ukraine

NoWasteUkraine

TechUkraine




