
 Шановні пані та панове,
 
  1 квітня 2019 року змінюються правила сортування 
побутових відходів. Ці зміни прописані в нових Правилах 
підтримання чистоти та порядку на території міської 
гміни Краків.
Майже всі предмети, що нас оточують вдома, виготовлені 
з пластмаси, скла, паперу та металу, тобто з матеріалів, 
які можна повторно використовувати. Правильно 
відсортовані відходи можуть слугувати для виробництва 
нових товарів, наприклад, пляшок, газет, лавок у парку чи 
велосипедів.

У культури не одне ім’я. Сортуйте відходи!

НЕ ВИКИДАЙТЕ 
ВІДХОДИ В ЛІС 

піклуйтеся про 
довкілля

НЕ СПАЛЮЙТЕ 
ВІДХОДИ 

ви отруюєте себе 
та своїх близьких

ПЛАНУЙТЕ ПОКУПКИ 

зменшіть кількість 
прострочених продуктів, 

які потрібно буде викинути

ТОВ «Міське очисне підприємство» 
(Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania) 
у м. Краків 
вул. Новохуцка 1, 31-580 м. Краків

Гаряча лінія 
801 084 084

www.mpo.krakow.pl 
mpo@mpo.krakow.pl

ПОВІДОМТЕ ПРО ДИКІ 
ЗВАЛИЩА  

подбайте про 
свій район

ВИКОРИСТОВУЙТЕ УПАКУВАННЯ 
БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ  

зменшите кількість відходів

ВІДКРИТІ ДНІ
Міського очисного 

підприємства 

ВЖЕ З КВІТНЯ 2019
НОВЕ ЕФЕКТИВНІШЕ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Запрошуємо 
в рамках акції 

«Прибирання світу»
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Переклад: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

У КУЛЬТУРИ
НЕ ОДНЕ ІМ’Я

СОРТУЙТЕ ВІДХОДИ



•  трава
•  листя
•  подрібнені гілки
•  зрізані зелені частини рослин

Приймання проводиться в рамках програми «Приймання 
зелених відходів» - розклад знаходиться на сайті
www.mpo.krakow.pl/harmonogramy
 
Також зелені відходи можна здати у 
Пункті збирання великогабаритних відходів  «Барич» вул. 
Кшемєнєцка (Krzemieniecka) 40, м. Краків

•  упакування з паперу, картону 
•  паперові мішки та сумки 
•  газети та журнали
•  каталоги та брошури
•  офісний папір 
•  зошити та книги
•  пакувальний папір

    
•  частота приймання зазначена 
 в розкладі, що знаходиться на сайті 
 www.mpo.krakow.pl/harmonogramy  

• заявки на приймання слід надсилати 
 електронною поштою на адресу 
 uslugi@mpo.krakow.pl або за телефонами: 
 12 646 23 28, 12 646 23 93, 12 646 23 95

• пластикові пляшки з напоїв 
 і упакування з харчових продуктів
• пластикові пакети, пакети 
• упакування з миючих засобів
• багатокомпонентне упакування 
 (наприклад, коробки з молока, соків) 
• банки з напоїв і консервів
• дрібний металобрухт
• пінополістирол (не будівельний)

• скляні пляшки та банки з напоїв 
 та продуктів
• скляне упакування з косметики 
 (якщо не зроблене з кількох злитих 
 видів сировини)

•  промаслений папір
•  забруднені плівки
•  використані рушники та паперові серветки
•  лакований чи ламінований папір
•  гігієнічні артикули (наприклад, підгузники)
•  скляний посуд
•  кераміка, фарфор, кришталь
•  термостійке скло
•  дзеркала
•  м’ясо, кістки

• відходи з овочів та фруктів 
 (у тому числі лушпиння тощо)
• залишки їжі (без м’яса та кісток)
• кавова гуща та залишки чаю

   ЭЛЕКТРОБРИГАДА 
   ПО ТЕЛЕФОНУ 

• приймання електровідходів безпосередньо від жителів 
• зручний час приймання
• послугу можна замовити по телефону 801 084 084

      
      

• компат-диски, дрібна електроніка, батарейки та лампочки  
 можна кинути в «Краківські еко-коробки»
• використані голки, шприци та прострочені ліки можна здати  
 в спеціалізований транспортний засіб «Міського очисного  
 підприємства», який буде стояти біля «Краківської 
 еко-коробки» - час приймання зазначено на сайті 
 www.mpo.krakow.pl/ekopudelko 

    100% КОРИСТІ - ПРОГРАМА 
    ПРИЙМАННЯ ТЕКСТИЛЮ 

• приймання текстилю безпосередньо від жителів 
• зручний час приймання
• послугу можна замовити по телефону: 801 084 084

KRAKOWSKIE 
EKO-  

• можливість здати великогабаритні, будівельні відходи,  
 електровідходи, небезпечні відходи, шини та розсортовану  
 вторинну сировину 
Години роботи пунктів роздільного збирання 
побутових відходів:
• Пункт приймання вторинної сировини та великогабаритних  
 відходів (вул. Новохуцка  (Nowohucka) 1D) пн-пт  10.00-18.00,  
 субота 7.30-15.30
• Пункт збирання великогабаритних відходів  «Барич» (PGOW 
 Barycz) (вул. Кшемєнєцка (Krzemieniecka) 40) пн-пт  6.30-18.00,  
 субота 6.30-14.00 пн-пт. 6.30-18.00, суббота 6.30-14.00

ВІДХОДИ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ РОЗДІЛЬНО ІНШІ ВІДХОДИ (ЗМІШАНІ)

ЛАСКАВО ПРОСИМО КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ, 
ЩО НАДАЮТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ КРАКОВА В РАМКАХ 
ВНЕСЕНОЇ ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ:

ПУНКТИ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ 
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  (PSZOK)

НЕБЕЗПЕЧНІ
ВІДХОДИ

ЗЕЛЕНІ ВІДХОДИ

ПРИЙМАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ

ПАПІР І 
КАРТОН

МЕТАЛ І 
ПЛАСТМАСА

СКЛО

БІО
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