
 КЕРІВНИЦТВО З  
СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

КОРОТКЕ
Як правильно проводити  
роздільне збирання відходів

КОРИЧНЕВИЙ КОНТЕЙНЕР
БІОВІДХОДИ

СИНІЙ КОНТЕЙНЕР
МАКУЛАТУРА

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ, В ТОМУ ЧИСЛІ  
ХАРЧОВІ І САДОВІ-ГОРОДНI ВІДХОДИ

До них належать, наприклад:
залишки квітів, яєчна шкаралупа, залишки риби та м’яса, садо-
во-городні (органiчнi) відходи, залишки овочів, кавова гуща, кар-
топляні очистки, харчові відходи, шкаралупа від горіхів, фруктова 
шкірка, залишки їжі, чайна заварка, кімнатні рослини, цитрусові 

Куди викидати: 
у контейнер для органічних відходів 

У цей контейнер заборонено викидати: 
попіл, предмети особистої гігієни, кавові капсули, наповнювач 
для котячого туалету, сміття, пилозбірні мішки для порохотяга, 
підгузки, недопалки  
  контейнер для залишкових відходів 

ПАПIР, КАРТОН, КАРТОНАЖ

До них належать, наприклад:
брошури, книги, писчий папір, фотопапір, картон, чисті паперові 
пакети, гофрокартон, упаковка з паперу, журнали, газети 

Куди викидати: 
у контейнер для макулатури – або здавати до пункта збору 
вторинної сировини 

У цей контейнер заборонено викидати: 
папір з покриттям, жиронепроникний папір, шпалери   
  контейнер для залишкових відходів 
картонна упаковка з-під напоїв (наприклад, з-під молока)   
  жовтий мішок/жовтий контейнер

Ви також можете 
використовувати 
нашу програму 
утилізації відходів  
в Західному  
Мюнстерланді

Entsorgungsgesellschaft
Westmünsterland mbH
Estern 41
48712 Gescher
Тел.:  (0 25 42) 9 29-0
Факс: (0 25 42) 9 29-100
info@egw.de
www.egw.de



ЖОВТИЙ МІШОК / ЖОВТИЙ КОНТЕЙНЕР
ТОРГОВЕЛЬНА УПАКОВКА

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СКЛЯНОЇ ТАРИ
СКЛЯНІ ВІДХОДИ

МОБІЛЬНИЙ ПУНКТ ПРИЙОМУ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН

УПАКОВКА З ПЛАСТИКА,
МЕТАЛА І КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

До них належать, наприклад:До них належать, наприклад:
алюмінієва фольга, відра та тюбики з-під фарби (порожні), 
пластикові пляшки, картонна упаковка для напоїв, консервні 
банки, кришки крончатi, металеве пакування, пакети для молока, 
поліетиленові пакети, пластикові стаканчики, частини з піноплас-
ту, кришки 

Куди викидати: 
у жовтий контейнер/ жовтий мішок 

У цей контейнер/мішок заборонено викидати: 
папір, картон, картонаж  контейнер для макулатури
скляні пляшки  контейнер для скляної тари
деревина, пластикові відра, порцеляна, каструлі, сковорідки, 
іграшки  контейнер для залишкових відходів, пункт збору 
вторинної сировини

БУТИЛКИ, БАНКИ – СОРТУВАТИ ЗЕЛЕНЕ, 
КОРИЧНЕВЕ І БІЛЕ СКЛО

До них належать, наприклад:
скляні пляшки, банки для овочів, варення та закруток, інша 
скляна тара 

Куди викидати: 
у громадський контейнер для збирання скляної тари 

У цей контейнер заборонено викидати: 
автомобільне скло  автомайстерня
свинцеве скло, лампочки, жаростійке скло, кераміка, фарфор   
контейнер для залишкових відходів
склопакети, енергозберігаючі лампи, дзеркала  пункт збирання 
вторинної сировини

ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ

До них належать, наприклад:
видальник фарби, старі ліки, відпрацьоване масло, батарейки, де-
зинфікуючі засоби, енергозберігаючі лампи, фарби (рідки), засоби 
для виведення плям, консерванти та засоби з догляду за дереви-
ною, клеї, лаки, фарби, луги, люмінесцентні лампи, пестициди, із 
залишками вмісту 

Куди здавати: 
мобільний пункт прийому небезпечних речовин, дати див. в еколо-
гічному календарі
Збір забруднюючих відходів – на старому полігоні Borken Hoxfeld 

Мобільний пункт не приймає: 
електроприлади  пункт збору вторинної сировини
упаковки з фарбою (фарба суха)  контейнер для залишкових 
відходів
упаковки з фарбою, аерозольні балончики (порожні)  жовтий 
мішок/жовтий контейнер

СІРИЙ КОНТЕЙНЕР
ЗАЛИШКОВІ ВІДХОДИ

ВСІ ВІДХОДИ, ЯКI НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ  
ПОДАЛЬШОМУ ПЕРЕРОБЛЕННЮ

До них належать, наприклад:
попіл (холодний), дискети, відра з фарбою (сухою), фотографії, 
лампочки, наповнювач для котячого туалету, предмети особистої 
гігієни, сміття, уламки порцеляни, пилозбірні мішки для порохотя-
га, шпалери, підгузки, цигаркові недопалки 

Куди викидати: 
у контейнер для залишкових відходів 

У цей контейнер заборонено викидати: 
CD та DVD, електроприлади, енергозберігаючі лампи, кольорові 
картриджі, люмінесцентні лампи  пункт збору вторинної сировини 
перини  контейнер для текстильних відходів
небезпечні речовини  мобільний пункт прийому небезпечних 
речовин


