
Утилізуйте
З PaintCare

Продукти за програмою 
PaintCare
Під час купівлі цих продуктів стягується комісія, завдяки чому їх 
можна потім залишити в пункті переробки без додаткових оплат:

 •  Фарби для архітектурних покриттів інтер’єру 
й екстер’єру: латексні, акрилові, на водній основі, алкідні, 
на масляній основі, емалі (зокрема фактурні покриття)

 •  Палубні покриття, фарби для підлоги (включаючи 
еластомерні)

 •  Ґрунтовки, ґрунтуючі лаки, праймери
 • Морилки
 •  Шелаки, нітроцелюлозні, масляні лаки, уретани 

(однокомпонентні)
 •  Гідроізоляційні герметики та водовідштовхувальні 

засоби для бетону/кам’яної кладки/деревини  
(не на основі смоли та бітуму)

 • Металеві покриття, антикорозійні засоби
 • Покриття для полів і галявин

У пунктах переробки заборонено залишати контейнери, 
що протікають, порожні контейнери та контейнери без етикеток.

Інші продукти  
(не за програмою PaintCare)
 • Розріджувачі фарб, мінеральні спирти, розчинники
 • Аерозольні фарби (балончики)
 •  Фарби для автомобільної та морської промисловості
 • Художні та ремісничі фарби
 •  Герметики, епоксидні смоли, клеї, клейові речовини
 • Добавки до фарб, барвники, пігменти, смоли
 • Консерванти для деревини (містять пестициди)
 • Суміші для ремонту даху
 • Вироби на основі асфальту, смоли та бітуму
 • 2-компонентні покриття
 • Очищувачі палуби
 • Фарби для розмітки дороги
 • Покриття для промислового обслуговування (IM)
 •  Фарби та покриття виробника комплексного 

обладнання (OEM) (застосування в цеху)

Для отримання інформації про утилізацію та належну 
переробку інших продуктів (не за програмою PaintCare) 
звертайтеся до свого підприємства з вивезення сміття, 
до місцевого агентства з охорони навколишнього середовища, 
представників програми переробки побутових небезпечних 
відходів або до управління комунального господарства.
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Закони про екологічне поводження з лакофарбовими 
матеріалами вимагають від галузі виробництва фарб 
розробити фінансово раціональну та екологічно 
відповідальну програму управління фарбою для 
архітектурних покриттів після споживання (залишків). 
Виробники лакофарбових матеріалів створили 
некомерційну організацію PaintCare для запуску програм 
екологічного поводження з фарбами в штатах із чинними 
законами.

Програма включає просвіту щодо придбання потрібної 
кількості фарби, поради щодо використання залишкових 
лакофарбових матеріалів і створення зручних місць для 
утилізації в межах усього штату.

Програма утилізації залишків 
лакофарбових матеріалів
Щорічно в США продається близько 
800 мільйонів галонів фарби для архітектурних 
покриттів. Чи знали ви, що приблизно 
10 відсотків фарби залишаються 
невикористаними та підлягають утилізації?



Пункти прийому залишків 
лакофарбової продукції
Утилізація лакофарбової продукції з PaintCare стає 
зручнішою. Ми створили пункти прийому залишків у 
всіх штатах, де застосовуються закони про екологічне 
поводження з лакофарбовою продукцією. Щоб знайти 
найближчий пункт прийому, скористайтеся інструментом 
пошуку PaintCare на вебсайті www.paintcare.org або 
зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером  
(855) PAINT09.

Способи утилізації
У пунктах PaintCare приймаються залишки фарб, морилок 
та лаків побутового призначення, незалежно від того, 
використовувались вони нещодавно чи багато років тому. 
Об’єм контейнерів не має перевищувати п’яти галонів, 
а деякі типи лакофарбової продукції не приймаються. 
Див. на звороті, щоб дізнатися, що PaintCare приймає 
на переробку.

Усі пункти PaintCare приймають до п’яти галонів 
лакофарбової продукції за одне відвідування. Деякі пункти 
приймають більше. Просимо заздалегідь зателефонувати 
в пункти прийому, щоб переконатися в їх можливості 
прийняти ту кількість фарби, яку ви хочете здати.

Переконайтеся, що всі контейнери з фарбою мають кришки 
й оригінальні етикетки, і надійно розташуйте їх у своєму 
автомобілі. Привезіть їх у пункт прийому в його звичайні 
робочі години. Ми заберемо контейнери звідти.

Комісія PaintCare
PaintCare фінансується за рахунок комісії, яку сплачують 
виробники лакофарбової продукції за кожну банку фарби, 
що продається в штаті. Виробники передають комісію 
роздрібним продавцям, які потім додають її до ціни фарби. 
Роздрібним продавцям рекомендується відображати 
комісію в квитанціях клієнтів. Розмір комісії коливається від 
$0.30 до $1.99, і залежить від розміру контейнера й штату.

$0.30 – $0.49 Невеликі контейнери  
(наприклад, пінти й кварти)

$0.70 – $0.99 Контейнери середнього розміру 
(наприклад, 1 галон)

$1.60 – $1.99 Більші контейнери до 5 галонів
 

Не є депозитом
Комісія не є депозитом. Вона входить до ціни закупівлі. 
Комісія застосовується для покриття витрат на реалізацію 
програми, зокрема утилізацію, державну просвіту, набір 
персоналу, й інших витрат.

Зв’яжіться з нами
Щоб дізнатись більше або знайти пункт прийому, відвідайте 
сайт www.paintcare.org або зателефонуйте на номер  
(855) PAINT09.

Що роблять із фарбою?
PaintCare гарантує, що залишки ваших лакофарбових 
продуктів змішуються у перероблену фарбу, 
використовуються як паливо, переробляються 
в інші продукти або належним чином утилізуються 
за відсутності шляхів її корисного використання.

Хто може скористатися 
програмою?
Домогосподарства можуть здати стільки латексної 
фарби або фарби на масляній основі, скільки готовий 
прийняти пункт.

Підприємства можуть здати стільки лакофарбової продукції, 
скільки готовий прийняти пункт. Щоб скористатися 
програмою PaintCare із поводження з фарбами на масляній 
основі, підприємство має задовольняти критеріям для 
звільнених від оподаткування виробників відходів згідно 
з федеральними та будь-якими аналогічними нормами 
щодо утворення небезпечних відходів штату. Відвідайте 
сайт www.paintcare.org/VSQG для отримання додаткової 
інформації щодо правил для звільнених від оподаткування 
виробників відходів. Якщо ваше підприємство не 
відповідає вимогам для виробників відходів, воно не зможе 
скористутися програмою з переробки фарби на масляній 
основі, але все одно може зробити це для латексних 
лакофарбових продуктів. (Не звільнені від оподаткування 
виробники відходів зможуть скористатися послугою 
вивезення відходів у Нью-Йорку. Для отримання детальної 
інформації зверніться до представника PaintCare.)

Чи приймаєте ви великі об’єми 
лакофарбової продукції?
Якщо на вашому підприємстві або в домогосподарстві 
є щонайменше 100 галонів фарби для переробки, 

поцікавтесь про нашу послугу 
безкоштовної доставки 

великих об’ємів. Відвідайте 
сайт www.paintcare.org, 
щоб отримати докладнішу 
інформацію або подати 
запит на вивезення.


