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Залишкові відходи 
 
Все, що не можна 
використовувати повторно 
або відсортувати, 
викидається у контейнер із 
сірою кришкою. 
Великогабаритні відходи 
доставляються на станцію з 
утилізації відходів. 
Так, можна викидати: 
Підгузки та прокладки 
Квіти 
Використане взуття 
Остиглий попіл (зібраний і 
пов'язаний у пакет) 
Пісок для туалету тварин 
Пакети для собачих 
екскрементів 
Подарункова упаковка 
Мішки для дров 
Брудна упаковка 
Ні, не можна викидати: 
Батареї 
Хімікати 
Камінь та пісок 
Електронні відходи 

 

Харчові відходи 
 

Викидається в контейнер із 
коричневою кришкою. 
Використовуються пакети 
для харчових відходів SØIR. 
Так, можна викидати: 
Залишки їжі 
Риба та морепродукти 
Фрукти і овочі 
Кавовий фільтри, кавова 
гуща та чайні пакетики 
Паперові рушники та 
серветки 
Ні, не можна викидати: 
Попіл 
Садові відходи 
Кімнатні рослини 
Підгузки та прокладки 
Екскременти домашніх 
тварин 
Камінь та пісок 
Великі кістки та шкіра 

 

Картон, папір і картонні 
пакети для напоїв 

Викидається безпосередньо в 
контейнер із синьою кришкою, 
без пакета. 
Великий обсяг картону 
доставляється на станцію 
утилізації відходів. 
Так, можна викидати: 
Коробки для піци 
Газети та журнали 
Коробки для напоїв 
Книги 
Папір для письма 
Конверти 
Ні, не можна викидати: 
Вологий папір 
Глянцева подарункова упаковка 
Паперові рушники та серветки 
Використані картонні кружки та 
тарілки 
Лотерея при здачі картонної 
упаковки: 
Складіть картонні коробки для 
напоїв (упаковка для напоїв та 
рідких продуктів) та виграйте до 
100 000 норвезьких крон. 
Докладніше читайте на søir.no 

 

Скляна та металева тара 
 

Викидається в контейнер із 
помаранчевою кришкою, 
попередньо обполоснувши 
холодною водою. 
Викидається без пакета. 
Так, можна викидати: 
Скляні пляшки 
Банки для варення 
Бляшані банки для консервів 
Алюмінієві туби, наприклад 
для ікри та плавленого сиру 
Алюмінієва фольга та форми 
Металеві банки для напоїв 
без застави (pant) 
Нi, не можна викидати: 
Склянки 
Порцеляна та кераміка 
Кришталь 
Дзеркала 
Лампочки 
Сковороди та каструлі 
Вогнетривкі форми 
Цвяхи та шурупи 
Аерозольні балончики 

 

Пластикова тара 
 

Попередньо промиваючи в 
холодній воді, викидається в 
спеціальний пакет для 
пластикової упаковки від 
SØIR. 
Так, можна викидати: 
Пластик обгортковий для 
продуктів 
Пластикові пакети 
Пластикові склянки (для 
йогурту, для сметани і т.д.) 
Пластикова тара для 
продуктів 
Пляшки для шампуню та 
мила 
Пластикова упаковка для 
м'яса, фруктів та овочів 
Порожні каністри для 
рідини 
Нi, не можна викидати: 
Брудна пластикова упаковка 
Сумки із змішаних 
матеріалів 
Іграшки 
Пластикові меблі 

 

КЕРІВНИЦТВО З СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ 

 GUIDE 
 


