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Макулатура
Газети, журнали, нотатки, проспекти, 
обгортковий папір, каталоги, картонні ящики, 
картонні коробки, сигаретні коробки (без плівки), 
папір для письма, шкільні зошити, коробки для 
яєць, паперові пакети, наприклад, для борошна, 
цукру або булочок

Упаковка з пластику (порожня)
Пластикові пакети та термозбіжна плівка,
наприклад для ковбаси та сиру, пакувальна 
плівка, упаковки від речовин для багаторазового 
заповнення тари, пластикові тюбики та пляшки, 
наприклад, від зубної пасти або піни для ванн, 
пластикові стаканчики, наприклад, для йогурту, 
вершків, маргарину чи кисломолочного сиру, 
упаковка від таблеток, упаковка та формовані 
деталі з полістиролу для фруктів, овочів, яєць або 
м‘яса, картонні коробки з шаром пластика або 
алюмінію, наприклад від солі або молока

Скло та металобрухт (порожня тара)
Одноразові пляшки (без застави), банки для 
консервації, пляшечки з-під ліків, банки з-під
гірчиці, пляшки з-під оцту, рослинної олії, кетчупу, 
заправок для салатів, баночки з-під спецій,
металеві банки з-під консервації, аерозольні 
балончики, алюміній, наприклад кришечки для 
йогурту та алюмінієві піддони, коробки з-під печива, 
крон-корки та кришки, що нагвинчуються

Органічні відходи
Органічні відходи, наприклад, залишки фруктів і 
овочів, яєчна та горіхова шкаралупа, пакетики чаю, 
кавова гуща, зіпсовані залишки їжі або приготовані 
страви в звичайній кількості, залишки квітів (зрізані 
та горщикові), те, що відцвіло в саду, бур’яни, 
обрізані гілки кущів та багаторічних рослин, кошена 
трава з газонів, обрізані гілки дерев і кущів - у 
невеликих кількостях; волосся, пір’я, солома

Відходи, які не утилізуються
Використані матеріали для перев‘язування, 
використані предмети гігієни всіх видів, наприклад, 
підгузки, пакети для пилососа, електролампочки, 
змітене сміття, недопалки, кераміка, фарфор, 
пластикові предмети (які не є упаковкою), 
непридатна для використання косметика, попіл 
(холодний)

Не в сірий контейнер
Органічні відходи, вторсировина, шкідливі 
речовини (до окремих контейнерів), 
електроприлади

Не в контейнер для компосту
Сире м‘ясо, сира риба, кістки та 
котячий туалет (це змішане побутове 
сміття), харчова упаковка, пластикові 
пакети - пластикові пакети, що можуть 
компостуватися, також ні (до окремих 
контейнерів), фекалії, мертві тварини, 
залишки їжі з побічними продуктами 
тваринного походження з комерційного 
сектору (окрема утилізація, передбачена 
законом!)

Не в синій контейнер
Шпалери, використані господарчі серветки 
та паперові носові хустинки, копіювальний 
папір, CD, DVD, зразки шампуню (це 
змішане побутове сміття)

Не в жовтий мішок
Декоративні плити для стелі або ізоляційні 
матеріали зі стиропору, одноразові 
шприци, інші пластикові предмети, відео- 
та музичні касети, іграшки, водопровідні 
труби, кошики для зберігання (це змішане 
побутове сміття)

Не в контейнер для 
вторсировини
Листи скла, кришталево скло, кераміка, 
фарфор, електролампочки (це змішане 
побутове сміття), енергозберігаючі лампи, 
люмінесцентні лампи, електроприлади, 
кабелі, емальований матеріал (це змішане 
побутове сміття), свинцеві капсули з 
пляшок з-під вина або шампанського, 
автомобільні чи велосипедні частини 
(це – для місць прийому відходів або для 
торговців брухтом)


