
FOGO канта

Канта за рециклирање

Поправкa и замена на 
канти за ѓубре

Канта за отпад коj оди 
на депониjа

Центар за рециклирање 
во заедницата 

Собирање на кабаст отпад 
од домаќинствата

WOLLONGONG
ВОДИЧ ЗА 
УСЛУГИ НА 
СОБИРАЊЕ 
ОТПАД

Macedonian



Услугата за собирање отпад на Општина Wollongong вклучува собирање на отпад од FOGO 
кантата еднаш неделно, собирање на отпад од кантата за рециклирање еднаш на две 
недели и собирање на отпад од кантата за отпад коj оди на депониjа еднаш неделно, како 
и собирањe на кабаст отпад од домаќинствата двапати секоjа финансиска година.

ВАШАТА УСЛУГА ЗА 
СОБИРАЊЕ ОТПАД

НЕДЕЛНО
80 / 120 / 240 литри

Канти за 
ОТПАД КОЈ ОДИ 
НА ДЕПОНИЈА

НЕДЕЛНО
240 литри

СЕКОИ ДВЕ 
НЕДЕЛИ 

Канти за 
РЕЦИКЛИРАЊЕ

240 литри

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА  
WOLLONGONG 

WASTE APP

Календар
Водич за рециклирање од А до Ш
Закажување
Потсетници за деновите кога се 
собира отпадот
www.wollongongwaste.com.au/WasteApp

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА 
WOLLONGONG 
WASTE APP

FOGO  
канта



Користете jа кантата со зелен 
капак за остатоци од храна и 
градинарски отпадоци (FOGO 
канта).
Отпадот од овие канти се 
носи во локална построjка за 
преработка на отпад и од него 
се прави компост.

Растете со FOGO канта

FOGO

НЕ

ДА

Градинарски 
црева и 
саксии 

Пластични кеси, 
мека пластика и 
биоразградливи 

кеси

Измет од 
домашни 

миленичиња и 
песок за мачки

Градежен 
отпад, 

камења и 
земjа

Батерии* СтиропорПелени за 
еднократна 
употреба и 

продукти за 
лична хигиена

Чаj и кафеОстатоци 
од овошjе и 

зеленчук

Цвеќиња и 
билки

Готова храна и 
остатоци

Месо и коски 
Морска храна и 

школки

Liners AS 4736 
што може да 

се користат за 
компост

Парчиња хартиjа, 
хартиjа извалкана 

со храна и кутии 
од пица

Тестенини, 
леб, ориз и 

житарки

Исечена трева, 
лисjа и мали 

гранки

Јаjца и 
млечни 

производи

FOGO канта
СЕ СОБИРА 

ЕДНАШ 
НЕДЕЛНО 

LINER AS 4736  
ШТО МОЖЕ ДА СЕ 

КОРИСТИ ЗА КОМПОСТ

КОРИСТЕТЕ САМО 

CADDY



НЕ

ДА
Алуминиумски 

лименки, табли и 
чиста фолиjа

Садови од 
цврста пластика, 

вклучително 
капачиња

Картонски 
кутии за млеко 

и сок

Стаклени 
шишиња и 

тегли

Челични и 
лименки со 

аеросол

Неизвалкана 
хартиjа и картон

ОТПАДОТ ЗА 
РЕЦИКЛИРАЊЕ 
СЕ СОБИРА НА 
ДВЕ НЕДЕЛИ

Глинени садови, 
огноотпорни 

садови (Пирекс) 
и стаклариjа

Остатоци од 
храна^

Хемикалии, 
бои и масла*

Облека и 
постелнина

Батерии*Отпад од градина 
и градинарски 

црева

Пластични кеси, 
мека пластика и 

биоразградливи кеси

Пелени за 
еднократна употреба 
и продукти за лична 

хигиена

Стиропор Е-отпад*

Користете jа кантата со жолт капак што 
се празни на две недели за рециклирање 
на соодветни материjали. Ве молиме, не 
ги ставаjте работите за рециклирање во 
пластични кеси – ставете ги како што се.
Содржината од кантите се испраќа во 
построjка за сортирање во Сиднеj за да 
може да се направат нови производи.

Секоjпат рециклираjте правилно

РЕЦИКЛИРАЊЕ РЕЦИКЛИРАЈТЕ 
МЕКА 

ПЛАСТИКА ВО 
ЛОКАЛНИОТ 

СУПЕРМАРКЕТ



НЕ

ДА

Глинени садови, огноотпорни 
садови (Пирекс) и стаклариjа

Измет од домашни 
миленичиња и песок за мачки

Пелени за еднократна употреба 
и продукти за лична хигиена

Отпад коj не може 
да се рециклира ОТПАДОТ 

КОЈ ОДИ НА 
ДЕПОНИЈА 
СЕ СОБИРА 

ЕДНАШ 
НЕДЕЛНО

Хемикалии,  
бои и масла*

Противпожарни 
апарати и  

плински боци*

Е-отпад*Батерии*

Остатоци од 
храна^

Шприцови

Флуоросцентни 
сиjалици и цевки*

Градежен отпад, 
камења и земjа

Користете jа вашата канта за отпад 
со црвен капак коjа се празни еднаш 
неделно за сиот отпад што не може да се 
рециклира, повторно да се употребува 
или да се пренасочи.
Целата содржина од оваа канта се носи на 
депониjа и ништо не може да се поврати.

Аjде да го намалиме отпадот за во 
депониjа

ОТПАД КОЈ ОДИ 
НА ДЕПОНИЈА

ХРАНАТА 
ОДИ ВО

кантата 
НЕ НА 

ДЕПОНИЈА



КУП 1  
ЗА ДЕПОНИJА

КУП 2  
ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ

СОБИРАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД ОД 
ДОМАЌИНСТВАТА

Креветски душеци, автомобилски гуми, метален и е -отпад се собираат за рециклирање и 
мора да се стават во посебен куп. Сите други предмети се носат на депониjа – ништо не 
може да се поврати.

КУП 3  
МЕТАЛ

Ве молиме размислете за донирање 
или продавање на предмети 
секогаш кога е можно.
Собирањето на кабаст отпад мора 
да се закаже ПРЕД предметите да се 
изнесат на тротоар.
Изнесете ги предметите кои треба 
да се соберат до 6 часот наутро на 
денот на собирањето, но не повеќе 
од 24 часа пред тоа.
Предметите наменети за депониjа 
не смеат да бидат поголеми од 2м3 
(2 метра x 1 метар x 1 метар).
Отпадот од метал не смее да биде 
поголем од 1м3 (1 метар x 1 метар x 
1 метар).
Важат ограничувања за предметите 
наменети за рециклирање.
Помалите предмети ставете ги во 
кеси или кутии.

ЗГРАДИ СО 9 ИЛИ ПОВЕЌЕ СТАНОВИ
Стапите во контакт со управникот на 
имотот или раководителот на куќниот 
совет за да организирате собирање на 
кабаст отпад од вашата зграда.

1M

1M

2M

Достапни се две собирања во една финансиска година за домаќинствата за 
да се ослободат од поголеми предмети кои не се соодветни за донирање во 
добротворни организации.



СОБИРАЊЕ НА 
КАБАСТ ОТПАД ОД 
ДОМАЌИНСТВАТА

НЕ

ДА
Душеци и рамки 
за кревети кои се 

склопуваат
Наjмногу 8 при секое 

собирање

Облека и обувки
(кои не може да 
се донираат во 
добротворни 
организации)

Компjутери 
Наjмногу 2 при 
секое собирање

Спортски 
производи
Опрема за 

кампување

Гуми
Само за автомобили и 

моторцикли
Наjмногу 6 при секое 

собирање

Теписи и остатоци 
од теписони

Мора да се помали од 
2 метри во должина

Мали предмети 
од старо 
железо

Наjмногу 1м3 при 
секое собирање

Микробранови 
печки 

Телевизори
Наjмногу 4 при 
секое собирање

Градинарски 
алатки и опрема

Мали парчиња 
мебел и мали 

апарати за 
домаќинство

Медицински отпад

Отпад од 
домаќинството или 
остатоци од храна

Градежен отпад, 
камења и земjа

Бела техникаХемикалии, бои, 
масла, батерии, 

автомобилски делови 
или плински боци

Градинарски 
растениjа

ОДНЕСЕТЕ ГИ 
ВАШИТЕ КОРИСТЕНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА 
ПРОДАЖБА ВО  

REVOLVE CENTRE 
БЕСПЛАТНО*

*персоналот ќе изврши проценка на 
предметите пред да ги прифати

Работи кои може 
да се рециклираат

Парчиња стакло 
или огледала



Wollongong Waste  
and Resource Recovery Park

Центарот за рециклирање во заедницата при Општината Wollongong 
(CRC) ви нуди бесплатен и лесен начин со рециклирање да се 
ослободите од  проблематичниот отпад од вашето домаќинство 

Reddalls Rd, Kembla Grange NSW 2526

Контактираjте со REMONDIS Harbour Cities Team  
за бесплатни поправки и замена 
1300 362 360 | www.wollongongwaste.com.au

ДАЛИ ВАШАТА 
КАНТА Е СКРШЕНА?

Работни денови 7.30 наутро до  
4.30 попладне
Викенди 8 наутро до 4 попладне
Државни празници 8 наутро до  
4 попладне
Божик - затворено

*Предметите мора да бидат во количини за домаќинствата (не потешки од 20 кг или 20 литри)

Овоj проект доби поддршка од Environmental Trust (Организациjа за доделување на фондови за заштита на еколошката средина) како дел од инициjативата Waste Less 
Recycle More (Фрлаjте помалку отпад, рециклираjте повеќе) на NSW Environment Protection Authority (Управа за заштита на животната средина на Нов Јужен Велс).

Мешан отпад за 
рециклирање

Мобилни 
телефони

Противпожарни 
аларми

Флуоросцентни 
сиjалици и цевки

Моторни и други 
масла

Батерии од 
домаќинството 
и акумулатори

Метален отпадРендгенски снимки 
(извадени од плик)Бои

Плински боци и 
противпожарни 

апарати

Компjутери и 
телевизори

Картон и хартиjа

Однесете го проблематичниот отпад 
од домаќинството за рециклирање

Отпадот е важен УСЛУГАТА Е 
БЕСПЛАТНА 


