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КОЛЬОРОВЕ 
СКЛО

 - кольорове скло
 - кольорові пляшки, пля-

шечки, флакони (скло)
 - кольорові скляні пляшки 

(одноразові)
 - кольорові банки від 

огірків

 - кольорові баночки від 
консервів

 - кольорова косметична 
тара та пляшечки (скло)

 - кольорові пляшечки 
від ліків

БІЛЕ СКЛО
 - білі пляшки, пляшечки, 

флакони (скло)
 - білі скляні пляшки 

(одноразові)
 - банки від огірків
 - білі баночки від кон-

сервів

 - біла косметична тара та 
пляшечки (скло)

 - білі баночки від марме-
ладу

 - скляні банки для домаш-
ньої консервації

Прохання викидати у контейнер для білого 
скла ТІЛЬКИ біле скло. Наприклад, достатньо 
тільки однієї зеленої пляшки, щоб зафарбува-
ти 500 кг скла у зелений колір.

ЛЕГКА
ТАРА*ПАПІР

 - папки-реєстратори (без 
металу)

 - коробки для яєць
 - папір для факсу (звичай-

ний папір)
 - зошити (без пластикової 

обкладинки)
 - глянцеві журнали
 - вироби із картону
 - каталоги (без пластико-

вої обгортки)
 - копіювальний папір
 - лотки для фруктів 

(картон)
 - паперові рушники  

(чисті)
 - паперові пакети
 - паперові сумки
 - паперова тара (із 

покриттям - із написом 
«складено у макулатуру»)

 - лотки
 - тара для заморожених 

продуктів (покрита 
картоном)

 - гофрований картон
 - рекламні проспекти (без 

пластикової обгортки)
 - газети, газетний папір, 

журнали
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БІОЛОГІЧНІ 
ВІДХОДИ

ЗАЛИШКОВЕ 
СМІТТЯ

МЕТАЛЕВА
ТАРА*

 - гілки
 - бананові шкірки
 - обрізки дерев (подріб-

нені)
 - квіти, залишки квітів
 - яєчна шкарлупа
 - рештки їжі
 - падані фрукти
 - м’ясо та рештки м’яса
 - відходи із саду
 - відходи овочів
 - трава, скошена трава
 - обрізки живоплоту
 - кавові фільтри (із 

заваркою), кавова гуща, 
кавова заварка

 - кістки
 - кухонні відходи
 - листя

 - харчові продукти, 
залишки харчових 
продуктів (зіпсовані, тва-
ринного походження)

 - відходи овочів та фруктів
 - апельсинові шкірки
 - скошена трава газону
 - хмиз
 - кора
 - залишки їжі
 - обрізки кущів
 - чайні пакетики та 

фільтри
 - зіпсовані продукти 

харчування (м’яс без 
пакування, не рідке)

 - вазони
 - цитрусові фрукти
 - гілки

 - тенти
 - холодний попіл (вугілля, 

кокс)
 - аудіокасети
 - наліпки
 - дитячі підгузки
 - кришталь
 - горщики для квітів
 - CD (компакт-диски), CD-

ROMs
 - картриджі принтерів (від 

струменевих принтерів)
 - відра (побутові відра, не 

тара)
 - одноразовий посуд 

(пластик)
 - залишки фарб (сухі, без 

розчинника)
 - фотографії

 - лійки
 - скляний посуд (напр. 

склянки)
 - лампи розжарювання (не 

енергозберігаючі лампи)
 - волосся, побітові відходи
 - фекалії домашніх тварин
 - засоби гігієни (викори-

стані)
 - котячий туалет, кістки
 - кулькові ручки
 - кухонні рушники, кухонний 

папір (брудний)
 - паперові рушники (сильно 

забруднені)
 - паперові рушники (вико-

ристані)
 - пластмасові іграшки 

 - алюмінієві бляшанки
 - алюмінієва фольга
 - алюмінієві тюбики
 - алюмінієві кришки
 - бляшанки, повністю 

порожні (напр. від кон-
сервів, фарб)

 - порожні банки (алюмініє-
ві та жерстяні)

 - банки від фарб (вичи-
щені)

 - банки від напоїв
 - кришки від йогуртів
 - консервні бляшанки
 - металеві тюбики (по-

рожні)
 - металева тара (порожня)
 - металеві кришки

Прохання викидати у контейнер для кольоро-
вого скла ТІЛЬКИ кольорове скло. Помилко-
во вкинуте біле скло знебарвлює кольорове 
скло, тоді воно, наприклад, стає непридат-
ним для використання у якості пляшечок для 
ліків із захистом від потрапляння світла.

ЦЕНТР ЗБОРУ ВТО-
РИННОЇ СИРОВИНИ

 - повалені дерева
 - акумулятори (батареї)
 - старі медикаменти, ліки
 - відпрацьоване моторне 

мастило
 - використана харчова олія 

та жир
 - алюмінієві диски
 - автомобільні акумулятори
 - батарейки, кнопкові 

батарейки
 - обрізки дерев (великі)
 - будівельне сміття (у 

великих кількостях)

 - дисплеї, прилади
 - комп’ютери, ПК
 - дроти
 - електричні прилади
 - енергозберігаючі лампи
 - банки від фарб (із залиш-

ками фарб та розчин-
ником)

 - жир та олія для сма-
ження

 - клей, тюбики та банки 
від клею

 - картриджі принтерів 
(повністю без тонера)

Речовини, що мають небезпечні властиво-
сті, НЕ можна викидати разом зі звичайним 
побутовим сміттям. Будь ласка, здавайте їх 
до Центрів збору вторинних відходів. Більше 
інформації, а також точний графік роботи Ви 

Інструкція із сортування побутових відходів
Штирія
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ASZ

 - блістерна тара
 - целофанова тара
 - мішки від добрив (порожні)
 - відра (порожні, тара)
 - столові прибори (пластик, 

одноразові)
 - пляшки, пляшечки 

(пластик)
 - пляшки, пляшечки, флако-

ни (кераміка)
 - плівка (пакувальна)
 - дерев’яні ящики (тара)
 - кераміка (тара, напр. 

пляшки)
 - пластикові контейнери 

(тара)

 - пластикові пляшки (одно-
разові)

 - пластикові кришки
 - сітки (напр. для овочів та 

фруктів, різдвяні ялинки)
 - паперова тара із покрит-

тям
 - поліетиленові пляшки від 

напоїв
 - пінополістирольна крихта 

та тара
 - Tetra Pak
 - сумки (пластикові)
 - тюбики (пластик, порожні)
 - папір, плівка для ковбаси

*У районі Ліцен легка та металева тара збирається разом. Будь ласка, звер-
ніться за додатковою інформацію до Вашої територіальної громади.


