
ДОСТАВЛЕНО НА ЕКОЛОГІЧНУ СТАНЦІЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
САМОВИВОЗУ

Використовуйте 
пластиковий пакет 

(торбинку) для 
пакупок 
від Kiwi 

тощо.

Контейнер 
для хппчових 
та змішаних  
відходів.

Контейнер для 
сортування паперу

або

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ     

Пункт повернення 
скляної та металевої 

тари

Окремий колодязь 
для скляної та 
металевої тари

Колекція одягу Сміттєсортувальний 
завод або повернути 

дистриб’ютеру

ПІДІБРАНО РЕНОВАТОРОМ

Пляшки для хімії
Пробки вкиньте вільно 

в мішку

Пластикові горщики 
для квітів

Табакерки

Пакети для кави/
закусок з/алюмінієвим 

покриттям

Пластикові глечики/
пластикові стакани/

пластикові ящики  
Пробки вкиньте  
вільно в мішку

Пластикові 
пакети

ПРИВЕЗЕНІ ВАМИ ДО ПУНКТУ ПОВЕРНЕННЯ ТОЩО.

Промістіть чисту 
упаковку вільно в 
зворотний мішок 

і викиньте ї ї в 
сміттєвий контенейр 

або покладіть 
поруч з паперовим 

контейнером

Меблі

Автомобільна шина

Вироби з дерева

Залізний лом

Пластикові меблі

Пінопласт

Книги

Ґумолеум

Металеві труби

Жерстяні банки

Алюмінієва упаковка / 
фольга

Металеві ковпаки

Металева кришка

Чайні капсули

Пиво/мінеральна вода
ящики без депозиту

Скло/пляшки

Мобільний телефон

Флеш взуття

Фен для 
волосся

Електричні іграшки

Комп’ютерна техніка

Побутова техніка

Годинники

Дроти                       

Клей

Просочена деревина

Масло для 
смаження

Хімікалії
Акумулятори

Фарба/морилка/лак

Лампочки Розчинник

Гілка/гілки

Кущі/листя

бур’ян

Опалі фрукти

Трава/мох

Кімнатні рослини/квіти

Різдвяна ялинка
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Лушпиння/шкірка/
тушка/ старі фрукти/

овочі

Риба/молюски

М’ясні обрізки/кістки/
супи соуси/жири

яєчна шкаралупа

Малі шматки 
паперових ришників

Пакетики для чаю/
фільтри для кави/

кавова гуща

Кімнатні рослини/квіти

Свічки

Зіпсуті іграшки  

Текстиль/зношений 
одяг
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Охолоджена зола/
вугілля для барбекю

CD диски

Кулькові ручки
Повітряні кульки/

жуйка

Конверти

Газети

Картонні пакети для 
молока/соку

Піца/мікс для сніданку/
коробка

Рулон паперобого 
ришника/туалетного 

паперу

UKEBLADUKEBLAD

тижневі журнали/
журнали/книги

реклама

Одяг

Рушник

Штори

Білизна

Скатертини

ПАМ’ЯТАЙТЕ, 
ЗАВ’ЯЖІТЬ 
ДВІЧІ

КЕРІВНИЦТВО ПО СОРТУВАННЮ
Для муніципалітетів Ейдсволл, Хурдал, Наннестад, Улленсакер

ØRAS
Øvre Romerike 
Avfallsselskap IKS

Розпилювачі

Березень / 2022

Зношене 
взуття

Снейп

Можливо для 
повторного 

використання

Інфекційні відходи

ОРГАНІЗАЦІЯ 
САМОВИВОЗУ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
САМОВИВОЗУ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
САМОВИВОЗУ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ

Сміттєсортувальний 
завод   

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ДОСТАВКИ

Взуття / сумки /
 ремені

Випічка/хліб

Вологі серветки/ пелюшки/
підгрузки/прокладки/ 
тампони/Q-tips

Пластикова тара для 
харчових продуктів

Електробритва

                   

Сміттєсортувальний 
завод

Сміттєсортувальний 
завод   
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