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1. Рекомендації: з сортування днв, текстилю та ВЕЕО 
 
Днв = дрібні небезпечні відходи 
Що можна? 
Всі речовини, що становлять небезпеку для людини та навколишнього середовища. До них 
відносяться, наприклад: 

- Батарейки 
Небезпечні речовини та хімічні продукти, такі як мастила, паливо, антифриз, засоби для 
туалетів, продукт ‘Жавел’...   

- Голки для ін'єкцій 
- Газові балони 
 

Що не можна? 
- Старі ліки – їх можна безкоштовно здати в аптеку. 
- Жир та олія для смаження. Перелийте їх в пластикову пляшку і віднесіть до парку  

прийому вторинної сировини. 
 

Що Ви повинні робити з ними? 
- Батарейки можна безкоштовно здати в деяких магазинах та супермаркетах. Всі інші речі 

необхідно здавати до парку прийому вторинної сировини. Ви не можете викидати їх 
разом із органічними відходами. Ви сумніваєтеся? Будь ласка, зверніться до своєї 
контактної особи.  
 

Текстиль 
Що можна? 

• Одяг та аксесуари (ремені, сумки, взуття) 

• Постільна білизна (подушки, спальні мішки, простирадла та ковдри) 

• Текстиль для кухні та ванної кімнати (рушники для рук та чайні рушники, фартухи, 
прихватки) 

• Домашній текстиль (скатертини, штори, чохли для сидінь) 

• М'які іграшки 

• Чисті ганчірки, текстиль із незначними пошкодженнями. 
 
Що не можна? 

• Килими, матраци, подушки для сидінь. Здайте їх у парк прийому вторинної сировини . 

• Мокрий та/або забруднений текстиль. У цьому випадку їх можна викидати разом із 
органічними відходами. 

 
Що Ви повинні робити з ними? 
Ви можете здати текстиль у контейнер для текстилю, у парк прийому вторинної сировини  або в 
магазин секонд-хенд.  Дізнайтеся у Вашої контактної особи, де їх можна знайти у Вашому 
районі. 
 
 
ВЕЕО = відходи електричного та електронного обладнання 
 
Що можна? 

• Світлодіодні, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи 

• Усі використані електроприлади: 
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o Мобільний телефон, ноутбук, планшет... 
o Пральна машина, холодильник... 
o Фен, іграшки на батарейках… 

 
Що не можна? 

Коли Ви купуєте новий прилад, Ви можете безкоштовно залишити старий у продавця. Також 
в деяких супермаркетах та інших магазинах є пункти збору вторинної сировини. В іншому 
випадку віднесіть його в парк прийому вторинної сировини . Якщо Ви сумніваєтеся, 
зверніться до Вашої контактної особи. 
  
Прилад, який ще працює, можна віддати кому-небудь або здати в магазин секонд-хенд. 
Якщо ви купуєте новий прилад, тоді продавець також прийме Ваш старий прилад. Крім того, 
в супермаркетах та інших магазинах є пункти збору вторинної сировини для дрібних 
електронних пристроїв. Зламаний прилад можна здати в парк прийому вторинної сировини. 
 

2. Загальна фонова інформація 
 
Поводження з відходами у Фландрі 
 
У Фландрії Ви повинні сортувати побутові відходи. Правильне сортування побутових відходів 
дає можливість переробляти та повторно використовувати їх у виробництві нових матеріалів. 
Забороняється викидати відходи на вулицях чи парках. Також не дозволяється викидати 
побутові відходи до громадських сміттєвих контейнерів. Це незаконний викид сміття, за яке 
Вам загрожує штраф. 
 
Що відбувається з відходами далі? 
 
Відходи збираються різними способами. 

1. Збір відходів біля будинку: Ви можете виставляти різні види відходів на тротуар 
навпроти фасаду Вашeго будинку або навпроти паркану. 

2. Збір через контейнери на вулиці: 

• "сортувальні вулиці" 

• Контейнери для збору скла 

• Контейнери для збoру текстилю. 
3. Збір у парку прийому вторинної сировини: Ви приносите сюди ті види відходів, які не 

забирають біля вашого будинку або у вуличних контейнерах. 
4. Багато супермаркетів та магазинів також збирають батарейки, використані 

енергозберігаючі лампочки та дрібні відпрацьовані електричні та електронні прилади 
через ящик для збору сміття біля входу чи виходу. 

  
 


