
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ

Найближчий пункт прийому відходів знайдете на сайті kierratys.info

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
•  Вироби з пластику
•  Брудні коробки, папір і пластикова тара
•  Подарунковий, пакувальний та 

обгортковий папір
•  Засоби гігієни
•  Непридатний одяг, взуття та 

домашній текстиль
•  Мішки для пилу та відходи від 

прибирання
•  Недопалки та попіл
•  Жуйка
•  Підстилка для домашніх тварин
•  Дрібні дерев’яні відходи  

Відходи виносять у відведене для них 
місце на території будинку.

БІОВІДХОДИ
•  Залишки їжі
•  Шкірки від 

фруктів та 
овочів

•  Кавова гуща, пакетики чаю
•  Паперові рушники
•  Рослини  

Злийте рідину. Запакуйте біовідходи в 
паперовий мішок, перше ніж помістити 
його в контейнер для збору. 
Відходи виносять у відведене для них 
місце на території будинку.

ПЛАСТИКОВІ УПАКОВКИПЛАСТИКОВІ УПАКОВКИ
•  Пластикові упаковки •  Пластикові упаковки 

продуктів харчування, продуктів харчування, 
наприклад баночки  наприклад баночки  
з-під йогурту, упаковки  з-під йогурту, упаковки  
з-під сиру та нарізкиз-під сиру та нарізки

•  Упаковки миючих засобів та шампуню•  Упаковки миючих засобів та шампуню
•  Пластикові пляшки, каністри та бідони•  Пластикові пляшки, каністри та бідони
•  Поліетиленові пакети, торби та обгортки •  Поліетиленові пакети, торби та обгортки 

Тільки чисті та сухі упаковки. Тільки чисті та сухі упаковки. 
Корки і кришки окремо від упаковок. Корки і кришки окремо від упаковок.   
Викидайте брудну упаковку в контейнер Викидайте брудну упаковку в контейнер 
для змішаних відходів. для змішаних відходів. 
Відходи виносять у відведене для них Відходи виносять у відведене для них 
місце на території будинку.місце на території будинку.

МЕТАЛМЕТАЛ
•  Металеві банки, пробки та кришки•  Металеві банки, пробки та кришки
•  Алюмінієва фольга•  Алюмінієва фольга
•  Бенгальські вогні тощо•  Бенгальські вогні тощо
•  Порожні і сухі •  Порожні і сухі 

балончики з-під фарбибалончики з-під фарби
•  Металеві предмети •  Металеві предмети   

Тільки порожні та чисті упаковки. Тільки порожні та чисті упаковки. 
Здайте великий металобрухт до Здайте великий металобрухт до 
центру сортування та переробки центру сортування та переробки 
або до пункту збору дрібних відходів.або до пункту збору дрібних відходів.

СКЛО І КЕРАМІКАСКЛО І КЕРАМІКА
•  Скляні ємності та дека для запікання•  Скляні ємності та дека для запікання
•  Порцеляна та кераміка•  Порцеляна та кераміка
•  Кришталеве та опалове скло•  Кришталеве та опалове скло
•  Вікна та дзеркала •  Вікна та дзеркала   

Відходи виносять у відведене для них Відходи виносять у відведене для них 
місце на території будинку.місце на території будинку.



Дякуємо за
сортування

відходів!

Джерело: інстуркціі для сортування від Metsäsairila

КАРТОНКАРТОН
•  Банки з-під молока та соку•  Банки з-під молока та соку
•  Пакети для печива, мішки для •  Пакети для печива, мішки для 

борошна, коробки для піциборошна, коробки для піци
•  Обгортки для упаковки напоїв•  Обгортки для упаковки напоїв
•  Картонні коробки •  Картонні коробки   

Змийте брудні  Змийте брудні  
упаковки. Розрівняйте  упаковки. Розрівняйте  
та упакуйте тісно.  та упакуйте тісно.  
Відходи виносять у  Відходи виносять у  
відведене для них місце  відведене для них місце  
на території будинку.на території будинку.

ПАПІРПАПІР
•  Газети та журнали•  Газети та журнали
•  Реклами•  Реклами
•  Конверти•  Конверти
•  Папір для копіювання •  Папір для копіювання 

та друкуваннята друкування
•  Листівки•  Листівки
•  Каталоги продукції та книги •  Каталоги продукції та книги   

Відходи виносять у відведене для них Відходи виносять у відведене для них 
місце на території будинку.  місце на території будинку.  

 Зберіть папір нещільно.   Зберіть папір нещільно.  
Немає необхідності знімати скоби Немає необхідності знімати скоби 
або кліпси. Зніміть з книг тверді або або кліпси. Зніміть з книг тверді або 
пластикові обкладинки.пластикові обкладинки.

METSÄSAIRILA

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИНЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ
• Фарба, клей і лак, • Фарба, клей і лак, 

які не висохли повністю, які не висохли повністю, 
аерозольні флакониаерозольні флакони

•  Відпрацьовані масла, •  Відпрацьовані масла, 
жирні відходи та жирні відходи та 
масляні фільтримасляні фільтри

•  Розчинники, такі як скипидар та ацетон•  Розчинники, такі як скипидар та ацетон
•  Акумулятори для транспортних засобів •  Акумулятори для транспортних засобів 

та робочих машинта робочих машин
•  Хімікати для захисту рослин і пестициди •  Хімікати для захисту рослин і пестициди 

та їх упаковкита їх упаковки
•  Антисептики та просочка для деревини•  Антисептики та просочка для деревини
•  Отрути та дезінфікуючі засоби •  Отрути та дезінфікуючі засоби   

Відходи вивозять в центр сортування та Відходи вивозять в центр сортування та 
переробки.переробки.

ЕЛЕКТРИЧНІ ОБЛАДНАННЯЕЛЕКТРИЧНІ ОБЛАДНАННЯ
•  Усі пристрої з живленням  •  Усі пристрої з живленням  

від мережі, з акумулятором  від мережі, з акумулятором  
або батарейкамиабо батарейками

•  Холодильники,  •  Холодильники,  
морозильникиморозильники

•  Телевізори, комп’ютери•  Телевізори, комп’ютери
•  Пилососи, кавоварки, телефони, •  Пилососи, кавоварки, телефони, 

радіоприймачі радіоприймачі   
Відходи вивозять в центр сортування Відходи вивозять в центр сортування 
та переробки.та переробки.

•  Люмінесцентні лампи, енергозберігаючі •  Люмінесцентні лампи, енергозберігаючі 
лампи, світлодіодні лампи лампи, світлодіодні лампи   
Відходи відвозять у магазини, де вони Відходи відвозять у магазини, де вони 
продаються.продаються.


