
 

пляшки та банки з-п�д харчових
продукт�в та напоїв (включаючи
алкогольн� напої та рослинну
ол�ю)

скляну упаковку з-п�д
косметичних засоб�в (якщо вона
виготовлена не з к�лькох пост�йно
з'єднаних матер�ал�в)

керам�ку, горщики, порцеляну,
фаянс, кришталь
скло для окуляр�в
термост�йке скло
п�дсв�чники з вм�стом

лампочки та 

фари
упаковку з-п�д для л�к�в,
розчинник�в, моторних масел
дзеркала
в�кна та армован� склопакети
екрани телев�зор�в та лампи
термометри та шприци

Сл�д викидати

Не сл�д викидати

     воску

     люм�несцентн� лампи

 

упаковку з паперу, картонн� коробки,
картон (також гофрований)

каталоги, лист�вки, брошури
газети та журнали
шк�льний та оф�сний пап�р,
друкован� аркуш�
зошити та книги
обгортковий пап�р
паперов� пакети та м�шки

паперов� рушники та використан�
г�г�єн�чн� серветки
лакований пап�р та пап�р з
покриттям з пл�вки
жирний або сильно забруднений
пап�р
картонн� коробки з-п�д молока та
напоїв
паперов� м�шки для добрив, цементу
та �нших буд�вельних матер�ал�в
шпалери
одноразов� п�дгузки та �нш� г�г�єн�чн�
матер�али
жирн� одноразов� паперов� пакети та
одноразовий посуд 

одяг

Сл�д викидати

Не сл�д викидати

 

пластиков� пляшки в�д напоїв, без кришечок
та з�м’ят�
кришечки, якщо вони не збираються окремо
в рамках благод�йност�
пластикову упаковку з-п�д харчових
продукт�в
багатоматер�алову упаковку(наприклад,
коробки з-п�д молока та соку)

упаковка з-п�д засоб�в для чищення
(наприклад, пральних порошк�в),

косметичних засоб�в (наприклад, шампун�в,
зубної пасти) тощо.
пол�етиленов� пакети, м�шки, пакети, �нша
пл�вка
алюм�н�єв� банки в�д газованої води та соку
консервн� банки
алюм�н�єву фольгу
кольоров� метали
кришки, кришки в�д банок

пляшки та ємкост� з їх вм�стом
пластиков� �грашки
упаковки з-п�д л�карських 

упаковки з-п�д моторного масла
автозапчастини
в�дпрацьован� батарейки та акумулятори
банки та ємкост� з-п�д фарб � лак�в
в�дпрацьован� електронн� прилади та
побутову техн�ку

Сл�д викидати

Не сл�д викидати

    засоб�в та використан� медичн� вироби

 

в�дходи в�д фрукт�в та овоч�в
(включаючи лушпиння тощо)

г�лки дерев � чагарник�в
скошену траву, листя, кв�ти
тирсу � кору дерев
непросочену деревину
залишки харчових продукт�в

к�стки тварин
харчову ол�ю
тваринн� в�дходи
вуг�льну золу
л�ки
просочену деревину
ДСП � МДФ плити
землю та кам�ння
�нш� комунальн� в�дходи
(включаючи небезпечн� в�дходи)

Сл�д викидати

Не сл�д викидати

ЯК РОЗДІЛЯТИ ВІДХОДИ
ПАПІР МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА
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БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ
 

 


