
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

НАКАЗ  №_____ 
 

м. Київ       «______»__________________20__ р. 

Про затвердження інструкції щодо роздільного збирання твердих 

побутових відходів в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

На виконання вимог Закону України «Про відходи» (п. ж ст. 17), Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55), ДСТУ 

4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення 

операцій» (п.п. 7.1.5), 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію щодо роздільного збирання твердих 

побутових відходів в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додаток 1) та 

Пам’ятку щодо роздільного збирання твердих побутових відходів в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (додаток 2). 

2. Призначити відповідальними за організацію майданчиків для 

розміщення контейнерів для роздільного збирання відходів наступних осіб: 

2.1. начальника господарського відділу Ткаченка О. М. за контейнерні 

майданчики за наступними адресами: вул. Академіка Янгеля, 9/16 (один 

майданчик навпроти Скверу ім. Олени Теліги); просп. Перемоги, 37 (три 

майданчики на території Парку «КПІ»); 



2.2. директора студмістечка Іщенка О. А. за контейнерні майданчики за 

наступними адресами (по одному майданчику за кожною адресою): 

вул. Академіка Янгеля, 22; вул. Академіка Янгеля, 7; вул. Металістів, 3; 

вул. Академіка Янгеля, 20; вул. Металістів, 4; вул. Металістів, 8; вул. Металістів, 

7; вул. Виборзька, 1; вул. Борщагівська, 144; вул. Борщагівська, 146; вул. 

Борщагівська, 148. 

3. Начальнику господарського відділу Ткаченку О. М. та директору 

студмістечка Іщенку О. А. призначити осіб, відповідальних за утримання в 

належному стані майданчиків для розміщення контейнерів для роздільного 

збирання відходів. 

4. Директору студмістечка Іщенку О. А. забезпечити розміщення на 

інформаційних щитах гуртожитків Пам’ятки щодо роздільного збирання твердих 

побутових відходів в КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток 2). 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера – 

директора департаменту господарської роботи Ковальова П. В. 

 

Проректор з адміністративної роботи                            Вадим КОНДРАТЮК  



Проєкт наказу вносить: 

начальник відділу екологічного контролю  

_________________________ Ігор ОПОЛІНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Проректор з навчально-виховної роботи                     Наталія СЕМІНСЬКА 

 

Директор департаменту господарської роботи               Петро КОВАЛЬОВ 

 

Директор студмістечка                                                   Олександр ІЩЕНКО 

 

Начальник юридичного управління                                   Євген ДЕРГАЧОВ 

 

Директор департаменту управління справами                     Марина МАЗУР 

 

Начальник відділу правової роботи                     Валерія РАДОВИЛЬСЬКА 

 

 

Надруковано в 1 примірнику 

на 17 аркушах 

 

Виконавець: 

Тел.: 204-95-74 

 

 

Список розсилки: 

Електронна копія: 

1. Всі підрозділи; 

2. Вебсайт; 

3. eko.dgr.kpi@gmail.com. 
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Додаток 1 

До наказу «Про затвердження інструкції щодо  

роздільного збирання твердих побутових відходів в Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

ЩОДО РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2021 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Інструкція розроблена з метою дотримання вимог Закону України 

«Про відходи», Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», ДСТУ 4462.3.01:2006 «Охорона природи. Поводження з 

відходами. Порядок здійснення операцій». 

1.2. Інструкція визначає правила роздільного збирання твердих 

побутових відходів, які спрямовані на відокремлення та вилучення 

ресурсоцінних компонентів у складі побутових відходів, а також відходів 

споживання, для яких в Україні існує відповідна технологія переробки. 

1.3. Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється з 

метою зменшення їх кількості, одержання вторинної сировини та поліпшення 

екологічного стану довкілля. 

1.4. Дія інструкції поширюється на всі структурні підрозділи КПІ 

 ім. Ігоря Сікорського, в результаті діяльності яких утворюються тверді побутові 

відходи. 

 

2. ПРАВИЛА РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

2.1.  Роздільне збирання твердих побутових відходів здійснюється за 

компонентами, що входять до їх складу, а саме: 

2.1.1. паперу та картону; 

2.1.2. полімерів (пластику) та металевих компонентів; 

2.1.3. скла; 

2.1.4. іншого залишку побутових відходів, включаючи органічну складову. 

2.2. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється в окремі урни, 

баки та контейнери, що розміщуються на контейнерних майданчиках, мають 

відповідний напис із назвою відходів та відрізняються за кольором, зокрема: 

2.2.1. сині контейнери типу «сітка» з написом «Папір, пластик, метали» – 

призначені для збирання відходів паперу, картону, полімерів (пластику) та 

металевих компонентів; 



2.2.2. зелені контейнери з антивандальним замком з написом «Скло» – 

призначені для збирання скляних відходів; 

2.2.3. сірі з написом «Змішані відходи» або звичайні без напису – 

призначені для збирання іншого залишку побутових відходів, який заборонено 

викидати до синього та зеленого контейнерів, а також органічної складової. 

2.3.  Синій контейнер типу «сітка» з написом «Папір, пластик, метали» 

призначений для роздільного збирання наступних компонентів: 

офісного паперу  

 

глянцевого паперу, журналів  

 

шредованого паперу  

 

кольорового паперу  

 
картонних коробок  

 

 

гофрованого картону  

 

 

  



обгорткового паперу та паперових 

пакетів  

  

гільз від рулонів  

 

зошитів, газет  

 

книг, блокнотів  

 
візиток  

 

конвертів  

 

прозорих пляшок з маркуванням 

01 PET або PET(E)  

 

 

пляшок і флаконів з маркуванням 

02 HDPE, PEHD, PE або PELD  

 

 

  



стрейч плівки, харчової плівки, 

термозбіжної плівки  

 

кришечок від пляшок з маркуванням 

02 HDPE  

 
прозорих та кольорових 

поліетиленових пакетів з 

маркуванням 02 HDPE або 04 LDPE  

 

 

поліпропілену у вигляді плівки, 

флаконів, контейнерів, тари від 

харчової продукції, багаторазового 

посуду тощо з маркуванням 05 PP  

 

 
полістиролу з маркуванням 06 PS  

 

  

плівки з бульбашками та пакетів 

«Нова Пошта»  

 

 

  



упаковки Tetra Pak, Pure Pak  

 

алюмінієві та бляшані банки, металеві 

кришечки  

 
чиста фольга без паперового шару  

 

аерозольні балончики  

 
 

2.4. Загальні вимоги до відходів, які збираються у синій контейнер типу 

«сітка» з написом «Папір, пластик, метали»: 

2.4.1. У випадку паперових відходів – збираються лише чисті, сухі, не 

забруднені жиром та залишками їжі, звільнені від скотчу й металевих складових, 

щільно складені компоненти. 

2.4.2. У випадку полімерних (пластикових) відходів – збираються лише 

порожні, чисті та щільно стиснуті компоненти. Збираються сухі компоненти, 

проте, допускається незначна кількість крапель води всередині. Кришечку з-під 

пляшки знімати не обов`язково. 

2.5. У синій контейнер типу «сітка» з написом «Папір, пластик, метали» 

заборонено викидати наступні відходи: 

  



касові чеки  

 

стікери та інші види паперу-

самоклейки  

 

туалетний папір  

 

паперові рушники та серветки  

 

факсовий папір  

 

пергамент і вощений папір  

 

паперовий посуд (стаканчики, тарілки та контейнери)  

 

лотки для яєць  

 

шпалери  

 



пластик з маркуванням 03 PVC та 

07 O  

  

 

пластик без маркування та упаковку з 

маркуванням c/pp, c/ldpe, C/pap чи 

c/hdpe  

 
непрозорі кольорові 01 PET  

пляшки  

  

кришки від бутля з-під води  

 

 

одноразовий посуд з будь яким 

маркуванням та соломинки для 

напоїв   

     

zip-пакети  

 

пластикові лотки з-під яєць  

 

 

 

пакет «шуршик» з-під круп, 

цукерок  

 



обгортки цукерок, батончиків, снеків 

тощо зі сріблястим напиленням 

всередині  

 

пакет з-під молока  

 

вакуумну пластикову упаковку  

 

блістери від пігулок  

 

пластикове паковання з-під гаджетів 

та іграшок  

 

скотч та стікери  

 

  

пластикові тюбики  

 

обгортки від брикетів з-під масла, 

морозива  

 

  



пінопласт  

 

пластикові файли і папки  

 
кулькові ручки, фломастери, маркери, 

коректор  

  

пластикові картки  

 

ватні палички пластикові та зубні 

щітки  

 

пластик з-під туші, помади, рум`ян та 

іншої косметики  

 
компакт-диски та пластикові коробки 

з-під них  

 

вішалки для одягу  

 
 



2.6. Зелений контейнер з написом «Скло» призначений для роздільного 

збирання наступних компонентів: 

пляшки  

 

банки  

 
склобій (бита тара, віконне скло)  

 

 

2.7. У зелений контейнер з написом «Скло» збираються лише пусті 

пляшки та банки без металевих кришок. 

2.8. У зелений контейнер з написом «Скло» заборонено викидати 

наступні відходи: 

дзеркала  

 

кришталь  

 

кераміку  

 

порцеляну  

 



глиняні вазони  

 

 

армоване, жаростійке та ударостійке 

скло  

 

лампи розжарювання, енергозберігаючі, LED та інші подібні  

 
 

2.9. У сірий контейнер з написом «Змішані відходи» або звичайний 

контейнер без написів збираються всі інші тверді побутові відходи, які не можна 

викинути в жоден із контейнерів для роздільного збирання твердих побутових 

відходів, а також: 

залишки їжі  

 

скріпки, скоби, предмети особистої 

гігієни та інші побутові відходи  

 
 

2.10. Небезпечні відходи: лампи енергозберігаючі, люмінісцентні та інші 

ртутовмісні, термометри, батарейки, акумулятори – потребують відповідальної 

утилізації, тому такі відходи заборонено викидати у контейнери для твердих 

побутових відходів. 

2.11. Додатково інформацію про ці та інші відходи можна дізнатися у 

додатку за посиланням: https://sortui.org.ua/ та у онлайн курсі «Побутові відходи 

– дій зараз!» платформи онлайн освіти Prometheus. Доступний за посиланням: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+WST101+2019_T2/about. 

https://sortui.org.ua/


2.12. Актуальну інформацію про розміщені контейнери та карту місця 

розташування на території університету контейнерів для роздільного збирання 

відходів можна дізнатися за посиланням: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-

hfmM80w3RQKhBWsvSaP0mV3u1ryQYhW&ll=50.44777826263263%2C30.4537

9502446748&z=14  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-hfmM80w3RQKhBWsvSaP0mV3u1ryQYhW&ll=50.44777826263263%2C30.45379502446748&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-hfmM80w3RQKhBWsvSaP0mV3u1ryQYhW&ll=50.44777826263263%2C30.45379502446748&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-hfmM80w3RQKhBWsvSaP0mV3u1ryQYhW&ll=50.44777826263263%2C30.45379502446748&z=14


Додаток 2 

До наказу «Про затвердження інструкції щодо  

роздільного збирання твердих побутових відходів в Національному технічному університеті 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
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