
Matavfall

P O C K E T

Пластикові 
пакети

Шкірки /макуха 
від фруктів та 
овочів, гниляві 

фрукти

Коричневі кар-
тонні коробки, 
гофрокартон

Пачки з-під мо-
лока, соку, соусу 

та пудингу

Пластикові ста-
канчики, коробки, 

глечики
Пліснявий хліб, 
печиво, торти

Брудний одяг, 
взуття, текстиль

Пластикове упако-
вування для м’яса, 

фруктів, овочів, 
нарізки

Чай у пакетиках, 
кавовий фільтр, 

кавова гуща

Книги з жорсткою 
обкладинкою

компакт-диски, 
касети

Пластикові пляш-
ки з-під шам-
пуню, мийних 
засобів, соусів

Риба, молюски

М’ясні залишки 
та кістки

Яєчна 
шкаралупа

Трава, листя, 
рослини

Гілки

Різдвяні ялинки

Зошити з кіль-
цями, кулькові 

ручки

Використані па-
перові рушники 

та серветки

Брудний пластик/
папір/тюбики

Пластикові 
горщики

Банки з під 
варення, скляні 

пляшки

Герметичні банки

Алюмінієва 
фольга / 

пакування

Металеві пробки 

Металеві тюбики

Банки з-під 
газованих напоїв 
/ пивні банки які 
не здаються в 

пункти при-
ймання за гроші 

(Pant)

Металеві капсули 
з-під чайних 

P O C K E T

Газети

Реклама, щотиж-
неві журнали

Кишенькові 
книжки

Конверти

Картонні пачки 
з-під макаронних 

виробів, яєць і 
круп

Картонні роли 
з-під кухонних 

паперових руш-
ників та туалет-

ного папіру 

подарункове упа-
кування, стрічка

Собачі мішки, пі-
сок для котячого 
туалету, тварин-

ний послід

Підгузки
Електричні 

іграшки

Мобільні 
телефони

Взуття дитяче з 
мигалками

Фен, праска, 
бритва

Електричні зубні 
щітки

Годинники

комп’ютерна 
техніка, 

телевізори, радіо

Дроти

Побутова техніка

При необхідності 
промийте в 

холодній воді

Можна запаку-
вати у коробки 
та віддати для 

повторного 
використання 

(коробки також 
є на станції пе-

рероблювання), 
в секонд-хенд, 

блошиний ринок 
тощо.

Вивозиться до 
станції за окре-

му оплату та 
перевіряється 

Брудний одяг, 
взуття, текстиль

Зношені меблі

Книги з жорсткою 
обкладинкою

Ламінат, плит-
ка для ванної 

кімнати

Поролон, 
матраци

Садові шланги, 
брезенти, мішки 

для дров

Просочена 
деревина

Фарба, морилка, 
лак, розчинник 

уайт-спірит

Шпаклівка, клей

Хімічні засоби, 
мийні засоби

Батарейки

Лампочки, люмі-
несцентні лампи

Розпилювач і 
газовий ящик

Олія для сма-
ження, промис-

лова олія

Підлогове покриття

Пестициди

Чисте біле 
пакування з 
пінопласту

Hvit Isopor

Скляні фляш-
ки, кришталь, 
вогнетривкий 

посуд, порцеляна, 
кераміка

Цегла, бетон, 
камінь (якщо велика 
кількість, то доставля-

ється в Heggvin)

Скловата, бетон, 
утеплювачі

Дзеркало

Залізний брухт

Дерев’яні дошки 
/ столи, 

дерев’яні меблі

Пластикові меблі

 Пластикові відра 
/ банки

Пластикові 
ящики з-під кві-
тів для тераси, 

великі пластико-
ві речі

Вивозиться до 

Пластикове 
упаковування

Харчові 
відходи

Залишкові 
відходи

Упаковуван-
ня зі скла та 

металу

Папір Картон Одяг, взуття 
та текстиль

Твердий 
пластик

Садові 
відходи

Деревина

Метал

Твердий 
пластик

Негорючі 
відходи

Ізоляція

Електричні 
та електронні 

прилади

Небезпечні 
відходи

Залишкові 
відходиХімічні засоби, мийні засоби

Батарейки

tekstiler
,

Одяг

Взуття

Рушники

Штори, 
скатертини

Постільна 
білизна

З дому забирає сміттєвоз
Mai 2022

Доставляється на сміттєпереробну станцію
Посібник із сортування відходів у Hedmarken




