
ПОБУТОВІ 
НЕБЕЗПЕЧНІ 
ВІДХОДИ (HHW) 

Належна утилізація в 

окрузі Сакраменто 

 
Kiefer Landfill ABOP 

12701 Kiefer Boulevard, Sloughhouse 

916-875-5555 

Вівторок-субота,  

з 8:30 до 16:00 

www.sacgreenteam.com 
  

 

 

 Гальмівна/трансмісійна рідина й 
антифриз 

 Фарба (на масляній або латексній 
основі) та розріджувачі фарби 

 Побутові акумулятори 

 Автомобільні акумулятори 

 Невеликі аерозольні балони 

 Голки й шприци побутового вжитку (в 
герметичних твердих пластикових або 
металевих контейнерах) 

 Невикористані медикаменти 

 Ртутні термометри й перемикачі 

 Відпрацьоване моторне мастило й 
фільтри 

 Флуоресцентні трубки й лампи 

 Пропанові балони (наприклад, для 
барбекю, не більше 2, макс. 7 галонів 
(26,5 л) 

 Харчова олія 

Округ Сакраменто і міста Ранчо Кордова, Сакраменто 
та Елк Гроув мають на меті позбутися побутових 
небезпечних відходів на звалищах. 

Процедури пакування й транспортування 
вантажів на об'єкт обробки побутових 
небезпечних відходів: 

 Зберігайте продукти в оригінальних контейнерах. Не 
змішуйте продукти і переконайтеся, що кришки щільно 
закриті. Маркуйте матеріали, які перевозите не в 
оригінальних контейнерах. 

 Якщо контейнер протікає, помістіть його в більший 
пластиковий контейнер із щільною кришкою. 

 Зафіксуйте продукти вертикально в картонних коробках, 
щоб вони не перекинулися під час перевезення. 

 Перевозіть продукти в задній частині пікапу або в 
багажнику легкового автомобіля. Забезпечте належну 
вентиляцію, якщо перевозите продукти в 
пасажирському транспортному засобі. 

 Запобігайте впливу прямого сонячного проміння й 
джерел тепла, іскор, вогню або займання на займисті 
продукти. Не паліть біля продуктів. 

 Залишайтеся в автомобілі після прибуття на об'єкт, 
підготуйте своє водійське посвідчення й дозвольте 
співробітникам вивантажити ваші відходи. 

 Контейнери об'ємом понад 5 галонів (18,9 л) не 
приймаються.  

 

 

 Кислоти 

 Побутові засоби для чищення 

 Хімікати для басейну й отрути 

 Бензин та інші займисті речовини 

 Пестициди й гербіциди 

 Розчинники 

 Радіоактивні матеріали 

 Залізничні шпали або оброблена 
деревина 

 Вибухонебезпечні речовини 

 Медичні відходи 

 Азбест 

 Контрольовані речовини 

 Боєприпаси 

 Стиснутий промисловий газ 

 Поліхлорований біфеніл (PCB), 
заборонена хімічна сполука, яка раніше 
використовувалася в засобах для 
охолодження й пластифікації 

НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОБУТОВІ НЕБЕЗПЕЧНІ 
ВІДХОДИ У СМІТТЯ 

 

ПРИЙМАЮТЬСЯ 

НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ 
 

http://www.sacgreenteam.com/


 

НЕ ВИКИДАЙТЕ ПОБУТОВІ НЕБЕЗПЕЧНІ  
ВІДХОДИ У СМІТТЯ! 
Відвезіть їх у зручну точку збору в окрузі Сакраменто. Це просто й БЕЗКОШТОВНО! 

Позиції, які приймаються/не приймаються в наступних місцях: 

 
 

 
Кожний клієнт може привозити до 15 галонів 

(56,7 л) або 125 фунтів (56,7 кг) наступних 

відходів на день: 

 Кислоти 

 Гальмівна/трансмісійна рідина й антифриз 

 Побутові засоби для чищення 

 Хімікати для басейну й отрути  

 Бензин та інші займисті речовини  

 Пестициди й гербіциди 

 Фарба (на масляній або латексній основі) і 

розріджувачі фарби  

 Розчинники 

 Побутові акумулятори 

 Автомобільні акумулятори 

 Невеликі аерозольні балони 

 Голки й шприци побутового вжитку (в герметичних 

твердих пластикових або металевих контейнерах) 

 Невикористані медикаменти (неконтрольовані 

речовини) *не приймаються в SRTS HHW 

 Ртутні термометри й перемикачі 

 Відпрацьоване моторне мастило й фільтри 

 Флуоресцентні трубки й лампи 

 Пропанові балони (наприклад, для барбекю, не 

більше 2, макс. 7 галонів (26,5 л)) 

 Харчова олія 

 Інші типи побутових небезпечних відходів також 

приймаються 

 

 

 Радіоактивні матеріали 

 Залізничні шпали або оброблена деревина 

 Вибухонебезпечні речовини (фальшфеєри 
приймаються) 

 Медичні відходи 

 Азбест 

 Контрольовані речовини 

 Боєприпаси 

 Стиснутий промисловий газ 

 Поліхлорований біфеніл (PCB), заборонена хімічна 
сполука, яка раніше використовувалася в засобах для 
охолодження й пластифікації 

 

*Для мешканців Сітрес Хайтс щорічно проводяться три 
безкоштовні заходи зі збору побутових небезпечних 
відходів. Дати див. на веб-сайті citrusheights.net. 

 
Примітка. Юридичні особи мають заздалегідь призначити 
візит і сплатити збір за утилізацію. Для отримання 
додаткової інформації зверніться до відповідного центру. 

 

 

Центр збору побутових небезпечних 

відходів північної відновлювальної станції 

(NARS HHW) 

4450 Roseville Road, North Highlands  

916-875-5555 

Вівторок, четвер, п’ятниця, субота,  

з 8:30 до 16:00 

www.sacgreenteam.com 
 
Спеціальний центр збору відходів  

Елк Гроув (EGSWCC)  

9255 Disposal Lane, Elk Grove  

916-627-3232 

Неділя-середа, з 9:00 до 16:00 

www.elkgrovecity.org/recycle 
 
Центр збору побутових небезпечних 

відходів станції утилізації та 

транспортування Сакраменто  

(SRTS HHW) 

8491 Fruitridge Road, Sacramento  

916-737-4870 або тел. 311 

Вівторок-субота,  

з 8:00 до 17:00,  

www.sacrecycle.org 

 

Сітрес Хайтс 

I-80 Фолсом 

Місто 
Сакраменто Hwy 50 

Ранчо Кордова 

Ранчо Меріета 

Hwy 99 

I-5 
Елк Гроу 

ПРИЙМАЮТЬСЯ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ 
 

http://www.sacgreenteam.com/
http://www.elkgrovecity.org/recycle
http://www.sacrecycle.org/

