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ГРАФІК ЗБОРУ ТА ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 

починаючі з 26 жовтня 2015 року 
 

 понеділок вівторок середа четвер п’ятница субота 
Недіфферен
ційовані 
відходи 
 
виставити на 
передодні ввечері   СІРИЙ МІШОК    

Пластика 
 
виставити до 13.00 

   БІЛИЙ МІШОК   

Папір та 
картон 
 
виставити до 13.00 

  
СИНІЙ 

КОНТЕЙНЕР*   
СИНІЙ 

КОНТЕЙНЕР* 

Скло та 
консервні 
банки 
виставити до 13.00 

 
ЗЕЛЕНИЙ 
КОНТЕЙНЕР     

Органічні 
відходи 
 
виставити на 
передодні ввечері КОРИЧНЕВИЙ 

КОНТЕЙНЕР    
КОРИЧНЕВИЙ 
КОНТЕЙНЕР  

* У разі великих розмірів, коробки можуть бути виставлені без контейнера 
 
 
 
 
УВАГА СВЯТА 
 
В ці дні послуга вивезення побутових відходів надаватися не буде. Послуга буде перенесена на перший післясвятковий робочий 
день. 
1 СІЧНЯ 
6 СІЧНЯ 
ВЕЛИКОДНІЙ ПОНЕДІЛОК 
25 КВІТНЯ 
1 ТРАВНЯ 
2 ЧЕРВНЯ  
15 СЕРПНЯ 
1 ЛИСТОПАДА 
25 ГРУДНЯ 
26 ГРУДНЯ 
 
Будьласка, виставляйте мішки і контейнери від 26, 120, 240 або 360 літрів для органічних відходів уважно стежачи за 
графіком збору та вивезення і не тримайте виставленними порожні контейнери для оптимізації фази збору. 
Ви можете отримати мішки і контейнери в центрах збору побутових відходів, в муніципалітеті і в розподільчих пунктах різних 
фракцій в робочий час. 
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Розташування ящиків для збору великої кількості обрізків дерев, листя і скошеної трави

via Zibordi

via Ugo Foscolo

via G. di Vittorio

На сайті www.geomediare1.com/sabar
Ви можете переглянути розташування 

всіх баків
на території, дати їх спорожнення і

останнє виконане спорожнення.

НАБІР КОРИСТУВАЧАНадаватиметься всім новим користувачам за запитом:

Бідон-візок
120 літрів, 240 літрів 

або 360 літрів

Урна для органічних 
відходів

7 л “під раковину”

Відро 26 л

мішки для недіфференційованих 
відходів

Будьласка, велику кількість обрізків, листя і скошеної трави приносьте в 
центри збору побутових відходів, або в один з ящиків виділених на карті, 
на наступній сторінці.

Відро 40 л

1

3

2

via Viazzolo lungo via Nosari via San Giuseppe via Mattei via San Cristoforo via Gaber

via Caselle via Palazzina via Spagna via Pieve via Don Otello Lupi via I. Alpi

via Copernico via Pieve via Ville via Ponte Pietra via Peroggio via Ville

via della Liberazione via Roncaglio sup. via Zecchiere via Ponte Pietra sup. via Sacco & Vanzetti via Falcone e Borsellino

via Mazzacurati via Rosario via M.di Canossa via Portogallo via Rota

Altri box sono reperibili nelle seguenti zone:

У вас ще є сумніви з приводу
дифференціації побутових відходів ?!

Еко-репетитор, 
який допомагає
диференціювати, 
завжди у вашому
розпорядженні!

Scarica
RiCicla
www.ricicla-sabar.it

RiCicla



СКЛО ТА КОНСЕРВНІ БАНКИ

Склянки, Аерозольні балончики для їжі та гігієни, Скляні пляшки, Скляні глечики, Кухонна фольга 
(чиста), Кришечки з фольги від упаковок з-під йогурту, Флакони (не призначених для зберігання ліків), 
Металеві терки, Вішалки із залізного дроту, Банки з-под рослинного масла, Банки для напоїв, Столові 
прибори зі сталі, Металеві та алюмінієві кришечки і кришки, Алюмінієві банки, Скляні лотки для 
упаковки харчових продуктів, Розбите скло.

Те, що не може бути повторно утилізовано:
Лампочки та / або неон, керамічна, порцеляновий або глиняний посуд (розбитий посуд, і т.д.).

ПЛАСТИК
Використовувати тільки пластикову упаковку

Одноразові пластикові стаканчики, Блістер (форми контейнерів), Пузирчаста плівка, Пластикові 
пляшки, Пластикові пакети, Пластикові упаковки (макаронні вироби, закуски ...), Пластикова 
упаковка для яєць, Упаковка для кондитерських виробів, Контейнери з-під йогурту і дисертів 
чисті, Контейнери з-під рідких продуктів для гігієни і побутової хімії, Пластмасові кришки, 
Вішалки, Пластикові плівки для харчових продуктів чисті, Одноразовий посуд, Пінополістирол 

для харчових продуктів чистий, Пакувальна стрічка, Сітки для фруктів і овочів, Пакетики для морозильної камери чисті, 
Пластикові підноси.

Те, що не може бути повторно утилізовано:
Пластикові та гумові вироби (іграшки і т.д.), Одноразові пластикові столові прилади, взуття, тапочки і черевики.

Новинка: Викидайте також одноразові пластикові тарілки і стакани

ПАПІР ТА КАРТОН

Щоденники, Конверти, Календарі (видалити не паперові частини), Сухий і не жирний 
кухонний папір, Пакувальний папір, Паперові пакети з-під хліба, Гофрокартон, Чисті 
коробки з-під піци, Коробки для напоїв (Тетра Пак), Картонні коробки для фруктів, 
Упаковка для яєць, Картонні упаковки (сіль і цукор), Брошури якщо вони не ламіновані, 
Газети всіх видів, Паперові та картонні упаковки, Книги (без пластикової обкладинки), 
Зошити неламіновані, Журнали неламіновані, Паперові пакети, Картонні коробки ( миючі 
засоби, взуття ...), Вкладки, Паперові серветки чисті.
Те, що не може бути повторно утилізовано: Ламінований папір, Копіювальний папір, 

Вощений папір, Папір брудний, Чеки.

СУХІ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ВІДХОДИ

Це відходи, що залишилися після розділення продуктів харчування, зеленІ, паперу, пластикової упаковки, скла, 
металів і небезпечних відходів.

Наприклад:
Запальнички, Штучні ялинки, Піоддони та інші предмети з жорсткого пластика, Багаторазові пластикові чашки, Ґудзики, 
Панчішно-шкарпеткові вироби, Канцелярські товари (олівці, ручки, лінійки і т.д.), Фарбоване волосся, Керамічні або глиняні 
глечики, Копіювальний папір, Промаслений папір для харчових продуктів, Ламінований папір, Папір забруднений побутовою 
хімією і т.д., Наждачний папір, Аудіо та відео касети та футляри, Пластир і марлю, Урни із пластику, Капсули з жорсткої 
пластмаси з кавою всередині, Різні косметичні засоби (туш , рум’яна, губна помада, тональний крем, і т.д.), Вата, Ватні диски, 
Шкіра, Подушки, Гумки, Самоклеючі етикетки, Повсть, Швейні нитки, Штучні квіти, Дискети, Фотографії, Іграшки, Резина, 
Жувальна гумка, пінорезина , Тертки пластикові, Гумові рукавички, Леза, Лампи накалювання, Рентгенограми, Підстилки для 
домашніх тварин (гравію чи піску, ...), Недопалки сигарет і сигар, Скотч, Окуляри, Гумові предмети, Парасольки, Бавовна, 
Підгузки і прокладки навіть біорозкладані, М’які іграшки, Гребінці та щітки, Керамічні тарілки, Тарілки з жорсткого 
пластика, Пластикові столові прилади, Контрацептиви, Одноразові бритви, Фотоплівка, Мішки для пилососа, Мішки для 
будівельного матеріалу (порожні), Мило, Чеки, Взуття, Пластикові відра, Ошурки брудні (миючі засоби і т.д.), Шприці (добре 
запечатані з кришкою), Дзеркала, Губки, Зубні щітки, Дрантя, Пластикові обробні дошки, Килимки для печаток і штампів, 
Грим, Шланги, Глиняні вази, Небитке скло, Опал скло (флакони), Армованне скло (вікна / двері), Москітна сітка, Килимки.

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

Зіпсовані продукти харчування, Залишки їжі, як правило, сирі або приготовані, Склянки з компостуємих 
матеріалів, Печиво, Шкірка, Волосся необроблене, Органічне м’ясо, Кухонний папір вологий або жирний, 
Коробки з-під піци брудні, Попіл з камінів, Послід тварин, Використані бумажні хустки, Сірники, Квіти, Листя 
сухе, Кавова гуща і чайні пакетики, Сири (відходи), Фрукти, Зерна, Яєчна шкаралупа, Горіхи, Молюски і т.д., 
Ладан, Мертві комахи, Туалети для кішок (тирсу або палети) , Хліб, Макаронні вироби, Шерсть кішок і собак, 

кроликів і т.д., Шкіра, Рибні відходи, Посуд з компостуєміх матеріалів, Пір’я домашньої птиці і т.д., Піца, Рис, Насіння, Зубочистки, 
Дерев’яні палички з-під морозива, Дерев’яні шампури, Корки, Паперові рушники мокрі або жирні, Яйця, Овочі

УВАГА: для збору органічних відходів використовувати тільки біорозкладані мішки

ЯК СОРТУВАТИ?



УВАГА:
всі перелічені відходи повинні здаватися в центри збору в години прийому, вказані нижче:

Скипидар, Клеї, Новорічні ялинки, Пестициди, Антикорозійні засоби, Залізні шафи, Дерев’яні шафи, Фени, Пилососи, Прасувальні 
дошки, Великі пластикові лотки, Дерев’яні піддони, Бактерициди, Автомобільні акумулятори, Акумулятори телефонів, Дерев’яні скрині, 
Вапно, Велосипеди, Всі види електронних ваг, Металеві бойлери, Аерозольні балончики з газом, Залізні вироби, Будівельне сміття, 
Калькулятори, Зарядні пристрої, Мотоциклетні шоломи, Комоди з дерева, DVD-диски і їх футляри, Дерев’яні ящики, Компакт-диски 
і їх футляри, Віск для дерева, Металеві диски, Великі кошики, Металеві урни, Комп’ютери, Кондиціонери, Подушки, Скляні бутлі, 
Розчинники, Гербіциди, Дивани, Праски, Металевий дріт, Дерев’яні вікна, Алюмінієві вікна, Електричні плити, Холодильники, Іграшки 
електричні / електронні, Ходунки, Столярні вироби, Інсектициди , Ізоляція, Люстри, Енергозберігаючі лампочки, Лампи розжарювання, 
Скляні пластини, посудомийні машини, пральні машини, Вуд обрізка, фарбоване дерево, CD- / або DVD-плеєри, Шпаклівка, Матраци, 
Дерев’яні та пластикові полиці, Скляні полиці, Дерев’яні меблі, Монітори , Неонові лампи, Використані мінеральні масла, Рослинні 
масла, Парасольки, Лобове скло автомобіля, Бампер машини, Дерев’яні та пластикові підніжки, Металеві каструлі, Керамічна плитка, 
Шини, Стільці, Дерев’яні, пластикові та залізні двері, Сталеві столові прилади, Радіо, Залізні сітки для ліжка, Залізні і дерев’яні перила, 
Пластикові поручні, Металеві крани, Санітехніка, Залізні полки, Лижі і черевики, Пластикові стільці і шезлонги, Дитячі стільчики, 
Трава, Рідина для виведення плям, Розчинники, Принтери, Стерео, Металеві структури, Зрубані дерева, Жалюзі, Комп’ютерні клавіатури, 
Дерев’яні, пластикові та металеві столи, Телефони, Телевізори, Електронні цифрові термометри, Фарба для взуття, Тонери, картриджі 
для принтерів і т.п., Щуряча отрута, Трихлоретилен, ДСП, Валізи, Армоване скло (вікна / двері), Відеомагнітофони .

Батарейки, що видробили свій ресурс, та прострочені ліки повинні викидатися у відповідні контейнери.

Розклад центру сбору побутових відходів міста Guastalla, вулиця Castagnoli

Зимовий 
розклад понеділок вівторок середа четвер п’ятница субота

Утро 9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 alle 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

Вечір 14,00
17,00

14,00
17,00

13,30
16,30

14,00
17,00

14,00
17,00

13,30
16,30

Зимовий 
розклад понеділок вівторок середа четвер п’ятница субота

Утро 9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

Вечір 15,00
18,00

15,00
18,00

13,30
16,30

15,00
18,00

15,00
18,00

13,30
16,30

ЦЕНТРИ СБОРУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Intervento realizzato con il 
contributo della
Regione Emilia-Romagna
Piano d’azione ambientale 
per un futuro sostenibile.
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Contatti centri raccolta

Riferimento in Comune 
per Porta a Porta

Via Castagnoli, Guastalla
335.7514188

Via Einaudi Z.I.
335.7158708

SABAR SERVIZI S.r.l.
Strada Levata, 64 - Novellara (RE)

servizi@sabar.it
0522.657569

www.sabar.it

Cinzia Allegretti
339/2996304
c.allegretti@comune.guastalla.re.it

Розклад центру сбору побутових відходів міста San Giacomo, Індустріальна зона

Зимовий 
розклад понеділок вівторок середа четвер п’ятница субота

Утро 9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00
12,00

9,00 
12,30

Вечір 14,00
17,30

14,00
17,30

14,00
17,30

14,00
17,30

14,00
17,30 ЗАЧИНЕНО

Зимовий 
розклад понеділок вівторок середа четвер п’ятница субота

Утро 9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

9,00 
12,00

dalle 9,00 
alle 12,30

Вечір 14,30
18,00

14,30
18,00

14,30
18,00

14,30
18,00

14,30
18,00 ЗАЧИНЕНО

Progetti Regionali  2014/2015

Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Piano di azione ambientale
Regione Emilia-Romagna


