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МС-1А Відходи переробки білого не пігментованого паперу зі 100-відсоткової біленої 

целюлози без друку і лініювання, без ламінованого, лакованого, парафінованого 
та іншого покриву і без просочування (синтетичними смолами, парафіном, 
воском, жироподібними речовинами і т.д.): папір для друку, малювання, 
писальний, креслярський та інші види білого паперу без гільз. 

МС-1А-2 Відходи переробки білого паперу із 100-відсоткової біленої целюлози, зокрема 
пігментованого, без друку і лініювання, без ламінованого, лакованого, 
парафінованого та іншого покриву і без просочування (синтетичними смолами, 
парафіном, воском, жироподібними речовинами і т.д.): папір для друку, 
малювання, писальний, креслярський та інші види білого паперу без гільз. 

МС-2А-1 Відходи переробки білого паперу, різного по складу, з лініюванням або без нього 
(окрім газетного), без пігментованого покриву, без покриву і просочування 
(синтетичними смолами парафіном, воском, жироподібними речовинами тощо) та 
без ламінування. 

МС-2А-2 Відходи переробки всіх видів білого паперу, крім газетного, з лініюванням, 
кольоровою смужкою (площа друку не більше 20% площі поверхні), зокрема з 
пігментованим покривом, але без покриву і просочення (синтетичними смолами, 
парафіном, воском, жироподібними речовинами т.п.) і без ламінування. 

МС-3А Відходи виробництва, переробки і використання продукції з невибіленої 
целюлози, паперу: 
для гофрування (флютингу); 
пакувального; 
електроізоляційного без покриву і просочення; 
шпагатного; 
патронного; 
мішкового; 
основи абразивного; 
основи для липкої стрічки; 
картону: 
для плоских шарів гофрованого картону (крафт-лайнеру) та інших видів; 
перфокарт; 
паперового шпагату та інших видів. 
Відходи виробництва паперових невологостійких мішків без бітумованого 
просочення, прошарку та армованих шарів). 

МС-4А Використані паперові невологостійкі мішки (без бітумованого просочення, 
прошарку та армованих шарів). 

МС-5Б-1 Відходи виробництва, переробки і використання гофрованого картону і гофротари 
з невибіленої целюлози. 

МС-5Б-2 Відходи виробництва і переробки гофрованого картону різного сировинного 
складу і гофротара, яка не була у використанні. 

МС-5Б-3 Гофрокартон і гофротара всіх видів з друком і без нього після використання. 
МС-6Б-1 Відходи переробки картону з біленої целюлози без друку. 
МС-6Б-2 Відходи переробки картону з біленої целюлози з чорно-білим та кольоровим 

друком. 
МС-6Б-3 Відходи переробки і використання картону всіх видів (крім електроізоляційного з 

просоченням і покриттям, покрівельного та взуттєвого), зокрема з чорно-білим та 
кольоровим друком. 

МС-7Б-1 Відходи виробництва поліграфічної галузі: обрізки, книги, журнали, брошури, 
проспекти, каталоги та інші види продукції без оправи; нереалізовані книги, 
журнали, брошури, проспекти, каталоги, блокноти, зошити, записні книжки, 
плакати та інші види друкованої продукції та паперових білових товарів, які 



видані на білому папері, крім газетного, з одноколірним та кольоровим друком, 
без твердої приклеєною оправи, палітурок, обкладинок та корінців. 

МС-7Б-2 Використані книги, журнали, брошури, проспекти, каталоги, блокноти, зошити, 
записні книжки, плакати та інші види друкованої продукції і паперово-білових 
товарів, які видані на білому папері, крім газетного, з одноколірним та 
кольоровим друком, без твердої приклеєною оправи, палітурок, твердих 
обкладинок та корінців. 

МС-8В-1 Відходи переробки газетного паперу без друку 
МС-8В-2 Відходи газетного паперу з друком та нереалізовані тиражі газет 
МС-8В-3 Газети, що були у вживанні 
МС-9В Паперові і картонні гільзи, шпулі, втулки (без стрижнів і пробок, без покриву і 

просочення). 
МС-10В Литі вироби з паперової маси. 
МС-11В Відходи переробки і використання картону і паперу різних видів та кольорів, 

окрім чорного і коричневого: санітарно-гігієнічного призначення, 
обкладинкового, світлочутливого, зокрема, тої що запечатується на апаратах 
розмножувальної техніки або принтерах, афішної, шпалерної (без покриву), 
пачечної, шпульної, фільтрувальної т.д. 

МС-12Г Відходи виробництва, переробки і використання паперу, картону та гофрокартону 
з просоченням і покривом, охоплюючи вологостійкі, ламіновані, проклеєні 
спеціальними клеями; паперові мішки, виготовлені з паперу зазначених видів; 
електроізоляційний папір та картон з просоченням і покривом, шпалери з 
покривом, книги, журнали , надруковані на лакованому папері. 

МС-13Г Відходи виробництва, переробки і використання паперу та картону чорного та 
коричневого кольорів, папір копіювальна, папір для обчислювальної техніки, 
папір пігментований і ґрунтований, покрівельний картон і т.д. 

МС-14Г Відходи банкнотного паперу і банкнот, зношені банкноти. 
 
  
  


