
 

Як працює роздільний збір відходів 

ОРГАНІКА 
ТАК: залишки сирої та вареної їжі, кавова гуща, чайні пакетики та трав’яні чаї, зола (з необробленої 
деревини), невелика кількість квітів і листя, паперові носові хустинки, домашній папір, біорозкладаний 
харчовий папір, екскременти тварин (у органічних пакетах), органічні наповнювачі туалетів для тварин, 
коробки від піци, забруднені їжею (розрізані на дрібні шматочки), біорозкладні упаковки та предмети 
(наприклад, тарілки, склянки, столові прилади, пакети, кавові капсули), пробки, дерев’яні столові 
прибори 
НІ: матеріали, що не піддаються біологічному розкладанню, рідини або гаряча їжа, скошена трава та 
обрізані гілки 

СКЛО ТА МЕТАЛИ  
ТАК: пляшки, склянки, скляні флакони, банки, емності (навіть з металевими кришками), алюмінієві 
банки, алюмінієва фольга та алюмінієві контейнери, балончики з розпилювачами, консервні банки 
(тунець, очищені помідори тощо), трубочки для консервів, металеві каструлі та столові прибори, дрібні 
металеві предмети 
НІ: лампочки, неон, брухт чорних металів, побутова техніка, скляні плити, дзеркала, кераміка, 
кришталь 
 
БУМАГА 
ТАК: газети, журнали, аркуші, вирізки, конверти та паперові пакети, паперові та картонні упаковки, 
картонні коробки та обгортки, харчові упаковки (молоко, вершки, соки, вино тощо) 
НІ: поліетиленові пакети, копіювальний папір, пергаментний папір, жиростійкий папір, алюмінієві або 
пластикові листи, носові хустинки (серветки та побутовий папір, забруднений їжею, вибрасують до 
вологих відходів), брудний картон 
 
ПЛАСТИКОВА УПАКОВКА 
ТАК: пляшки, пляшки для миючих засобів, тюбики кремів і зубних паст, контейнени і банки з пластику 
і полістиролу, сітки і ящики для зберігання харчових продуктів, упаковки із полістиролу, пластикова 
плівка, поліетиленові сумки і пакети, пластикові стрічки, тарілки і склянки з пластику без залишків їжі, 
горшики для рослин, контейнери для макіяжу, пластикові крапельниці, пластикові вішалки 
НІ: іграшки та інші пластикові вироби, столові прибори, поролон, відра та каструлі, контейнери для 
компакт-дисків, відеокасет та музичних касет, пластикові або гумові трубки, повні капсули для кави, 
канцтовари, меблі, пластиковий папір, телефони, дрібна побутова техніка, поліламінати на основі 
папіру, будівельний ізоляційний полістирол; НЕ можна викидати біорозкладані пакети із 
супермаркетів, і НЕ можна викидати біорозкладні предмети. 
 
ЗАЛИШКОВІ ВІДХОДИ 
ТАК: пластикові столові прилади, інші види пластику, що не підлягають переробці (іграшки, ручки 
тощо), предмети меблів із пластику, гуми, шприци, крапельниці (голки мають бути захищені), підгузки, 
порошки для пилососів, сигарети, іригаційні трубки та інші трубки, соломки, автокомпоненти, поролон, 
вата, горшики та підставки під горщики, пергаментний папір, копіювальний папір,  лампочки, компакт-
диски та аудіо/відеокасети та футляри до них 
НІ: все, що можна переробити при роздільному зборі залишків та в муніципальних центрах збору 
залишків, а також залишки переробки, що утворюються в результаті виробничої діяльності 
 



 

У МУНІЦИПІТАЛАХ, ДЕ АКТИВНИЙ ПУНКТУАЛЬНИЙ ЗБІР, КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ВИКЛЮЧНО ПРИЗНАЧЕНЕ ОБЛАДНАННЯ (ФІОЛЕТОВИЙ МІШОК, СІРИЙ КОНТЕЙНЕР, БЕЙДЖИК ДЛЯ 
КРИШКИ) 
 
Кожен муніципалітет публікує календар вивозу залишків за системою «від дверей до дверей», який 
також можна знайти на сайті www.cbbn.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Роздільний збір відходів … деякі прості правила 

 Відходи виставляються на узбіччі до 6.00 (якщо інше не передбачено правилами); користувач 
забирає порожий контейнер; користувач перерозділяє відходи, які не забрали працівники 
через недотримання встановлених правил роздільного збору відходів або через несвоєчасне 
виставлення відходів на узбіччя; користувач також збирає відходи, які розкидани з причин, не 
пов’язаних з оператором з вивезення відходів 

 відходи треба виставляти  в точці, найближчій до проїжджої частини звичайного руху 
сміттєвозу, щоб уникнути будь-яких перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів та не 
турбувати населення; ми не гарантуємо, що будемо забирати мішки, що висять на воротах, 
дверцях та паркані 

 мешканці приватних вулиць, а також мешканці, до дворів яких не може під'їхати сміттєвоз, 
розміщують мішки та контейнери на найближчій дорозі загального користування 

 у жодному разі не можна розміщувати відходи на приватній території на відстані понад 15 м 
від громадської чи приватної дороги, якою може проїхати сміттєвоз 

 мешканці фермерських будинків або невеликих агломерацій, розташованих за межами міста, 
куди важко дістатися сміттєвозу, зобов’язані віднести відходи у місце, куди можете дістатися 
сміттевіз, за попереднім узгодженням із Консорціумом 

  для кожного виду відходів обов'язково використовуйте мішки або контейнери відповідного 
кольору та/або мішки або контейнери з позначеннями; відходи, що знаходяться в інших 
контейнерах/мішках, не будуть вивозитись; у муніципалітетах, де діє система збору RFID 
(автоматична ідентифікація об'єктів), відходи не будуть вивозитись в мішках/контейнерах без 
системи ідентифікації, або якщо відходи не закріплені за користувачем. 

  мешканці багато-поверхівок та інших житлових будинків, яким надані контейнери для сміття, 
зобов’язані ними користуватися; кожна багато-поверхівка чи кожен користувач повинен 
тримати контейнер у себе 

  для забезпечення безпеки операторів з вивезення відходів мішки, контейнери без коліс, 
пакети, ящики та інше не повинні перевищувати 10 кг; якщо користувачеві необхідно вивезти 
відходи більшої ваги, він зобов'язаний їх розділити  

 Забороняється: 
  не розділяти диференційований матеріал, віддаючи його разом із відходами, що не підлягають 

повторному використанню; 
 класти гострі предмети в мішки або контейнери без належного захисту 
 викидати рідкі або надмірно змочені відходи в мішки або контейнери 
 щоб частина відходів витекала з мішка чи контейнера 
 переповнювати контейнери та мішки 
 виставляти відкриті або погано закриті мішки 
 виставляти різні предмети поряд з мішками чи контейнерами або прив’язувати до них речі   
 вистилати контейнери пакетами з пластику або іншого матеріалу 
 виставляти малий контейнер для органіки замість «зовнішніх контейнерів» 
 виставляти контейнери вагою понад 10 кг (при необхідності розділити відходи) 
 використовувати контейнери або пакети, відмінні від наданих 
 неналежне використання вуличних контейнерів 

 


