СОРТУЙТЕ ВІДХОДИ – АЛЕ РОБІТЬ ЦЕ
ПРАВИЛЬНО!

Органічні
відходи
Це органічні відходи

Побутові
відходи
Це побутові відходи

Кухонні відходи (наприклад, залишки їжі, кавові
фільтри,

Підгузки, гігієнічні прокладки, бинти,

чайні пакетики та коробки для яєць), садові

порцеляна та

відходи

кераміка в невеликих кількостях, лампочки (крім

(наприклад, трава, листя, бур’яни, коріння та

енергоощадних лампочок), мішки для пилососів,

гілки),

сміття від підмітання вулиць, шпалери, дитячі

серветки, кухонний папір, забруднені паперові

іграшки, наповнювач для котячого туалету,

пакети для фруктів, овочів і хлібобулочних

недопалки, холодний попіл, носові хустинки,

виробів, а також

паперові рушники з лікарських кабінетів,

підстилка для дрібних тварин на основі дерева

одноразові стаканчики тощо.

старімедикаменти в невеликих кількостях, вата,

Паперові
відходи
Це паперові відходи
Чисті газети, журнали, проспекти,
каталоги, картонні коробки, картон,
письмовий папір, конверти, книги (але без
тканинних чи текстильних обкладинок, які
утилізуються разом із побутовими відходами)
тощо.

Це не паперові відходи!
Шпалери, підгузки, коробки від напоїв, паперові

або паперу тощо.

носові хустинки, паперові рушники, серветки,

Це не органічні відходи!

кухонний папір, папір для випічки, папки для

Попіл, поліетиленові пакети, підгузки, пакети для

Це не побутові відходи!

пилососа,
сміття, недопалки, рідкі харчові відходи

Батарейки, будівельне сміття, електронні

(наприклад, супи та соуси), наповнювач для

пристрої,

котячого туалету, фекалії

шкідливі речовини, рідини або ємності з

м’ясоїдних тварин, пісок для птахів, паперові

рідинами будь-якого виду тощо.

документів, квитанції з термопаперу, папір для
шніцелів, картонна упаковка для яєць тощо.

рушники, комерційні харчові відходи, придатні
для компостування пластикові пакети тощо.

Скляні
відходи
Це скляні відходи

Жовтий мішок/контейнер
Це викидати в жовтий мішок
Торгова упаковка з пластику (наприклад, з-під

Металобрухт
Це металобрухт

Одноразові скляні пляшки, одноразові та

йогуртів,пляшки для мийних засобів, фольга),

консервні банки тощо.

металу

(наприклад, каструлі), духові шафи без

(жерстяні й алюмінієві банки, кришки і

облицювання

гвинтові кришки, алюмінієві обгортки та

і мастила, масляні баки в розрізаному вигляді,

фольга) і полімерних матеріалів (наприклад,

велосипедні рами, диски без шин, каркаси ліжок

картонна упаковка

без рам, ванни тощо.

Це не скляні відходи!
Бляшані банки, склянки, кришки, порцеляна,

з-під напоїв). Упаковка має бути порожня, тобто

кераміка, фаянс, лампочки, віконне скло,

без вмісту. Для консультацій, замовлення

вогнетривке скло, дзеркала, акваріуми, скляні

контейнерів і рекламацій звертайтеся у фірму

миски тощо.

REMONDIS, тел.: 0800 12 23 255

Зверніть увагу!

Це не викидати в жовтий мішок!

Бляшані банки та кришки не слід викидати в
контейнер для скляних відходів. Викидайте
їх у жовтий мішок/контейнер!

Підгузки, пластикові предмети, як-от дитячі іграшки,
пластикові ванни, тапочки для ванни, вішалки,
брудна упаковка, будівельний полістирол тощо.

Усі металеві побутові предмети

Це не металобрухт!
Електричні й електронні прилади будь-якого
виду,
холодильники та морозильні камери,
автозапчастини тощо
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