
Варіанти безкоштовної доставки для приватних 
домогосподарств:
- на пункті переробки та на центральному полігоні ТПВ, у тому числі: 

Перероблені матеріали та упаковка, невеликі електронні пристрої без 
батарейок або акумулятор, зелені відходи (до 1 м3), металобрухт, скло, 
макулатура

- на пересувному та центральному полігоні ТПВ, у тому числі: 
Відходи, що містять шкідливі речовини (крім відпрацьованого масла та 
стартерних батарей) можлива безкоштовна доставка загальною вагою 
до 20 кг або 10 л; Енергозберігаючі лампи, тонер та кольорові картриджі, 
CD, DVD

Ось як ваш стоїть Сміттєві 
баки правильно:
закрита кришка контейнера, 
Кришка відкривається вперед 
Сміття лежить у контейнері 
нещільно (не натиснутий)
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TRENN‘ DICH HIER UND JETZT 
VON DEINER PLASTIKTÜTE!

PLASTIK PAPIERTÜTEN LOSE OHNE TÜTEKOMPOSTIERBARES 
PLASTIK

Abfallwirtschaftsbetrieb  
Landkreis Emsland

Herzog-Arenberg-Straße 12 • 49716 Meppen 
info@awb-emsland.de• www.awb-emsland.de 
 Kundencenter (0 59 31) 599-699

З органічних відходів виходить 
цінний органічний компост та 
вуглецево-нейтральна біоенергія. 
Збирайте органічні відходи та  
зробіть внесок у захист клімату! 
Додаткова інформація на тему:
wirfuerbio.de/was-darf-rein

контейнер для залишків 
сміття
Сірий контейнер:
Для побутових відходів, яких  
немає підлягає переробці!
зола (охолоджена)
одноразові рукавички
Колготки, запальнички
Фільтри для витяжки
Фотографії, жир для смаження
лампочки, туалетні приналежності
Підстилка для кішок і дрібних 
тварин
сміття, свічковий віск
ганчірки, клаптики тканини
Порцеляна, леза для гоління
іграшки, мішки для пилососів
обрізки шпалер,
відеокасети, пташиний пісок
вата, пелюшки
зубні щітки
недопалки

сміттєвa корзинa
Порожня одноразова торгова 
упаковка – правильний вибір 
не з паперу, картону чи скла 
існують. Додатково включають 
також вийшли з ужитку метал і 
Пластикові елементи всередині:
упаковки
алюмінієва фольга, алюмінієва 
упаковка
пластикова тара
харчові банки
Картонні соки та молоко

пластикові предмети
напр.  Пластмасова миска, відро
горщики, надгробні лампади,
пластикові іграшки

металеві предмети
напр. каструля, столові прибори,
інструменти

Для скарг на видалення:
Сервіс Remondis №
  0800 - 1 22 32 55

контейнер для компосту
Тільки для органічних відходів 
з побуту та городу (без Торгова 
упаковка): Так буде з органічних 
відходів більш високої якості 
Компост!
яєчна шкаралупа
Рибні, м’ясні та ковбасні відходи
відходи овочів і фруктів
фільтр для кави
кістка
шкаралупа горіхів
Оболонки тропічних фруктів
залишки
Пакетик чаю

З саду: 
Обрізка дерев і кущів 
квіткові відходи 
пожнивні залишки надприбуток 
Стрижка листя, газону  
та живоплоту дикі трави

Порада: помістіть біовідходи,  
напр Загорнутий у газету.

Макулатура 
Чи в кошик для паперу, чи Здача 
в пункт переробки: Назад до цикл 
переробки!
конверти
книги (без обкладинки)
зошити
картонні коробки
обгортковий папір
паперові пакети
картон
письмовий папір
щоденні газети
журнали

Не в кошик для паперу, але до 
залишкових відходів належать:
шпалери, гігієнічний папір, 
крейдований папір, брудний папір, 
фотографії

відходи скла
Кришталево чистий, придатний 
для переробки: одноразова торгова 
тара з прозорого та кольорового 
скла вкл. металева кришка
Розділені на прозоре та кольорове 
скло: 
тара скло 
одноразові пляшки 
банки для консервування

Порада: якщо в контейнері для сміття 
недостатньо місця, використовуйте 
його Мішки для сміття AWB – 
доступні напр. у багатьох кабінетах 
громадян і взагалі споруди для 
утилізації відходів.


