
66 упаковки з-під ліків і використаних медичних виробів
66 упаковки з-під моторного масла та автомобільної хімії
66 автозапчастини
66 використаних батарейок та акумуляторів
66 упаковки з-під фарб і лаків
66 відходів електронного та електричного обладнання
66 пінополістирол
66 іграшок

65 спорожнілі, роздавлені і закручені пластикові пляшки
65 коробки з-під молока і соків (типу Tetra Pak) і упаковки з 

декількох матеріалів
65 пластикову тару від побутової хімії, косметиків
65 пластикові сумки, мішки та іншу фольгу 
65 алюмінієву фольгу
65 порожні консервні банки
65 поліетиленові пакети, мішки та плівки 
65 металобрухт і кольорові метали
65 металічні кришки, корки від їжі та напоїв

66 використані паперові ручники і носові хустинки
66 папір, покритий плівкою
66 папір просякнутий жиром чи міцно забруднений
66 картонну тару з-під молока і соків (типу Tetra Pak)
66 паперові мішки з-під добрив, цементу та інших 

будівельних матеріалів
66 шпалери
66 одноразові підгузки та інші засоби
66 гігієни
66 забруднена одноразова паперова тара та  

одноразовий посуд

66 кераміки, горщиків, фаянсу, порцеляни, кристалів
66 лінзи для окулярів
66 кухонну посуду, duraleksu і термостійкого скла
66 лампадок з воском
66 упаковки лікарських, упаковки з-під розчинників, 

моторного масла
66 дзеркала
66 скло віконне та армоване
66 монітори та телевізійні лампи
66 термометри і шприци

66 кістки тварин і сирого м’яса
66 попіл 
66 ліки
66 імпрегнувану деревину
66 плити ДСП і ДВП
66 землі, каміння 
66 послід тварин і матеріали ним забруднені  

(у тому числі наповнювачі для котів і гризунів)
66 використані засоби гігієни, у тому числі  

одноразові підгузки 
66 інші побутові відходи (у тому числі небезпечні) 

65  тару з паперу, картону  
65 каталоги, листівки, буклети 
65 газети і журнали
65 папір для школи та офісу, 
65 зошити і книжки
65 крафт-папір
65 паперові сумки та мішки

65 спорожнілі пляшки з-під напоїв та їжі, без кришок
65 порожні банки без кришок
65 скляна тара від косметиків

65  шкаралупи, відходи овочеві та фруктові
65 дрібні гілки дерев і кущів
65 скошену траву, листя, квіти
65 залишки їжі
65 забруднені паперові рушники і серветки 

65 папір ламінований або з алюмінієм
65 папір сильно забруднений
65 використану одноразову паперову тару та одноразовий 

посуд 
65 використані засоби гігієни, у тому числі одноразові 

підгузки
65 кістки тварин і сирого м’яса
65 послід тварин і матеріали ним забруднені (у тому числі 

наповнювачі для котів і гризунів)
65 одяг, невеликі іграшки 
65 пінополістирол, який походить з домашнього господарства 

(наприклад з упаковок електронного та електричного 
обладнання, а також посуд зі спіненого полістиролу)

65 кераміку, горщики, фаянс, порцеляну, кристали
65 лінзи для окулярів, дзеркала
65 кухонну посуду, duraleks і термостійке скло
65 лампадки з воском

66 будівельні відходи, відходи після знесення споруд
66 великогабаритні відходи
66 небезпечні відходи
66 відходи електронного та електричного обладнання
66 автозапчастини, у тому числі шини
66 упаковки з-під моторного масла та мастильних матеріалів
66 баньки та ємності від фарб і лаків
66 акумулятори
66 ліки і використані медичні вироби
66 голки та шприци

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ  
ВІДХОДІВ У ҐДАНСЬКУ

ПАПІР – СИНІЙ КОНТЕЙНЕР

СКЛО – ЗЕЛЕНИЙ КОНТЕЙНЕР

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ВІДХОДИ – СІРИЙ/ЧОРНИЙ КОНТЕЙНЕР 

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ 
 – КОРИЧНЕВИЙ КОНТЕЙНЕР

Класти всі відходи, яких не можна класти в інші контейнери та, які не підлягають переробці

МЕТАЛИ І ПЛАСТМАСИ
– ЖОВТИЙ КОНТЕЙНЕР 
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Щоб дізнатися, де відповідаль-
но передавати нетипові та  
небезпечні відходи подивіться 
www.czystemiasto.gdansk.pl

ПАПІР

СКЛО

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ  

ВІДХОДИ

ОРГАНІЧНІ 
ВІДХОДИ

МЕТАЛИ І 
ПЛАСТМАСИ


