
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 

FIK COPTYBATM BIAXOAM

Tl/II'I BILLXOĹLIB KOflIP LLLO MO›KHA Bl/IKl/IĹLATl/I? LLLO HE MO›KHA Bl/IKl/IĹLATl/I?KOHTEl/IHEPA
/MILLIKA

Kpl/ILLIeHKl/I, cnnmmeHi yI'IaKOBKl/I Bip.
„HAGI-MK, APIEHWÄ ›Kosmñ Hano'I'B TMI-ly I'IET, KOCMeTMKM, n06yToso'I' „mmm 341m cnn" a Take* 3 6yAb¶KMM
METAn, YI'IAKOBKA XiMiT, "ONiETMEHOBi “aKETMKM Ta iHLLIl/IM BMiCTOM, pe3MHM, ynaKOBKM Bip. 4>ap6
3 PIBHl/IX MATEPIAnIB I'IaKETVI, KOLUMKM 3-I'IiA 4>PVKTiB Ta XiMiKaTiB, aep030niB, I'epöiLLI/IAIB Ta

iKOHTEñHePM #WH "POAVKTiB iHCeKTl/ILLl/IAiB (a TaK0>K iHLui ynaKOBKM Bip.
XapHyBaHHH, nnac-rMKosa ynaKosKa Bip. „9693mqu pEHOBMH), awm/„mow,
xaPHOBMX “POAVKTiB (a Tako* öyvucb'HKi n06yTOBy TeXHiKy/eneKTpOHiKy, I'I/'IaCTl/IK
iHLui Bwpoöm Ta ynaKosKa 3 nnaCTMKy, MEAWHOFO „OXOAMEHHHV öyAiBeany
I103HaHeHi (:MMBC/'IOM nepepoöKM), MiBM_
ynaKosKa 3 pI3HM>< MaTepIanIB,
HaanKnaA, KopoöKM 3-ni,q MOJ'IOKa
i c0KiB, MeTaneBa Ta aniOMiHieBa
yI'IaKOBKa HEBenl/IKl/IX p03MipiB
(KOBI'IaHKl/I, Kpl/ILLIKl/I Bip. 6aHOK, 6aHKM,
KopoöKM, aniOMiHieBa 4>0nbra).
OHMCTl/ITl/I i cnmoumm I'I/'IHLIJKl/I i 6aHKM.
I-I/'IHLLIKl/I cnip. BMKl/IAaTl/l 6e3 Kpl/ILLIeHOK.

CKHO SeneHMñ CKIIHHI I'I/'IHLLIKl/I, 6aHKM 3-ni,q Hano'I'B nopuenHHa i KepaMiKa, 4>aHHc, naMnM
i xapqosmx I'IpOAyKTiB, CKIIHHa yI'IaKOBKa p03>i<apłOBaHHH, niOMiHecueHTHi, HeOHOBi Ta
Bip. anKoroanmx Hano'I'B, a TaK0>K iHLui pTyTHi nan/inn, 4>apm, (:K/'IO Bip. OKVHHpiB,
CKIIHHI I'IpeAMeTl/I 3i 3HaKOM GL70, GL71 KpMLUTaneBe Ta TepMOCTiñKe (:K/“IO, eraHM
Ta GL72. i naMnM Bip. TeneBi30piB, Ici„3epi‹a/1a,
He BMKl/IAaTl/l ÓMTe cm0. I'Iop0>i‹He aBT0M06iane Ta BiKOHHe cmo,nyi‹c‹1>epm.
cmo BMKl/IAaTl/l 6e3 Kpl/ILLIeHOK
i npoöoK.

I'IAI'IIP 6naKMTHMñ ra3em, ›KypHa/m, KaTanorM, 6p0Lupr, KopoöKM i KapTOH, nOKpMTi aniOMiHieBOio
J'IMCTiBKl/I, OI'OJ'IOLLIeHHH, KHl/II'l/I, 30LLIl/ITl/I,
04>ceTHMFI nanippąm I'IMCbMa, naneposi

4>0nbr0io (HaI'Ipl/IKJ'IaA, ynaKosKa 3-ni,q
MOJ'IOKa), ynaKosKa 3 BOAOHeI'IpOHl/IKHOI'O

naKeTM, KopoöKM, KapTOH, r04>posaHmñ
KapTOH, KceporpaęiHHMñ nanip, nanip
Ann umc/m Ta 04>icy, KOHBepTM,

nanepy, ›impr i 6pyAHMFI nanip, TepMonanip
i nanip Ann 4>aKcy, Kaany, I'il'ieHiHHi BiAXOAl/l
(B TOMy lmani I'IiAI'y3Kl/I), Lunanepm, MiLIJKl/I Bip.

EIOPOEKHAAAHI
BIAXOAM

EMILLIAHI BIAXOAVI

KopMHHeBI/IFI

HopHI/IFI

6yKneTM. I'IepLu Hi>K BMKMAaTl/l nanip,
Buga/1in nnaCTMKOBi Ta MeTaneBi
AeTa/'IĹ

CaAOBi BiAXOAl/l (TpaBa, nmc
rinKM TOLLI,0), 3iB'Hni KBiTM i
pochHM. BMKMAañTe CaAOBi
BiAXOAl/l BMK/'HOHHO 3 TepMTopiT
›KMT/'IOBOT HepyXOMOCTi.

I'IOBHiCTłO 3racnmñ noni/1 3 I'IeHi,
KaMiHyi 6ap6eKio, BMKopMCTaHi
3ac06m ocoömcm'i ririeHm, 3a/'Il/ILLIKl/I
'I'>i‹i(HaanK/1a,u„ M'Hco, M'HCHi
Bwpoöm, KiCTKM), ›impr i 6pyAHMFI
nanip, ynaKOBKM Bip. xaplioso'i oni'I',
niHonnaCT, a TaK0>K BiAXOAl/l, HKi He
M0>KHa 3apaxyBaTM ,0.0 ›KOAHOT
iHLuo'I' KaTeropi'I'.

Binbm ,quaana ichopmaLiin Ha Beö-cai/'ITi segreguj.g|iwice.eu

LLeMeHTy.

piAKi 3anMLUKM 'I'>Ki, M'HCa, 30ny,
BiAXOAl/l ›Kl/I'l'l'eAiH/'IbHOCTi TBapMH.

J'IiKl/I, xiMiKaTM, eneKTpl/NHE
Ta eneKTpOHHe OönaAHaHHH, aKyMy/m opu,
BiAXOAl/l ÓVAiBHl/ILLTBa Ta 3HeCeHHH,
BMKopMCTaHi aKyMy/'IHTOpl/I,
BenMKOFaöapl/ITHi BiAXOAl/l Ta iHLui
He6e3neHHi BiAXOAl/l.


