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База відходівПередмова

Залишайтеся в… обігу! Переробляйте 
якомога більше вторинної сировини!
Два найважливіші екологічні принципи: не витрачати ресурси та обмежувати 
утворення відходів!  Але вони постійно утворюються і будуть утворюватися. Ось 
чому для суспільства так важливо відповідально поводитися з відходами. Що це 
означає? По-перше, саме дії кожного з нас дозволяють максимально переробляти 
вторинну сировину та біовідходи, щоб вони могли продовжувати циркулювати та 
використовуватися з користю. По-друге, це обмеження використання природних 
ресурсів планети. Нарешті, по-третє, це передача нестандартних і небезпечних 
відходів на утилізацію в рамках професійних послуг, щоб гарантувати безпечне для 
довкілля та людей поводження з ними.    

У цьому всебічно допоможе Словник сортування, підготовлений містом Гданськ та 
Утилізаційним підприємством. Кожен день біля контейнерів чи сміттєвих баків поруч 
з нашим домом ми ставимо собі різні питання: як розділити пластик, куди викинути 
пакет від молока, куди подіти підгузки, кістки після їжі, що робити з використаними 
батарейками, куди викинути розбите дзеркало, зламаний велосипед, стару фарбу 
або пінопласт з упаковки нового холодильника? На кожен сумнів є відповідь. Просто 
перегляньте словник або скористайтеся програмою «Чисте місто Гданськ» у своєму 
телефоні.

Варто пам’ятати, що для досягнення позитивного екологічного ефекту мешканці 
та муніципальні підприємства, які займаються відходами, працюють разом. Це 
взаємодоповнення, без якого неможлива ефективна переробка вторинної сировини 
та компостування біовідходів. Як це виглядає на практиці? Мешканці Гданська 
сортують пластик у жовті контейнери та пакети. На наступному етапі спеціальні 
машини у сміттєсортувальному відділі Утилізаційного підприємства мають розділити 
їх на певні підкатегорії. В тому числі зелені, сині, безбарвні пластикові пляшки, 
плівки товсті та тонкі (кольорові, прозорі), пластик від продуктів побутової хімії. 
Переробці підлягає лише сировина, підготовлена таким чином. Весь процес – це 
спільна робота мешканців і техніки. Це було б неможливо без участі кожного з нас.  
На службі захисту навколишнього середовища та замкнутого обігу. 

Контейнери для відходів

База  
відходів

Передмова

метали  
і пластмаси

залишковий

папір

bio

Olga Goitowska  
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku 

Urząd Miejski w Gdańsku

Grzegorz Orzeszko  
Prezes Zakładu Utylizacyjnego  

w Gdańsku 

до аптеки

скло PSZOK

небезпечний
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

A

Авокадо

Автокрісло

Автомобільна камера

Автомобільний лак

Автомобільні килимки

Агроволокно

Аерозолі (із залишковим вмістом)

Аерозольна фарба

Азбест *

Азбестова плитка *

Акваріум

Аксесуари до комп’ютера 
(наприклад, миша)

Акумулятор / Акумуляторні батареї 
(батарейки)

Акумулятор для телефону

Акумулятор для ноутбука

Акумулятор 

Алмазний диск

Альбом для малювання

Алюмінієва банка

Алюмінієва драбина

Алюмінієва упаковка

Алюмінієва фольга після шоколаду

Алюмінієвий кухонний посуд 
(наприклад, каструля, сковорода)

Алюмінієвий лоток (чистий)

Алюмінієвий лоток з-під піци

Алюмінієвий пакет з-під супу

Алюмінієві гайки (для гвинтів)

Алюмінієві кришки з-під йогурту

Алюміній 

Ананас

Антиперспірант (порожня 
упаковка)

Апельсин (відходи)

Аркуші паперу

Армоване скло

Асфальт, руберойд *

Ацетон

Б

Уживані автомобільні шини

Бавовна

Багатоматеріальна упаковка

Багатофункціональний пристрій

Балясина - будь-якого типу

Бамбуковий килимок

Банан

Бандажі

Банка з-під кави (скло)

Банка з-під консервів (скляна)

Банка з-під корму

Банка з-під мармеладу (скляна)

Банка з-під напоїв

Банка з-під пива

Банка з-під фруктів або овочів

Банки з-під емульсії

Бачок унітаза (кераміка, пластик)

Бекон

Бетонна плита

Бетонний бій

Бетонний пил

Бинт

Бібліотечка

Бігос

Бідони з-під нафти 

Білизна

Бінокль

Біорозкладний пластик

Бітумна маса *

Бітумна плита *

Бітумна черепиця *

Бітумне покриття *

Блендер

Блістери від таблеток (порожні)

Блок для унітаза

Блоки живлення

Блокноти
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Блузка

Болти

Босоніжки

Брезент для покриття, напр., 
палива або садового басейну

Брикет 

Бринза

Брудна алюмінієва фольга

Брудна паперова серветка

Брудна упаковка

Брудна харчова плівка

Брудний одяг

Брудний папір

Брудний пластиковий пакет

Брудний, жирний папір

Бруківка

Брухт

Будівельна хімія

Будівельний полістирол

Будівельні відходи

Будівельні матеріали

Булка

Буряк

Бур’яни

Бутель для вина

Бюстгальтер

B

Валик для тиснення

Валіза

Ванільний цукор (без упаковки)

Ванна

Ванночка

Вапно (для штукатурного розчину)

Варена картопля

Варене м’ясо

Варений рис

Варення

Вата для перев’язування

Ватні диски

Ватні палички

Вафельниця

ВД40

Вежа РТБ

Велика картонна упаковка

Велосипед

Велосипедні шини та камери

Вентилятор 

Вершкове масло

В’єтнамки

Взуття

Використані паперові серветки

Використані рослинні олії

Викрутка

Вилка

Винна пробка (пробка, пластик)

Випрямляч

Вироби з глини

Витяжка кухонна

Відбивач

Відеомагнітофон

Відеопрогравач

Відерце пластикове з-під сиру

Відкривачка для банок

Відкривачка для вина (металева)

Відкривачка для напоїв

Відра з-під смоли

Відра з-під фарби (очищені)

Відходи з подрібнювача

Відходи після ремонту

Візок

Віконна рама

Віконне скло

Віконні жалюзі

Віконні рами

Вінок зі штучних квітів

Вінок із живих квітів

Вінчик
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Віск.

Вітражне скло

Вітрина

Вішаки

Внутрішні ролети

Вогнегасник

Водостічні жолоби

Водяний насос

Вологий картон

Вологий папір

Вологі серветки

Волосся

Воронка

Вугільний фільтр

Вушний апарат

В’язальна машина

Г

Газ для запальничок

Газети

Газова плита

Газонокосарка

Гайки типу twist

Галоген

Гальмівна рідина

Гамак

Гаманець

Ганчірка

Гаражні ворота

Гарбуз,

Гігієнічна прокладка

Гігієнічні товари

Гігієнічні хустинки (використані)

Гілки дерев (дрібно нарізані)

Гілки дерев, кущів

Гіпс

Гіпсокартон

Гіпсокартонна плита

Гірчиця (без упаковки)

Глазурована плитка

Глиняний горщик

Глобус

Годинники на батарейках та 
електронні

Голки від шприців

Горщик

Гофрокартон

Граблі (металевий елемент)

Гравій бетонний  
(з авто до 3,5 тонн)

Грамофон

Гранті

Гранулят пінополістиролу

Графітовий полістирол

Графічна карта 

Гребінь

Грейпфрути

Гриби

Гриль

Грілка, свічка

Груша

Губка для ванни

Губка для миття посуду

Губка оббивна

Губна помада

Гумка аптекарська

Гумка для волосся

Гумовий дощовик

Гумовий килимок

Гумовий м’яч

Гумовий шланг

Гумові матеріали

Гумові рукавички

Гумоліт

Ґудзики

Д

Датчик газу

Дверне скло

Дверні полотна
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Деко

Деко для запікання

Декодер супутникового 
телебачення

Деревина

Деревні стружки

Дерев’яна вішалка

Дерев’яна дошка

Дерев’яна підлога

Дерев’яна пісочниця з кришкою

Дерев’яний кошик для фруктів  
і овочів

Дерев’яний паркан

Дерев’яний піддон

Дерев’яний ящик

Дерев’яні підлогові панелі

Дерев’яні ящики

Дерен

Детектор диму

Джинси

Джойстик

Джутові мішки, напр. з-під  
екo-гороху

Дзеркало

Дзеркальце

Диван

Диван-ліжко

Диктофон

Динамік

Дискета

Диспербіт *

Дитяча соска

Дитячий візок

Дитячий килимок

Діркопробивач

Док-станція

Долото

Домашній кінотеатр

Домкрат

Донні відкладення ставка

Доріжка

Доріжка (килим)

Дорожнє ліжечко

Дошки

Дрібна електроніка

Дрібні пластикові іграшки

Дріжджі

Дріт (дрібний лом)

Дрова

Дротяна губка

Друкарська фарба

Друшляк (металевий)

Думка

Духовка

Душова кабіна

Дюралекс

E

Електрична бритва

Електрична гоночна траса

Електрична залізниця

Електрична зубна щітка

Електрична машинка для 
видалення кісточок

Електрична машинка для стрижки 
волосся

Електрична плита

Електрична розетка

Електрична точилка для ножів

Електричний бойлер

Електричний водонагрівач

Електричний інструмент

Електричний ліхтарик

Електричний нагрівальний 
прилад

Електричний обігрівач

Електричний тостер

Електричні банки

Електричні відходи

Електричні інструменти

Електричні медичні інструменти

Електричні та електронні іграшки

Електробритва
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Електрогітара

Електроніка

Електронний музичний 
інструмент

Електронні ваги

Електронні гаджети

Електроприлади

Електрочайник

Емальований кухонний посуд

Емульсійна фарба

Емульсії

Енергозберігаюча лампа

Енцефалограф

Етикетки

Є

Європіддон

Ємність зі смолою *

Ємність з-під  косметичного крему

Ємність з-під аерозолю  
(із залишками)

Ємність з-під аерозолю (металева)

Ємність з-під емульсії

Ємність з-під капсул для прання

Ємність з-під крему для взуття

Ємність з-під холодного асфальту

Ємності з-під рідини для миття 
скла

Ємності з-під розпилюваних 
засобів

Ж

Жаростійкий посуд

Жерстяний, емальований посуд 
кухонний - великий (наприклад, 
каструля, миска)
Жива ялинка (вирізка)

Жива ялинка (засохла)

Жир

Жирний картон на виніс (брудний)

Жирний папір

Жирний поліетиленовий пакет

Жолуді

Жорсткий пластик

Жорсткі диски

Жуйка

З

Затискач для волосся

Залишки матеріалів (кравецьких)

Залишки овочів і фруктів

Залишки сирих і варених овочів

Залишки супу

Залізо з бетоном

Запобіжник електроустановки

Зарядний пристрій

Зарядний пристрій для мобільних 
телефонів

Засіб для захисту деревини

Засклені дверні полотна

Затирка

Захищений конверт

Зварювальний апарат

Зволожувач повітря

Зелені частини рослин

Земля

Земля з-під квітів

Зів’ялі квіти і рослини

Змішувач для раковини

Змішувачі (для умивальників)

Змішувачі для ванної кімнати

Знищувач документів

Зношене електричне обладнання

Зношені автомобільні шини

Зношені малярні валики

Зношені малярні лотки та решітки

Зношені пензлі

Зошити

Зрізані квіти та вазони

Зубна нитка

Зубна паста

Зубна щітка

Зубочистки

Й

Йогурти - пластикова упаковка
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

І

Іграшки

Іграшки (без батарейок, 
електроніки)

Ігровий автомат

Ізоляція *

Ілюстрований журнал

Ілюстровані журнали (без 
обкладинки з пластику)

Імпрегнати

Індукційна плита

Інструменти

інсулін

Інформаційні буклети

Іржаві цвяхи

К

Кабачок

Кабелі

Кабель зарядного пристрою

Кабель навушників

Кавова та чайна гуща

Кавоварка

Кавомолка

Кавун

Календар

Калька

Калькулятор

Кальсони

Камера

Каміння

Каністра з-під промислової оливи

Канцелярський клей

Капсули від кави (з гущею)

Капуста

Каремат

Карнизи для штор

Карти без покриття

Картина

Картон лакований

Картонна коробка

Картонна коробка з-під серветок

Картонна упаковка

Картонна упаковка з-під вершків

Картонна упаковка з-під 
заморожених продуктів

Картонна упаковка з-під 
заморожених страв

Картонна упаковка з-під 
згущеного молока.

Картонна упаковка з-під іграшок

Картонна упаковка з-під ліків

Картонна упаковка з-під молока, 
соку - Tetrapak

Картонна упаковка з-під напоїв

Картонна упаковка з-під пахти 
(брудна)

Картонна упаковка з-під пюре

Картонна харчова упаковка

Картонна, жирна упаковка з-під 
піци

Картонний лоток (не жирний)

Картонні коробки

Картонні папки для документів

Картопледавка

Картопля

Картопля фрі

Картридж для кулькової ручки

Картридж

Картриджі для свічок

Касети: магнітофонні, VHS

Касетна стрічка

Каструля

Катетери

Качан

Каштани

Кварцовий годинник (після 
видалення батарейки)

Квасоля

Квашена капуста

Кебаб

Кераміка

Керамічна плитка

Керамічний вазон

Керамічні горщики з-під квітів

Керамограніт
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Кермо для відеоігор

Кесони

Кесони з пінополістиролу

Килим

Килимове покриття

Килимок

Килимок для ванної кімнати

Кисіль - упаковка, пакетик 

Кишеньковий календар  
(без плівкової обкладинки)

Кишеньковий ніж

Ківі

Кільце для плавання

Кімнатні рослини

Кінчик електричної зубної щітки

Кістки

Кістки тварин

Кістки, рештки риби

Кісточка з фруктів

Клавіатура

Клеєне скло

Клейка стрічка

Клейонка

Клеї

Клеї для плитки

Клепальний інструмент

Клінкерна цегла

Кліше

Книги без твердих палітурок

Книги в м’якій палітурці

Книги та зошити

Кнопка

Кнопкові батарейки

Ковбаса

Ковбасна плівка

Ковдри

Колготки

Колесо для нарізки піци

Колиска

Кольорові метали

Кольорові олівці

Комікси

Комод

Компактна люмінесцентна лампа

Комп’ютер

Комп’ютерна мишка

Комп’ютерні деталі

Комп’ютерні кабелі

Конверт з паперу та плівки  
(з віконцем)

Кондиціонер

Кондиціонер для волосся

Консерви - зміст

Консоль

Конструкція теплиці, тунелю  
з плівки (наприклад, труби, прути)

Контактні лінзи

Контейнери з-під кулінарних 
виробів

Коралі, намистини

Коректор

Коріння рослин

Корм для домашніх тварин

Корм для собак

Коробка з-під лампочки

Коробка з-під прального порошку

Коробка з-під сірників

Коробка з-під  сиру фета

Коробки від чаю

Коробки з-під піци (не жирні)

Коробки та картон, покриті 
алюмінієвою фольгою

Корпус газонокосарки

Косарка електрична

Косметична вата

Косметичний олівець

Kотлета

Котячий послід

Кошик для яєць (пінополістирол)

Кошик з пінополістиролу

Кравецький гачок
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Кравецькі обрізки

Кран

Крапельниця

Краплі (ліки)

Креветки

Крейда

Крейдяний папір

Крем для взуття

Крем для тіла

Кристали

Кришки від пляшок

Кришки з металевих банок

Кришки та ковпачки з пластику

Кріп

Крісло

Кружка керамічна, порцелянова

Крупи

Ксерограф

Ксерокс

Кукурудза

Кулінарний полістирол

Куртка

Куряче філе

Курячі яйця

Курячі кістки

Кухоль (скляний)

Кухонний комбайн

Кухонні пластикові щипці

Л

Лавка

Лак (морилка)

Лак для волосся (металева, 
порожня упаковка)

Лак для нігтів - упаковка

Лаки

Лакована книга 

Лаковане дерево

Ламінат із плівки

Ламінована (фольгована) візитка

Ламінована плита

Ламінований папір

Лампа

Лампи розжарювання звичайні

Лампочка

Лампочка перегоріла

Ластик

Латекс

Латексні рукавички

Латунь

Лежак для тварин

Леза для гоління

Лещата

Лижі

Лимон (відходи)

Лимонна шкірка

Листи

Листівки без покриття

Листовий метал

Листя

Лійка (пластикова)

Лінза з окулярів

Лінійка

Лінолеум

Ліпнина

Ліхтарик

Ложка

Лом чорних металів (дрібний)

Лопата (металева частина)

Лопата (металевий елемент)

Лосьйон для тіла

Лотки і фольга з-під м’яса

Льодяник

Люльки

Люмінесцентна лампа

Люпин

Люстра

Ляльки
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

М

Магніт

Магнітофон

Мазь (ліки)

Макарони

Малий емальований посуд  
(наприклад, каструля, сковорода, 
миска)
Маленькі пластикові іграшки

Маленькі шматочки дерева

Малярна стрічка

Малярська плівка

Манго

Маринований огірок

Маркер

Марля

Маршрутизатор

Масло моторне в упаковці

Мастика (відро, забруднене 
мастикою) *

Мастила (упаковка)

Матеріал

Матрац (пружинний, губковий, 
надувний)

Матрацний поролон

Mашина

МДФ

Меблі (дерев’яні, ротангові, 
металеві, пластикові)

Мелена котлета

Мережеве обладнання

Металева ємність з-під аерозолю

Металева клумба

Металева консервна відкривачка

Металева коробка

Металева підставка

Металева скарбничка

Металевий диск

Металевий стелаж

Металевий стрижень

Металеві гайки

Металеві ключі

Металеві труби

Металеві щипці для гриля

Мийка

Мийка високого тиску, karcher

Мило (в бруску)

Миска для собаки

Мідна труба

Мідь

Мікрохвильова піч

Міксер 

Мінеральна вата *

Мітла (головка)

Мішки з-під будматеріалів

Мішки з-під вугілля

Мішки з-під порошку

Мішки з-під розчину

Мішок для пилососа

Мішок з-під цементу

Мобільний телефон

Моделін

Мокра плівка

Мокрий кухонний рушник

Молоковідсмоктувач

Молоток

Молоток для м’яса

Молочні продукти

Монетний автомат

Монітор

Монтажна піна - тара

Морква

Морозиво на паличці

Морозильна камера

Мортадела

Мотика (металевий елемент)

Мох

МП3 плеєр

Музичні інструменти

Мул і водорості зі ставка

М’які іграшки
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

М’ясні обрізки

М’ясо

Н

Навушники

Нагрівальна плита

Нагрівач води

Наждачний папір

Накладки для ігрових приставок

Наклейки

Намет

Напилок

Насос

Настінний годинник (з вилученою 
батарейкою)

Настінний змішувач

Настінний календар

Недопалки (залишки сигарет)

Неонова лампочка

Нитки

Ніж

Ніж для гоління

Нітро, розчинник

Нічна лампа

Нічник

Ножиці

Ножиці для живоплоту

Ноутбук

Ношений одяг

O

Оббивка

Обігрівач «Farel»

Обігрівач конвекторний

Обрізки з точилки

Обрізки і шкірка овочів і фруктів

Обрізки ковбасних виробів

Обрізки свічок

Овочі з бульйону

Огірок

Огорожа

Одноразова бритва

Одноразова полістирольна 
упаковка

Одноразові підгузники

Одноразові пластикові стакани

Одноразові столові прибори

Одяг

Олівець

Олійна фарба

Олія гідравлічна в пакетах

Олія після смаження

Оргскло

Освіжувач повітря

Офісний папір

Офісний стілець

Очищувач

П

Пакет з-під рису

Пакети обшиті алюмінієвою 
фольгою

Пакетик з-під порошкового супу

Пакувальна плівка (стрейч  
плівка)                                       

Пакувальне скло

Пакувальний папір

Палиця

Паличка від морозива (дерев’яна)

Палички для чищення вух

Пальто

Пам’ять RAM

Пам’ять USB

Панірувальні сухарі

Панчохи

Паперова сумкадля покупок

Паперова упаковка з-під ліків

Паперова упаковка з-під масла, 
маргарину

Паперова упаковка з-під сиропу

Паперовий екструдат

Паперовий конверт

Паперовий пакет з-під 
кондитерських виробів

Паперовий рушник
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Паперовий стаканчик

Паперові ламінати

Паперові пакети та мішки

Паперові сухі рушники

Паперові пакети (з-під матеріалів)

Папір

Папір для сніданку

Папір з фольгою

Папір з-під м’яса/ковбаси

Папір з-під сала

Папір лакований

Папір пакувальний (сірий)

Папір сухий, без жиру

Папка

Парасоля

Паркан

Пастель

Патрон для запальнички

Паштетівка

Паяльник

ПВХ панелі для підлоги

ПВХ плівка для басейну

ПВХ покриття

ПВХ труба

ПВХ-пляшка

Пекарська форма

Пеленальний столик

Пемза

Пензлик малярний

Пензлі

Пергаментний папір (жирний, 
брудний)

Пергола (решітка)

Персики

Пестициди

ПЕТ-пляшка з-під напоїв

Петрушка

Печатки

Пилка

Пилосос

Письмовий стіл

Підгузники

Піддон для душу

Піддони з пінополістиролу

Підкладка під килимові покриття

Підкова

Підлогове покриття

Підлогові панелі

Піднос з-під м’яса

Підшипники

Піна будівельна

Піна для гоління (металева, 
порожня упаковка)

Пінопласт для захисту побутової 
техніки, електроніки, ПК

Пінопласт фольгований

Пінополістирол з побутової 
техніки

Пінополіуретан *

Піскоструминний апарат

Пісок

Пісок з лотка

Плавка вставка

Плавки

Плакат (плівковий)

Плакати

Планка кутова

Планшет

Пластикова (ПП) упаковка з-під 
чіпсів

Пластикова або ПВХ вагонка

Пластикова вішалка для одягу

Пластикова дошка для різання

Пластикова запальничка

Пластикова іграшкова машина

Пластикова коробка з-під 
морозива (чиста)

Пластикова миска

Пластикова панель

Пластикова планка

Пластикова пляшка з-під вітамінів

Пластикова пляшка з-під 
гірчиці 



28 29

метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Пластикова пляшка з-під йогурту

Пластикова пляшка з-під кетчупу

Пластикова пляшка з-під кефіру

Пластикова пляшка з-під крапель

Пластикова пляшка з-під ліків

Пластикова пляшка з-під лосьйону 
для ванни

Пластикова пляшка з-під 
майонезу

Пластикова пляшка з-під молока

Пластикова пляшка з-під напоїв

Пластикова пляшка з-під рідини 
для підлог 

Пластикова пляшка з-під рідини 
для прання

Пластикова пляшка з-під сиропу

Пластикова пляшка з-під таблеток

Пластикова пляшка з-під 
шампуню для волосся

Пластикова ручка

Пластикова сітка

Пластикова упаковка

Пластикова упаковка з-під 
косметики

Пластикова упаковка з-під 
макаронів

Пластикова упаковка з-під 
паличок

Пластикова упаковка з-під 
прального порошку

Пластикова упаковка з-під 
тортильї

Пластикова упаковка з-під 
чистячих засобів

Пластикова харчова упаковка

Пластикова пляшка  з-під рідкого 
мила

Пластикове відро з-під квашеної 
капусти

Пластикове відро:

Пластиковий бідон

Пластиковий контейнер

Пластиковий контейнер з-під 
йогурту

Пластиковий контейнер з-під 
сметани

Пластиковий кошик для овочів  
і фруктів

Пластиковий молоток

Пластиковий пакет з-під молока

Пластиковий піднос

Пластиковий стіл

Пластиковий файл для документів

Пластикові гайки

Пластикові іграшки без 
електроніки

Пластикові кубики

Пластикові одноразові тарілки

Пластикові пазли

Пластикові пакети

Пластикові пляшки з-під напоїв

Пластикові пробки

Пластикові садові меблі

Пластикові та дерев’яні двері

Пластилін

Пластир

Пластмасові іграшки

Плетені вироби з лози

Плетені вироби з лози (дрібні)

Плита газово-електрична

Плита ДСП

Плита МДФ

Плита меблева

Плити з деревини

Плити з етерніту *

Плитка для підлоги

Плитки

Плівка будівельна (брудна)

Плівка з плівкових тунелів 
(теплиці, покритої плівкою)

Плівка з упаковки.

Плівка зі зварної упаковки

Плівка зі ставків

Плівка з-під ковбасних виробів

Плівка пакувальна для меблів

Плівкова обкладинка для 
блокнота

Плінтус

Плоскогубці

Плюшеві іграшки

Пляжний м’яч

Пляшка з-під вина (скляна)

Пляшка з-під води (скляна)

Пляшка з-під засобу Ajax 
(порожня)

Пляшка з-під засобу Domestos 
(порожня)
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Пляшка з-під засобу Kret 
(порожня)

Пляшка з-під засобу для 
видалення накипу (порожня)

Пляшка з-під засобу для 
видалення цвілі (порожня)

Пляшка з-під засобу для миття 
вікон (порожня) 

Пляшка з-під засобу для миття 
скла

Пляшка з-під засобу для 
пом’якшення білизни

Пляшка з-під засобу для чищення 
оббивки (порожня)

Пляшка з-під миючого засобу

Пляшка з-під молочка для 
очищення

Пляшка з-під моторної оливи

Пляшка з-під промислової оливи

Пляшка з-під рослинної олії 
(скляна)

Пляшка з-під туалетної рідини 
(порожня)

Пляшка, упаковка з-під хімікатів

Пляшки з-під миючих засобів 
(порожні)

Побутова техніка

Побутова техніка, 
Електрообладнання

Повітряний фільтр

Подарунковий пакет 
(декоративний)

Подарунковий папір

Подовжувач

Подовжувач живлення

Подрібнені гілки

Подрібнювач

Подушечка для полірування 
(косметична)

Подушка

Покрівельне покриття  
з азбестом *

Покрівельний толь для 
термозварювання *

Полиця (пластикова, дерев’яна)

Поліетиленовий пакет

Поліетиленовий пакет з-під 
підгузників

Поліетиленові ламінати

Поліетиленові мішки з-під добрив

Поліетиленові пакети

Полімерні плити

Полістирол з-під іграшок

Полістирол з-під упаковки меблів

Полістирольна коробка з-під їжі 
на винос

Полотно

Полотно пили

Помада

Помело

Помідори

Пончик

Попіл з гриля, вогнища

Порожні пластикові ампули від 
ліків

Порожні пластикові пляшки з-під 
косметики

Порожній газовий балон

Порожня пластикова запальничка

Порожня упаковка з-під таблеток

Порцеліт

Порцеляна

Порцеляна розбита

Порцелянова ваза

Посудомийна машина

Поштовий папір

Пояс

Пральна

Пральний порошок

Праска

Прасувальна дошка

Презерватив

Прилади кондиціонування

Принтер

Пристрій для перемелювання

Пробка

Програвач CD / DVD / Blu-ray

Прозора плівка (чиста)

Прокладка

Промокальний папір

Просочена деревина

Простирадло

Прострочена косметика

Прострочені ліки

Пудра

Пульт дистанційного керування
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Пухирчата плівка

Р

Радіатор

Радіо

Радіоелектроніка

Радіоприймачі

Рама

Редиска

Рекламна папка (у плівці)

Рекламний бюлетень без 
покриття

Ремоска

Рентгенівська плівка

Риба

Рибна паста

Розбита банка

Розбите скло

Розетка

Розпірний басейн

Розпушувач - упаковка, пакет

Розріджувачі фарб

Розсада (без горщика)

Розчин

Розчинники та їх упаковка

Ролети

Роликові ковзани

Рослина

Рослини з корінням

Рослинний маргарин

Рослинні залишки

Ртутна лампа

Рукавички

Рукавички гумові

Рулон з-під туалетного паперу, 
паперових рушників

Ручка дерев’яна

Ручна м’ясорубка

Рушники

Рюкзак

C

Садова гойдалка

Садова кора

Садова парасолька

Садовий басейн (згорнутий)

Садовий вітряк

Садовий інструмент (металевий)

Садовий шланг

Сажа

Сайдинг

Сало

Сантехніка

Свердлильний верстат

Свердло

Светр

Свинцево-кришталеве скло

Світлодіодна лампочка

Світлодіодна стрічка

Свічка керамічна

Свічки

Святкове деревце (порізане)

Сигарети

Сигаретний попіл

Силікон

Синтезатор

Сирий рис

Ситечко кухонне

Сифонні картриджі

Сіно

Сірники

Сітка з-під фруктів (пластикова)

Сітка огороджувальна  
(з покриттям, пластик)

Скакалка

Скальпель

Сканер

Скатертина

Скатертина з плівки

Скейтборд
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Скло для окулярів

Скловата *

Склоочисники

Скляна пляшка з-під вітамінів

Скляна пляшка з-під крапель

Скляна пляшка з-під ліків

Скляна пляшка з-під напою

Скляна пляшка з-під сиропу

Скляна пляшка з-під таблеток

Скляна пляшка

Скляний горщик

Скляний плафон

Скляний посуд

Скляні банки без вмісту

Скляні вази

Скляні кухлі

Скляні полиці

Склянка (термостійка)

Сковорода

Скретч-карта

Скутер

Слайсер струнний

Смалець

Смартфон

Содова лампочка

Соковижималка для цитрусових

Солома

Соломинка для напоїв

Сонячні панелі (панелі 
фотовольтаїчні)

Сорочка

Сосиска

Спальний мішок

Спінений матеріал

Спортивне обладнання з 
електричними або електронними 
деталями
Спрей

Спрей для волосся (металева, 
порожня упаковка)

Спрей для чищення шин

Стакан з-під пахти

Стакан з-під сметани

Стара лампочка

Степлер

Стиснене повітря (металева, 
порожня упаковка)

Стіл

Стілець пластиковий

Стільниця

Стільці

Стінові панелі

Столик

Столове скло

Столовий посуд

Столові металеві прибори

Столові пластикові прибори

Стрічка

Стрічки з квітів

Сукня

Супорекс

Супрема/ цементно-стружкова 
плита

Супутникова антена

Сушарка для випраних речей

Суші

Сушка для одягу

Сушка для посуду (металева)

Т

Таблетки

Табурет

Таз

Тампон

Тампони

Тапочки

Тапчан

Тачка

Текстиль

Телевізор

Телефона картка

Теплоізоляційна вата *

Теракота
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Теракотовий вазон

Тераріум

Терка

Терка для ніг

Терка полістирольна

Термінал

Термометр безконтактний /
електронний

Терморегулятор

Термос

Термостат

Термостійке скло

Тесак

Тест-смужки для глюкометра

Технічний блок

Тирса з-під тварин

Тістечко

Тканинна сумка

Толь *

Тонометр

Торт

Торф

тостер

Точилка

Трава

Трансформатор

Тріпачка дротяна

Труба пилососа

Туалетна щітка

Туалетний бачок

Туалетний столик

Туба з-під канцелярського клею

Туба з-під мазі

Тумбочка

Туш для вій

Тюбик з-під зубної пасти

Тюбик з-під фарби для волосся

У

Умивальник

Уніформа

Упаковка з-під сигарет (без 
фольги)

Упаковка CD-дисків

Упаковка з плівки зі здатністю  
до біодеградації

Упаковка з фольги з-під м’яса

Упаковка з-під  Pronto (в спреї)

Упаковка з-під аерозолів  
(із залишковим вмістом)

Упаковка з-під аерозолів 
(металева, порожня тара)

Упаковка з-під батончика

Упаковка з-під вологих серветок

Упаковка з-під дистильованої 
води

Упаковка з-під заморожених 
продуктів пластикова

Упаковка з-під засобу для 
накачування пробитої шини

Упаковка з-під капсул для прання

Упаковка з-під касет

Упаковка з-під китайської їжі

Упаковка з-під ковбасних виробів

Упаковка з-під косметики (скляна)

Упаковка з-під крему (пластикова)

Упаковка з-під крему (скляна)

Упаковка з-під мастики *

Упаковка з-під овочів

Упаковка з-під ополіскувача для 
шин

Упаковка з-під отруйних речовин

Упаковка з-під печива (фольга, 
пластик)

Упаковка з-під пральної машини 
(картонна)

Упаковка з-під рибної пасти

Упаковка з-під рідини для 
розпилювача

Упаковка з-під силікону

Упаковка з-під слизу

Упаковка з-під сосисок

Упаковка з-під твердого сиру

Упаковка з-під феєрверків

Упаковка з-під фруктів 

Упаковка з-під хімікатів

Упаковка з-під хімічних засобів

Упаковка з-під цементу

Упаковка з-під цукерок
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Упаковка з-під цукерок (фольга, 
пластик)

Упаковка з-під яєць (пластикова)

Утеплення

Ущільнювач для бруківки для 
особистого користування

Ф

Факс

Фанера

Фарба в упаковці

Фарби, лаки

Фаст-фуд

Фаянсові вироби

Фекалії з лотка

Фекалії травоїдних

Фен

Філе тріски

Фільтр для води

Фільтр для кавової гущі

Флакон з-під гелю для душу

Флакон з-під кондиціонера для 
волосся

Флакон з-під парфумів (скляна 
тара)

Флакон з-під праймера для 
обличчя (скляний)

Флейта

Флеш-накопичувач

Фліс

Фломастер

Флуоресцентна лампа

Фольга алюмінієва

Фольга з-під випікання тортів, 
м’яса 

Фольга з-під заморожених 
продуктів

Фольга з-під запікання

Фольга з-під їжі (брудна)

Фольга з-під масла (жирна)

Фольга з-під м’яса

Фольгований пакет з-під кубиків 
льоду

Фольгований папір

Форма алюмінієва

Форми з пінополістиролу

Фотоальбом

Фотоапарат

Фотографії

Фотографія

Фотонегативи

Фотопапір

Фотопластини

Фотошпалери

Фритюр

Фритюрниця

Фрукти

Фрукти-падалки

Футбольний м’яч

Футляр для окулярів

X

Харчова плівка

Харчова фольга алюмінієва

Харчові жири

Харчові олії та жири

Хвоя

Хімічні засоби

Хімічні речовини

Хліб

Хлібниця пластикова

Хмиз

Холодильний прилавок

Холодильник

Хромована металева сільничка

Хутро

Ц

Цвітна капуста

Цвяхи

CD-диск

Цегла

Цеглинки лего

Целофан

Цемент, гіпс, сухі клеї

Цибуля

Цитрусові
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метали  
і пластмаси

метали  
і пластмасизалишковий залишковийпапір папірbio bio

до аптеки до аптеки

скло скло

небезпечний небезпечнийPSZOK PSZOK

База відходівБаза відходів

Цукерки (без упаковки)

Цукор - упаковка

Ч

Прес для часнику

Чай в паперових пакетиках

Чай в пластикових пакетиках

Чайник металевий (зі свистком)

Чарки

Часник

Чашка

Чек

Черепиця

Черпак (металевий)

Чорнило для принтера

Чорниці

Чохол для одягу

Чохол з крісла.

Ш

Шампіньйони

Шапка

Шарф

Шафа

Шахи

Швабра

Швейна машина

Шезлонги

Шерсть

Шини

Шини від легкових автомобілів, 
мотоциклів і велосипедів

Шишки

Шкарпетки

Шкіряний ремінь

Шкребок

Шкребок (металевий елемент)

Шлак

Шліфувальна машина

Шматки ДСП

Шнур

Шоколад - упаковка

Шоколад (без упаковки)

Шорти

Шпажки для шашликів

Шпаклівка (металевий елемент)

Шпалери - будь-які

Шпилька

Шприц

Штампувальний верстат

Штани

Штахети

Штифт

Штопор

Штукатурка з фарбою

Штучна трава

Штучна ялинка

Штучні квіти

Щ

Щипці

Щипці для завивки

Щільна пакувальна плівка

Щітка для взуття

Щітка для волосся

Щітка для унітаза

Щітка для чищення

Ю

Юнкерс

Я

Яблуко

Яблукорізка

Яблучний мус (без упаковки)

Яєчна шкаралупа

Яєчня

Яйце

Яйце-сюрприз (без упаковки)

Ялинкова куля

Ялинкові вогні

Ящик з-під добрив



42 43

метали  
і пластмаси залишковийпапір bio

до аптеки

скло

небезпечний PSZOK

База відходів Ваші нотатки

Ящик з-під напоїв

УВАГА! 
Стосується відходів із зірочкою 
Ізоляційні матеріали та руберойд 
приймаються платно. Відходи 
після ремонту, що перевищують 
ліміт у 2 тонни на рік на об’єкт 
нерухомості, можна віддати 
платно згідно з прейскурантом.

Ваші нотатки
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Сортувальний заклад Шадулки (PSZOK)

Шадулки 
(PSZOK)

PSZOK, тобто Пункт Вибіркового Збору Побутових Відходів, – це спеціально 
організоване місце для мешканців гміни, де вони можуть залишати побутові відходи, 
зокрема ті, які не можна викидати в побутові контейнери/мішки чи залишати біля 
альтанок, зокрема:

• великогабаритні відходи,

• відходи будівництва, реконструкції та знесення,

• зелені відходи,

• використані шини,

• електровідходи, тобто електричне та електронне обладнання, а також батареї  
та акумулятори,

• прострочені ліки та хімікати,

• відходи, що не належать до медичних відходів, які утворилися в домашньому 
господарстві внаслідок прийому лікарських засобів у формі ін’єкцій та контролю 
рівня речовин у крові, зокрема голки та шприци.

Усього у Гданську працюватимуть шість «Сортувальних закладів», розташованих 
у різних районах Гданська. Деякі з них будуть розділені на дві зони, де в першій 
можна залишити відходи для PSZOK, а в другій відвідати пункт обміну товарів. Тому 
це будуть не лише місця, де ми зможемо віддати своє сміття. Також тут можна буде 
віддати речі, які нам більше не потрібні, але можуть стати в пригоді іншим, або 
взяти предмет, який нам сподобається, і дати йому нове життя, а разом з ним, 
можливо, й нову функціональність.

Зараз у Гданську є один PSZOK (ще за старою формулою). Знаходиться на вулиці 
Яблоньовей, 55 (на території Сміттєпереробного Заводу).
 

 

*Згідно з чинними положеннями - ст. 3, п . 2, пп. 6 Закону від 13 вересня 1996 р. про підтримання 
чистоти та порядку в ґмінах (Законодавчий вісник, 2016 р., поз. 1090) 250), гміни забезпечують 
чистоту і порядок на своїй території та створюють умови, необхідні для їх утримання, зокрема 
створюють пункти роздільного збору побутових відходів.

В законі зазначено дві умови, яким повинен відповідати PSZOK: 
- забезпечити легкий доступ для всіх жителів гміни, 
- забезпечити приймання принаймні таких побутових відходів, як: прострочені ліки та хімічні 
речовини, відпрацьовані батареї та акумулятори, відходи електричного та електронного 
обладнання, меблі та інші великогабаритні відходи, використані шини, зелені відходи, відходи 
будівництва та демонтажу, що є побутовими відходами.

Графік роботи PSZOK:
Пн. - Пт. | 6:00–18:00 | Субота | 6:00–14:00

Небезпечні відходи Пн. - Пт. | 7:00–15:00

Детальну інформацію про PSZOK можна знайти на нашому веб-сайті  
www.zut.com.pl або на нашому профілі у Facebook.

Zakład Utylizacyjny 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
e-mail: zut@zut.com.pl 
telefon: 58-326-01-00

1
2

PSZOK

3

WJAZD

UL. JABŁONIOWAUL. JABŁONIOWAWJAZD Z ODPADAMIWJAZD Z ODPADAMI

WJAZD DO PSZOKWJAZD DO PSZOK

Сортувальний заклад Шадулки (PSZOK)
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Факти і міфи

Сміттєвози мають поділ на 
камери, щоб відходи з різних 
фракцій не змішувалися.

Так звані тетрапаки, тобто 
упаковки для напоїв (сік або 
молоко) схожі на картонні, але 
насправді це упаковка  
з багатьох матеріалів. В результаті 
вони повинні опинитися  
в контейнері для пластику. 
Ми не кидаємо контейнер для 
паперу також лаковані папери 
і покриті плівкою, а також 
жирний папір і картонні коробки 
(наприклад, коробки з-під піци 
або використаний одноразовий 
посуд).

У контейнер для скла ми 
викидаємо пляшки і банки (без 
кришок) і скляну упаковку з-під 
косметики. Але не викидаємо 
старе віконне скло, кераміку, 
порцеляну, скло з окулярів, 
лампочок і люмінесцентних 
ламп, жароміцне скло чи бите 
скло.

Є багато відходів, які належать 
до т. зв. небезпечних відходів  
і як такі повинні потрапляти 
тільки у спеціальні контейнери, 
а не для залишкових відходів. 
До таких відходів належать, 
зокрема, батарейки, ліки, 
тонери, упаковка з-під фарб  
і лаків або люмінесцентні лампи. 
Ці відходи також можна відвезти 
до місцевого PSZOK (пункту 
роздільного збору побутових 
відходів).

Миття упаковки перед 
викиданням  - це даремна 
витрата часу і води. Її необхідно 
спорожнити від вмісту,  
а її очищення проводиться 
спеціальними установками.

Блістери від ліків  викидаємо 
в контейнер для залишкових 
відходів . У свою чергу 
невикористані або прострочені 
препарати слід здати в аптеку.

Розділення відходів не має сенсу, 
тому що всі відходи все одно 

потрапляють у один сміттєвоз.

Викидайте усі картонні коробки 
в контейнер для паперу.

Кожне скло кидаємо  
в контейнер для скла

Все, що не можна викинути 
в контейнери для розділених 

відходів, слід викидати  
в контейнер для залишків 

відходів.

Упаковку перед тим, як кинути 
в контейнер, необхідно вимити 

для скла.

Викиньте блістери від ліків  
у контейнер для пластику.

факти міфи

Факти і міфи

Факти 
і міфи
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Факти і міфи

Термопапір, на якому друкують 
квитанції, не підлягає переробці. 
Ось чому квитанції повинні 
потрапити до залишкових 
відходів.

Незважаючи на їх назву, брудні 
паперові рушники, а також 
брудні гігієнічні серветки слід 
викидати не в контейнер для 
паперу, а для біовідходів.

Всі тваринні залишки (кістки, 
ості, залишки м’яса та риби) 
повинні потрапити у залишкові 
відходи.

Органічні відходи, закриті 
в пакеті, бродять, що 
перешкоджає їх подальшому 
перетворенню. Крім того, 
установки, призначені для 
біовідходів, розривають мішки, 
в яких знаходяться відходи, так 
що залишки плівки потрапляють 
разом із відходами на компост. 
Тому біовідходи слід утилізувати 
навалом, без пакетів.

Викидаємо квитанції в контейнер 
для паперу.

Викидайте паперові рушники  
в контейнер для паперу.

Викидайте кістки, ості та 
залишки м’яса в контейнер для 

біовідходів.

Ми викидаємо біовідходи  
в поліетиленових пакетах.

Ваші нотатки

Ваші нотатки
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Правила роздільного

Правила 
роздільного

• тару з паперу, картону 
• каталоги, 
• листівки, буклети 
• газети і журнали 
• папір для школи та офісу, 
• зошити і книжки 
• крафт-папір 
• паперові сумки та мішки

• спорожнілі, роздавлені і закручені пластикові пляшки 
• коробки з-під молока і соків (типу Tetra Pak) і упаковки з декількох 

матеріалів 
• пластикову тару від побутової хімії, косметиків 
• пластикові сумки, мішки та іншу фольгу
• алюмінієву фольгу 
• порожні консервні банки 
• поліетиленові пакети, мішки та плівки 
• металобрухт і кольорові метали 
• металічні кришки, корки від їжі та напоїв• використані паперові ручники і носові хустинки 

• папір, покритий плівкою 
• папір просякнутий жиром чи міцно забруднений 
• картонну тару з-під молока і соків (типу Tetra Pak) 
• паперові мішки з-під добрив, цементу та інших 
• удівельних матеріалів 
• шпалери 
• одноразові підгузки та інші засоби 
• гігієни 
• забруднена одноразова паперова тара та одноразовий посуд

• упаковки з-під ліків і використаних медичних виробів 
• упаковки з-під моторного масла та автомобільної хімії 
• автозапчастини 
• використаних батарейок та акумуляторів 
• упаковки з-під фарб і лаків 
• відходів електронного та електричного обладнання 
• пінополістирол 
• іграшок

М
ож

н
а 

кл
ас

ти

М
ож

н
а 

кл
ас

ти

ПАПІР 
синій контейнер

МЕТАЛИ І ПЛАСТМАСИ 
жовтий контейнер

Н
е 

м
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н
а 

кл
ас

ти
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Правила роздільного



52 53

Правила роздільного

• шкаралупи, відходи овочеві та фруктові 
• дрібні гілки дерев і кущів 
• скошену траву, листя, квіти 
• залишки їжі 
• забруднені паперові рушники і серветки

• кістки тварин і сирого м’яса 
• попіл
• ліки 
• імпрегнувану деревину 
• плити ДСП і ДВП 
• землі, каміння 
• послід тварин і матеріали ним забруднені (у тому числі наповнювачі 

для котів і гризунів) 
• використані засоби гігієни, у тому числі одноразові підгузки 
• інші побутові відходи (у тому числі небезпечні)

М
ож

н
а 

кл
ас

ти

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ  
коричневий контейнер

Н
е 

м
ож

н
а 

кл
ас

ти

• спорожнілі пляшки з-під напоїв та їжі, без кришок 
• порожні банки без кришок 
• скляна тара від косметиків

• використані паперові ручники і носові хустинки 
• папір, покритий плівкою 
• папір просякнутий жиром чи міцно забруднений 
• картонну тару з-під молока і соків (типу Tetra Pak) 
• паперові мішки з-під добрив, цементу та інших будівельних 

матеріалів 
• шпалери 
• одноразові підгузки та інші засоби 
• гігієни 
• забруднена одноразова паперова тара та одноразовий посуд

М
ож

н
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СКЛО 
зелений контейнер
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е 

м
ож

н
а 

кл
ас

ти

Правила роздільного
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• папір ламінований або з алюмінієм 
• папір сильно забруднений 
• використану одноразову паперову тару та одноразовий посуд 
• використані засоби гігієни, у тому числі одноразові підгузки 
• кістки тварин і сирого м’яса 
• послід тварин і матеріали ним забруднені (у тому числі наповнювачі 

для котів і гризунів) 
• одяг, невеликі іграшки 5 пінополістирол, який походить  

з домашнього господарства (наприклад з упаковок електронного та 
електричного обладнання, а також посуд зі спіненого полістиролу) 
-- кераміку, горщики, фаянс, порцеляну, кристали 

• лінзи для окулярів, дзеркала 
• кухонну посуду, duraleks і термостійке скло 
• лампадки з воском

• будівельні відходи, відходи після знесення споруд 
• великогабаритні відходи 6 небезпечні відходи 
• відходи електронного та електричного обладнання 
• автозапчастини, у тому числі шини 
• упаковки з-під моторного масла та мастильних матеріалів 
• баньки та ємності від фарб і лаків 
• акумулятори 
• ліки і використані медичні вироби 
• голки та шприци

М
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Класти всі відходи, яких 
не можна класти в інші 
контейнери та, які не 
підлягають переробці

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ 
ВІДХОДИ 
сірий/чорний контейнер 

Ідея життя менше відходів

Ідея життя 
менше відходів

Правила роздільного

1. Відмовтеся!

не вживайте соломок 
для напоїв

овочі та фрукти 
купуйте на вагу без 
додаткових упакувань 

не приймайте 
буклетів у поштових 
скриньках

не користуйтеся 
непотрібними 
гаджетами 

відмовтеся від 
паперових квитків та 
підтвердження оплати

пийте воду з крану, 
а не з пляшок 

вибирайте 
морозиво у вафлі, 
а не у стаканчику 

не користуйтеся 
одноразовим 
посудом 

2. Обмежуйте!

використовуйте для 
покупок тканинну
сумку

сніданкові торбинки 
замініть ємкістю для 
сніданку чи обіду 

користуйтеся 
багаторазовими 
підгузками

користуйтеся 
багаторазовими 
косметичними 
дисками 

друкуйте з двох 
сторін листка

робіть свідомі 
покупки – не 
купуйте про 
запас! 

купуйте товари 
у збірній упаковці 

не купуйте одяг 
на один сезон
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Ідея життя менше відходівІдея життя менше відходів

5. Відокремте!

виберіть продукти, 
які надаються для 
переробки 

сортуйте відходи 
до 5 контейнерів 

спорожніть тару 
від продуктів 
харчування та напоїв 

не мийте банок, 
пляшок та інших 
упаковок

кришки та ковпаки 
знімайте зі скляної 
тари та кидайте 
до жовтого контейнера 

кидайте картонні 
коробки без стрічок 
та наклейок

роздавіть металеві 
банки, пластикові 
пляшки, тетрапаки, 
картонні коробки

не викидайте сире 
м’ясо та кістки 
до контейнера 
для біовідходів 

3. Використайте
знову!

зайвий одяг, меблі, 
іграшки передайте 
тим, хто цього 
потребує

банки використайте 
для консервів або 
для зберігання їжі

повторно 
використайте 
торбинки для 
подарунків

коробку з-під взуття 
використайте для 
зберігання дрібних 
речей

банку після свічки 
використайте 
як горщик або вазон

зі старої штори 
зробіть мішечки 
для овочів та фруктів

позичайте 
інструменти, а не 
купуйте власні

позичайте книги 
та фільми

6. Компостуйте!

виберіть захищене 
від вітру та затінене 
місце на невеликому 
пагорбі 

придбайте садовий 
компостер у крамниці 
або зробіть його 
самостійно 

викидайте рослинні 
кухонні відходи, гілки, 
траву та листя 

викидайте використанні 
паперові гігієнічні 
хустинки та рушники 

не викидайте 
м’ясних відходів 
та кісток 

не викидайте 
рослин, вражених 
хворобами 
чи шкідниками 

біовідходи, які погано 
впливають на процес 
компостування, 
викидайте до контей-
нера на біовідходи 

пам’ятайте, що компост 
є найкращим 
матеріалом для 
підживлення ґрунту 

4. Ремонтуйте!

користуйтеся 
послугами кравця 

користуйтеся 
послугами шевця

поломаний годинник 
віднесіть в ремонт 
до майстра

віднесіть в ремонт 
поламану побутову 
техніку

знищені меблі 
віддайте в ремонт 
або для оновлення

старі книги віднесіть 
для направи 
до палітурника 

відсвіжіть свої 
шкіряні вироби
у майстра по шкірі

склейте або 
відремонтуйте 
поломані іграшки



Виготовлено з сертифікованого  
екологічного паперу


