
СОРТУВАННЯ - ЦЕ ВСТУП ДО ПЕРЕРОБКИ!

ЯК ДІЯТИ З ВІДХОДАМИ?

Жовтий
ПЛАСТМАСА, 
МЕТАЛ ТА
БАГАТОМАТЕРІАЛОВА 
УПАКОВКА

Викидаємо

- чисті поліетиленові пакети
- картонні коробки з-під молока та напоїв

- пластикові кришечки
- упаковку з-під йогуртів

- пластикові пляшки з-під напоїв, миючих 
та косметичних засобів

- чисті металеві упаковки
- металеві банки з-під напоїв

- упаковку з-під аерозолів

Викидаємо

- порожні скляні пляшки з-під
напоїв та продуктів харчування, без

кришечок та етикеток
- порожні скляні банки

- порожні скляні пляшки від
косметичних засобів

Не викидаємо

- упаковку, забруднену жиром
- підгузки, серветки

- одноразові рушники
- одноразовий посуд

- текстильний одяг та упаковку

Не викидаємо

- підгузки
- одноразові рушники та серветки

- картонні коробки з-під молока та напоїв
- упаковку, забруднену жиром, наприклад, 

з-під піци
- брудну або мокру макулатуру

Не викидаємо

- поліетиленові пакети
- віконне скло

- порцеляну, кераміку, кришталь, фаянс,
люстри

- лампочки, лампи, відбивачі, ізолятори
- столовий посуд

- дзеркала, автомобільні вікна

Синій
ПАПІР

Викидаємо

- картонну та паперову упаковку
- макулатуру та листівки

- картонні коробки
- зошити

- офісний папір
- газети

Зелений
СКЛО



- непотрібні або 
протерміновані ліки (також 

їх можна залишити в спеціальних 
контейнерах  в аптеках),

- відпрацьовані батарейки, акумулятори та 
лампочки (їх також можна віднести та викинути
в спеціальні контейнери, наприклад, у деяких 

магазинах, школах чи організаціях),
- відпрацьоване електричне та електронне 
обладнання: мобільні телефони, комп’ютери 

та їх компоненти, електроінструменти, 
лампочки, дрібні електронні 

прилади та побутова 
техніка тощо,

- великогабаритні відходи: 
меблі, килими, дитячі візочки,

велосипеди або великі іграшки,
- використані голки, шприци та канюлі 

в надійній упаковці,
- щільно закриті фарби, лаки, засоби захисту 

рослин та інші хімічні речовини,
- відходи після ремонту 

та будівельне сміття

Не викидаємо

- кухонні залишки тваринного походження
- змішані відходи

- кістки та тваринні відходи
- деревину

- попіл
- гравій, каміння

Викидаємо

- відходи, які не підлягають переробці, 
за винятком небезпечних відходів

- залишки харчових продуктів тваринного
походження

- предмети гігієни (підгузки, прокладки,
використані рушники та серветки)

- використаний/пошкоджений одяг
- термостійке скло та кераміку

- повні упаковки

Викидаємо

- кухонні залишки рослинного походження:
лушпиння, шкірка овочів і фруктів

- рослинні рештки
- кавову та чайну гущу

- траву, листя, дрібні гілки
- яєчну шкаралупу

Не викидаємо

- протерміновані ліки та хімічні засоби
- меблі та інші великогабаритні відходи

- відпрацьовані батарейки та акумулятори
- лампочки та люмінесцентні лампи

- будівельне та монтажне сміття
- відпрацьовані електронні

прилади та побутову техніку

ВІДХОДИ, ЯКІ СЛІД ЗДАВАТИ 
У ПУНКТ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ 

КОМУНАЛЬНИХ
ВІДХОДІВ:

Коричневий
БІОВІДХОДИ

НЕБЕЗПЕЧНІ 
ТА ПРОБЛЕМНІ 
ВІДХОДИ

Чорний
ЗМІШАНІ 
ВІДХОДИ


