
Що й куди 
складати?

Домашнє 

сміття

Бак для сміття на переробку
Для якого сміття?

Збирається через тиждень

Банки металеві

Пластикові коробки

Коробки від напоїв

Виробі з фольги

Пластик тара

Банки та пляшки 
із скла

Аерозольні балончики

Пластикові пляшки

Папір та картон

Коробки

Все має бути митим та сухим. 
Ніяких чорних мішків!

Харчові 

відходи та 

підгузники не 

класти!

Стара одежа та текстиль 
складіть у пакет та залиште 

його біля баку.



  
Бак для сміття
Що класти?

Збирається через тиждень

Харчова плівка

Паперові рушники

Вироби з дерева

Обгортки

Полістірол

Підгузникии

Чорні мішки

Біорозкладні 
продукти

Іграшки

Пакетики

Пам’ятайте, що ми тільки 
збираємо сміття у контейнері із 

закритою кришкою. Додаткові 
мішки збиратися не будуть.

Маленькі електроприбори, 
як фен для волосся, тостери, 

кабелі, складіть у пакет та 
залиште його біля чорного 

контейнера.

М’який пластик, 

як обгортки
 та 

плівка, можна 

віднести до місцевого                                                              

супермаркету для 

переробки.



  
Контейнер для харчових відходів                                      
Що в нього збирати?

Збирається щотижня

Шкаралупа та кістки

М’ясо

Кавова гуща

Цвілі продукти

Чайні пакетики

Гарбузові

Олія, жири та 
масла

Харчові залишки

Якщо ви хочете вистелити ваш контейнер, 
використовуйте спеціальні пакети або газету.

Близько 33% того, что лежить у сміттєвих баках, це харчові відходи, які можна 
перероблювати на енергію та добриво. Складайте їх у прозорі зелені пакети 
для харчових відходів, щоб мі могли їх переробити, це також дасть вам більше 
місця у контейнерах для іншого сміття. 

Зробіть компост самі!
Шкурки з фруктів та овочей ідеально підходять для віроблення компосту,який можна 
користуватися для вашого саду. Інші харчові відходи збираються у контейнер. 

Чи знаєте ви, що переробка шести пакетиків чаю дає достатньо 
електроенергії, щоб приготувати ще одну чашку чаю. (Джерело: WRAP)



Екологічно та економічно
Спробуйте купувати менше та не викидати гідні речі, Це ще важливіше, ніж 
переробка! Як саме зменшити кількість сміття, дізнайтеся на нашому сайті.
Що ви можете зробіти для цього:

• Користуйтеся багаторазовими торбинками.

•  Купляйте овочі та фрукти без упаковок.Купляйте вживані 
товари і передавайте речі, які вам вже непотрібні, іншим 
людям.

•  Купляйте вживані товари і передавайте речі, які вам вже 
непотрібні, іншим людям.

• Користуйтеся багаторазовими пляшками для води

•  Зверніться до сайту ‘Love Food Hate Waste’ щоб дізнатися 
більше як можна зекономити без додаткових відходів.

•  Віддайте непотрібні вам продукти до місцевого «громадського 
холодильника».

•  Віднесіть непрацюючі електроприлади, одежу та меблі до 
«кафе по ремонту», а не на смітник.

Сюди можна віддати непотрібні вам меблі:
Helen and Douglas House 01491 412689

Sue Ryder 03330 031883

Emmaus 01865 763698

Kathryn Turner Trust 01235 527310

Знайти адреси місцевих «кафе по ремонту» та інші корисні адреси можна на 
сайті - www.cagoxfordshire.org.uk



Куди йде ваше сміття після 
того, як ми його забрали? 

 

За інформацією про правила збору сміття звертайтеся 
www.morerecycling.co.uk

Саут Оксфордшір та Вейл оф Уайт Хорз регіони вже довгий 
час є в першій десятці найкращих місцевих урядів країни по 
переробці сміття і ми сподіваємось, що ви підтримаєте нас у 
бажанні залишатися найкращими. 
Змішане сміття буде доставлено до центру сортування 
відходів, де все будо розібрано та відправлено на 
перерорбку. Текстиль збирається окремо та буде проданий у 
благодійних магазинах або використаний знову. Його можна 
залишити в окремому пакеті біля зеленого контейнера.
Батарейки збираються окремо у прозорому пластиковому 
пакеті, який має лежати на зеленому контейнері. Вони 
будуть відпарвлені до спеціалізованих     центрів, де 
їх розберуть на напів-драгоцінні метали. Їх можна 
переробляти.

Сміттся, яке не можна переробити, відвозиться до 
центру, де його використовують для вироблення енергії. 
Це означає, що 95% сміття з Саут Оксфордшір та 
Вейл оф Уайт Хорз регіонів більше не йде просто до 
звалища.
 
Маленькі електроприбори збираються окремо. 
Складайте їх у пакет та залишайте біля чорного 
контейнера, а НЕ в ньому. 

Ваші остатки їжі та прострочені продукти відвозяться 
до центру переробки їжи, де її додають до баків з 
підігрівом. Більшість буде перероблена у добриво, яке 
використатиметься на фермах Оксфордширу.

Залишків достатньо, щоб віробити електроенергію для 4800 
будинків.  



За інформацією про правила збору сміття звертайтеся 
www.morerecycling.co.uk

Ми можемо забрати великогабаритні речі, такі як меблі . 
Замовити вивіз таких речей можна на нашому сайті.
Як можна використати ваші меблі, подивіться на сторінку 
«зменшуй та використай повторно» в цій листівці.

Потрібна листівка в іншому форматі чи на іншій мові? 
Будь ласка, телефонуйте або напішить нам.

Контактна інформація
По переробці, харчовим відходам та 
контейнерам телефонуйте Biffa – 03000610610 
або пишіть - waste.team@southandvale.gov.uk
Або звертайтеся до місцевої ради за номером 01235 422422 
www.morerecycling.co.uk

Ми можемо забрати садове сміття
Для отримання додаткової інформації та 
підписки на нашу платну послугу, відвідайте  
www.morerecycling.co.uk

Може спробувать зробити компост?  
Більше інформації на сторінці про садове сміття.

Ми заберем з вашого садового контейнера
Траву 
Листя
Бур’ян
Квіти та рослини 
Обрізки з кущів
Гілки (до 10cm товщиною) 
Інші обрізки та гілки
Опалі фрукти

За додатковою інформацією звертайтесь на сайт 
www.morerecycling.co.uk

Цю брошуру було надруковано вуглецевим 
кольором з використанням переробленого 
паперу, сертифікованого FSC.


