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ПАПІР

СКЛЯНА ТАРА

ЛЕГКА УПАКОВКА

МЕТАЛЕВА УПАКОВКА

СТАРИЙ ТЕКСТИЛЬ

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

ЗАЛИШКОВІ ВІДХОДИ

Дозволяється
Уся упаковка з паперу
та картону, а також
папір і картон, які не є
упаковками, наприклад:
газети, журнали,
брошури, каталоги,
книги, зошити, конверти,
папки, канцелярський та
письмовий папір, чистий
господарський папір
коробки (складені)

Дозволяється
Вся скляна тара,
розділена на біле
та кольорове скло,
наприклад:
пляшки та банки для
продуктів харчування,
напоїв, косметики, ліків

Дозволяється
Уся упаковка з пластику
та композитних
матеріалів, текстильного
матеріалу, кераміки,
полістиролу, деревини та
матеріалів на біологічній
основі. Наприклад:
пляшки, кухлі,
плівка, пакети,
вакуумна упаковка,
упаковка для
заморожених продуктів,
картонні коробки для
напоїв,
блістерні упаковки,
одноразовий посуд

Дозволяється
Уся металева упаковка,
наприклад:
банки для напоїв,
консервні банки,
банки для корму для
домашніх тварин,
балончики з під фарби
та лаку,
металеві трубки,
металеві кришки,
покривна плівка,
гвинтові кришки

Дозволяється
Придатний і чистий
одяг, непошкоджені
сумки та ремені,
столова та постільна
білизна, штори,
придатне для носіння
взуття (в комплекті
попарно)

Дозволяється
Овочеві відходи,
фруктові відходи, сухі
корми, тверді залишки,
яєчна шкаралупа,
зрізані квіти,
рослини в горщиках,
кавова гуща та чай з
паперовим фільтром,
зрізана трава, листя та
гілки

Дозволяється

Заборонено
лампочки,
люмінесцентні лампи,
енергозберігаючі лампи,
керамічні плити,
Заборонено
дзеркало, віконне скло,
Папір з пластиковим
покриттям, забруднений свинцеве кришталево
папір, картонні коробки скло,
скляний посуд,
від напоїв, фотографії,
глиняний посуд,
шпалери
порцеляна,
вази,
лобове скло

Заборонено
пластикові вироби
наприклад: іграшки,
покриття для підлоги,
труби, квіткові горщики,
побутові речі

Заборонено
інструмент,
дроти, цвяхи,
частини велосипедів,
частини кузова та
двигуна, металеві
предмети побуту,
сушильна стійка

Заборонено
Непридатний одяг,
брудний, мокрий
текстиль, лижні
черевики, ковзани,
гумові черевики,
ганчірки та відходи
пошиття, килими,
іграшки, опудало
тварин

Заборонено
пластикові пакети,
кістки,
мішки для пилососа,
підгузники,
попіл,
котячі підстилки і
послід дрібних тварин,
рідкі залишки їжі, такі
як супи, соуси, масла,
маринади

Попіл (холодний), квіткові
горщики, щітки, гігієнічні
прокладки, пластикові та
металеві відра, дзеркала,
посуд, віконне скло,
лампочки, сміття, послід
дрібних тварин, котячі
підстилки, дрібні металеві
вироби, інструменти,
кістки, шкіра, брудний
папір, іграшки, мішки для
пилососа,
шпалери, підгузники,
непридатний одяг та
взуття, забруднений
вологий текстиль,
ганчірки, відходи пошиття

Заборонено

Органічні відходи,
будівельний щебінь,
батареї, старі
електроприлади,
енергозберігаючі лампи,
люмінесцентні лампи,
проблемні матеріали,
одноразовий посуд,
упаковка, старий текстиль
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ПРОБЛЕМНІ РЕЧОВИНИ

ВІДХОДИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ ВІДХОДИ
БАТАРЕЇ

це небезпечні відходи, які
зазвичай зустрічаються в
приватних домогосподарствах,
наприклад: моторне масло,
мастило,
фарби, клеї, отрути, розчинники,
газові балони, вогнегасники,
ліки, хімікати

Великі електроприлади
такі як пральні машини, сушильні
машини,
електроплити, посудомийні машини

Газорозрядні лампи та батареї
також можна здати до пункту
збору проблемних речовин

Охолоджувальні пристрої
наприклад, кондиціонери,
холодильники та
морозильні камери

Відходи кулінарних жирів та
олій
не є проблемними речовинами,
але їх необхідно здавати
окремо, наприклад: сало, олії
з маринованих страв, олії для
смаження

Дрібні електроприлади
такі як кавоварки, блендери,
фотоапарати, DVD-пристрої, ПК
та аксесуари, мобільні телефони,
програвачі компакт-дисків

це відходи, які не можуть
бути зібрані в контейнер для
залишкових відходів через їх
розмір або вагу
Наприклад: меблі, велосипеди,
килими, матраци, раковини

ЗРІЗАНА ЗЕЛЕНЬ

Асоціації управління відходами Штирії

www.awv.steiermark.at

наприклад, обрізання дерев,
живоплотів, кущів і газонів

Екранні пристрої
наприклад, телевізори, ноутбуки,
екрани комп’ютерів, монітори
Газорозрядні лампи
наприклад, енергозберігаючі лампи,
люмінесцентні лампи
Батареї
наприклад, батареї пристроїв,
кнопкові елементи, акумулятори
Збір безкоштовний
Дилери з торговою площею більше
150 м2, тільки для нових покупок
подібного пристрою, батареї у
кожному випадку!
П Р О С И М О Н Е С К Л А Д АТ И В І Д Х О Д И Б І Л Я П У Н К Т І В З Б О Р У !
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