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Уникнення відходів у домашньому господарстві
Служба вашої спільноти та Асоціації захисту навколишнього середовища. Докладнішу інформацію про уникнення відходів можна знайти за адресою www.umweltv.at/richtig-trennen

Службу можна завантажити різними мовами на веб-сайті

НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІНІНІ
 Вощений папір
 Папір для гігієнічних потреб  

 (носові хустинки, серветки)
 Папір із покриттям
 Фотографії
 Етикетки
 Целофан
 Паперові рушники (брудні)
 Папір для випічки
 Термопапір (наприклад,  

 паркувальний талон або квиток  
 на автобус) 
 ...все, що відноситься до  
  залишкових відходів

 Іграшки
 Компакт-/DVD-диски
 Труби і шланги
 Господарські товари
 Садові меблі
 Полістирол для будівництва
 Захисні плівки 

 ...все, що відноситься до  
 залишкових відходів

 Кухонний посуд (каструлі,  
 скляні кришки)

 Листове скло (вікна, дзеркала)
 Кришталь
 Стакани 

 ...все, що відноситься  
 до залишкових відходів або  
 призначене для пункту збору  
 утильсировини

 Лампи
 ...які призначені для пункту  
  збору небезпечних матеріалів  
 або утильсировини

 Порцеляна
 ...яка відноситься до  
  мінеральних відходів  
  будівництва 

 Кришки
 ...які відносяться до металевих  
 чи пластикових упаковок

 Пляшки із залишковим вмістом
 ...опорожнити і потім помістити  
 в контейнер для скла

 Комбіновані упаковки  
 (блістери з-під медикаментів)

 Картонні упаковки для напоїв 
 ...які відносяться до  
 пластикових упаковок

 великі деталі металевого  
 брухту
 ...які відносяться до залізного  
 лому

 не спорожнілі банки з-під  
 фарби і лаків
 ...які відносяться до  
 небезпечних матеріалів

 Пластикові сумки/пакети
 ...які відносяться до  
  пластикових упаковок

 Пластмаси, які піддаються  
 біологічному розпаду
 ...та відносяться до 
 залишкових відходів або 
 пластикових упаковок

 Попіл
 Засоби гігієни
 Послід котів і маленьких  

 тварин 
 ...які відносяться до  
 залишкових відходів

 Медикаменти
 ...які повертаються в аптеку  
 чи відносяться до небезпечних  
 матеріалів

 Кава в порційних капсулах 
 ...які відносяться до 
 залишкових відходів або 
 призначені для пункту збору 
 кавових капсул

 Небезпечні матеріали
 Вторсировина та упаковки
 Електричне обладнання і  

 мобільні телефони
 Батареї та акумулятори
 Біовідходи 

 ...все, що призначене для  
 відповідних пунктів збору  
 вторсировини та упаковок

 Енергозберігаючі лампи
 Люмінесцентні лампи

 ...все, що призначене для  
  пункту збору небезпечних  
  матеріалів чи утильсировини

 Медикаменти
 ...які повертаються в аптеку  
 чи відносяться до небезпечних  
 матеріалів

 Нікель-кадмієві
  (NiCd)-залиті АКБ для 
 агрегатів аварійного 
 електропостачання
 ...які повертаються продавцю/
 виробнику

 Акумулятори та батареї
 ...які відносяться до батарей 
 для приладів

 Літієві батареї/акумулятори 
 ...які відносяться до літієвих 
 батарей

 Прилади з незнімними  
 літієвими батареями/ 
 акумуляторами (планшети,  
 електричні зубні щітки)
 ...які відносяться до 
 електричного обладнання з 
 незнімними літієвими 
 батареями

 Автомобільні батареї  
 (стартерні)
 ...які відносяться до АКБ для 
 транспортних засобів

 Функціональні
 ...повторне використання; 
 відправити для повторного 
 використання

 Прилади з літієвими  
 батареями/акумуляторами
 ...батареї та акумулятори  
 видалити й утилізувати окремо

 Засоби для розпилювання, 
 що не містять розчинників
 ...та відносяться до 
 залишкових відходів

 Газові балони
 Вогнегасники 

 ...які повертаються продавцю/ 
 виробнику 

 Пилові і повітряні фільтри
 Контейнер для картриджів до  

 ксероксів
 Силіконові картриджі 

 ...все, що відноситься до  
 залишкових відходів

 Азбестовий цемент
 ...для утилізації відповідною  
 організацією

 Вторсировина та упаковки
 ...все, що призначене для 
 відповідних пунктів збору  
 вторсировини та упаковок

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАКТАК
 Стаканчики з-під йогурту
 Комбінована упаковка   

 (наприклад з-під чіпсів)
 Картонна упаковка для напоїв  

 (наприклад, Tetra-Pak)
 Сумки
 Пакувальні плівки
 Пластикові пляшки та каністри
 Порожні упаковки з-під   

 медикаментів
 Пінополістирол (наповнювач)
 Блістер-упаковки
 Квіткові горщики 

 (Ø менше 10 см)
 Упаковки з пінопласту
 Корки (вино)

порожні кольорові і прозорі 
скляні ємності, такі як:

 пляшки всіх форм і розмірів
 пляшки з-під вин та 

 алкогольних напоїв
 Банки з широкою 

 горловиною або консервні 
 банки

 Скляні банки для консерв
 маленькі флакони і пляшки 

 для парфумерії та косметики

 Стакани і харчові банки з 
 алюмінію або білої бляхи

 Бочечки
 Алюмінієві фольга, чашки, 

 труби
 Лотки, тарілки для їжі 

 домашніх тварин
 Металеві гвинти, захисні 

 алюмінієві плівки, корончаті 
 кришки

 порожні банки з-під фарб і 
 лаків

 Дрібні деталі другорядного 
 металу (наприклад, цвяхи 
 або гвинти)

 Фрукти, овочі та харчові 
 відходи

 зіпсуті продукти
 Відходи кави та чаїв, 

 зокрема паперові фільтри
 Шкаралупи з-під яєць
 Зірвані квіти
 Паперові рушники
 Листя
 Залишки кісток, риби і м’яса
 Шкірки тропічних фруктів 

 (наприклад, бананів, цедра 
 апельсинів)

 Кімнатні рослини 
 (без горщика)

 Газетний папір і мішки, 
 що використовуються для 
 пакування продуктів

 Сміття
 Пилозбірні мішки
 Памперси
 Засоби гігієни
 Гній і послід дрібних тварин
 Попіл
 Електролампи
 сильно забруднені упаковки
 розбитий посуд і зіпсутий  

 одяг
 Термопапір (наприклад, 

 паркувальні талони та квитки 
 на автобус)

 Портативні акумулятори
 Батарейка круглої форми

 ...для приладів, що 
 працюють від батарей

 Літієві батареї/акумулятори
 (мобільні телефони, 
 електричні інструменти)
 ...наклеїти позначення 
 полюса для літієвих батарей

 Прилади з незнімними 
 літієвими батареями/
 акумуляторами (планшети, 
 електричні зубні щітки)
 ...для електроприладів 
 із незнімними літієвими 
 батареями/акумуляторами

 АКБ для транспортних 
 засобів (стартерні АКБ)
 ...для АКБ для транспортних 
 засобів

 Електричне обладнання з 
 вилкою

 Пральні машини
 Електричні духовки
 Екрани
 Холодильники і 

 морозильники, вкл. 
 кондиціонери

 Дрібна побутова техніка 
 (мобільні телефони, фени, 
 електричні зубні щітки)

 Люмінесцентні лампи
 Енергозберігаючі лампи
 Світлодіодні лампи
 Теплові насоси
 Електропіч із нічним 

 теплоакумулюванням

 Мінеральні масла і жири
 Старі лаки і фарби, які 

 містять розчинники, 
 розчинники

 Хімічні продукти
 Засоби для захисту рослин і 

 боротьби зі шкідниками
 Аерозолі (гази під тиском)
 Медикаменти

 Газети, ілюстровані
 (рекламні) брошури
 Газетний папір і папір для 

 друку
 Книги
 Календарі та записні книжки
 Паперові сумки у формі 

 конвертів
 Шматочки паперу від 

 знищених документів
 Розірваний картон
 Упаковки з-під піци та 

 сигарет
 Паперові рушники (чисті)
 Рулони паперових рушників
 Крафтові паперові пакети 

 (як-от сумки, пакети для 
 хліба)
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