ЯК ПРАВИЛЬНО СОРТУВАТИ СМІТТЯ?
JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY?
Жовтий контейнер для пластику

Žlutá plastová nádoba

ТАК
До пластикової тари відносяться фольга,
мішки, пластикові пакети, ПЕТ-пляшки,
упаковки від миючих, чистячих та
косметичних засобів, стаканчики від
йогурту, молочних продуктів, пакувальні
плівки від споживчих товарів, коробки від
компакт-дисків, інші пластикові вироби
та пінополістирол.
НІ
Сюди не відносяться упаковка від
залишків жирних харчових продуктів або
засобів для чищення, упаковка від
корозійних речовин, фарб та інших
небезпечних речовин, підлогові покриття
або водопровідні труби.

ANO
Plastové obaly zahrnují fólie, sáčky,
plastové sáčky, PET lahve, obaly
od pracích prostředků, čisticích prostředků
a kosmetiky, kelímky od jogurtů, mléčné
výrobky, obalové fólie na spotřební zboží,
krabičky na CD, další plastové výrobky a
pěnový polystyren

Синій контейнер для паперу

Modrá nádoba na papír

ТАК
Журнали, газети, зошити, коробки,
паперові обгортки, все, що виготовлено
з картону чи паперу. Також конверти
з віконцем та пухирчастою плівкою без
пластику всередині. Підійде навіть папір
із скріпками.
НІ
У
синій
контейнер
не
кладуть
копіювальний, жирний, мокрий чи
брудний папір.
Ці
матеріали
не
можуть
бути
перероблені.Будь ласка, зверніть увагу,
що використані дитячі підгузки насправді
поміщаються не в контейнер для
паперу, а у відро для сміття!

ANO
Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z kartonu nebo papíru. Také
obálky s okénkem a bublinkovou fólií bez
plastu uvnitř. Postačí i papír se sponkami.

NE
Nepatří sem obaly od mastných zbytků
potravin nebo čisticích prostředků, obaly od
žíravých
látek,
barev
a
jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
nebo vodovodní potrubí.

NE
Do modrého kontejneru nevkládejte
kopírovací, mastný, mokrý nebo špinavý
papír. Tyto materiály nelze recyklovat.
Upozorňujeme, že použité dětské plenky se
ve skutečnosti nevhazují do kontejneru na
papír, ale do odpadkového koše!

Зелений контейнер для скла

Zelená skleněná nádoba

ТАК
У зелений контейнер можна викинути
будь-яке скло, наприклад, пляшки з-під
вина, алкогольних та безалкогольних
напоїв, банки з-під кетчупу, варення.
Також прозоре скло з вікон та дверей.
Скло не потрібно розбивати, воно буде
відсортоване далі!
Якщо поруч стоять зелений та білий
контейнери, ми кладемо прозоре скло
у білий контейнер, а кольорове –
у зелений.
НІ
У ці контейнери не кладуть кераміку та
фарфор, автомобільне скло, дзеркала
або дротяне скло, позолочене або
плаковане скло. Подвійне скло має бути
повернене до магазину.

ANO
Do zeleného kontejneru můžete vhodit
libovolnou sklenici, například lahve od vína,
alkoholické i nealkoholické nápoje, sklenice
od kečupu, marmelády. Také průhledná
skla z oken a dveří. Sklo není třeba rozbíjet,
bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelené a bílé
nádoby, dáme do bílé nádoby čiré sklo a do
zelené sklo barevné.

Помаранчевий контейнер для пакетів
від напоїв
ТАК
Контейнер для пакетів від напоїв не
обов'язково повинен бути повністю
помаранчевим, на ньому може бути
помаранчева наклейка. У контейнер
кладуть упаковки з-під соку, вина,
молока і молочних продуктів, які
необхідно як слід віджати, перш ніж
помістити у контейнер.
НІ
Сюди не відносяться "м'які" пакети, такі
як від кави та різних порошкоподібних
продуктів. Не викидайте картонні
коробки
з
під
напоїв,
сильно
забруднених залишками їжі.

Oranžová nádoba na balíčky nápojů

NE
Do těchto nádob se nevkládá keramika a
porcelán, autosklo, zrcadla nebo drátosklo,
zlacené nebo pokovené sklo. Dvojsklo je
nutné vrátit do prodejny.

ANO
Nádoba na nápojové kartony nemusí být
zcela oranžová, může mít oranžovou
nálepku. Do nádoby se vkládají obaly od
džusu, vína, mléka a mléčných výrobků,
které je nutné před vložením do nádoby
řádně vymačkat.

NE
To nezahrnuje "měkké" balíčky, jako je
káva a různé práškové produkty. Od nápojů
silně znečištěných zbytky nevyhazujte
kartonové krabice

Контейнер, маркований сірою
металевою наклейкою
ТАК
У металеві контейнери поміщаються
дрібні металеві відходи, які можна легко
просунути через отвір - зазвичай це
банки та бляшанки з-під напоїв, металеві
трубки, металеві пробки, кришки, цвяхи,
шурупи, скріпки та інші дрібні металеві
відходи.
Крім цих дрібних відходів, до пунктів
збору можна віднести й інші металеві
відходи, такі як труби, металічні листи,
каструлі, ванни, велосипеди та інші
громіздкі
предмети.
Металеві
електроприлади є окремою категорією
та можуть бути утилізовані лише
повністю у пунктах збору.
НІ
У контейнери не кладуть банки з-під
фарби, герметичні ємності із залишками
небезпечних речовин, побутову техніку
та інші прилади, що відслужили свій
термін та складаються з декількох
матеріалів. Ці види відходів сортуються
окремо у пунктах збору. Окремий розділ
це
автомобільні
уламки,
які
приймаються
пунктами
прийому
металобрухту, де потім видається
сертифікат екологічної утилізації.

Nádoba označená šedou kovovou
nálepkou
ANO
Kovové nádoby pojmou drobný kovový
odpad, který lze snadno prostrčit otvorem –
obvykle plechovky a plechovky od nápojů,
kovové tuby, kovové zátky, víčka, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další
drobný kovový odpad.
Kromě tohoto drobného odpadu jsou
sběrnými místy další kovový odpad, jako
jsou trubky, plechy, hrnce, vany, jízdní kola
a další objemné předměty. Kovové
spotřebiče jsou samostatnou kategorií a lze
je kompletně likvidovat pouze na sběrných
místech.

NE
Do nádob se neumisťují sklenice s barvami,
vzduchotěsné
nádoby
se
zbytky
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a
další spotřebiče s prošlou dobou
použitelnosti sestávající z více materiálů.
Tyto druhy odpadu se třídí odděleně na
sběrných místech. Samostatnou sekcí jsou
autovraky, které jsou přijímány na sběrnách
kovového šrotu, kde je vystaven certifikát
o ekologické likvidaci.

Коричневий
відходів

контейнер

для

БІО-

ТАК
З домашнього господарства: цілі фрукти
або їхні залишки, овочі, чайні пакетики,
кавова гуща, кісточки від фруктів,
кісточки від овочів, листя і шкірка овочів,
цитрусових, картоплі, огірків та інших
овочів.
З саду: листя, трава, бур'яни, залишки
рослин, тирса, тріска від гілок дерев і
чагарників, ґрунт для горщиків, опалі
ягоди, бур'яни, цілі рослини, сіно,
солома, гілки (розрізані на частини
приблизно 30 см), дерн.
НІ
Сюди не відносяться харчові відходи
(так звані гастровідходи), харчові масла,
кістки, м'ясо, шкури, мертві тварини,
екскременти
м'ясоїдних
тварин,
забруднена тирса, гілки дерев розміром
більше 30 см, пні і всі інші відходи, що не
розкладаються!
Біологічні відходи не повинні бути
забруднені небезпечними речовинами
або речовинами, які можуть завадити їх
подальшій переробці на компостній
установці (наприклад, олія, пластмаси,
відходи тваринництва, субпродукти
тварин
тощо).
Тільки
з
цих
відсортованих
біовідходів
можна
виробляти високоякісний компост, що
використовується
у
сільському
господарстві,
озелененні
чи
рекультивації земель.

Hnědá nádoba na BIO-odpad

ANO
Z domácnosti: celé ovoce nebo jeho zbytky,
zelenina, čajové sáčky, kávová sedlina,
ovocné pecky, zeleninové pecky, listy a
slupky zeleniny, citrusové plody, brambory,
okurky a další zelenina.
Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, piliny, štěpky z větví stromů a keřů,
zemina z květináčů, spadané bobule,
plevel, celé rostliny, seno, sláma, větve
(nakrájené na kousky cca 30 cm), rašelina.

NE
Nepatří
sem
potravinový
odpad
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže,
uhynulá
zvířata,
masožravé
exkrementy, kontaminované piliny, větve
stromů větší než 30 cm, pařezy a veškerý
další nerozložitelný odpad!!

Bioodpad nesmí být
kontaminován
nebezpečnými látkami nebo látkami, které
mohou narušit jejich další zpracování
v kompostárně (např. olej, plasty, odpady
z hospodářských zvířat, vedlejší živočišné
produkty apod.). Jen z těchto vytříděných
bioodpadů lze vyrobit kvalitní kompost,
který se využívá v zemědělství, krajinářství
nebo rekultivacích.

