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Інформація 
„AbfallWirtschaftszweckVerband“  Cхідної Тюрінгії 

(організація з сортування та збору відходів)  
 

У контейнер для сміття - але в який? 
У жовтий контейнер для сміття викидається: 
Порожня легка упаковка, наприклад, пластикові пакети, баночки з-під йогурту, 
пляшки (пластикові) з-під миючих засобів, тетрапаки (пакети з-під молока та 
соку), картонні коробки з-під заморожених продуктів (наприклад, рибні 
палички, овочі  ) із пластиковим покриттям, бляшані банки, алюмінієва 
фольга, інша упаковка із пластику та/або металу, наприклад, лійки, пластикові 
відра, миски, кошики, лотки для сміття, консервні банки, столові прилади, 
каструлі, сковорідки, дрібні механічні інструменти (наприклад  , пила, 
викрутка, гайковий ключ) (*). 

Не викидайте в жовтий контейнер для сміття: 
Харчові відходи, підгузники, електроприлади, CD/DVD-диски, касети, 
фотоапарати, картон, папір, брезент, дерево, покриття для підлоги, сумки, 

ранці, гумові чоботи, рукавички, скатертини, текстиль, пакети для заморозки, парасольки, кавники, 
фільтри  (керамічні, фарфорові), фарфорові або керамічні горщики (*) 

 

У контейнер для паперів викидається: 
Упаковка з картону або паперу, наприклад, картонні коробки з-під миючих 
засобів (але без пластикової ручки для перенесення), складні коробки 
косметики, коробки цукерок без пластикової вставки, а також газети, журнали 
та щоденники, листи, рекламні листівки, каталоги, книги, книги в м'яких 
обкладинках без пластикових обкладинок, макулатура (наприклад, письмовий 
папір), і т.д.  (*) 

Не викидайте в контейнер для паперу: 
Картонні коробки з-під напоїв (тетрапаки), шпалери, гігієнічний папір 
(наприклад, підгузники, тампони), кухонний папір, целюлозні серветки, вологі 
серветки, крейдований папір (вощений і фотопапір, графічний папір), папір 
для випічки, мішки для пилососів,  фотографії, харчові відходи (*)  

 
У сміттєвий бак для відходів викидається: 
Котячий наповнювач, підмітки, мішки для пилососів, лампочки, підгузки, 
вологі серветки, порцеляна, питні склянки, дзеркальне та віконне скло, 
ганчірки, старе взуття, сумки, ранці, рюкзаки, шпалери, брезенти з 
текстильної тканини, штори,  прищіпки, швабри, пісок для птахів, леза для 
гоління, одноразові бритви, запальнички, чохли для автомобільних сидінь, 
автомобільні щітки, фіброві ручки, стрижні для ручок, попільнички (*) 

У сміттєвий бак не викидайте такі відходи як:  
Легка упаковка, предмети із пластику або металу, такі як лійки, пластикові 
відра, миски, кошики, столові прилади, каструлі, сковорідки, дрібні механічні 
інструменти (наприклад, пила, викрутка, гайковий ключ), картон або папір, 
скляні пляшки та банки, батарейки, електроприлади, енергозберігаючі 

лампочки та світлодіоди, забруднюючі речовини (*)  

Контейнер для органічних відходів: 
Кавова гуща з фільтр-пакетом і чайні пакетики, фруктові та овочеві відходи, 
такі як картопляні очищення, хлібні обрізки, яєчна шкаралупа, зів'ялі квіти та 
старий компост для горщиків, дрібні деревні відходи (необроблені), отримані в 
результаті самостійної роботи,  кухонний папір, забруднений обгортковий 
папір (від випічки). 

Не викидайте контейнер для органічних відходів: 
Рідкі та целюлозні матеріали з вмістом пластику (підгузники), пластикові 
пакети та плівки, лотки з полістиролу, баночки з-під йогурту, туші тварин, 
каміння, скло, батарейки та кнопкові елементи, композитні матеріали 
(наприклад, упаковка для молока), велика кількість  папери, метали всіх видів, 

наприклад, консервні банки. 

(*) список не повний, тільки деякі приклади 

http://www.awv-ot.de/

