
Ваш посібник із сортування сміття 

Залишкові відходи 

• Чіпси та кавові пакети

• Підгузки

• Фламінго

• Котячий туалет

• Лотки для м'яса

• Коробки для молока

та соку 

• Пластикові пакети

• Брудна упаковка

• Чорний пластик

• Подарункова

упаковка 

• Лотки для піци

Ні: батарейкам, енергозберігаючим лампочкам, мастилу та хімікатам (здавати на переробку).

ПРИМІТКА. Залишки відходів повинні бути в поліетиленовому пакеті, перш ніж вони потрапили в

контейнер для сміття, пакет повинен бути закритий.

Ви повинні покласти батареї на кришку сміттєбаку в прозорому пластиковому пакеті. Тоді сміттєвоз

забирає їх в день спорожнення.



Харчові відходи 
 

• Харчові відходи – варені чи сирі  

• Використані паперові рушники 

• Хліб і тістечка 

• Риба і риб'ячі кістки 

• Фрукти та овочі 

• Каші, крупа і макарони 

• Кавові фільтри та чайні пакетики 

• М'ясо 

• Яєчна шкаралупа 

Ні: підгузкам, садовим відходам, 

котячим наповнювачам і срібній 

фользі. 

ПРИМІТКА: харчові відходи повинні бути в поліетиленовому пакеті, перш ніж вони потрапили в 

контейнер для відходів, пакет повинен бути закритий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метал, скло, твердий пластик 
• Склянки 

• Підставка для свічок 

• Скляні пляшки 

• Банки та банки з варенням 

• Металева кришка 

• Упаковка для зберігання від 

 наприклад тістечка, винограду,   

морозива 

• Пластикові пляшки та банки 

• Флакон з шампуня 

• Банки від пива та газованої води 

Ні: м'якому пластику, чіпсам і 

кавовим пакетам, кераміці, 

лоткам для м'яса, поліетиленовим пакетам, пластиковим квітковим горщикам, порцеляні, 

загартованому та вогнетривкому склу, цвяхам та шурупам, упаковкам для масла, 

балончикам, чорному пластику, лампочкам, фарбі, балончикам 

з небезпечними речовинами, що містили побутовий спирт, 
засіб для очищення каналізації тощо. 

ПРИМІТКА: Пам’ятайте, що упаковка повинна бути спорожненою, видимою 

чистою і без залишків. 

 
 
 
 
 
 



папір 
 

• Газети, журнали та оголошення 

• Листи та конверти 

• Брошури 

• Ксерокопії 

• Картон 

• Папір для письма та малювання 

• Телефонні книги 

Ні: картонним коробкам, гофрокартону, підносам для піци. 

 


