
СКЛО ТА КОНСЕРВНІ БАНКИ

Склянки, Аерозольні балончики для їжі та гігієни, Скляні пляшки, Скляні глечики, Кухонна 
фольга (чиста), Кришечки з фольги від упаковок з-під йогурту, Флакони (не призначених 
для зберігання ліків), Металеві терки, Вішалки із залізного дроту, Банки з-под рослинного 
масла, Банки для напоїв, Столові прибори зі сталі, Металеві та алюмінієві кришечки і кришки, 
Алюмінієві банки, Скляні лотки для упаковки харчових продуктів, Розбите скло.

Те, що не може бути повторно утилізовано:
Лампочки та / або неон, керамічна, порцеляновий або глиняний посуд (розбитий посуд, і т.д.).

ПЛАСТИК
Використовувати тільки пластикову упаковку

Одноразові пластикові стаканчики, Блістер (форми контейнерів), Пузирчаста плівка, Пластикові 
пляшки, Пластикові пакети, Пластикові упаковки (макаронні вироби, закуски ...), Пластикова 
упаковка для яєць, Упаковка для кондитерських виробів, Контейнери з-під йогурту і дисертів 
чисті, Контейнери з-під рідких продуктів для гігієни і побутової хімії, Пластмасові кришки, 
Вішалки, Пластикові плівки для харчових продуктів чисті, Одноразовий посуд, Пінополістирол 

для харчових продуктів чистий, Пакувальна стрічка, Сітки для фруктів і овочів, Пакетики для морозильної камери чисті, 
Пластикові підноси.

Те, що не може бути повторно утилізовано:
Пластикові та гумові вироби (іграшки і т.д.), Одноразові пластикові столові прилади, взуття, тапочки і черевики.

Новинка: Викидайте також одноразові пластикові тарілки і стакани

ПАПІР ТА КАРТОН

Щоденники, Конверти, Календарі (видалити не паперові частини), Сухий і не жирний 
кухонний папір, Пакувальний папір, Паперові пакети з-під хліба, Гофрокартон, Чисті 
коробки з-під піци, Коробки для напоїв (Тетра Пак), Картонні коробки для фруктів, 
Упаковка для яєць, Картонні упаковки (сіль і цукор), Брошури якщо вони не ламіновані, 
Газети всіх видів, Паперові та картонні упаковки, Книги (без пластикової обкладинки), 
Зошити неламіновані, Журнали неламіновані, Паперові пакети, Картонні коробки ( миючі 
засоби, взуття ...), Вкладки, Паперові серветки чисті.
Те, що не може бути повторно утилізовано: Ламінований папір, Копіювальний папір, 

Вощений папір, Папір брудний, Чеки.

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

Зіпсовані продукти харчування, Залишки їжі, як правило, сирі або приготовані, Склянки з компостуємих 
матеріалів, Печиво, Шкірка, Волосся необроблене, Органічне м’ясо, Кухонний папір вологий або жирний, 
Коробки з-під піци брудні, Попіл з камінів, Послід тварин, Використані бумажні хустки, Сірники, Квіти, Листя 
сухе, Кавова гуща і чайні пакетики, Сири (відходи), Фрукти, Зерна, Яєчна шкаралупа, Горіхи, Молюски і т.д., 
Ладан, Мертві комахи, Туалети для кішок (тирсу або палети) , Хліб, Макаронні вироби, Шерсть кішок і собак, 

кроликів і т.д., Шкіра, Рибні відходи, Посуд з компостуєміх матеріалів, Пір’я домашньої птиці і т.д., Піца, Рис, Насіння, Зубочистки, 
Дерев’яні палички з-під морозива, Дерев’яні шампури, Корки, Паперові рушники мокрі або жирні, Яйця, Овочі

УВАГА: для збору органічних відходів використовувати тільки біорозкладані мішки

ЯК СОРТУВАТИ?



У вас ще є сумніви з приводу
дифференціації побутових відходів ?!

Еко-репетитор, 
який допомагає
диференціювати, 
завжди у вашому
розпорядженні!

Scarica
RiCicla
www.ricicla-sabar.itSABAR SERVIZI S.r.l.

Strada Levata, 64 - Novellara (RE)
servizi@sabar.it
0522.657569

www.sabar.it

СУХІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ВІДХОДИ

Це відходи, що залишилися після розділення продуктів харчування, зеленІ, паперу, пластикової 
упаковки, скла, металів і небезпечних відходів.

Наприклад:
Запальнички, Штучні ялинки, Піоддони та інші предмети з жорсткого пластика, Багаторазові пластикові чашки, 
Ґудзики, Панчішно-шкарпеткові вироби, Канцелярські товари (олівці, ручки, лінійки і т.д.), Фарбоване волосся, 
Керамічні або глиняні глечики, Копіювальний папір, Промаслений папір для харчових продуктів, Ламінований папір, 
Папір забруднений побутовою хімією і т.д., Наждачний папір, Аудіо та відео касети та футляри, Пластир і марлю, 
Урни із пластику, Капсули з жорсткої пластмаси з кавою всередині, Різні косметичні засоби (туш , рум’яна, губна 
помада, тональний крем, і т.д.), Вата, Ватні диски, Шкіра, Подушки, Гумки, Самоклеючі етикетки, Повсть, Швейні 
нитки, Штучні квіти, Дискети, Фотографії, Іграшки, Резина, Жувальна гумка, пінорезина , Тертки пластикові, 
Гумові рукавички, Леза, Лампи накалювання, Рентгенограми, Підстилки для домашніх тварин (гравію чи піску, ...), 
Недопалки сигарет і сигар, Скотч, Окуляри, Гумові предмети, Парасольки, Бавовна, Підгузки і прокладки навіть 
біорозкладані, М’які іграшки, Гребінці та щітки, Керамічні тарілки, Тарілки з жорсткого пластика, Пластикові 
столові прилади, Контрацептиви, Одноразові бритви, Фотоплівка, Мішки для пилососа, Мішки для будівельного 
матеріалу (порожні), Мило, Чеки, Взуття, Пластикові відра, Ошурки брудні (миючі засоби і т.д.), Шприці (добре 
запечатані з кришкою), Дзеркала, Губки, Зубні щітки, Дрантя, Пластикові обробні дошки, Килимки для печаток і 
штампів, Грим, Шланги, Глиняні вази, Небитке скло, Опал скло (флакони), Армованне скло (вікна / двері), Москітна 
сітка, Килимки.

УВАГА:
всі перелічені відходи повинні здаватися в центри збору в години прийому, вказані нижче:

Скипидар, Клеї, Новорічні ялинки, Пестициди, Антикорозійні засоби, Залізні шафи, Дерев’яні шафи, Фени, 
Пилососи, Прасувальні дошки, Великі пластикові лотки, Дерев’яні піддони, Бактерициди, Автомобільні акумулятори, 
Акумулятори телефонів, Дерев’яні скрині, Вапно, Велосипеди, Всі види електронних ваг, Металеві бойлери, 
Аерозольні балончики з газом, Залізні вироби, Будівельне сміття, Калькулятори, Зарядні пристрої, Мотоциклетні 
шоломи, Комоди з дерева, DVD-диски і їх футляри, Дерев’яні ящики, Компакт-диски і їх футляри, Віск для дерева, 
Металеві диски, Великі кошики, Металеві урни, Комп’ютери, Кондиціонери, Подушки, Скляні бутлі, Розчинники, 
Гербіциди, Дивани, Праски, Металевий дріт, Дерев’яні вікна, Алюмінієві вікна, Електричні плити, Холодильники, 
Іграшки електричні / електронні, Ходунки, Столярні вироби, Інсектициди , Ізоляція, Люстри, Енергозберігаючі 
лампочки, Лампи розжарювання, Скляні пластини, посудомийні машини, пральні машини, Вуд обрізка, фарбоване 
дерево, CD- / або DVD-плеєри, Шпаклівка, Матраци, Дерев’яні та пластикові полиці, Скляні полиці, Дерев’яні меблі, 
Монітори , Неонові лампи, Використані мінеральні масла, Рослинні масла, Парасольки, Лобове скло автомобіля, 
Бампер машини, Дерев’яні та пластикові підніжки, Металеві каструлі, Керамічна плитка, Шини, Стільці, Дерев’яні, 
пластикові та залізні двері, Сталеві столові прилади, Радіо, Залізні сітки для ліжка, Залізні і дерев’яні перила, 
Пластикові поручні, Металеві крани, Санітехніка, Залізні полки, Лижі і черевики, Пластикові стільці і шезлонги, 
Дитячі стільчики, Трава, Рідина для виведення плям, Розчинники, Принтери, Стерео, Металеві структури, Зрубані 
дерева, Жалюзі, Комп’ютерні клавіатури, Дерев’яні, пластикові та металеві столи, Телефони, Телевізори, Електронні 
цифрові термометри, Фарба для взуття, Тонери, картриджі для принтерів і т.п., Щуряча отрута, Трихлоретилен, 
ДСП, Валізи, Армоване скло (вікна / двері), Відеомагнітофони .

Батарейки, що видробили свій ресурс, та прострочені ліки повинні викидатися у відповідні 
контейнери.

ЦЕНТРИ СБОРУ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ


