що відноситься до пластику?
перевірте:

пластикові тримачі для
стаканів.

• це упаковка?
• вона порожня?
• вона з кухні чи ванної кімнати?

А ще є тримачі для стаканів. Вироби, що виготовлені з пластику,
але які можна належним чином переробити лише через пункти
приймання вторсировини. Дозвольте перерахувати:

Брошуратриптих.

У вас три «так»?
Отже це відноситься до пластику,
банок та пакетів від напоїв.
Виключення
• Аерозольні балончики належать до
залишкових відходів.

Пінополістирол можна здавати до
пунктів приймання вторсировини.
Лише так їх можна переробити.

Розбиті відра, іграшки та садові стільці
відносяться до твердого пластика,
тому їх можна здавати до пунктів
приймання вторсировини. Лише так їх
можна переробити.

Медичні відходи, такі як інфузійні
пакети або пробірки, належать до
залишкових відходів з міркувань
гігієни. Голки та шприци для ін’єкцій
можна здавати до пунктів приймання
вторсировини.

Великі фрагменти
сільськогосподарського пластику
та сітки викликають несправності
в сортувальних машинах. Тому ці
матеріали можна здавати до пунктів
приймання вторсировини.

Лицьова частина:
Ваші відходи переробляються.
Чистий світ. Для нас це норма.

Що відноситься до пластику, банок та
коробок від напоїв?
• У
 паковка від кави
• Паучі, дой-паки (Capri-Sun, Breaker
та пакетики від котячого корму)
• Блістерні упаковки
Банки
• Банки від напоїв
• Пивні кришки
• Консервні банки
• Сталеві пляшки від сиропів
• Алюмінієва фольга та лотки
• Стаканчики для чаю
Пакети від напоїв
• Пакети від соків, води та вина
• Пакети від молока, заварного
крему та йогурту
• Пачки від супу та соусу для
макаронів
• Пачки від дитячого харчування

пластику,
банок та
коробок від
напоїв

органічних
та харчових
відходів

паперу

відходів

Великі фрагменти пакувального
матеріалу, наприклад, від
диванів, спричиняє заклинювання
сортувальних машин на переробних
заводах. Тому краще здавати таку
упаковку до пунктів приймання
вторсировини, щоб ми могли її
переробити.

Старий брезент, садові шланги,
басейни та круги для плавання
не підлягають переробці, тому вони
утилізуються разом із залишковими
відходами. Щось не поміщається до
контейнера для залишкових відходів?
Значить віднесіть це до пункту
приймання вторсировини

Можливі зміни. Зверніться до нашого вебсайту або додатка HVC, щоб отримати найновішу
інформацію. Редакція від липня 2021 р.

2104-19

Пластикова упаковка
• Пляшки, від газованих напоїв,
води, молока
• Пляшки від соусів та олії
• Флакони від миючих засобів,
шампуню, мила
• Стаканчики від йогурту, заварного
крему та морозива
• Лотки від картоплі фрі, овочів,
салатів, фруктів
• Ванночки від вершкового масла,
соусу та плавленого сиру
• Упаковка від сиру, м’яса та риби
• Упаковка від зубних щіток, шурупів
та іграшок (блістери)
• Плівка від журналів і рекламних
проспектів
• Горщики для рослин
• Пакети від макаронів, риса, хліба,
солодощів
• Поліетиленові пакети
• Пакети від чіпсів

hvcgroep.nl

Органічні та харчові відходи:
основа для «зеленого газу» та
компосту.

органічних
та харчових
відходів

використаний папір: основа
для нового паперу та картону.

залишкові відходи:
залишилося зовсім трохи.

паперу

відходів

Що відноситься до органічних та
харчових відходів?
• Ш
 кірка та залишки овочів, фруктів
та картоплі
• Харчові залишки (включаючи
риб’ячі кістки, раковини та м’ясні
кістки)
• Сирні кірки, що не містять
пластику
• Хліб, макарони та рис
• Шкаралупа арахісу та інших
горіхів
• Яєчна шкаралупа
• Зіпсовані страви

• Н
 езначні залишки
підливи
• Чайне листя та
кавова гуща
• Зрізані квіти та кімнатні рослини
• Бур’яни, дрібні відходи від обрізки
дерев та кущів, скошена трава та
листя
• Гній, сіно та солома від утримання
дрібних домашніх тварин, таких як
кролики та хом’яки

Що відноситься до паперу?

Що відноситься до залишкових відходів?

• Я
 єчні лотки, рулони від туалетного
паперу та паперових рушників
• Подарункова упаковка, вітальні
листівки
• Нотатки, записки, списки покупок
• Конверти, також з віконцем (без
бульбашкової плівки)
• Папір для письма та малювання
• Старі газети та журнали
• Непотрібні книжки та комікси
• Рекламні брошури (без пластика)
• Паперові пакети
• Копіювальний так факс-папір

•
•
•
•

• К
 артонна та
паперова упаковка
від шоколадної
посипки, чаю, рису,
печива, пива та замороженої піци
• Картонна упаковка від косметики,
кремів, парфумів та ліків
• Картонні обгортки від десертів і
готових салатів
• Касові чеки
• Картонні коробки

•

•

•
•
•
•
•
•

Банки від чіпсів
Чайні та кавові пакетики
Жувальна гумка
Коробки від піци із залишками
або жиром
Вологий та/або брудний папір і
картон, наприклад пергамент для
випікання та обгортки від масла
Упаковка з пінопласту, наприклад
упаковка від страв швидкого
харчування та лотки для м’яса
Зіпсовані сумки для покупок
Використані серветки, паперові
рушники
Леза для гоління
Гідрогранули
Мішки для пилососа
Пробки

• Г
 ігієнічні прокладки,
тампони, прокладки від
нетримання та підгузки
• Ламінований папір/
картон, фотографії
• Папки з файлами, папки для
зберігання, папки-швидкозшивачі
• Наповнювачі для пташиних кліток
та котячого туалету
• Аерозолі (збиті вершки, лак для
волосся, дезодоранти)
• Конверти з бульбашковою плівкою
• Наповнювач для подушок та м’яких
іграшок
• Сірники та сірникові коробки
• Зола з попільнички, каміна та
мангала
• Маски та одноразові рукавички

