Посібник із сортування
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Відходи, що не підлягають утилізації - чорний/ контейнер

Правильно:
| попіл, сміття
| предмети гігієни, пелюшки
| порцеляновий та керамічний бій, побутове скло
| упаковки із залишками
| відходи з пластику, що не є упаковкою, наприклад, 		
миски, зубні щітки, старі іграшки, відра,…
| наповнювач туалетів для тварин, що не є
біорозкладним, кістки
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Використана упаковка — жовтий контейнер:

Промислові харчові відходи утилізуються окремо!

Правильно:
| пластикові пляшки мийних засобів,
косметичних засобів,…
| пластикові стаканчики для продуктів харчування
| пакувальні лотки з пінопласту або деревини,
наприклад, для овочів та фруктів
| такі пакувальні матеріали, як Tetra Pack та
картонні коробки для напоїв
| порожні відра з-під фарби
| алюмінієва фольга, алюмінієві банки та
контейнери з фольги

Неправильно:

Неправильно:

| занадто великі для розміщення в контейнері,
відходи, що не підлягають утилізації, наприклад,
дивани, матраци, дитячі візки, жалюзі, … =
великогабаритні відходи

| скляні пляшки = контейнер для склотари
| відходи з пластику, що не є упаковкою,
наприклад, миски, зубні щітки, старі іграшки, відра,…
| пелюшки
= відходи, що не підлягають утилізації

| небезпечні для навколишнього середовища
речовини, наприклад, хімікати, батареї та
акумулятори, лаки, фарби, розчинники,
енергозберігаючі лампи, аерозольні балончики із
залишками вмісту, … = проблемні речовини

| занадто великі для розміщення в контейнері відходи,
що не підлягають утилізації, наприклад, дивани,
матраци, дитячі візки, жалюзі, …
= великогабаритні відходи

правильне розділення
відходів
Landkreis Mittelsachsen

З метою захисту навколишнього середовища
та запобігання виникненню додаткових
витрат важливо викидати відходи у
відповідні контейнери.

eine Sorge weniger

Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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Папір, картон, картонні коробки — синій контейнер

Правильно:
| журнали, газети
| папір, каталоги та брошури
| упаковки, картон та картонні коробки
| книги без палітурки

Біовідходи — коричневий контейнер:

Обслуговування

Правильно:
| залишки овочів та фруктів
| пакетики чаю та фільтри для кави
| яєчна та горіхова шкаралупа
| квіти, залишки рослин та скошена газонна трава
| листя та обрізки зелені
| наповнювач туалетів для невеликих тварин, що
є біорозкладним

Окремо утилізуються наступні відходи:
| відходи скла у контейнер для скла
| Проблемні речовини за допомогою мобільного
транспорту для небезпечних відходів або до компанії
FNE Entsorgungsdienste Freiberg GmbH
за номером телефону .: 03731 - 300 70
| Великогабаритні відходи, будівельне сміття
металобрухт,...у пунктах збору
вторинної сировини
земельного округу Центральної Саксонії

Жодних промислових харчових відходів!
Неправильно:
| пакувальні матеріали (Tetra Pack) та
пакувальна алюмінієва фольга
| папір з покриттям та одноразовий посуд
= жовтий контейнер
| забруднений папір, фотокартки, залишки
шпалер, пелюшки, забруднена алюмінієва
фольга
= відходи, що не підлягають утилізації

Неправильно:
| залишки м’яса, риби та ковбаси
| пелюшки, пакети для пилососів, залишки
тютюну
| попіл та сміття
| наповнювач туалетів для тварин, що не є
біорозкладним, кістки
| вовна та шерсть тварин
| хворі рослини
| забруднені поліетиленові пакети
= відходи, що не підлягають утилізації

Якщо у вас виникли запитання щодо розділення або
промислової утилізації відходів, більше інформації
можна знайти на сайті www.ekm-mittelsachsen.de
або в консультативній службі щодо відходів EKM за
номером телефону: 03731-2625 41/42 або за адресою
abfallberatung@ekm-mittelsachsen.de

пластикова упаковка та чисті поліетиленові пакети
= жовтий контейнер

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Straße 95		
Tel. 03731 2625 - 0
09599 Freiberg			
Fax 03731 2625 - 50
www.ekm-mittelsachsen.de		
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