
ЯК СОРТУВАТИ ВІДХОДИ 
 

ТИП ВІДХОДІВ 
 
 
 

ПЛАСТИК, ДРІБНИЙ 
МЕТАЛ, УПАКОВКА 
З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 

КОЛІР 
КОНТЕЙНЕРА 

/ МІШКА 
 
 

жовтий 

ЩО МОЖНА ВИКИДАТИ? 
 
 

кришечки, сплющені упаковки від 
напоїв типу ПЕТ, косметики, побутової 
хімії, поліетиленові пакетики та 
пакети, кошики з-під фруктів 
і контейнери для продуктів 
харчування, пластикова упаковка від 
харчових продуктів (а також будь-які 
інші вироби та упаковка з пластику, 
позначені символом переробки), 
упаковка з різних матеріалів, 
наприклад, коробки з-під молока 
і соків, металева та алюмінієва 
упаковка невеликих розмірів 
(ковпачки, кришки від банок, банки, 
коробки, алюмінієва фольга). 
Очистити і сплющити пляшки і банки. 
Пляшки слід викидати без кришечок. 

ЩО НЕ МОЖНА ВИКИДАТИ? 
 
 

 
пляшки з-під олії, а також з будь-яким 
іншим вмістом, резини, упаковки від фарб 
та хімікатів, aерозолів, гербіцидів та 
інсектицидів (а також інші упаковки від 
небезпечних речовин), акумулятори, 
побутову техніку/електроніку, пластик 
медичного походження, будівельну 
плівку. 

 
СКЛО  

зелений  
скляні пляшки, банки з-під напоїв 
і харчових продуктів, скляна упаковка 
від алкогольних напоїв, а також інші 
скляні предмети зі знаком GL70, GL71 
та GL72. 
Не викидати бите скло. Порожнє 
скло викидати без кришечок 
і пробок. 

 
порцеляна і кераміка, фаянс, лампи 
розжарювання, люмінесцентні, неонові та 
ртутні лампи, фари, скло від окулярів, 
кришталеве та термостійке скло, екрани 
і лампи від телевізорів, дзеркала, 
автомобільне та віконне скло, луксфери. 

 
ПАПІР  

блакитний  
газети, журнали, каталоги, брошури, 
листівки, оголошення, книги, зошити, 
офсетний папір для письма, паперові 
пакети, коробки, картон, гофрований 
картон, ксерографічний папір, папір 
для школи та офісу, конверти, 
буклети. Перш ніж викидати папір, 
видаліть пластикові та металеві 
деталі. 

 
коробки і картон, покриті алюмінієвою 
фольгою (наприклад, упаковка з-під 
молока), упаковка з водонепроникного 
паперу, жирний і брудний папір, термопапір 
і папір для факсу, кальку, гігієнічні відходи 
(в тому числі підгузки), шпалери, мішки від 
цементу. 

БІОРОЗКЛАДАНІ 
ВІДХОДИ коричневий садові відходи (трава, листя, 

гілки тощо), зів'ялі квіти і 
рослини. Викидайте садові 
відходи виключно з території 
житлової нерухомості. 

рідкі залишки їжі, м'яса, золу, 
відходи життєдіяльності тварин. 

 
ЗМІШАНІ ВІДХОДИ  

чорний  
повністю згаслий попіл з печі, 
каміну і барбекю, використані 
засоби особистої гігієни, залишки 
їжі (наприклад, м'ясо, м'ясні 
вироби, кістки), жирний і брудний 
папір, упаковки від харчової олії, 
пінопласт, а також відходи, які не 
можна зарахувати до жодної 
іншої категорії. 

 
ліки, хімікати, електричне  
та електронне обладнання, акумулятори, 
відходи будівництва та знесення, 
використані акумулятори,  
великогабаритні відходи та інші  
небезпечні відходи. 

 
Більш детальна інформація на веб-сайті segreguj.gliwice.eu 


