
 
Допомагає компаніям, споживачам та громадам 
заробляти та очищати довкілля  
у соціально привабливій формі 
 

 
 
IT-команда W2V Eco Solutions  вбачає потенціал від користі моделі “циркулярної” економіки для 
виробників та компаній, що використовують пластик для упаковки - PET-пляшки для вторинного 
використання у виробництві, а також споживачів та місцевих громад - як економічну цінність від 
сортування. 
 
Верховною Радою України прийнято на розгляд 2 законопроекти: 

1. про управління відходами, що передбачає розширену відповідальність виробника за 
приймання, транспортування, переробку та утилізацію відходів. 

2. про оподаткування операцій з крипто активами, які відкривають нові економічні можливості 
для ринку відходів та стають легалізованими активами з податковими пільгами - не є об'єктом 
оподаткування податком на додану вартість та 5% ставка податку на доходи для фізосіб. 
 

BeEco  - це перша блокчейн еко-платформа, яка фінансово зацікавлює споживачів, 
громади та компанії генерувати криптовалюту (токени W2V) прямо з пластикових відходів 
(PET-пляшок) у довкіллі, заохочуючи їх за допомогою соціальної гри, що доповнює стиль життя. Токени 
використовуються у якості розрахунку за сировину та юніти у системі лояльності для компаній та 
мають більшу економічну цінність, ніж гроші, завдяки цільовій вигоді для різних категорій 
мешканців громади.  
 
Принципи залучення до екоруху у мобільному 
додатку: 

● Кожен має відчути значну роль у порятунку 
довкілля від сміття 

● Споживач винагороджується фінансово та 
соціально - у залежності від стилю життя та 
потреб. Наприклад, бонуси на ігри для дітей, 
або кава. 

● Принцип колективних зусиль у громаді 
 
Додаток BeEco повертає економічну цінність 
пластиковим відходам та налагоджує зв`язок для 
програми лояльності між виробником та 
споживачем, а також надає громадам можливість 
для колективного збору відходів для 
соціальних та благодійних проектів. 

 
Дошка оголошень - біржа з продажу/обміну 
відходів, що залучає: 

1. виробників 
2. споживачів 
3. кур`єрів 
4. місцеві громади 

 
 

 



 
 

Екосистема W2V Eco Solutions 

 
 

Розумний контейнер Блокчейн та штучний інтелект Використання дронів 

1. Створення зв`язку між 
мобільним додатком 
BeEco та PET-пляшкою, 
що викидається  

2. Просте технологічне 
рішення для системи 
обліку споживачів 

3. Мінімальна вартість 
системи та елементів 
живлення 

1. Блокчейн як рішення з 
контролю та управління 
відходами у 
“циркулярній” економіці 

2. Передбачення для 
оптимального 
розташування 
сортувальних 
контейнерів у місті 

3. Інтеграція з системою 
Smart City 
 

1. Моніторинг екологічної 
ситуації у місцевості із 
забруднення сміттям 

2. Система попередження 
та виявлення 
нелегальних 
сміттєзвалищ 

3. Аналіз зібраних даних 
для створення бази 
аналітики. 

 

З питань партнерства та ЗМІ 
eco@w2v.io 

 
www.ua.w2v.io 
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