Скляні контейнери





Одноразові пляшки для напоїв
(наприклад, пляшки для соку,
пляшки для вина)
Скляні пляшки (наприклад, для
олії, оцту, добавок для ванн)
Банки з гвинтовою кришкою всіх
видів (дитяче харчування, банки для
маринованих огірків, банки для варення, гірчиці)
Склянки для пиття

Небезпечні відходи
Вироби з такими символами можна здати
на пересувному збірнику небезпечних відходів:

Заборонено:
- Кераміка
- Порцеляна
- Дзеркало
- Плоске скло/вікно
- Гвинтові кришки/кришки від
пляшки

Слід повернути одноразові та
багаторазові пляшки та банки, що
підлягають поверненню,
у магазин!

Ви можете знайти дати пересування збірників
небезпечних відходів у
календарі збирання відходів за цим символом:

Металеві контейнери
Усі металеві банки також можна помістити в
жовтий мішок.

Громадські кошики для паперу призначені
тільки для сміття, яке накопичується в
дорозі!

До небезпечних відходів не
належать:
- Фарба для стін
- Петарди
- Газові балони
- Енергозберігаючі лампи

Інформація на різних
мовах:
Німецька мова

Правильне
сортування
відходів
в окрузі
Дармштадт-Дібург

Тут ви можете отримати більше інформації:
Інтернет: www.zaw-online.de
Консультування щодо відходів, тел. 061599160144
Електронна пошта: info@zaw-online.de
Центр надання послуг з вивезення великогабаритних
відходів: 0800 9160600
Органічні відходи, папір, тел. 06159 9160-117
Жовтий мішок, тел. 0800 1223255
Небезпечні відходи, тел. 06159 9160-130
Будівельне сміття, тел. 06159 9160-123

Вихідні дані: Асоціація збору відходів та вторинної сировини, додаткова інформація на сайті www.zaw-onlline.de

/Асоціація збору відходів та
вторинної сировини в окрузі
Дармштадт-Дібург/

Станом на: Травень 2020р.

Залишкові відходи - сірий
контейнер

Папір - блакитний контейнер















Попіл (охолоджений)
Фотографії
Гумові вироби
Засоби гігієни
(наприклад, вушні тампони, презервативи)
Підстилки для котів, дрібних тварин
Інші вироби, сильно забруднені
Мішки для пилососа
Вуличне сміття
Залишки шпалер
Підстилки для тварин
Підгузники
Сигаретні фільтри та сигаретна зола

Органічні відходи - зелений
контейнер


















Залишки хліба
Яєчна шкаралупа
Фільтр-мішки
Риб’ячі кістки
Залишки м'яса (невеликі домашні
кількості)
Овочеві відходи (наприклад, лушпиння
цибулі, салат)
Кавова гуща
Молочні та борошняні вироби
Фруктові кірки (наприклад,
горіхи, апельсини)
Паперові хустки
Залишки їжі (невеликі домашні кількості)
Чайна гуща та чайні пакети
Гілки та прутики (окружність < 15 см)
Квіти
Садові відходи (без ґрунту)
Листя, бур'яни
Скошені рослини і трави

Заборонено:
- Земля
- Пластмаси (чашки, пляшки, фольга)
- Пластик (також без "біопластика")
- Підстилки для тварин (будь-які)
- Кухонні відходи ресторанів, закусочних
- Оброблена деревина
- Текстиль
- Шкіра












Папір, картон,
Картонні коробки (чисті + сухі)
Яєчні коробки
Коробки (складати або рвати дрібно)
Каталоги
Обгортковий папір
Брошури
Шкільні зошити
Письмовий папір
Телефонні книги
Журнали
Газети

Заборонено:
- Шпалери

Жовтий мішок










Алюміній (наприклад, лотки, плівки, кришки)
Всі види банок
Пластмаси, спінені (наприклад, миски для м'яса,
овочів або фруктів)
Пластикові кухолі (наприклад, для
маргарину, йогурту, пахти, молочних
продуктів)
Пластикові пляшки (наприклад, для
рідини для миття посуду, миючих засобів та засобів
по догляду за тілом)
Пластикові плівки (наприклад, сумки, пакети,
прозорі плівки, обгорткові плівки)
Аерозольні балончики, повністю спорожнені, які не
містили шкідливих інгредієнтів (наприклад,
крем, аерозольний пластир, спрей для тіла)
Композитні матеріали (наприклад, коробки для
молока та соків, вакуумна упаковка,
упаковка для кондитерських виробів,
заморожених продуктів)

Заборонено:
- Пластиковий посуд
- Іграшки
- Упаковка з вмістом

Великогабаритні відходи телефон 0800 9160600







Велосипеди
Садові інструменти
Меблі (наприклад, столи, стільці, шафи,
матраци, полиці тощо)
Печі та радіатори, які не були встановлені
постійно (без масла)
Газонокосарки (тільки з порожнім баком, не
електричні)
Спортивне та ігрове обладнання

Не належить до великогабаритних
відходів:
- Частини транспортних засобів
(моторизовані)
- Охолоджувальні пристрої

Диференціація до будівельного сміття:
Великогабаритні відходи – це зазвичай все, що беруть з
собою під час переїзду.

Електронні відходи 0800 9160600














Комп'ютери/планшети
Телевізори
Плити
Системи HiFi
Кавові машини
Охолоджувальні пристрої
Монітори
Бритви
Тостери
Пральні та посудомийні
машини
Сушки для одягу
Акумуляторні шуруповерти
Електричні зубні щітки

Визначення: До електронних відходів
зазвичай відноситься все, що має
вилку, батарейки або акумулятори.

Gesundheitsschädlich
Entzündlich
Brandfördernd
Umweltgefährlich
Ätzend
Giftig
Systemische Gefärdung

Шкідливо для здоров'я
Займистий продукт
Окислювальний продукт
Небезпечно для навколишнього
середовища
Корозійний продукт
Отруйний продукт
Системна вразливість

