
ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
просмалений та ламінований папір, 
обгортки
використаний одяг та взуття
розбиті лампи (не енергозберігаючі)
фаянс, фарфор та кераміка
ручки та маркери 

СКЛО
цілі пляшки та склобій
флакони 
скляні банки 

ударостійке скло
жаростійкий посуд
віконне скло 

ПЛАСТИК
пластикові пляшки, посуд 
тюбики з-під побутової хімії
надувні кульки, харчова плівка
поліетиленові пакети

пластикові іграшки, взуття, 
килимки
предмети інтер’єру
DVD- і CD-диски, аудіо- і 
відеокасети
фотографії та фотоплівка
ручки, парасольки
пластикові контейнери

ОРГАНІЧНІ (МОКРІ)
ВІДХОДИ

м'ясні та рибні відходи
овочі та фрукти, лушпиння
мучні та кондитерські вироби
господарський папір, жмих
рослини та великі кістки 
засоби гігієни, підгузники 
брудні серветки та скатертини
брудні одноразові пакети та посуд

рідини
плівка, метал, скло 
біовідходи, що не розкладаються

ЗАБОРОНЕНО ВИКИДАТИ У БУДЬ-ЯКИЙ КОНТЕЙНЕР:  
люмінісценті лампи 
ртутні термометри
батарейки

будь-які електричні засоби або технічні пристрої
лаки та фарби 
відпрацьовану олію 

Велика частина відходів, які ми продукуємо щодня підлягає переробці.
Зверніть увагу на сортування - це допоможе нам зменшити кількість відходів!



УВАГА!
ÏÅÐØÎ×ÅÐÃÎÂÈÉ

ЗБІР ВІДХОДІВДІЗНАЙТЕСЯ
КУДИ ЗДАВАТИ
СОРТОВАНЕ СМІТТЯ

перехід за QR-кодом epochtimes.com.ua

Якщо Ви бажаєте САМОСТІЙНО 
ЗДАВАТИ ВІДХОДИ НА ВТОРИННУ 
переробку - ця інформація для Вас!

Понад рік часу Львів перебуває у 
системній та організованій 
сміттєвій блокаді. Те, що місто 
переживає протягом 2016-2017 
років, це безпрецедентний в 
українській історії екологічний 
шантаж. На вимогу прокуратури 

Андрій Садовий
міський голова Львова
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шантаж. На вимогу прокуратури 

суд заборонив діяльність Грибовицького полігону. 
При цьому, використання альтернативних полігонів - 
заблоковано.
Місто щодня продукує близько 600 тон відходів. Ми 
змушені діяти в умовах кризової ситуації. Наш план 
дій є наступний:
- ми уже розпочали проектування першого в Україні 
сучасного сміттєпереробного комплексу на території 
ТЕЦ-2. Дана ділянка визнана найбільш оптимальною 
міжнародними експертами. Будівництво заводу 
триватиме 2 роки.
- протягом цього періоду місто повинно навчитись 
ефективно сортувати ТПВ. Це дозволить як зменшити 
об'єми сміття для утилізації, так і вивозити в першу 
чергу органічні відходи, накопичення яких може 
призвести до екологічної кризи.
Я закликаю Вас максимально уважно вивчити даний 
буклет та ретельно дотримуватись правил сортування 
відходів. 
Разом ми зможемо подолати цю кризу та вийти з неї 
на європейський рівень поводження з відходами.

СПЕЦІАЛЬНА КАРТА


