
Наприклад:
·	 Старий	одяг
·	 	Батареї	та	 
акумулятори

·	 Тарне	скло
·	 Бляшаний	посуд
·	 	CD-диски	та	 
дискети

·  Картриджі	для	 
принтерів

·	 Одноразові	бритви
·	 Електроприлади
·	 Харчові	відходи
·	 Складні	коробки
·	 Запальнички
·	 	Кіноплівки,	DVD	та 
відеокасети

·  Лампи	розжарювання	та	 

енергозберігаючі	 
лампочки

·	 Гума
·	 Деревна	шерсть
·	 Предмети	гігієни
·	 	Наповнювач	для	котячого	 
туалету

·	 Керамічні	вироби
·	 Дитячі	іграшки
·	 Файли
·	 Кулькові	ручки
·	 	Упаковка,	яка	не	була	 
випорожнена

·	 Папір	та	товстий	картон
·	 Паперові	носові	хустинки
·	 Пластирі,	бинти
·	 Фарфор

У жовтому контейнері / жовтому мішку мають бути:
Лише використані та порожні упаковки, виготовлені не з паперу, товстого картону, звичайного картону  
чи скла. Будь ласка, відокремлюйте компоненти упаковки один від одного. Ополіскування не потрібне.

Наприклад:
·	 	Алюмінієві,	бляшані	 
та	пластикові	кришки

·	 Фармацевтичні	блістери
·	 Масляна	фольга
·	 	Стаканчики	для	пахти	 
та	йогурту

·	 	Пакети	для	покупок	 
та	пакети	для	фруктів	 
та	овочів	із	пластику

·	 	Упаковка	для	морозива
·	 	Наповнювач	транспор- 
тної	тари	із	пластику,	 
наприклад,	пухирчаста	 
плівка	або	піна	

·	 Консервні	банки
·	 Пробки	для	пляшок
·	 	Пластикові	лотки	та	 
лотки	з	фольги	для	 
харчових	продуктів

·	 	Підноси	для	меню	з	готовими	 
стравами

·	 	Картонна	упаковка	 
для	молока	та	напоїв

·	 	Фольга	для	 
спресованих	мюслі

·	 	Пакети	для	макаронних	 
виробів

·	 	Пляшки	для	засобів	для	чищення	
та	миючих	засобів

·	 	Наливні	або	наповнювані	пакети, 
наприклад,	для	прального	порошку,	
рідкого	мила	або	 
фруктового	пюре

·	 Гірчичні	туби
·	 Пляшки	для	шампуню
·	 Аерозольні	балончики
·	 Пакетики	для	супу	та	соусу
·	 	Банки	та	миски	для	корму	 
для	домашніх	тварин

·	 Тюбики	від	зубної	пасти	і	т.д.

·	 Залишкові	та	органічні	відходи
·	 Взуття
·	 Колготки
·	 	Залишки	пінополіс- 
тиролу	від	 
ізоляційних	плит

·	 Залишки	шпалер
·	 Підгузки
·	 Зубні	щітки
·	 Недопалки
								і	т.д.

Не мають бути у жовтому контейнері / жовтому мішку:
Упаковки з паперу, товстого картону, звичайного картону та скла, а також усі відходи, які не є упаковкою.

Можливі регіональні винятки (наприклад, контейнери для сміття). 
Докладнішу інформацію ви можете отримати у своєму муніципалітеті. 
Скануйте QR-код або натисніть ТУТ для пошуку контактної особи.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz


У контейнери для скляної тари можна викидати наступне:
Лише пуста скляна тара. Скляну тару слід сортувати за кольором: білий, коричневий та зелений, та 
викидати у призначені для цього контейнери. Скло незазначених кольорів, наприклад, синє скло, 
поєднується із зеленим склом. Кришки не потрібно відкручувати.

Не слід викидати у контейнери для скляної тари наступне:
Усі відходи, включаючи скло, що не є упаковкою.

Наприклад:
·	 	Всі	незазначені	скляні	пляшки,	
наприклад,	з-під	вина,	ігристого	
вина,	спиртних	напоїв,	оцту,	олії,	
молока,	фруктових	та	овочевих	
соків	та	фруктових	нектарів

·	 	Скляні	пляшки,	наприклад,	
флакони	для	парфумів

·	 		Банки	з-під	варення,	солінь	та	
гірчиці

·	 	Інша	скляна	пакувальна	тара	
для	фруктів,	соусів,	супів	та	
овочів

і	т.д.

·	 Лампочки
·	 Термостійке	скло
·	 Ізоляційне	скло
·	 Кавники
·	 	Скло	для	 
камінів	та	печей

·	 Кераміка
·	 Флуоресцентні	трубки
·	 	Посуд	для	мікрохвильової	 
печі

·	 Скло	від	моніторів
·	 Порцеляновий	посуд
·	 	Продукти	та	компоненти	 
упаковки	з	пластику

·	 Дзеркальне	скло
·	 Шприци

·	 Глиняні	пляшки
·	 Тарілки,	чашки
·	 	Склянки	для	 
пиття

і	т.д.

Наприклад:
·	 Посуд	для	випікання
·	 Автомобільні	лампи
·	 Автомобільне	скло
·	 Акумулятори
·	 	Органічні	та	 
залишкові	відходи

·	 Свинцеве	скло
·	 Горщики	для	квітів
·	 Вази	для	квітів
·	 	Керамічні	варочні	 
панелі

·	 Плоске	скло
·	 	Картонні	 
упаковки	для	напоїв

·	 Склокераміка
·	 Скляні	варочні	панелі

ЗЕЛЕНЕ 
СКЛО КОРИЧ-

НЕВЕ 
СКЛО

БІЛЕ 
СКЛО

Докладнішу інформацію ви можете отримати  
у своєму муніципалітеті. Скануйте QR-код або  
натисніть ТУТ для пошуку контактної особи.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz


·	 	Кухонні	та	паперові	носові	хустки
·	 Пластмаси
·	 Повітряні	подушки
·	 Метали
·	 	Картонні	упаковки	для	молока	чи	
напоїв

·	 Пакетики	для	супу	та	соусу
·	 	Спеціальний	папір,	наприклад,	
папір	для	випічки, 
термопапір,	фотопапір

·	 Пінополістирол
·	 Шпалери
·	 	Забруднені	або	повні 
упаковки

·	 Пробки	від	вина	та	шампанського
і	т.д.

Не слід викидати у контейнери для паперу наступне:
Всі відходи та упаковки, не виготовлені з паперу, товстого або звичайного картону.

У контейнери для паперу можна викидати наступне:
Всі упаковки з паперу, товстого або звичайного картону, але без присталих до них залишків їжі.
Упаковки слід подрібнити, скласти або згорнути.

Наприклад:
·	 Акумулятори
·	 Органічні	відходи
·	 Масляна	фольга
·	 	Консервні	 
банки

·	 Фотографії
·	 Скло
·	 	Дерев'яні	 
ящики

·	 Деревна	шерсть
·	 	Квитанції	та	 
банківські	 
виписки 
(термопапір)

·	 Кухонні	відходи

Наприклад:
Упаковки з паперу, 
товстого картону або  
звичайного картону:
·	 	Пакети	для	хлібу,	 
м'ясних	виробів	та	 
фруктів

·	 Картонні	коробки	для	яєць
·	 	Складні	коробки	будь-якої	форми
·	 	Наповнювач	для	транспортних	
коробок	з	паперу,	товстого	картону	
та	звичайного	картону

·	 	Мішки	для	борошна	та	цукру
·	 	Коробки	для	 
макаронних	виробів

·	 	Паперові	пакети	для	 
перенесення	товарів

·	 	Картонні	упаковки	 
з-під	стаканчиків	 
для	йогурту	і	т.д.

·	 Коробки	для	піци
·	 Коробки	від	шоколадних	цукерок

Вироби, що не є упаковками,  
з паперу, товстого картону та  
звичайного картону:
·	 Листи
·	 Конверти
·	 Книги
·	 	Обгортковий		  
папір

·	 Каталоги
·	 Листівки
·	 Збірники	вправ
·	 	Рекламні	 
листівки

·	 Журнали
·	 Газети
і	т.д.

Докладнішу інформацію ви можете отримати 
у своєму муніципалітеті. Скануйте QR-код або 
натисніть ТУТ для пошуку контактної особи.

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz

