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ПЛАСТИК
МЕТАЛ
ПЛАСТИК
Жовтий контейнер/Жовтий пакет
МЕТАЛ
для металу, пластмаси,
багатоматеріальна упаковка

МИ КИДАЄМО

порожні пластикові пляшки від напоїв, порожні косметичні та хімічні
упаковки,
побутові та миючі засоби,
поліетиленові пакети, мішки, пакети та інша фольга,
пластикова харчова упаковка,
пластикові та металеві гайки,
пластикова тара та контейнери,
банки з содовою та харчові банки,
дрібний брухт чорних і кольорових металів,
коробки з-під молока, соків, напоїв (так звані тетра-паки),
алюмінієва фольга.

МИ НЕ КИДАЄМО
медичний пластик - відходи на ПРЗПВ,
брудні та вологі прозорі плівки - змішані відходи,
пакети та пляшки для моторних масел, мастил та охолоджуючих
рідин - відходи на ПРЗПВ,
килими - відходи на ПРЗПВ,
упаковка для засобів захисту рослин - відходи на ПРЗПВ,
банки та змішувальні пластикові контейнери лакофарбованих
матеріалів - відходи на ПРЗПВ,
метали в поєднанні з іншими матеріалами, наприклад, гумою змішані відходи,
використані батарейки - відходи на ПРЗПВ,
електронні іграшки - відходи на ПРЗПВ,
полістирол - відходи на ПРЗПВ,
пластикові автозапчастини – ці відходи необхідно здавати на пункти
розбирання транспортних засобів або до суб’єкта господарювання,
який діє на підставі відповідних дозволів, який отримує цей вид
відходів.
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СКЛО
СКЛО
СКЛО
Зелений контейнер/
СКЛО
Зелений пакет для скла
МИ КИДАЄМО

пляшки та скляна тара для напоїв та продуктів харчування, банки,
інша скляна тара без ковпачків, пробок і металевих кришечок.

МИ НЕ КИДАЄМО
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віконне скло - відходи на ПРЗПВ,
дзеркала - змішані відходи,
порцеляна, кераміка, кристали - змішані відходи,
термостійке скло - змішані відходи,
побутове скло (каструлі, тарілки, чашки) - змішані відходи,
скляна тара для побутової хімії - відходи на ПРЗПВ,
термометри - відходи на ПРЗПВ,
телевізійні екрани та лампи- відходи на ПРЗПВ,
лампочки, люмінесцентні лампи, неонові лампи - відходи на ПРЗПВ,
автоскло – ці відходи необхідно доставляти на пункти розбирання
транспортних засобів або на ферму, яка працює на підставі
відповідних дозволів, приймаючи цей вид відходів.
*ПРЗПВ - Пункт роздільного збору побутових відходів

ПАПІР
ПАПІР
ПАПІР
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БІОВІДХОДИ
БІОВІДХОДИ
БІОВІДХОДИ
Коричневий контейнер/
БІОВІДХОДИ
Коричневий пакет для
біовідходів

МИ КИДАЄМО
залишки їжі,
овочеві та фруктові лушпиння та їх частини,
кавова та чайна гуща,
шкаралупа від яєць і горіхів,
тирса,
зрізані та горшкові квіти,
скошена трава, листя, дрібні гілки,
земля після квітів.

МИ НЕ КИДАЄМО
м'ясо, кістки, рибу - змішані відходи,
екскременти тварин - змішані відходи,
вугільна зола - змішані відходи,
ДСП - відходи на ПРЗПВ,
засоби гігієни, підгузники - змішані відходи,
котячий туалет - змішані відходи.
*ПРЗПВ - Пункт роздільного збору побутових відходів

Блакитний контейнер/
.................................................................................................
Блакитний пакет для паперу

МИ КИДАЄМО
газети, книги, зошити, листівки,
коробки, картон, пакети та паперові пакети,
обгортковий папір, офісний папір,

МИ НЕ КИДАЄМО

КОМПОСТЕРИ

Власники нерухомості з будинком на одну сім'ю, які заявили, що
мають домашній компостер та компостують у ньому біовідходи,
звільняються від частини плати за управління муніципальними
відходами та звільняються від необхідності мати контейнер або мішок
для біовідходів.

калька - змішані відходи,
ламіновані брошури та лаковані каталоги - змішані відходи,
брудний або жирний папір - змішані відходи,
шпалери, цементні мішки та інші будівельні матеріали - змішані відходи,
мішки з добривами - відходи на ПРЗПВ,
одноразові підгузники - змішані відходи,
гігієнічні та косметичні засоби - змішані відходи,
брудні кух - змішані відходи,
*ПРЗПВ - Пункт роздільного збору побутових відходів

Власники односімейних будинків, які не будуть компостувати
біовідходи в компостері на задньому дворі, зобов'язані збирати
біовідходи в контейнер або мішок і передавати їх муніципальному
збирачу відходів або самостійно доставляти їх у пункт колективного
збору відходів.
Розмір пільги визначено постановою Лубської міської ради від
25.06.2020 р. № XXI/171/20 про звільнення від плати за поводження з
побутовими відходами на території ґміни Лубсько.
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ЗМІШАНЕ
ЗМІШАНЕ
ЗМІШАНЕ
Чорний контейнер/Чорний пакет
ЗМІШАНЕ
для несортованих (змішаних)
побутових відходів
Після виділення із маси побутових відходів: скла, металів, пластмас,
багатоматеріальної упаковки, паперу, біовідходів залишаються
відходи після сегрегації, так звані «змішані» відходи.

МИ КИДАЄМО

ПРЗПВ
Наступні фракції побутових відходів приймаються у пунктах
селективного збору відходів у межах плати за утилізацію побутових
відходів:

КОМУНА ЛЮБСЬКО

папір, метал, пластик, скло,
упакування з кількох матеріалів,
біовідходи, що є побутовими відходами,
відходи електричного та електронного обладнання з домашніх
господарств,
відходи будівництва та зносу від домашніх господарств - ліміт
600 кг на рік на одне домашнє господарство,

використані предмети особистої гігієни (вата, пелюшки, гігієнічні
прокладки, носові хустинки та предмети гігієни),
вугілля та коксова зола (деревна зола засипається в контейнер для
відпрацьовані батарейки та акумулятори,
біовідходів),
лампи розжарювання та люмінесцентні лампи,
фекалії домашніх тварин,
великогабаритні відходи – ліміт 300 кг на домогосподарство на
м'ясні та рибні відходи, залишки холодного м'яса та кісток,
рік,
кераміка,
використані шини - ліміт 4 шт. на домогосподарство на рік,
порцеляновий,
ліки з простроченим терміном придатності,
кристали,
відходи, не віднесені до медичних відходів, що утворюються в
брудні та вологі прозорі плівки,
побуті внаслідок прийому лікарських засобів у вигляді ін’єкцій та
метали в поєднанні з іншими матеріалами, наприклад гумою,
контролю рівня речовин у крові, зокрема голок та шприців,
дзеркала,
хімічні речовини з простроченим терміном придатності, в тому
термостійке скло,
числі засоби захисту рослин,
калька,
За приймання відходів понад ліміт стягується плата у розмірі,
брошури з фольги,
визначеному міською радою м. Лубсько.
лаковані каталоги,
.................................................................................................
брудний і жирний папір,
забруднені кухонні рушники,
ВЕЛИКІ ВІДХОДИ
одноразові підгузники,
котячий туалет.
Це сміття, яке не можна викидати в смітник через його розмір

та/або вагу .
Великі відходи включають: стільці, шафи, дивани, ліжка, крісла,
килими, матраци, ковдри, велосипеди, великогабаритні
іграшки, тощо.
До великогабаритних відходів не належать: всі види
будівельних та санітарно-технічних частин, таких як дерев'яні
дошки, балки, панелі, віконні рами, двері, огорожі, ванни,
умивальники, унітази або бачки, радіатори, плитка, жалюзі, а
також автомобільні деталі (включно шини), мопеди , косарки
відходи горіння, відходи ремонту.

ПРИНЦИПИ
ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ
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