ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ ВІДХОДІВ ТА ВТОРИННИХ ВІДХОДІВ
Флаєри іншими мовами онлайн!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деревна зола,
вугільна зола
касети
лампочка
мішок для пилососа,
б/в, повний
одяг і взуття, які вже
не можна носити, ганчір’я
Залишки викурених
сигарет
пергамент
підстилка для котів та
інших дрібних тварин
предмети гігієни, гігієнічні
рушники, пелюшки,
носові хустки
фотографії, слайди

МАКУЛАТУРА

ОРГАНІЧНІ
ВІДХОДИ

ЗАЛИШКОВІ
ВІДХОДИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Залишки приготованої їжі
відходи від підготовка
фруктів і овочів
коробки для яєць і порожні
шкаралупи курячих яєць
кухонний папір для
використання на кухні
кістки і рибні кістки
садові відходи, такі як сухе
листя, обрізаний газон,
рослинні залишки
фільтр для чаю та для кави
хлібобулочні вироби, старі,
сухі, запліснявілі

Для утилізації органічних
відходів найкраще підходять
газетні або паперові пакети.
Будь ласка, не використовуйте
поліетиленові пакети, також
не використовуйте біологічно
розкладні пакети (біопластик).

•

зошити та газети

•

картонні коробки,
подрібнені

•

каталоги, брошури

•

книги без шкіряних чи
пластикових обкладинок

•

офісна макулатура,
обгортковий папір

•

паперова упаковка,
наприклад пакети для
борошна та коробки для
печива

ЛЕГКА
УПАКОВКА

ВЕЛИКОГАБАРИТНІ
ВІДХОДИ

ПРОБЛЕМНІ
РЕЧОВИНИ
•

•

алюмінієві, листові та
пластикові кришки,
алюмінієві лотки
•
жерстяні банки, що
використовуються для
різних м‘ясних та овочевих
консервів
•
композитні коробки,
тетрапак для молока
та напоїв
•
пакети для готових
супів і соусів
•
пластикові пляшки для
миючих засобів та засобів
особистої гігієни
•
пластикові стаканчики для
сиру, пудингу, йогурту
•
поліетиленові пакети для
макаронів, цукерок, печива
Будь ласка, утилізуйте тільки
повністю порожню упаковку
через жовтий мішок!

•
•
•
•
•
•
•

антифриз, консерванти
для деревини,
пестициди, інгібітори
іржі, пестициди
кислоти, основні рідини
колір дьогтю, рідкий
фотохімікатів
лак для нігтів, рідина для
зняття лаку
малярські банки,
балончики з фарбою із
залишками рідини
порожні балончики з-під
фарби та масляних рідин
розчинники, скипидар,
уайт-спірит

•

валіза, дорожня сумка
і м‘які меблі
•
килими та покриття
для підлоги з ПВХ
•
книжкові полиці та
скретч-пост для кішок
•
меблі для ванної
кімнати, офісу та кухні
•
меблі для вітальні
•
меблі для спальні, такі
як ліжка та каркаси
ліжок, рейкові рами,
матраци
•
обрамлені картини
•
санки, лижі та сноуборди
За запитом ви дізнаєтеся,
які також повинні
бути утилізовані як
великогабаритні відходи.

збір небезпечних
відходів
Желтый мешок
НІ

Будівельні
відходи тут
заборонені!

роботи
Ви можете самостійно відвезти сміття на пункт збору Години
у вівторок, п‘ятницю та суботу з 10:00.m до 14:00.m., у середу та четвер з 12:00 до 18:00.m.

великогабаритні відходи | електроприлади | металевий брухт | макулатуру | Жовтий сумка | органічні відходи | відпрацьоване скло
TTORHCS

⏺
⏺
⏺ ⏺

валізи, дзеркала, килими, лижі, матраци, меблі з пластику, oббивки,шафи
блендери, бритви, електрична кухонна плита,
енергозберігаючі лампи, кабелі, кавоварки, комп‘ютер, кондиціонери, люмінесцентні трубки, морозильні камери, пилососи,
посудомийні машини, пральні машини, радіоприймачі, сушарки, телевізори, фени, холодильники
з металевих >> багажних
полиць, бочок, велосипедів, драбин, ліжка, стелажів для мокрого одягу, труб
картонні коробки з гофрованого і твердого борту,
книги, паперові відходи з побутових господарств і офісів, паперові пакети, упаковка з паперу і картону
відходи від обрізки дерев,
обрізання газону, осіннє листя, чагарників і живоплотів
їстівні жири і масла
картриджі для принтерів, картриджі з тонером
Компакт-диски, DVD-диски
акумулятори та акумулятори для побутової техніки
одяг зношений, в хорошому стані
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