
Уважніше до
відходів! 

використана рослинна 
олія: на вході до  
супермаркетів знаходяться  
контейнери… або до 
центру збору Ecolat!

Використані 
батарейки: контейнери 
знаходяться на вході 
до супермаркетів 
або до центру збору 

Ecolat! 

простроченні ліки: 
у призначенний 
контейнер на 

вході до супермаркетів або 
до центру збору Ecolat!

А тепер… кілька маленьких заміток:
Увага до матеріалів що до вмісту!
Органічне: ретельно зав’яжи  біопакети 
перед тим як помістити у призначений 
сміттєвий контейнер.
Мультіматеріали: звільни та сполосни 
контейнери та тару(такі як бутилки, 
банки…) щоб позбавити від залишків 
харчових відходів перед тим як 
викидати у сміттєвий контейнер 
синього кольору.
Папір та картон: подрібнити та зчавити 
для того щоби відходи займали як 
можна менше місця.
Не диференційоване: Ретельно зав’яжи 
пакет і подбай про його безпечність у 
разі наявності небезпечних матеріалів.

Відходи які мають довгий 
строк розпаду!

Строк розпаду найбільше поширених матеріалів

Бутилка із скла: 40000 років

Серветки з карти: 2 місяця

Пласмасові бутилки: 100 років

Сигаретні недопалки: 
2-5 років

Полистерол: 1000 років

Багато років розпаду,
15 хвилин щоб диференціювати!
Якщо проживаєш у районі Gorarela або  

Barbanella, зателефонуй на безкоштовний 
номер (800 127 484) для отримання 

безкоштовного комплекту збору відходів 
по місцю проживання

Висловлюємо вдячність за добровільну 
співпрацю Асоціаціям:

Cittadini Senza Frontiere,  Centro Culturale 
Islamico di Grosseto,  CittadinanzAttiva, 

Associazione MoldovainItalia
Lubjana Pellumbi, Stefano Generali, 
Nicola Dorin e Halyna Ivashchenko,

Elisa Dell’Olio
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мультіматеріали: 
бутилки, банки з 
алюмінію та сталі, 
тарілки та стакани 

з пластмасу, 
контейнери Тетrapack

Органічне: 
відходи та

залишки іжі, сухі 
квіти та трава 

Незначні обрізки 
дерев та тощо. 

 

Недиференційоване: 
матеріалі які не 

утилізуються…

громіздкі:  габаритні 
речі та   речі виговлені 
з матеріалів іншого 
походження які 
не відповідають  

розмірам та призначенню сміттєвих 
контейнерів…

• транспортуй 
до центру збору 
Еcolat по вулиці 
Zaffi  ro 22, Grosseto
(збір безкоштовний)
 
• або зателефонуй на  безкоштовний 
номер  800   127  484 і в цьому 
випадку збір здійснюється  по місцю 
твого проживання від  Sei Toscana
• або  закажи безкоштовний збір 
заповнивши  модуль звернення на 

www.seitoscana.it
або відішли email на 
ingombranti@
seitoscana.it

• Обрізки та залишки: рослинне 
(трава з саду, обрізки дерев)…
• транспортуй до центру  збору  Ecolat
• або  зателефонуй  безкоштовно на  
номер 800 127 484
• або закажи послугу заповнивши 
модуль запиту на www.seitoscana.it
або відішли email на  
ingombranti@seitoscana.it

Ми  допоможемо 
зрозуміти як вірно!

❉
Керівництво до 
збору відходів  

діференційовано!
Диференційований збір відходів є 
обов’язковим. Розумний підхід до 
збору  сприяє підтриманню екологіі 
навколишнього середовища та 

чистоті твого міста.

    Не робіть 
   помилок!   

Для кожного типу сміття свій контейнер! 

Папір та картон:
тара та відходи 

папіру,картону 
чистому стану


