
ЖИТТЯ  

БЕЗ СМІТТЯ 
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REUSE 

REDUCE 

RECYCLE 

 

ПРИНЦИПИ 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

СПОЖИВАННЯ  

ЗМЕНШЕННЯ ВІДХОДІВ ЩОДНЯ ПРО ВІДХОДИ 

 55-60%  
відходів 

 можуть бути  
перероблені 

 

для цього 

сміття                     
необхідно 

сортувати  

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

 

 

ПЕРЕРОБКА  
І ВТОРИННЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 
СИРОВИНИ 

 

Проект «Зелена бібліотека СумДУ» 
реалізується за підтримки Гете-інституту 

 РОЗДІЛЬНИЙ 
ЗБІР  

 
папір, скло 

метал, пластик 
акумулятори 

 

Використовуй  папір раціонально, 
користуйся вторинно переробленим  

папером, електронними документами 

Користуйся екосумками,  
екоторбинками та екоупаковкою 

 

Використовуй посуд багаторазового 
вжитку з екологічних матеріалів 

 

УТИЛІЗАЦІЯ  
ВІДХОДІВ 

 
компостування 

спалювання 
захоронення 



РОЗДІЛЯЙ ВІДХОДИ 

ВОЛОГІ 

рештки їжі,                          
засоби гігієни,           
органічні відходи  

ЗБИРАЙ У ВІДРО 

СУХІ 

пластик,                           
скло, папір,                       

небезпечні відходи  

У ОКРЕМИЙ ПАКЕТ 

СУХІ ВІДХОДИ СОРТУЙ 

ЗА ТАКИМИ ПРАВИЛАМИ  

 ПЕТ чи ПЕТЕ пляшки 
 пляшки, флакони, кришки 
 поліетилен у вигляді плівки, флаконів 

чи контейнерів 
 упаковка Тетра-ПАК, Пюр-Пак 
 полістірол 

НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

 непрозорі пляшки білого, жовтого чи 
чорного кольору 

 пластик без коду переробки 

 обгортки від цукерок, зубні щітки  
 віконні рами, покриття для підлоги, 

іграшки 

 

відкрути 
кришечку, 
стисни    
пляшку, 
зменш    
об’єм 

здай у пункт          
прийому               

вторсировини або 
поклади в контейнер        

для роздільного    
збору сміття  

СКЛО 

ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

пляшки з-під напоїв, банки, склобій 

НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

жаро– та ударостійке скло, 
армоване скло, кришталь, дзеркала,  

кераміку 

помий та      
здай у пункт                

прийому                    
вторсировини 

поклади в 
контейнер для 
роздільного 
збору сміття 

НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 
одноразовий посуд,  

наклейки, чеки 

ПАПІР 
 

ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

газети, журнали, зошити, офісний папір,  
картон, рекламні листівки 

 

стисни                
та поклади           
в окремий    
пакунок 

здай                 
у пункт                     
прийому           

вторсировини 

НЕ ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

металеві бляшанки з-під фарби/мастики,          
алюмінієві туби від кремів і паст,                          

брудну фольгу 

стисни 
бляшанку 

здай у пункт                                         
прийому          

вторсировини 

  НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ 

БАТАРЕЙКИ, АКУМУЛЯТОРИ 

РТУТОВМІСНІ ВІДХОДИ 
 

збирай                
небезпечні 
відходи                 
окремо 

здай у пункт                  
прийому       

небезпечних 
відходів 

СОРТУЙ ОКРЕМО 

містять ртуть,  
свинець, кадмій                                            

ПЛАСТИК 

ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

 

флуорисцентні/люмінісцентні 
лампи, термометри 

МЕТАЛ 

ПРИЙМАЮТЬ НА ПЕРЕРОБКУ 

алюмінієві бляшанки, чисту фольгу,                        
металеві частини побутових пристроїв,                                     

аерозольні балончики 


