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Мережа супермаркетів NOVUS активно підтримує екологічні ініціативи, розвиває напрямок 

збереження довкілля, одним із нових проектів 2021 року в компанії стали міні-станції для 

сортування відходів у магазинах. Ми запропонували усім нашим гостям стати частиною 

важливої справи, встановивши у березні 2021 року сортувальні локації у мережі. В кожному 

магазині ви можете бачити декілька спеціальних контейнерів - окремо для скла, паперу, пластику 

та інших відходів, де можна залишити вироби із вказаних матеріалів.  

Окрім проекту, до якого Новус заохочує клієнтів, існує внутрішнє сортування, яке запровадили 

ще у 2008 році. Згодом його вдосконалювали, розширювали лінійку позицій, наразі на переробку 

віддається 15 видів вторсировини. А це близько 250 тонн на місяць, і 3 000 000 кілограмів на рік. 

У NOVUS є спеціальні інструкції для співробітників компанії, де пояснюється як сортувати, куди 

покласти відходи.  

Також у мережі з 2013 року, коли це ще не було мейнстрімом, було прийнято важливе екологічне 

рішення - працювати із пакетами, період розкладу яких набагато менший звичайних 

поліетиленових аналогів – всього 3 роки, у той час, коли звичайний розкладатиметься понад 100 

років.  

Щодо нового закону, то ми підтримуємо нововведення, які дозволять зберегти нашу планету 

чистою. Тож, до кінця грудня 2021 ми вводимо у продаж пакети понад 50 мікрометрів, а також 

біопакети з крохмалю в прикасовій зоні. Оскільки в Україні існує проблема з біологічною 

сировиною (крохмалем) та виробником відповідних пакетів, виникає дефіцит біологічних 

пакетів. Ми плануємо закупівлю біопакетів, і готуємось до масштабного постачання у магазини 

мережі в кінці грудня 2021, а наразі - 10.12 ми отримаємо невеликі партії.  

З 10 грудня 2021 року в нас відбудуться зміни у всіх магазинах мережі: свіже м'ясо, рибу та 

продукти з них, сипучі продукти, корм для тварин – фасуватимемо у надтонкі пакети до 15 

мікрометрів, згідно із законом. Іхня вартість складатиме 10 копійок за шт., до тих пір, поки 

Кабінет Міністрів не затвердить нових нововведень стосовно ціни. Для овочів, фруктів, вагових 

цукерок – у міру постачання партій будемо пропонувати надтонкі пакети до 15 мікрометрів, а 

також біологічні пакети. Біля овочів та фруктів розміщені еко-сітки для зручності покупців – це 

гідна альтернатива.  

У продажу в наших магазинах вже довгий час є функціональні багаторазові еко-сумки, склад 

яких потішить небайдужих - з бавовни, поліестеру, у планах джутові; а також паперові пакети, 

які зовсім не шкодять навколишньому середовищу.  

Також, ми підтримуємо правильну утилізацію батарейок. Тому в нашій компанії цього року 

прийняли одне з найважливіших рішень щодо поліпшення екологічної ситуації – долучитись до 

ініціативи громадської організації «Батарейки, здавайтесь», встановивши спеціальні контейнери 

для збору використаних батарейок в наших магазинах.  

NOVUS реалізує європейську модель розширеної відповідальності виробника, залучивши для 

спільного фінансування екологічної утилізації батарейок бренди-імпортери батарейок: VARTA, 

Duracell, Panasonic і Наша Сила.  

 

 

 

 

 


