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Landkreis  
Esslingen                   

ЩО КУДИ? ОГЛЯД НА ПРАВИЛЬНЕ СООРТУВАННЯ СМІТТЯ: 
 

 
 

                     

ЗАЛИШКИ  ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ  
ЖОВТИЙ МІШОК 

УПАКОВКИ 
 МАКУЛАТУРА  СКЛЯНІ ВІДХОДИ 

Вивезення кожні 2 або 4 
тижні 

 
Вивезення кожні 2 тижні, з 

травня по жовтень щотижня 
 Вивезення кожні 2 тижні,  

Вивезення кожні 4 тижні, 
Збір у організаціях або  

центрах утилізації 
 

Місця розташування 
контейнерів або 

сміттєпереробні майданчики 

         
Мішок для пилососа  Овочеві та фруктові залишки  Стаканчики з під йогурту  Газети, журнали  Банки з під варення, соліннь.  

 Підгузки  Рослини в горщиках  Пластикові пляшки (наприклад, 
шампунь) 

 Каталоги, брошури  Медy, гірчицi… 

сміття  Кавові фільтри та пакетики чаю  Пінополістиролові лотки  Папір для письма   Скляні пляшки з під олії, 
Glasflaschen für Speiseöl, недопалки  Тверді залишки в невеликих 

кількостях 
 Пластикові плівки  Друкована продукція  oцту, соусів, вина 

Попіл 
 

 Яєчна шкаралупа  Поліетиленові пакети  Конверти          

Гігієнічні прокладки, тампони  Фрукти  Банки з під коснерв  Паперові пакети   
Залишки шпалер  Листя  Банки від напоїв (без депозиту)  Картонні коробкі з під миючих 

засобів 
 Важливо! 

Залишки килима  обрізка газону  Упаковки від напоїв (молоко та  засобів   кришталь, плоске скло, 
Гума  невелике обрізання живоплоту   пакетики  з під соку)    вогнетривке скло, 

порцеляну Лампочки  зім'ятий папір  Тюбики       порцеляну, кераміку 
  або кераміку 
     

Відходи пошиття одягу  Квіти  Алюмінієва фольга         викидайте у смітник ! 
Пластирі, бинти    кришки від пляшок     Синє або червоне скло 
Зубні щітки    Вакуумні упаковки         до зеленого скла! 

 Вішалки                
Дитячі іграшки  Важливо!        Телефон дя інформаціі 
Свічки   Будь ласка, тільки кухонне 

і садове сміття 
 тільки кухонне і садове 
сміття 

 Важливо!  Важливо!   

Вироби зі шкіри  і садове сміття! 
сміття 

   Всі упаковки обов’язково   Вся паперова або   
Кістки   Без рідких відходів!      мають бути повністю     картонна упаковка із 

зеленою 

  
Послід для домашніх тварин   Усі залишки обгорніть      порожніми !    зеленою крапкою також  ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
    в газетний папір !      відноситься до 

макулатури! 

 за посиланням: 
   Ніяких пластикових 

 пакетів, 

     макулатури!  www.awb-es.de   
     пакетів, навіть біо! 

    біорозкладних! 

     або у вашому календарі 
        вивозу сміття 
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  0800 9312526 

http://www.awb-es.de/

