СКЛО

ПЛАСТИК

ПЕРЕРАБОТКА

Вкидаємо:

Вкидаємо:

Вкидаємо:

• цілі пляшки та скляні банки з напоями та
їжею без кришки
• цілі пляшки алкогольних напоїв
• цільна скляна косметична упаковка
• цілі скляні посудини (бокали, склянки)

• подрібнені пластикові пляшки для напоїв
(типу ПЕТ)
• подрібнені пластикові пляшки від косметики
та миючих засобів
• пластикові кришки, що загвинчуються,
металеві кришки, кришки від банок
• пластикова харчова упаковка (наприклад,
йогурт, сир, маргарин, кошики з фруктами)
• велика пакувальна фольга, пакети з
фольги, алюмінієва фольга
• банки для напоїв, консервів (наприклад,
персики, пюре)
• дрібний залізний брухт та брухт кольорових
металів (наприклад, горщики, інструменти)
• коробки з подрібненим молоком і напоями
(наприклад, тетра-пак для молока та соку)
• пластикові іграшки - без металевих
деталей
• горщики і відра - порожні
• бульбашки води, рідини для промивання та
дистильована вода

Усі вищезгадані предмети не повинні
бути зламані та повинні бути очищені від
їх вмісту.

Ми не кидаємо:
•
•
•
•
•
•
•
•

розбиті банки та пляшки
порцеляна та кераміка, квіткові горщики
лампочки, неонові, люмінесцентні та
ртутні лампи,
точкові світильники, термостійкі скляні
ізолятори
фаянс
Телевізійні екрани та лампи
плоске скло (наприклад, дзеркала, вікна
та автомобільні вікна)
скляні лікарські упаковки

Ми не кидаємо:

Б

•

Вкидаємо:
•
•

трава, листя, фрукти, квіти
харчові та кухонні відходи

Ми не кидаємо
•
•
•

Усі вищезазначені предмети необхідно
звільнити від їх вмісту.

кістки, м’ясо, сигарети, прострочені ліки
пісок, земля, каміння, відходи
тваринного походження
рослини, уражені грибковими
захворюваннями

•
•
•
•
•
•
•
•
•

упаковка, пляшки для харчових або
моторних масел, мастила
пластикові частини, крім упаковки, напр.
автомобільні бампери та оббивка
контейнери для делікатесних виробів
пластмаси медичного походження
полістирол, гума
пляшки та пакети з будь-яким вмістом
балончики з фарбою та лаком
аерозольна та лікарська упаковка
пакети для бур’янів та інсектицидів
побутова техніка

•
•
•
•
•

газети, листівки, книги, каталоги, зошити
паперові пакети
пакувальний, шкільний та офісний папір
картонні та картонні та упаковки з них
гофрокартон

Всі перераховані вище елементи не
повинні бути жирними.
Ми не кидаємо:
картонні коробки та картон, покриті
алюмінієвою фольгою (наприклад, тетра-пак
для молока, напоїв)
жирний і брудний папір (наприклад, масло,
маргарин, сир, молоко або коробки від
напоїв)
копіювальний папір, термопапір і факс-папір
шпалери
гігієнічні відходи (ватні кульки, гігієнічні
серветки, пелюшки, носові хустки, туалетний
папір)
упаковка для цементу та інших будівельних
матеріалів

ДЛЯ СПРАШЕННЯ ЗБІРАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, ПОДОБИТИ УСІ ВІДХОДИ ПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ, ЩОБ ЗНИЗУВАТИСЯ ОБ’ЄМ ДО МІНІМУМ.

