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TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI 

01 Kimyəvi qarışıqların tullantıları 
 01.1 İşlənmiş həlledicilər 
  01.11 Halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər 
   1 Təhlükəli  
    07 01 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 02 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 03 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 04 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 05 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 06 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 07 03* üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    14 06 01* xlorflorkarbon (HCFC; HFC) 
    14 06 02* digər halogenləşmiş həlledicilər və həlledici qarışıqlar 
    14 06 04* tərkibində halogenləşmiş həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 
  01.12 Qeyri-halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər 
   1 Təhlükəli  
    07 01 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 02 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 03 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 04 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 05 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 06 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 07 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
    14 06 03* digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar 
    14 06 05* tərkibində digər həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 
    20 01 13* həlledicilər 
 01.2 Turşu, qələvi və ya duz tullantıları 
  01.21 Turşu tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    06 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    06 01 01* kükürd turşusu və kükürd sulfid turşusu 
    06 01 02* hidroxlorid turşusu 
    06 01 03* hidroflorid turşusu 
    06 01 04* fosfor və fosforlu turşu 
    06 01 05* nitrat turşusu və nitratlı turşu 
    06 01 06* digər turşular 
    06 07 04* həlledicilər və turşular, məsələn əlaqəli turşu 
    08 03 16* kimyəvi təmizləmədə istifadə olunan məhlulların tullantıları 

    09 01 04* fiksaj (fotoqrafiya neqativlərindəki və kağızlarındakı şəkilləri sabitləşdirmək üçün 
kimyəvi məhlul) məhlulları 

    09 01 05* ağardıcı məhlullar və ağardıcı fiksaj məhlullar 
    10 01 09* kükürd turşusu 
    11 01 05* acımış (xarab olmuş) turşular 
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    11 01 06* digər qruplara daxil edilməyən sair turşular 
    16 06 06* batareyalar və akkumulyatorlardan ayrıca toplanmış elektrolit 
    20 01 14* turşular 
  01.22 Qələvi tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    03 03 09 əhəng palçığı tullantısı 
    06 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    11 01 14 11 01 13-də qeyd olunandan başqa yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    05 01 11* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 
    06 02 01* kalsium hidrooksid 
    06 02 03* ammonium hidrooksid 
    06 02 04* soda və potaş hidrooksidi 
    06 02 05* digər əsaslar 
    09 01 01* su əsaslı aydınlaşdırıcı və aktivləşdirici məhlul 
    09 01 02* su əsaslı ofset çap üsullu aydınlaşdırıcı məhlul 
    09 01 03* həlledici əsaslı aydınlaşdırıcı məhlul 
    11 01 07* acımış (xarab olmuş) əsaslar 
    11 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
    11 03 01* tərkibində sianid olan tullantılar 
    19 11 04* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 
    20 01 15* qələvilər 
  01.24 Digər duz tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    05 01 16 benzin desulfurizasiyasından yaranmış kükürd-tərkibli tullantılar 
    05 07 02 tərkibində kükürd olan tullantılar 
    06 03 14 06 03 11 və 06 03 13-də qeyd olunanlardan başqa bərk duzlar və məhlulları 
    06 03 16 06 03 15-də qeyd olunandan başqa digər metal oksidlər 
    06 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 04 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 06 03 06 06 02-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 
    06 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 

    11 02 06 11 02 05-də qeyd olunandan başqa mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış 
digər tullantılar 

   1 Təhlükəli  
    06 03 11* tərkibində sianid olan bərk duzlar və həlləri 
    06 03 13* tərkibində ağır metallar olan bərk duzlar və həlləri 
    06 03 15* tərkibində ağır metallar olan metal oksidlər 
    06 04 03* tərkibində arsen olan tullantılar 
    06 04 04* tərkibində civə olan tullantılar 
    06 04 05* tərkibində digər ağır metallar olan tullantılar 
    06 06 02* tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 
    10 03 08* təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 
    10 04 03* kalsium arsenatı 
    11 01 08* fosfatlaşmış şlamlar 
    11 02 05* mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 
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tullantılar 
    11 03 02* digər tullantılar 
    11 05 04* işlənmiş flüs (domna sobalarında filiz ilə yanacaq arasına tökülən maddələr) 
    16 09 01* permanqanatlar, məsələn kalium permanqanatı 
    16 09 02* xromatlar, məsələn kalium (potaş) xromatı, kalium (potaş) və ya natrium dixromatı 
 01.3 İşlənmiş yağlar  
  01.31 İşlənmiş mühərrik yağları 
   1 Təhlükəli  
    13 02 04* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları 
    13 02 05* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları 
    13 02 06* sintetik mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları 

    13 02 07* mikroorqanizimlər tərəfindən tez çürüməyə məruz qalan mühərrik, mexanizm və 
sürtgü yağı 

    13 02 08* digər mühərrik, mexanizm və sürtgü yağları 
  01.32 Digər işlənmiş yağlar 
   1 Təhlükəli  
    05 01 02* təmizləyici maddələrin tullantıları  
    05 01 03* rezervuarın (çənin) çöküntüsü 
    05 01 04* turş alkilləşmiş şlamlar 
    05 01 12* tərkibində turşular olan yağlar 
    08 03 19* parçalanmış yağ 
    08 04 17* qatran yağı 

    12 01 06* tərkibində halogenlər olan mineral əsaslı maşın yağları (emulsiyalar və məhlullar 
istisna olmaqla) 

    12 01 07* halogensiz mineral əsaslı maşın yağları (emulsiyalar və məhlullar istisna olmaqla) 
    12 01 08* tərkibində halogenlər olan maşın emulsiyaları və məhlulları 
    12 01 09* halogensiz maşın emulsiyaları və məhlullar 
    12 01 10* sintetik maşın yağı 
    12 01 12* istifadə edilmiş mum və piylər 
    12 01 18* tərkibində yağ (neft) olan metal şlamı (parçalanan, cilalanan şlam) 
    12 01 19* biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) maşın yağı 
    13 01 04* xlorlaşdırılmış emulsiyalar 
    13 01 05* xlorlaşdırılmamış emulsiyalar 
    13 01 09* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış hidravlik yağlar 
    13 01 10* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış hidravlik yağlar 
    13 01 11* sintetik hidravlik yağlar  
    13 01 12* biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) hidravlik yağlar 
    13 01 13* digər hidravlik yağ 

    13 03 06* 13 03 01-də qeyd olunandan başqa mineral əsaslı xlorlaşdırılmış izolyasiya və istilik 
transmissiyalı (keçirmə xassəli) yağlar 

    13 03 07* mineral əsaslı qeyri-xlorlaşdırılmış izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar 
    13 03 08* sintetik izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar 
    13 03 09* tez çürüməyə məruz qalan izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar 
    13 03 10* digər izolyasiya və istilik transmissiyalı yağlar 
    13 05 06* yağ/su ayırıcı cihazlarda yığılmış yağlar 
    20 01 26* 20 01 25 bəndində göstəriləndən başqa digər yağ və piy 
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 01.4 İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar 
  01.41 İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar 
   0 Təhlükəsiz 

    16 08 01 tərkibində qızıl, gümüş, renium, rodium, palladium, iridium və ya platin olan işlənmiş 
katalizatorlar (16 08 07 bəndi istisna olmaqla) 

    16 08 03 tərkibində keçid metallar və ya keçid metal komponentləri olan işlənmiş katalizatorlar 
    16 08 04 işlənmiş katalitik krekinq katalizatorları (16 08 07 istisna olmaqla) 
   1 Təhlükəli  

    16 08 02* tərkibində təhlükəli keçid metalları və ya təhlükəli keçid metal komponentləri olan 
işlənmiş katalizatorlar 

    16 08 05* tərkibində fosfor turşusu olan işlənmiş katalizatorlar 
    16 08 06* katalizatorlar kimi istifadə olunmuş mayelər 
    16 08 07* tərkibi təhlükəli maddələrlə çirklənmiş katalizatorlar 
02 Kimyəvi preparat tullantıları 
 02.1 Spesifikasiyadan kənar kimyəvi tullantılar 
  02.11 Aqrokimyəvi məhsulların tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 09 02 01 08 bəndində qeyd olunandan başqa digər aqrokimyəvi tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    02 01 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan aqrokimyəvi tullantılar 

    06 13 01* qeyri-üzvi bitki mühafizə məhsulları, ağacı mühafizə edən preparatlar və digər 
bioksidlər 

    20 01 19* pestisidlər 
  02.12 İstifadə edilməmiş (istifadə vaxtı bitmiş) dərmanlar 
   0 Təhlükəsiz 
    07 05 14 07 05 13-də qeyd olunandan başqa digər bərk tullantılar 
    18 01 09 18 01 08-də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları 
    18 02 08 18 02 07-də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları 
    20 01 32 20 01 31-də qeyd olunandan başqa digər dərman preparatları 
   1 Təhlükəli  
    07 05 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    18 01 08* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 
    18 02 07* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 
    20 01 31* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 
  02.13 Rənglər, laklar, mürəkkəblər və yapışqan tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    03 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    04 02 17 04 02 16-da qeyd olunandan başqa digər boyalar və piqmentlər 
    08 01 12 08 01 11-də qeyd olunandan başqa digər lazımsız rəng və lak tullantıları  
    08 01 14 08 01 13-də qeyd olunandan başqa lazımsız rəng və lakdan yaranmış digər şlamlar 
    08 01 16 08 01 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində rəng və ya lak olan digər su şlamları 
    08 01 18 08 01 17-də qeyd olunandan başqa rəngdən və laklamadan yaranmış digər tullantılar  

    08 01 20 08 01 19-də qeyd olunandan başqa tərkibində digər rəng və ya lak çıxarıcı su 
suspenziyaları 

    08 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    08 02 01 örtük tozlarının tullantıları 
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    08 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    08 03 07 tərkibində mürəkkəb olan su şlamları 
    08 03 08 tərkibində mürəkkəb olan maye tullantılar 
    08 03 13 08 03 12-də qeyd olunandan başqa digər mürəkkəb tullantıları 
    08 03 15 08 03 14-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb şlamları 
    08 03 18 08 03 17-də qeyd olunandan başqa çap qurğusu üçün toz (toner) 
    08 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    08 04 10 08 04 09-da qeyd olunandan başqa plastır və izolyator tullantıları 
    08 04 12 08 04 11-də qeyd olunandan başqa plastır və izolyator tullantıları 

    08 04 14 08 04 13-də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan su 
şlamları 

    08 04 16 08 04 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan maye 
tullantıları 

    08 04 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    20 01 28 20 01 27-də qeyd olunandan başqa digər boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar 
   1 Təhlükəli  
    04 02 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar və piqmentlər 

    08 01 11* rəng və tərkibində üzvi həlledicilər olan lak və ya digər təhlükəli maddələr olan 
tullantılar 

    08 01 13* tərkibində üzvi həlledicilər olan  rəngdən və ya lakdan əmələ gəlmiş şlamlar və ya 
digər   təhlükəli maddələr 

    08 01 15* tərkibində rəng və ya lak, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan su 
şlamları 

    08 01 17* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan rəngdən və laklamadan 
yaranmış tullantılar 

    08 01 19* tərkibində rəng və ya lak çıxarıcı üzvi həlledicilər və ya başqa təhlükəli maddələr olan 
su suspenziyaları 

    08 03 12* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb tullantıları 
    08 03 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb axınları (şlamlar) 
    08 03 17* çap maşını (printer) üçün istifadə olunan tərkibində təhlükəli maddələr olan toz (toner)

    08 04 09* tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr 
olan tullantılar 

    08 04 11* tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

    08 04 13* tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr 
olan su şlamları  

    08 04 15* tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr 
olan maye tullantıları 

    20 01 27* tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar 
  02.14 Digər kimyəvi preparat tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    02 07 03 kimyəvi emaldan yaranmış tullantılar 
    03 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair taxta qoruyucu tullantılar 
    04 01 09 geyilmiş paltardan və emaldan yaranmış tullantılar 
    04 02 15 04 02 14-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış tullantılar 
    06 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 08 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 10 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
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    06 11 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 02 15 07 02 14-də qeyd olunandan başqa komponentlərdən yaranmış tullantılar 
    07 02 17 07 02 16-da qeyd olunandan başqa tərkibində silikonlar olan tullantılar 
    10 09 16 10 09 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 
    10 10 14 10 10 13-də qeyd olunandan başqa tullantı bağlamaları 
    10 10 16 10 10 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 
    11 05 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    16 01 15 16 01 14-də qeyd olunandan başqa antifriz maye 
    16 05 05 16 05 04-də qeyd olunandan başqa presləmə konteynerlərində olan qazlar 
    18 01 07 18 01 06-də qeyd olunandan başqa dərmanlar 
    18 02 06 18 02 05 bəndində göstərilənlərdən fərqli kimyəvi preparatlar 
    20 01 30 20 01 29 bəndində göstəriləndən fərqli yuyucu vasitələr 
   1 Təhlükəli  
    03 02 01* qeyri-halogenləşən üzvi taxta qoruyucular 
    03 02 02* orqanoxlorlaşdırılmış taxta qoruyucular 
    03 02 03* orqanometalik taxta qoruyucular 
    03 02 04* qeyri-üzvi taxta qoruyucular 
    03 02 05* tərkibində təhlükəli maddələri olan digər taxta qoruyucular 
    04 02 14* emaldan yaranmış tərkibində üzvü həlledici olan tullantılar 
    05 07 01* tərkibində civə olan tullantılar 
    06 08 02* tərkibində təhlükəli xlorosilan olan tullantılar 
    06 10 02* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
    07 02 14* tərkibində təhlükəli maddələrdən ibarət əlavə tullantılar 
    07 02 16* tərkibində təhlükəli silikonlar olan tullantılar 
    07 04 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    08 01 21* lazımsız rəng və ya lak tullantısı 
    08 05 01* izosianat tullantıları 
    10 09 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları 
    10 09 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları 
    10 10 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları 
    10 10 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları 
    11 01 16* dolğun və ya sərf edilən ion mübadiləsi qatranları 
    11 01 98* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
    16 01 13* əyləc (tormuz) mayesi 
    16 01 14* təkibində təhlükəli maddələr olan donmaəleyhinə maye (antifriz) 

    16 05 04* tərkibində təhlükəli maddələr olan presləmə (sıxma) konteynerlərində olan qazlar 
(halonlar da daxil olmaqla) 

    16 09 03* peroksidlər, məsələn hidrogen peroksid 
    16 09 04* digər qruplara daxil edilməyən oksidləşdirici maddələr 
    18 01 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar 
    18 02 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar 
    20 01 17* fotoximikatlar 
    20 01 29* tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu vasitələr 
 02.2 İstifadə edilməmiş partlayıcı maddələr 
  02.21 Lazımsız partlayıcı maddələr və pirotexniki məhsullar 
   1 Təhlükəli  
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    16 04 02* atəşfəşanlıqdan yaranan tullantılar 
    16 04 03* digər lazımsız partlayıcı maddələr 
  02.22 Lazımsız döyüş sursatı 
   1 Təhlükəli  
    16 04 01* döyüş sursatı tullantısı 
 02.3 Qarışıq kimyəvi tullantılar 
  02.31 Kiçik həcmli qarışıq kimyəvi tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    16 05 09 16 05 06, 16 05 07 və 16 05 08-də qeyd olunanlardan başqa yararsız kimyəvi maddələr
   1 Təhlükəli  

    16 05 06* tərkibində təklükəli maddələr olan laboratoriya kimyəvi maddələri, laboratoriya 
kimyəvi maddələrinin qarışıqları da daxil olmaqla 

    16 05 07* tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız qeyri-üzvi kimyəvi maddələri 
    16 05 08* tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız üzvi kimyəvi maddələri 
  02.32 Emal üçün qarışıq kimyəvi tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    19 02 04* ən azı bir təhlükəli tullantıdan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar 
    19 02 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan maye (duru) yanacaq tullantıları 
    19 02 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk alışan tullantıları 
    19 02 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
  02.33 Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş qablar 
   1 Təhlükəli  
    15 01 10* tərkibində qalıqlar olan və ya təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qablaşdırmalar 
03 Digər kimyəvi tullantılar  
 03.1 Kimyəvi depozitlər və qalıqlar 
  03.11 Qatranlar və daş komür tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    05 01 17 bitum 
    05 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 13 03 karbon qurumu 
    10 01 25 yanacaq anbarlarında və kömürlə işləyən güc zavodlarında yaranmış tullantılar 
    10 03 02 anod qalıqları 

    10 03 18 10 03 17-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan 
tullantılar 

    10 08 13 10 08 12-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan 
tullantılar 

    10 08 14 anod qalığı 
    11 02 03 su elektroliz prosesləri üçün anod istehsalından yaranmış tullantılar 
    20 01 41 bacaların təmizlənməsindən yaranan tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    05 01 07* turşu qatranları 
    05 01 08* digər qatranlar 
    05 06 01* turşu qatranları 
    05 06 03* digər qatranlar 
    06 13 05* qurum 
    10 03 17* anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar 
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    10 08 12* anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar 
    19 11 02* turşu qatranları 
  03.12 Yağlar/su emulsiya şlamları 
   1 Təhlükəli  
    05 01 06* bitkilərin saxlanmasından yaranan yağlı şlamlar  
    13 04 01* daxili naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağlar 
    13 04 02* reaktiv yanacaqdan yaranmış  çöküntü yağları 
    13 04 03* digər naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağları 
    13 05 01* yağ/su ayırıcılar və qumlu bərk hissəciklər 
    13 05 02* yağ/su ayırıcı tullantılar 
    13 05 03* kollektor şlamları 
    13 05 07* yağ/su ayırıcılardan yaranmış yağlı su tullantıları 
    13 05 08* qum və yağ/su ayırıcılarından yaranmış tullantıların qarışığı 
    13 07 01* maye yanacaq və dizel tullantıları 
    13 07 02* benzin tullantıları 
    13 07 03* digər yanacaqlar (qarışıqlar da daxil olmaqla) 
    13 08 01* şirinləşdirici axınlar  və ya emulsiyalar 
    13 08 02* digər emulsiyalar 
    13 08 99* digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    16 07 09* tərkibində digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 
    19 02 07* saflaşdırma zamanı (ayırmadan) yaranmış neft və konsentrant 
  03.13 Kimyəvi reaksiya qalıqları 
   0 Təhlükəsiz 
    03 03 02 yaşıl likyor şlamı (bişirilmə likyorun bərpasından) 
    04 01 04 xromlu aşılayıcı maddə 
    04 01 05 xromsuz maye aşılayıcı maddə 
    06 09 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    06 13 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 04 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar  
    07 05 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    07 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    11 01 12 11 01 11-də qeyd olunandan başqa suda yaxalanmış maddələr 
   1 Təhlükəli  
    04 01 03* maye fazası olmayan həlledici tərkibli yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
    06 07 03* tərkibində civə olan barium sulfat tullantıları 
    07 01 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 01 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 01 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 02 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 02 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 02 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
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    07 03 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 03 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 03 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 04 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 04 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 04 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 05 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 05 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 05 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 06 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 06 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 06 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 07 01* su yuyucu məhlullar və likyorlar 
    07 07 07* halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    07 07 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 
    09 01 13* 09 01 06-də qeyd olunandan başqa gümüşün bərpasından yaranmış tullantı 
    11 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan suda yaxalanmış maddələr 
    19 04 03* süsəyə oxşamayan bərk halda maddə 
  03.14 İşlənmiş süzgəc və absorbent materiallar 
   0 Təhlükəsiz 

    15 02 03 15 02 02-də qeyd olunandan başqa absorbentler, filtr materiallar, lehimleri silmək üçün 
parçalar və qoruyucu geyim 

    19 09 03 karbonsuzlaşdırmadan yaranmış şlamlar 
    19 09 04 sərf edilmiş aktivləşdirilmiş karbon 
    19 09 05 sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadilə qatranları 
    19 09 06 ion mübadilə regenerasiyasından yaranmış tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    05 01 15* sərf olunmuş ələnmiş gillər 
    06 07 02* xlor istehsalından fəallaşdırılan karbohidrat 
    06 13 02* sərf olunan fəallaşdırılmış karbon (06 07 02-dən başqa) 
    07 01 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 01 10* digər ələnmiş hissələr və sərf edilən absorbentlər 
    07 02 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 02 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 03 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 03 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 04 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 04 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 05 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 05 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 06 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 06 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 07 09* halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
    07 07 10* digər süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 

    11 01 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan adsorbent ekstraktından və membran sistemləri və 
ya ion mübadiləsi sistemlərindən yaranmış şlamlar 
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    15 02 02* absorbentler, süzgəc materialları (yağ süzgəcləri (filtrləri) daxil olmaqla), lehimleri 
silmək üçün parçalar, təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qoruyucu geyim 

    19 01 10* qaz emalından yaranmış aktivləşdirilmiş karbon 
    19 08 06* sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları 
    19 08 07* ion mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış məhlullar və şlamlar 
    19 08 08* tərkibində ağır metallar olan membran sistemi tullantıları 
    19 11 01* sərf edilmiş filtr gilləri 
 03.2 Sənaye axıntı tullantılrı 
  03.21 Sənaye və çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar 
   0 Təhlükəsiz 
    03 03 05 kağızın təkrar emalında yaranmış boya (rəng) şlamları 
    04 01 06 tərkibi xromlu olan, xüsusən emalından yaranmış şlamlar  
    04 01 07 tərkibi xromsuz olan, xüsusən emalından yaranmış şlamlar  
    04 02 20 04 02 19-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar  
    05 01 10 05 01 09-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    05 01 14 sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantılar 
    05 06 04 sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantı 
    06 05 03 06 05 02-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 01 12 07 01 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 02 12 07 02 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 03 12 07 03 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 04 12 07 04 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 05 12 07 05 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 06 12 07 06 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    07 07 12 07 07 11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    10 01 21 07 01 20-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
    10 01 23 10 01 22-də qeyd olunandan başqa qazanların təmizlənməsindən yaranmış su şlamları 
    10 01 26 su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 
    10 02 12 10 02 11-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 02 15 digər şlamlar və filtr çoküntüləri 
    10 03 28  10 03 27-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 04 10  10 04 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 05 09  10 05 08-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 06 10  10 06 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 07 08  10 07 07-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 08 20  10 08 19-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 11 20  10 11 19-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış bərk tullantılar 
    10 12 13 emaldan yaranmış şlam  
    11 01 10 11 01 09-də qeyd olunandan başqa şlamlar və süzgəc çöküntüləri 
    11 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    12 01 15 12 01 14-də qeyd olunandan başqa digər şlamların emalından yaranmış tullantılar 
    16 10 02 16 10 01-də qeyd olunandan başqa digər sulu məhlul tullantıları 
    16 10 04 16 10 03-də qeyd olunandan başqa su konsentratlar 
    19 02 06 19 02 05-də qeyd olunandan başqa fiziki/kimyəvi emaldan əmələ gələn şlamlar 
    19 04 04 parlaq (şüşəyə oxşar) şirləmədən (minalamadan) əmələ gələn sulu maye tullantılar 
    19 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
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    19 07 03 19 07 02-də qeyd olunandan başqa zibilxana çirkab suları 

    19 08 12 19 08 11-də qeyd olunandan başqa sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış 
tullantılar 

    19 08 14 19 08 13-də qeyd olunandan başqa digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış 
tullantılar 

    19 08 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    19 11 06 19 11 05-də qeyd olunandan başqa digər emaldan yaranmış şlamlar 
    19 13 04 19 13 03-də qeyd olunandan başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan şlamlar 
    19 13 06 19 13 05-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan şlamlar

    19 13 08 19 13 07-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, 
tərkibində çirkab maye tullantıları və su konsentratları 

   1 Təhlükəli  
    04 02 19* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar  
    05 01 09* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar  
    06 05 02* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 01 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 02 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 03 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 04 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 05 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 06 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    07 07 11* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
    10 01 20* emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 

    10 01 22* qazanların təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan maye 
şlamlar 

    10 11 19* emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    11 01 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc çöküntüləri 
    11 02 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
    12 01 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamların emalından yaranmış tullantılar  
    16 10 01* tərkibində təhlükəli maddələr olan maye halında su konsentratları 
    16 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan su konsentratlar 
    19 02 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan fiziki / kimyəvi emaldan əmələ gələn tullantılar 
    19 07 02* tərkibində təhlükəli maddələr olan zibilxana çirkab suları 

    19 08 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış 
şlamlar 

    19 08 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış 
şlamlar 

    19 11 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan emaldan yaranmış şlamlar 
    19 13 03* torpağın rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 

    19 13 05* qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan,  tərkibində təhlükəli maddələr olan 
şlamlar 

    19 13 07* qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan çirkab 
maye tullantıları və çirkab su konsentratları 

  03.22 Tərkibində hidrokarbon olan şlamlar 
   0 Təhlükəsiz 
    05 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    05 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    19 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 



 17

   1 Təhlükəli  
    01 05 05* neft quyusu qazarkən yaranan tullantılar 
    10 02 11* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 03 27* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 04 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 05 08* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 06 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 07 07* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    10 08 19* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 
    12 03 01* sulu yuyucu məhlullar 
    12 03 02* buxarla yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
    16 07 08* tərkibində yağ olan tullantılar 
    19 08 10* 19 08 09-də qeyd olunandan başqa piy və yağ/su ayırmadan yağlama və yağ qarışığı 
    19 11 03* maye su tullantıları 
05 Tibbi və bioloji tullantılar 
 05.1 İnfeksion tullantılar 
  05.11 Tibbi infeksiyon tullantılar  
   1 Təhlükəli  

    18 01 03* infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və
daşınması) asılı olan tullantılar 

  05.12 Baytarlıq infeksiyon tullantıları 
   1 Təhlükəli  

    18 02 02* infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və
daşınması) asılı olan tullantılar 

 05.2 Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar 
  05.21 Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar  
   0 Təhlükəsiz 
    18 01 01 iti kəsicilər (18 01 03 istisna olmaqla) 

    18 01 02 bədən hissələri və orqanları, qan çantaları və qan saxlayanlar da daxil olmaqla (18 01 
03 istisna olmaqla) 

    18 01 04 
infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və
daşınması) asılı olmayan tullantılar (məsələn, geyim, gips sarğıları, alt paltarı, 
birdəfəlik geyim, plyonka) 

  05.22 Qeyri-infeksiyon baytarlıq tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    18 02 01 iti kəsicilər (18 02 02 istisna olmaqla) 

    18 02 03 infeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və
daşınması) asılı olmayan tullantılar 

06 Metal tullantıları   
 06.1 Dəmir metal tullantıları və qalıqları 
  06.11 Dəmir metal tullantıları və qalıqları 
   0 Təhlükəsiz 
    10 02 10 təkrar əridilmiş dəmir üzərində yaranmış oksid (dəmir yanığı) 
    10 12 06 pasdan əmələ gəlmiş tullantılar 
    12 01 01 qara metal hissələri və külçələri 
    12 01 02 qara metal qırıntıları və hissələri 
    16 01 17 dəmir metal tullantıları 
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    17 04 05 dəmir və polad tullantıları 
    19 01 02 kül qalığından təmizlənən dəmir metallar 
    19 10 01 dəmir və polad tullantıları 
    19 12 02 dəmir metal tullantıları 
 06.2 Qeyri-dəmir metal tullantıları və qalıqları 
  06.21 Lazımsız qiymətli metal 
   1 Təhlükəli  
    09 01 06* fotoqrafiya tullantılarının emalından yaranmış tərkibində gümüş olan tullantılar 
    18 01 10* stomotoloji xidmətlərdən yaranmış qarışıq tullantılar 
  06.23 Digər alüminium tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    17 04 02 alüminium 
  06.24  Mis tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    17 04 01 mis, bürünc, sarı mis 
  06.25 Qurğuşun tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    17 04 03 qurğuşun 
  06.26 Digər metal tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    11 05 01 bərk sink 
    17 04 04 sink 
    17 04 06 qalay  
 06.3 Qarışıq metal tullantıları 
  06.31 Qarışıq metaldan qablaşdırmalar 
   0 Təhlükəsiz 
    15 01 04 qablaşdırmada istifadə edilmiş metal tullantıları 
  06.32 Qablaşdırmada istifadə edilmiş digər qarışıq metal tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 10 tullantı metal  
    10 10 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    12 01 03 qeyri-dəmir (əlvan) metal hissələri və külçələri 
    12 01 04 qeyri-dəmir (əlvan) metal tozu və hissələri 
    16 01 18 qeyri-dəmir (əlvan) metal 
    17 04 07 qarışıq metal 
    17 04 11 17 04 10-da qeyd olunandan başqa digər kabellər 
    19 10 02 qeyri-dəmir tullantılar 
    19 12 03 qeyri-dəmir tullantıları 
    20 01 40  metallar 
   1 Təhlükəli  
    17 04 09* təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş metal tullantıları 
    17 04 10* tərkibində yağ, daş kömür qatranı və digər təhlükəli maddələr olan kabellər 
07 Qeyri-metal tullantıları  
 07.1 Şüşə tullantıları  
  07.11 Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə 
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   0 Təhlükəsiz 
    15 01 07 Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə  
  07.12 Digər şüşə tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    10 11 12 10 11 11-də qeyd olunandan başqa digər şüşə tullantılar 
    16 01 20 şüşə tullantılar 
    17 02 02 şüşə tullantılar 
    19 12 05 şüşə tullantılar 
    20 01 02 şüşə tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    10 11 11* kiçik hissələrdən və ağır metal tərkibli şüşə qırıntıları  (məsələn katod şüa boruları) 
 07.2 Kağız və karton tullantıları 
  07.21 Qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    15 01 01 kağız və karton qablaşdırması 
  07.23 Digər kağız və karton tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    03 03 10 mexaniki ayırmalarda yaranmış lif, fibre tullantıları 
    03 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    19 12 01 kağız və karton 
    20 01 01 kağız və karton 
 07.3 Rezin tullantılar  
  07.31 İstifadə edilmiş şinlər  
   0 Təhlükəsiz 
    16 01 03 istismar müddəti bitmiş şinlər 
 07.4 Plastik tullantılar  
  07.41 Qablaşdırmada istifadə edilmiş plastik tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    15 01 02 plastik paketlər 
  07.42 Digər plastik tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 04 Plastik kütlələrdən (qablaşdırma istisna olmaqla) yaranmış tullantılar 
    07 02 13 Plastik kütlə tullantıları 
    12 01 05 Plastik kütlələr və külçələri 
    16 01 19 plastik tullantılar 
    17 02 03 plastik tullantılar 
    19 12 04 plastik və rezin tullantılar 
    20 01 39 plastik tullantılar 
 07.5 Taxta tullantıları  
  07.51 Qablaşdırmada istifadə olunan taxta  
   0 Təhlükəsiz 
    15 01 03 taxta qablaşdırması 
  07.52 Taxta kəpəyi və yonqar tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    03 01 05 03 01 04-də qeyd olunandan başqa taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları 
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   1 Təhlükəli  
    03 01 04* təhlükəli maddələri olan taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları 
  07.53 Digər taxta tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    03 01 01 qabıq və tıxac tullantıları 
    03 03 01 qabıq və tıxac tullantıları 
    17 02 01  taxta tullantıları 
    19 12 07 19 12 06 bəndində göstəriləndən başqa digər taxta 
    20 01 38 20 01 37 bəndində göstəriləndən başqa digər taxta 
   1 Təhlükəli  
    19 12 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar 
    20 01 37* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar 
 07.6 Toxuculuq tullantıları 
  07.61 Üst geyimi  
   0 Təhlükəsiz 
    20 01 10 paltarlar 
  07.62 Qarışıq toxuculuq tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    04 02 09 mürəkkəb materiallardan yaranmış tullantılar (parça, elastomer, plastomer) 
    04 02 10 təbii məhsullardan üzvi maddələr (məsələn, sürtgü materialı, mum) 
    04 02 21 emal edilməmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar 
    04 02 22 emal edilmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar 
    15 01 09 toxuculuq qablaşdırması 
    19 12 08 toxuculuq məhsulları 
    20 01 11 toxuculuq məhsulları 
  07.63 Dəri tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    04 01 01 lət və əhəng ayrılmasından yaranmış tullantılar 
    04 01 02 əhəngləmədə yaranmış tullantı 

    04 01 08 tərkibində xrom olan aşılanmış dəri (mavi qoruyucu örtük, rəndələmə, kəsilmə, 
cilalama) 

    04 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
 07.7 Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli tullantılar 
  07.71 Polixlorlaşdırılmış benifil tərkibli yağlar 
   1 Təhlükəli  
    13 01 01* tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan hidravlik yağlar 

    13 03 01* tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan təcrid edilmiş və istilik transmissiya 
yağ tullantıları 

  07.72  PXB tərkibli və PXB ilə çirklənmiş avadanlıq 
   1 Təhlükəli  
    16 01 09* tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan komponentlər 
    16 02 09* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli transfarmatorlar və kondensatorlar 

    16 02 10* 16 02 09-də qeyd olunandan başqa PXB tərkibli və ya PXB ilə çirkləndirilən 
avadanlıqlar 

  07.73 PXB tərkibli tikinti və dağıntı tullantıları 
   1 Təhlükəli  
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    17 09 02* 
PXB tərkibli tikinti və dağıntı tullatıları (məsələn, PXB tərkibli izolyatorlar olan, PXB 
tərkibli döşəmə əsaslı qatran, PXB tərkibli tıxanmış minalanma qurğusu, PXB tərkibli  
kondensatorlar) 

08 İstismara yararsız avadanlıqlar 
 08.1 İstismara yararsız nəqliyyat vasitələri 
  08.12 Digər yararsız nəqliyyat vasitələri 
   0 Təhlükəsiz 

    16 01 06 tərkibində maye və təhlükəli komponentlər olmayan istismar müddəti bitmiş nəqliyyat 
vasitələri 

   1 Təhlükəli  
    16 01 04* istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 
 08.2 Yararsız elektrik və elektron avadanlıqlar 
  08.21 Ev təsərrüfatları üçün yararsız avadanlıqlar 
   1 Təhlükəli  
    16 02 11* tərkibində xlorfluorkarbon (HCFC, HFC), qazlardan ibarət olan yararsız avadanlıq 
    20 01 23* xlorftuorkarbon tərkibli yararsız avadanlıq 
  08.23 Digər yararsız elektrik və elektronik avadanlıqlar 
   0 Təhlükəsiz 
    09 01 10 birdəfəlik kameralar (batareyasız) 
    09 01 12 09 01 11-də qeyd olunandan başqa birdəfəlik kameralar (batareyasız) 
    16 02 14 16 02 09 və 16 02 13-də qeyd olunandan başqa digər tullantılar 

    20 01 36  20 01 21, 20 01 23 və 20 01 35 bəndlərində göstərilənlərdən fərqli elektrik və elektron 
avadanlığı 

   1 Təhlükəli  
    09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 və ya  16 06 03-də daxil olan birdəfəlik kameralar (batareyasız) 

    16 02 13* 16 02 09 və 16 02 12-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan 
yararsız avadanlıqlar 

    20 01 35* 20 01 21 və 20 01 23-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan 
yararsız elektrik və elektron avadanlıqları  

 08.4 Yararsız maşın və avadanlıq komponentləri 
  08.41 Batareya və akummulyator tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    16 06 04 qələvi tərkibli batareyalar (16 06 03 istisna olmaqla) 
    16 06 05 digər batareyalar və akkumulyatorlar 
    20 01 34 20 01 33-də qeyd olunandan başqa batareya və akkumulyatorlar 
   1 Təhlükəli  
    16 06 01* qurğuşunlu batareyaları 
    16 06 02* Ni-Cd batareyaları 
    16 06 03* tərkibində civə olan batareyalar 

    20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 və ya 16 06 03 bəndlərinə daxil edilmiş batareya və 
akkumulyatorlar və ya çeşidlənməmiş batareyalar və akkumulyatorlar 

  08.43 Digər yararsız maşın və avadanlıq komponentləri 
   0 Təhlükəsiz 
    16 01 12 16 01 11-də qeyd olunandan başqa digər əyləc diskləri 
    16 01 16 mayeləşdirilmiş qaz üçün çənlər 
    16 01 22 digər müəyyən olunmayan komponentlər 
    16 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
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    16 02 16 16 02 15-də qeyd olunandan başqa yararsız avadanlıqdan yaranmış komponentlər 
   1 Təhlükəli  
    16 01 07* yağ filtrləri (süzgəcləri) 
    16 01 08* tərkibində civə olan komponentlər 
    16 01 10* partlayıcı komponentlər (məsələn hava yastıqları) 

    16 01 21* 16 01 07-dən 16 01 11qədər və 16 01 13, 16 01 14-də qeyd olunanlardan başqa 
təhlükəli komponentlər 

    16 02 15* yararsız avadanlıqdan yaranmış təhlükəli komponentlər 
    20 01 21* fluoressensiya trubkaları və digər civə tərkibli tullantılar 
09 Heyvan və bitki tullantıları  
 09.1 Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış tullantılar 
  09.11 Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış heyvan mənşəli tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 
    02 02 01 yuma və təmizləmədə yaranmış şlamlar 
    02 02 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 
  09.12 Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış bitki mənşəli tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 01 yuma və təmizlənmədə yaranmış tullantılar 
    02 01 03 bitki toxumalarından yaranmış tullantılar 

    02 03 01 yuma, təmizləmə, soyma, sentrifuqa vasitəsilə tərkib hissələrinə ayırmada və 
parçalamada yaranmış zibil 

    02 03 03 həll oluna bilən ekstraktlardan yaranmış tullantılar 
    02 03 04 istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar 
    02 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    02 04 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 

    02 07 01 xam materialın mexaniki xırdalanması, yuyulmasında, təmizlənməsində yaranmış 
tullantılar 

    02 07 02 spirtin distilləsində yaranmış tullantılar 
  09.13 Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış qarışıq tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    02 02 03 istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar 
    02 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    02 03 02 qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları 
    02 05 01 istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar 
    02 05 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    02 06 01 istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar 
    02 06 02 qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları 
    02 07 04 istehlak və emala müvafiq olmayan materiallar 
    19 08 09 tərkibində yeməli yağ və piy olan piy və yağ/su mayelərindən yağ qarışığı 
    20 01 08 bioloji çürüməyə məruz qalan mətbəx və yeməkxana tullantıları 
    20 01 25 ərzaq yağı və piyi 
    20 03 02 bazarlardan yığılan tullantılar 
 09.2 Yaşıllıq tullantıları 
  09.21 Yaşıllıq tullantıları 
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   0 Təhlükəsiz 
    02 01 07 meşə təsərrüfatında yaranmış tullantılar 
    20 02 01 bioloji çürüməyə məruz qalan tullantılar 
 09.3 Peyin 
  09.31 Peyin 
   0 Təhlükəsiz 
    02 01 06 ayrıca toplanan heyvan peyini (korlanmış saman da daxil olmaqla), çirkab su 
10 Qarışıq adi tullantılar  
 10.1 Ev təsərrüfatı tullantısı və ona oxşar tullantılar 
  10.11 Ev təsərrüfatı tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    20 03 01 qarışıq bələdiyyə (məişət) tullantıları 
    20 03 07 iriqabaritli tullantılar 
    20 03 99 digər qruplara daxil edilməyən bələdiyyə (məişət) tullantıları 
  10.12 Küçələrdən yığılan tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    20 03 03 küçələrdən yığılan tullantılar 
 10.2 Qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar 
  10.21 Qarışıq qablar (paketlər) 
   0 Təhlükəsiz 
    15 01 05 mürəkkəb tərkibli paketlər 
    15 01 06 qarışıq paketlər 
  10.22 Digər qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    02 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    04 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    09 01 07 fotoqrafiya filmi və tərkibində gümüş və ya gümüş komponenti olan tullantılar 
    09 01 08 fotoqrafiya filmi və gümüşsüz və ya gümüş komponenti kağızlar 
    09 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 06 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 08 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    11 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar  
    12 01 13 qaynaqdan əldə edilmiş tullantılar 
    12 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    16 03 04 16 03 03-də qeyd olunandan başqa qeyri-üzvi tullantılar 
    16 03 06 16 03 05-də qeyd olunandan başqa üzvi tullantılar 
    16 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    19 02 03 təhlükəli olmayan tullantılardan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar 
    19 02 10 19 02 08 və 19 02 09-də qeyd olunanlardan başqa alışan tullantılar 
    19 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    20 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair fraksiyalar 
   1 Təhlükəli  
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    16 03 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar 
    16 03 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan üzvi tullantılar 
 10.3 Çeşidlənmiş qalıqlar  
  10.32 Digər çeşidlənmiş qalıqlar 
   0 Təhlükəsiz 
    03 03 07 kağız və karton tulantısından mexaniki ayrılan tullantılar 
    03 03 08 kağız və kartonun təkrar emal üçün çeşidlənməsi zamanı yaranmış tullantılar 
    19 05 01 bələdiyyə (məişət) tullantılarının qeyri-mürəkkəb fraksiyaları və oxşarları 
    19 05 02 heyvan və bitki tullantılarının qeyri-mürəkkəb fraksiyası 
    19 05 03 texniki standartlara cavab verməyənlər 
    19 05 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    19 08 01 çeşidlənmiş tullantılar 
    19 10 04 19 10 03-də qeyd olunandan başqa digər toz və şəffaf fraksiya tullantıları 
    19 10 06 19 10 05-də qeyd olunandan başqa digər fraksiyalar 
    19 12 10 yandırılmış tullantılar (tullantıdan alınan yanacaq) 

    19 12 12 19 12 11-də qeyd olunandan başqa tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan 
digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) 

   1 Təhlükəli  
    19 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan toz və şəffaf fraksiyalar 
    19 10 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər fraksiyalar 

    19 12 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan 
digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) 

11 Ümumi şlamlar   
 11.1 Çirkab suların emalından yaranmış şlamlar  
  11.11 Kanalizasiya suyunun emalından yaranmış şlamlar 
   0 Təhlükəsiz 
    19 06 03 bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış maye 
    19 06 04 bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış qida maddəsi tullantısı 
    19 06 05 heyvan və bitki mənşəli tullantıların anaerob emalından yaranmış maye 
    19 06 06 heyvan və tərəvəz mənşəli tullantıların anaerob emalından yaranmış tullantısı 
    19 08 05 şəhər çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar 
  11.12 Digər çirkab sularının emalından yaranmış biodegradasiya şlamları 
   0 Təhlükəsiz 
    02 02 04 emaldan yaranmış şlamlar 
    02 03 05 emaldan yaranmış şlamlar 
    02 04 03 emaldan yaranmış şlamlar 
    02 05 02 emaldan yaranmış şlamlar 
    02 06 03 emaldan yaranmış şlamlar 
    02 07 05 emaldan yaranmış şlamlar 
    03 03 11 03 03 10-da qeyd olunanlardan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
 11.2 İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar 
  11.21 İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar 
   0 Təhlükəsiz 
    05 01 13 qaynama bakının şlamı (çöküntüsü) 
    19 09 02 su saflaşdırmasından yaranmış şlam 
    19 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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 11.3 Korlanmamış qazıntı tullantılatı 
  11.31 Korlanmamış qazıntı tullantılatı 
   0 Təhlükəsiz 
    17 05 06 17 05 05-də qeyd olunandan başqa qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 
 11.4 Zibil quyusunun içindəki tullantılar  
  11.41 Zibil quyusunun içindəki tullantılar  
   0 Təhlükəsiz 
    20 03 04 zibil rezervuarlarındakı (çənlərdəki) çöküntülər 
    20 03 06 kanalizasiya sularının təmizlənməsindən yaranan tullantılar 
12 Mineral tullantıları  
 12.1 Tikinti və dağıntı tullantıları  
  12.11 Beton, kərpic və gips tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    10 12 08  keramika, kərpic, plitka və inşaat məhsulları (termik emaldan sonra) tullantıları 
    10 12 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    10 13 14 beton və beton zibili tullantıları 
    10 13 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    17 01 01 beton 
    17 01 02 kərpiclər 
    17 01 03 plitkalar və keramikalar 
    17 01 07 17 01 06-də qeyd olunandan başqa beton, kərpic, plitka və keramikaların qarışıqları 
    17 08 02 17 08 01-də qeyd olunandan başqa gips əsaslı tikinti materialları 
   1 Təhlükəli  

    17 01 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan beton, kərpic, plitka və keramikaların ayrı və ya 
qarışıq fraksiyaları 

    17 08 01* Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş gips əsaslı tikinti materialları 
  12.12 Hidrokarbonlaşmış yol səthi meterialları tullantıları 
   0 Təhlükəsiz 
    17 03 02 17 03 01-də qeyd olunandan başqa bitum qarışıqları 
   1 Təhlükəli  
    17 03 01* tərkibində daş kömür qatranı olan bitum qarışıqları 
    17 03 03* daş kömür qatranı və qatran sürtülən məhsullar 
  12.13 Qarışıq tikinti tullantıları  
   0 Təhlükəsiz 
    17 06 04 17 06 01 və 17 06 03-də qeyd olunanlardan başqa izolyasiya materialları 

    17 09 04 17 09 01, 17 09 02 və 17 09 03-də göstərilənlərdən başqa qarışıq tikinti və dağıntı 
tullantıları 

   1 Təhlükəli  
    17 02 04* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya çirklənmiş odun, şüşə və plastik 
    17 06 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər izolyasiya materialları 
    17 09 01* tərkibində civə olan tikinti və dağıntı tullantıları 

    17 09 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və dağıntı tullantıları (qarışıq tullantılar 
da daxil olmaqla) 

 12.2 Asbest tullantıları  
  12.21 Asbest tullantıları 
   1 Təhlükəli  
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    06 07 01* tərkibində asbest olan elektrolizdən yaranmış tullantılar 
    06 13 04* asbest emalından yaranmış tullantılar 
    10 13 09* asbest-sement emalından yaranmış tərkibində asbest olan tullantılar 

    15 01 11* məsaməli metal tərkibli bağlamalar (məsələn asbest), boş preslənmiş konteynerlər də 
daxil olmaqla 

    16 01 11* tərkibində asbest olan əyləc diskləri 
    16 02 12* yararsız asbest tullantıları 
    17 06 01* tərkibində asbest olan izolyasiya materialları 
    17 06 05* tərkibində asbest olan tikinti materialları 
 12.3 Təbii təsadüfi mineralların tullantıları  
  12.31 Təbii təsadüfi mineralların tullantıları  
   0 Təhlükəsiz 
    01 01 01 mineral metal-dəmir hasilatından yaranmış tullantılar 
    01 01 02 mineral qeyri metal-dəmir hasilatından yaranmış tullantılar 
    01 03 06 01 03 04 və  01 03 05-də qeyd olunanlardan başqa qalıqlar 
    01 03 08 01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa toz və tozlu tullantılar 

    01 03 09 01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa aluminium istehsalatından yaranmış qırmızı 
palçıq 

    01 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    01 04 08 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa çınqıl və uçqunlardan yaranmış  tullantılar 
    01 04 09 qum və gil tullantıları 
    01 04 10 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa toz və tozlu tullantılar 
    01 04 11 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa potaş və daş duz emalında yaranmış tullantılar 

    01 04 12 01 04 07 və 01 04 11-də qeyd olunanlardan başqa  mineralların yuyulmasında və 
təmizlənməsində yaranmış qalıqlar və digər tullantılar 

    01 04 13 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa daş kəsimində və təmizlənməsində  yaranan 
tullantılar 

    01 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    01 05 04 içməli su quyusu qazma işlərində yaranan tullantılar 

    01 05 07 01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində barıt 
olan tullantılar 

    01 05 08 01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində xlorid 
olan tullantılar 

    01 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    02 04 01 çuğundurun təmizlənməsində və yuyulmasında yaranmış tullantılar 
    08 02 02 tərkibində keramik materiallar olan sulu zibillər 

    10 11 10 10 11 09-da qeyd olunandan başqa termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından 
tullantılar 

    10 12 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından tullantılar 
    10 13 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından tullantılar 
    17 05 04  17 05 03-də qeyd olunandan başqa torpaq və daşlar 
    17 05 08 17 05 07-də qeyd olunandan başqa çınqıl 
    19 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    19 08 02 qumdan təmizlənmədən yaranmış tullantılar 
    19 09 01 ilkin süzülmədən və tullantılardan yaranmış bərk tullatılar 
    19 12 09 minerallar (məs., qum, daş) 

    19 13 02 19 13 01 bəndində göstəriləndən başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan bərk 
tullantılar 
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    20 02 02 torpaq və daşlar 
    20 02 03 bioloji deqradasiyaya uğramayan digər tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    01 03 04* sulfid filizinin emalından yaranmış turşuya çevrilmiş qalıqlar 
    01 03 05* təhlükəli maddələr olan digər qalıqlar 

    01 03 07* metal-dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalından tərkibində təhlükəli maddələr 
olan digər tullantılar 

    01 04 07* qeyri metal-dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalında yaranmış təhlükəli 
maddələri olan tullantıları 

    01 05 06* quyu və digər qazma işlərində yaranmış tərkibində təhlükəli maddələri olan tullantılar 

    10 11 09* termik proseslərdən əvvəl tərkibində təhlükəli maddələr olan qarışıq hazırlanmasından 
tullantılar 

    19 13 01* torpağın rekultivasiyasından yaranan tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar
 12.4 Yandırılan tullantılar 
  12.41 Baca qazının saflaşdırılmasından əmələ gələn tullantılar  
   0 Təhlükəsiz 

    10 01 05 bərk halda olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı reaksiya 
tullantıları 

    10 01 07 şlam halında olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı 
reaksiya tullantıları 

    10 01 19 10 01 05, 10 01 07 və 10 01 18-də qeyd olunandan başqa qazın təmizlənməsindən 
yaranmış tullantılar 

    10 02 08 10 02 07-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 02 14 10 02 13–də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış zibil və süzgəcdəki 
çöküntülər 

    10 03 20  10 03 19-da qeyd olunandan başqa baca qurumu (qazı tozu) 
    10 03 24 10 03 23-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 03 26 10 03 25-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 

    10 07 03 qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    10 07 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 08 16 10 08 15-də qeyd olunandan başqa baca qurumu 

    10 08 18 10 08 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı tozundan yaranmış şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 

    10 09 10 10 09 09-da qeyd olunandan başqa baca qurumu 
    10 10 10 10 10 09-da qeyd olunandan başqa baca qurumu 
    10 11 16 10 11 15-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 11 18 10 11 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 

    10 12 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 12 10 10 12 09-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    10 13 07 qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 13 13 10 13 12-də qeyd olunadan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    10 01 18* qazın təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
    10 02 07* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    10 02 13* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 
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    10 03 19* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qurumu 
    10 03 23* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    10 03 25* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 04 04* baca qurumu 
    10 04 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    10 04 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 05 03* baca qrumu 
    10 05 05* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    10 05 06* qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 06 03* baca qrumu 
    10 06 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    10 06 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəc çöküntüsü 
    10 08 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qurumu 

    10 08 17* baca qazı tozundan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 

    10 09 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qrumu 
    10 10 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qrumu 
    10 11 15* baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhklükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    10 11 17* baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc 
çöküntüsü 

    10 12 09* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    10 13 12* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
    10 14 01* qaz təmizlənməsindən yaranmış tərkibində civə olan tullantılar 
    11 05 03* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
    19 01 05* qaz emalından yaranan süzgəc çöküntüsü 
    19 01 06* qaz emalından yaranan çirkab maye tullantıları və digər çirkab maye tullantıları 
    19 01 07* qaz emalından yaranan bərk tullantılar 
    19 04 02* uçan kül və digər baca qazı emalından yaranmış tullantılar 
    19 11 07* baca qazının təmizlənməsindən alınan tullantılar 
  12.42 Termal emal və yanmadan şlak və kül  
   0 Təhlükəsiz 
    06 09 02 fosforlu şlak 
    10 01 01 kül qalığı, şlak və qazanın tozu (10 01 04-də qeyd olunan qazan tozundan başqa) 
    10 01 02 kömürün uçan külü 
    10 01 03 torf və emal edilməmiş odundan yaranmış uçan kül 

    10 01 15 10 01 14-də qeyd olunandan başqa birgə yanarkən yaranmış kül qalığı, şlak və qazan 
tozu 

    10 01 17 10 01 16-də qeyd olunandan başqa birgə yandırmadan yaranmış uçan kül 
    10 01 24  flüidləşdirilmiş lay materiallarından yaranmış qum (çöküntü) 
    10 02 01 şlak emalından yaranmış tullantılar 
    10 02 02 emal edilməmiş şlak 
    10 03 16 10 03 15-də qeyd olunandan başqa köpüklər 

    10 03 22 10 03 21-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozuda 
daxil olmaqla) 

    10 03 30 10 03 29-də qeyd olunandan başqa qara tullantılar və duz şlakları emalından yaranmış 
tərkibində təhlükəli maddələr olan  tullantılar 

    10 05 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
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    10 05 04 digər makrohissəciklər və toz 
    10 05 11 10 05 10-da qeyd olunandan başqa digər tullantılar 
    10 06 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
    10 06 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
    10 06 04 digər makrohissəciklər və toz 
    10 07 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
    10 07 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
    10 07 04 digər makrohissəciklər və toz 
    10 08 04 hissəciklər və toz 
    10 08 09  digər şlaklar 

    10 08 11 10 08 10-də qeyd olunmayandan başqa tullantılar və suyun üzərindən neftin 
toplanması 

    10 09 03 soba şlakı 
    10 09 12 10 09 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 
    10 10 03 soba şlakı 
    10 10 12 10 10 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 
    10 12 03 hissəciklər və toz 
    11 05 02 sin külü 
    19 01 12 19 01 11 bəndində göstərilənlərdən başqa kül yığını və şlak 
    19 01 14 19 01 13 bəndində göstəriləndən başqa uçucu kül 
    19 01 16 19 01 15-də qeyd olunandan başqa qazan tozu 
    19 01 18 19 01 17-də qeyd olunandan başqa piroliz tullatılar 
    19 01 19  axar yataqların qumu 
   1 Təhlükəli  
    10 01 04* üçan kül və qazan tozu 

    10 01 13* yanacaq kimi istifadə olunan emulsiya halına salınan karbohidrogenlərdən yaranmış 
uçan kül 

    10 01 14* birgə yanarkən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalığı, şlak və qazan 
tozu 

    10 01 16* birgə yanarkən yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan uçan kül 
    10 03 04* ilkin (əsas) istehsal şlakları 
    10 03 09* təkrar istehsaldan yaranmış qara tullantılar 

    10 03 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan tezalışan qazlar, tezalışan və ya işıq saçan, sulu 
köpük 

    10 03 21* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozuda 
daxil olmaqla) 

    10 03 29* qara tullantılar və duz şlakları emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 
tullantılar 

    10 04 01* ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
    10 04 02* ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
    10 04 05* digər makrohissəciklər və toz 

    10 05 10* təhlükəli miqdarlarda tezalışan qazlardan yaranmış su ilə əlaqə saxlayana qədər 
tezalışan tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 

    10 08 08* ilkin və təkrar istehsaldan əldə olunmuş duz şlakı 

    10 08 10* tezalışan qazlardan yaranmış su ilə əlaqə saxlayana qədər tezalışan təhlükəli miqdarda 
tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 

    10 09 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 
    10 10 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 
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    19 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan kül yığını və şlak 
    19 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan uçucu kül 
    19 01 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan qazan tozu 
    19 01 17* tərkibində təhlükəli maddələr olan piroliz tullatılar 
 12.5 Müxtəlif mineral tullantılar 
  12.51 Süni mineral tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    02 04 02 kalsium karbonatı ayrılmasından tullantılar 
    06 09 04 06 09 03-da qeyd olunandan başqa kalsium əsası reaksiyada yaranmış tullantılar 
    06 11 01 titan dioksidi istehsalatında kalsium əsası reaksiyada yaranmış tullantılar 
    08 02 03 tərkibində keramik materiallar olan mayeləri (suspenziyaları) 
    10 02 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 03 05 giltorpaq tullantıları 
    10 03 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 04 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 05 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
    10 09 14 10 09 13 -də qeyd olunandan başqa tullantı bağlamaları 
    10 11 03 şüsə əsaslı lifli materiallardan yaranan tullantılar 
    10 11 05 hissəciklər və toz 
    10 11 14 10 11 13-də qeyd olunandan başqa parıldayan və şəffaf şlam 
    10 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    10 12 12 10 12 11-də qeyd olunandan başqa şüşədən yaranmış tullantılar 
    10 13 04 əhəngləmədən və hidratlaşmadan yaranmış tullantılar 
    10 13 06 hissəciklər və toz (10 13 12 və 10 13 13 istisna olmaqla) 
    10 13 10 asbest sement istehsalından yaranmış 10 13 09-də qeyd olunandan başqa tullantılar 

    10 13 11 sement tərkibli materiallardan yaranmış 10 13 09 və 10 13 10-də qeyd olunanlardan 
başqa tullantılar 

    12 01 17 12 01 16-də qeyd olunandan başqa tullantı partlayıcı maddələr 
    12 01 21 12 01 20-də qeyd olunan sərf olunan parçalar və materiallar 
   1 Təhlükəli  
    06 09 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan kalsium əsaslı reaksiyadan yaranmış tullantılar 
    10 11 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan şüşə parıldadan və cilalandıran zibil 
    10 12 11* şüşələnmədən yaranmış tərkibində ağır metallar olan tullantılar 

    11 02 02* sink hidrometallurgiyasından yaranmış şlamlar (yarozit və dəmir filizi də daxil 
olmaqla) 

    12 01 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı partlayıcı maddələr 
    12 01 20* tərkibində təhlükəli maddələr olan sərf olunan parçalanmış hissələr və materiallar 
  12.52 Təkrar emal material tullantıları  
   0 Təhlükəsiz 
    10 09 06  10 09 05-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 
    10 09 08  10 09 07-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 
    10 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
    10 10 06  10 10 05-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 
    10 10 08  10 10 07-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 

    16 11 02  16 11 01-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı 
qatlar və odadavamlı keramikalar 
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    16 11 04  16 11 03-də qeyd olunandan başqa digər tərkibində təhlükəli maddələr olan 
metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı qatlar və odadavamlı keramikalar 

    16 11 06  16 11 05-də qeyd olunandan başqa qeyri-metallurgiya proseslərdən yaranmış qatlar və 
odadavamlı keramikalar 

   1 Təhlükəli  
    10 09 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 
    10 09 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalan özəklər və formalar 
    10 10 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan özəklərin və formalar 
    10 10 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan özəklər və formalar 

    16 11 01* tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurji proseslərdən yaranmış karbon əsaslı 
qatlar və odadavamlı keramikalar 

    16 11 03* digər tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon 
əsaslı qatlar və odadavamlı keramikalar 

    16 11 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-metallurgiya proseslərindən yaranmış qatlar 
və odadavamlı keramikalar 

 12.6   Çirklənmiş torpaq və qazıntılar  
  12.61 Çirklənmiş torpaq  
   1 Təhlükəli  
    05 01 05* neft ləkələri 
    17 05 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan torpaq və daşlar 
    17 05 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan çınqıl 
  12.62 Çirklənmiş qazıntılar  
   1 Təhlükəli  
    17 05 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 
13 Bərkimiş, stabilləşmiş və şüşəyəbənzər tullantılar 
 13.1 Bərkimiş, stabilləşmiş tullantılar 
  13.11 Bərkimiş, stabilləşmiş tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    19 03 05 19 03 04-də qeyd olunandan başqa stabilləşmiş tullantılar 
    19 03 07 19 03 06-də qeyd olunandan başqa bərkimiş tullantılar 
   1 Təhlükəli  
    19 03 04* təhlükəli kimi nişanlanan qismən stabilləşmiş tullantılar 
    19 03 06* təhlükəli kimi nişanlanan qismən bərkimiş tullantılar  
 13.2 Şüşəyəbənzər tullantılar 
  13.21 Şüşəyəbənzər tullantılar 
   0 Təhlükəsiz 
    19 04 01 şüşəyəbənzər tullantılar 

 

 


