
Викидання сміття у злив унітазу шкодить каналізації та призводить до значного підвищення витрат на прочищення та 
ремонт. Через це щороку витрачаються міліонні кошти. Кошти, які доводиться нести нам усім при оплаті користування 
каналізацією! Отож, подбайте про каналізаційну систему, власний гаманець і довкілля та утилізуйте сміття правильно! 
Більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.klobal.at.

УНІТАЗ – НЕ
КОРЗИНА
ДЛЯ СМІТТЯ



Ці предмети не можна кидати в унітаз: Можливі наслідки: Куди викидати?

Предмети особистої гігієни:
• прокладки/тампони/ підгузки
• ватні палички
• щоденні прокладки
• презервативи
• пластир

• засмічення каналів
• поява неприємних запахів
• засмічення насосів і пошкодження 

обладнання очисних споруд 
• виникнення додаткових витрат

Контейнер для сміття

Косметичні матеріали:
• косметичні, вологі серветки

• засмічення насосів і пошкодження 
обладнання очисних споруд

• виникнення додаткових витрат
Контейнер для сміття

Текстиль:
• колготи
• спідня білизна
• взуття тощо

• засмічення насосів і пошкодження 
обладнання очисних споруд

Одяг, що вже не можна носити:
Контейнер для сміття 

Одяг, який ще можна носити:
Секонд-хенди

Небезпечні та отруйні речовини:
• медикаменти
• засоби для захисту рослин
• пестициди
• засоби для дезінфекції
• засоби для прочищення зливу

• зниження ефективності очищення 
води в очисних установках

• потрапляння неочищених шкідливих 
речовин у водойми

• шкода для довкілля

Пункт прийому/утилізації сміття

Сторонні речовини та речовини,
що споживають кисень:
• фарби/лаки
• цемент/будівельні суміші/ 

будівельне сміття
• мінеральні оливи
• кислоти та луги
• хімікати
• акумулятори/батарейки
• розчинники
• миючі та чистячі засоби

• утворення відкладень, які важко 
видалити

• порушення процесу очищення стоків
• важкий процес усунення
• шкода для довкілля

ПОРАДА: миючі засоби повинні бути 
біорозкладними!

Пункт прийому/утилізації сміття

Рештки їжі:
• рештки їжі
• харчова олія, олія для фритюру
• зіпсовані продукти

• додаткова їжа для пацюків
• засмічення та заростання каналів 

відкладеннями

Рештки їжі: контейнер для 
біологічного сміття, компост

Рослинні олії та масло: FETTY / ÖLI
Пункт прийому/утилізації сміття

Гострі предмети:
• леза для бритви
• шприци

• небезпека для робітників очисних 
споруд та каналізації 

Окремо у ємностях, які не можна 
проколоти/прорізати
Пункт прийому/утилізації сміття

Інше:
• наповнювач для котячого 

туалету
• недопалки
• екскременти невеликих 

домашніх тварин
• трупи тварин

• засмічення каналів 
• поява неприємних запахів 
• витрати на очищення очисних 

установок від жиру
• виникнення додаткових витрат

Контейнер для сміття 

Трупи тварин:
Пункт утилізації туш 

УНІТАЗ – НЕ КОРЗИНА ДЛЯ СМІТТЯ


