ЯК РОЗДІЛЯТИ ВІДХОДИ
ПАПІР
Слід викидати
упаковку з паперу, картонні коробки,
картон (також гофрований)
каталоги, листівки, брошури
газети та журнали
шкільний та офісний папір,
друковані аркуші
зошити та книги
обгортковий папір
паперові пакети та мішки

Не слід викидати
паперові рушники та використані
гігієнічні серветки
лакований папір та папір з
покриттям з плівки
жирний або сильно забруднений
папір
картонні коробки з-під молока та
напоїв
паперові мішки для добрив, цементу
та інших будівельних матеріалів
шпалери
одноразові підгузки та інші гігієнічні
матеріали
жирні одноразові паперові пакети та
одноразовий посуд
одяг

МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА
Слід викидати
пластикові пляшки від напоїв, без кришечок
та зім’яті
кришечки, якщо вони не збираються окремо
в рамках благодійності
пластикову упаковку з-під харчових
продуктів
багатоматеріалову упаковку(наприклад,
коробки з-під молока та соку)
упаковка з-під засобів для чищення
(наприклад, пральних порошків),
косметичних засобів (наприклад, шампунів,
зубної пасти) тощо.
поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша
плівка
алюмінієві банки від газованої води та соку
консервні банки
алюмінієву фольгу
кольорові метали
кришки, кришки від банок

Не слід викидати
пляшки та ємкості з їх вмістом
пластикові іграшки
упаковки з-під лікарських
засобів та використані медичні вироби
упаковки з-під моторного масла
автозапчастини
відпрацьовані батарейки та акумулятори
банки та ємкості з-під фарб і лаків
відпрацьовані електронні прилади та
побутову техніку

СКЛО
Слід викидати
пляшки та банки з-під харчових
продуктів та напоїв (включаючи
алкогольні напої та рослинну
олію)
скляну упаковку з-під
косметичних засобів (якщо вона
виготовленане з кількох постійно
з'єднаних матеріалів)

Не слід викидати
кераміку, горщики, порцеляну,
фаянс, кришталь
скло для окулярів
термостійке скло
підсвічники з вмістом
воску
лампочки та
люмінесцентні лампи
фари
упаковку з-під для ліків,
розчинників, моторних масел
дзеркала
вікна та армовані склопакети
екрани телевізорів та лампи
термометри та шприци

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ
Слід викидати
відходи від фруктів та овочів
(включаючи лушпиння тощо)
гілки дерев і чагарників
скошену траву, листя, квіти
тирсу і кору дерев
непросочену деревину
залишки харчових продуктів

Не слід викидати
кістки тварин
харчову олію
тваринні відходи
вугільну золу
ліки
просочену деревину
ДСП і МДФ плити
землю та каміння
інші комунальні відходи
(включаючи небезпечні відходи)

