
ПАПІР

Заощаджуй папір — 
використовуй обидві 
сторони аркуша паперу 
для писання або 
малювання. Не 
роздруковуй того, що 
можеш прочитати в 
електронному форматі.

папір;
газети, журнали;
рекламні проспекти;
рекламні листівки;
каталоги;
книжки;
картонну упаковку;
картони, гофрокартон.

копіювального паперу;
кальок;
забрудненого жиром 
паперу;
воскового паперу;
шпалер, мішків з-під 
вапна, цементу, гіпсу
пінопласту;
одноразових підгузників;
гігієнічних прокладок;
одягу.

Кладемо:

Не кладемо:

МЕТАЛ ТА
ПЛАСТМАСИ

Перед викиданням, 
скручуй пластикові 
пляшки, коробки з-під 
молока та напоїв та 
алюмінієві банки. Завдяки 
цьому вони займають 
менше місця у 
контейнерах для відходів 
та на машинах для сміття.

зім'яті та порожні пляшки 
з-під напоїв;
зім'яті та порожні пляшки 
з-під побутової хімії;
пластикові кришки;
алюмінієві банки з-під 
консервів та напоїв
кроненпробки;
металеві упаковки;
упаковки з-під молока та 
напоїв;
пластикові мішки та 
пакети;
кошики для фруктів.

пляшок та упаковок із 
вмістом;
пластикових забавок;
упаковок лікарських 
засобів;
упаковок м'ясопродуктів;
упаковок з-під харчових 
олій та машинних мастил;
запчастин;
меблів та їхніх частин;
одноразового посуду;
побутової техніки.

Кладемо:

Не кладемо:
Не кладемо:

Органічні відходи слід 
класти у спеціальні 
контейнери коричневого 
кольору.

Усе, що не підлягає вторинній переробці, за винятком небезпечних відходів, кладемо у контейнер для 
змішаних відходів.

ОРГАНІКА
(ЗЕЛЕНІ ВІДХОДИ ТА
БІОВІДХОДИ) 

СКЛО

траву, листя, дрібні гілки, 
рослинні залишки.

м'яса, кісток, фекалій 
тварин;
землі, каміння;
попелу.

Кладемо:

Кладемо:

усі відходи, що не є 
небезпечними
та не підлягають 
сортуванню.

біовідходів;
старої електротехніки;
батарейок, акумуляторів
люмінесцентних ламп, 
енергозберігаючих ламп;

Скляних відходів слід 
не розбивати перед 
викиданням. Від 
пляшок необов'язково 
треба зривати
паперові етикетки.

скляні пляшки з-під 
напоїв 
(без кришок);
банки (без кришок, 
ущільнювачів, 
гумових прокладок).

шибкового скла;
жаро-
і ударостійкого скла;
фаянсу;
кераміки;
горщиків для квітів;
кришталю;
дзеркал;
кінескопів;
скла для авто;
люмінесцентних 
ламп;
ламп розжарення;
упаковок лікарських 
засобів;
термометрів.

Кладемо:

Не кладемо:

ЗМІШАНІ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ:

Пам'ятай, найкращим
способом зменшити
кількість біовідходів
є їхнє компостування.

ЗЕЛЕНІ ВІДХОДИ:

те саме, що до зелених 
відходів, а також: 
фруктові та овочеві 
відходи;
яєчні шкаралупи;
рослинні залишки, 
квіти;
харчові відходи (крім 
м'яса);
гнилі фрукти та овочі,
залишки від чаю і кави.

Кладемо:

БІОВІДХОДИ:

ЗЕЛЕНІ ТА БІОВІДХОДИ

Не кладемо: Не кладемо:

Більше інформації можна знайти на сайті ZM GOAP www.goap.org.pl

ЩО КУДИ КЛАСТИ?

використаного машинного
мастила та мастильних фільтрів;
фарб та розчинників;
банок з-під фарби та розчинника;
ліків та упаковок лікарських засобів;
вантажу.


