КОЛИ ВСІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРЕРОБКУ,
ВИГРАЮТЬ УСІ

Ukrainska

Щоразу, коли ви віддаєте якусь упаковку або газету
для переробки, це є початком чогось важливого.
Стару кришку від пляшки можна обернути на
новий листовий метал для виготовлення кузовів
автомобілів. Порожній пакет від прального порошку
може стати, скажімо, новою взуттєвою коробкою.
Вчорашня газета може перетворитись на головні
новини завтрашнього дня. Природна сировина
використовується знову, при цьому заощаджується
велика кількість енергії. У такий спосіб ми всі
допомагаємо створити кращий світ для життя.
ПЕРЕРОБКА

Вся зібрана упаковка й газети відправляються на переробку, внаслідок якої
перетворюються на нову упаковку або нову продукцію. Наприклад, пластикова
упаковка може стати вихідним матеріалом для щіток для миття посуду, квіткових
горщиків і поліетиленових пакетів. Скляна та паперова упаковка зазвичай
перетворюється на нову упаковку. Металева упаковка може обернутися на
армувальні стрижні, а старі газети — на кухонні паперові рушники або знову на
газетний папір.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВИРОБНИКА

У Швеції існyє правило «відповідальності виробника». Воно передбачає, що
компанії, які виробляють або продають упаковку та газети, несуть відповідальність
за збір і переробку своєї продукції. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
працює від імені таких компаній. Ми прагнемо зробити для вас переробку легкою,
водночас збільшуючи її екологічні переваги до максимуму. Однак, щоб наші
зусилля були успішними, нам потрібна ваша допомога.

УСТАВИ УТИЛІЗАЦІЇ

FTI відповідає за всі устави переробки відходів у Швеції, що працюють без
персоналу. До них ви маєте відносити для переробки газети й упаковку з пластику,
паперу, металу та скла. Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, що має
комунальний пункт переробки, вам слід відносити упаковку та газети туди.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За посиланням www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation ви можете знайти
найближчу уставу переробки відходів і перевірити, коли її спорожняють і
очищають. Ви також можете знайти інструкції з сортування, відео про переробку,
поради та рекомендації, і на додаток — відомості про нашу організацію.
З усіх питань стосовно переробки газет та упаковки просимо звертатися
до нас за адресою kontakt@ftiab.se або телефонувати на номер 0200-88 03 11.
З приводу великогабаритних відходів, компостування, відходів електричного
обладнання чи інших питань щодо відходів, будь ласка, зверніться до місцевих
органів влади або ознайомтеся з докладнішою інформацією тут: www.sopor.nu.

Сортуймо більше
Щоб переробити якомога більше відходів, ми потребуємо вашої допомоги. Упаковка повинна бути
повністю порожньою й досить сухою. Якщо ви маєте упаковку, виготовлену з кількох матеріалів, її
треба класифікувати як матеріал, який, на вашу думку, має найбільшу вагу. Дякуємо.
ПЛАСТИКОВА УПАКОВКА
Наприклад: пляшки, банки, поліетиленові пакети, пакети з запасними блоками, пластикові
тюбики, пакети від чіпсів та полістирол.
Зніміть усі пробки та кришки. Покладіть різні види пластикової упаковки в окремі
контейнери для кожного виду. Це полегшує подальшу переробку.
Пластикові вироби окрім упаковки — наприклад, меблі та іграшки — слід відносити до
великогабаритних або побутових відходів. Пляшки багаторазового використання слід
повернути до магазину для відшкодування вартості.

ПАПЕРОВА УПАКОВКА
Наприклад: пачки від макаронних виробів, картонні коробки від молока та соків, паперові
пакети, взуттєві коробки, трубки від рулонів туалетного паперу й картонні коробки.
Розрівняйте й складіть удвоє. Щоб заощадити місце, помістіть малу упаковку в більшу.
Конверти слід відносити до побутових або займистих відходів. Газети, рекламні
листівки тощо слід утилізувати в контейнер для газет.

МЕТАЛЕВА УПАКОВКА
Наприклад: жерстяні банки, порожні аерозольні балончики, тюбики, ковпачки від пляшок,
кришки та порожні бляшанки від фарби.
Загніть усередину гострі кришки жерстяних банок. Залиште кришку/пробку на тюбиках.
Банки з залишками фарби або клею слід відносити до небезпечних відходів.
Металевий брухт, деталі сантехнічного обладнання, сковорідки та інші продукти, які не
є упаковкою, слід відносити до великогабаритних або побутових відходів. Бляшанки
багаторазового використання слід повернути до магазину для відшкодування вартості.

СКЛЯНА УПАКОВКА
Наприклад: кольорові або прозорі скляні пляшки та банки.
Зніміть ковпачки, кришки та пробки й утилізуйте відповідно до матеріалу. Помістіть
кольорову та прозору скляну тару у належний контейнер.
Пляшки багаторазового використання слід повернути до магазину для відшкодування
вартості. Порцеляну, кераміку та інші вироби, що не є упаковкою, слід сортувати як
великогабаритні або побутові відходи. Лампи розжарювання та лампи-трубки зазвичай
слід доправляти до центрів переробки відходів, що є у віданні місцевих органів влади.
Такі центри обслуговує персонал.

ГАЗЕТИ
Наприклад: щоденні й щотижневі газети, журнали, каталоги, рекламні листівки, щоденники та
папір для письма і креслення.
Зніміть пластикову упаковку та рекламні наклейки.
Конверти й книги в палітурці слід відносити до побутових або займистих відходів.
Паперові пакети, картонні коробки тощо слід утилізувати в контейнер для паперової
упаковки.

