
В контейнер з 
відходами, що не 
утилізуються 

Медикаменти 
Підгузки, предмети гігієни 
Цигаркові недопалки,  
мішки з пилосмоків 
Поролон 
Аудio- та відеокасети, фотографії 
Брудний пінополістирол® (пінопласт) 
Висохлі фарби (в упаковці) 
Залишки шпалер, килимів 
Захисна малярна плівка, малярний фетр 
Наповнювачі для лотків котів та ін. 
 домашніх тварин 
Пісок для птахів 
Швидкозшивачі, папки

Не в контейнер з 
відходами, що не 
утилізуються

Сирі та приготовані залишки їжі 
Неупаковані продукти харчування 
Упаковки, в т.ч. з-під напоїв і молока  
(напр. Tetra Pak®)  
Батарейки 
Електронні прилади 
Енергозберігаючі лампи 
Розчинники

В контейнер з органіч-
ними відходами 

Відходи від овочів і фруктів 
Відходи на кухні (яєчні шкарлупки, залиш-
ки м’яса і ковбаси, кістки) 
Сирі, приготовані або зіпсовані продукти 
харчування (без упаковки!) 
Рештки хліба та випічки 
Кавова гуща 
Кухонні паперові рушники 
Листя, квіти, бур’ян, коріння, гілки, трава 
Тирса необробленої деревини 

Не в контейнер з орга-
нічними відходами 

(Придатні для компостування)  пластикові 
пакети 
Упаковки, пластик 
Упаковані продукти харчування 
Попіл, масляна сажа 
Квіткові горщики 
Наповнювачі для котячих лотків і пісок 
для птахів 
Пил 
Мішки з пилосмоків 
Підгузки, текстиль 
Цигаркові недопалки

В контейнер з паперо-
вими відходами 

Папір 
Газети, журнали 
Упаковки з паперу і картону 
Інші види картону

Не в контейнер з папе-
ровими відходами 

Брудний папір 
Кухонні паперові рушники 
Серветки 
Носові хустинки 
Папір від предметів гігієни 
Пергаментний папір 
Брудний паперовий посуд 
Синій копіювальний папір, копірки 
Чорний копіювальний папір 
Підгузки 
Крейдований папір 
Вощений папір 
Самоклеючий папір 
Залишки шпалер 
Фотографії 
Швидкозшивачі, папки

В жовтий мішок 

Пінополістирол® (пінопласт) 
Консервні бляшанки 
Банки з-під напоїв 
Кришки від пляшок 
Алюмінієві ємності 
Алюмінієві кришки (окремо від ємності) 
Алюмінієва фольга 
Упаковки з-під напоїв і молока (напр. 
Tetra Pak®) 
Вакуумні упаковки 
Торбинки, пакети, обгортки 
Ємності (порожні, без залишків) від: 
засобів для миття посуду, миючих   
засобів та засобів для догляду за тілом 
(без скла) 
Ємності (порожні, без залишків) від: 
молочних продуктів, маргарину тощо 
Пінополіуретанова упаковка (порожня, 
без залишків) від: 
ємностей з-під овочів і фруктів

Не в жовтий мішок 

Будь-які відходи, які не є упаковкою 
Диски (CD, DVD), аудіо- та відеокасети 
Продукти харчування 
Упаковані продукти харчування

В контейнер зі склом 

Зелене, біле, коричневе скло

Не в контейнер зі 
склом 

Скляна тара зі вмістом 
Інші скляні відходи, такі як склянки для 
пиття, віконні шибки або інші скляні 
предмети

У Вас є питання чи Вам потрібна 
консультація?

Тоді, будь ласка, зателефонуйте нам. 
Сервісний центр 
Телефон:  08151 2726-0 
 
Робочі години адміністрації: 
Пн–Чт:  08:00–16:00 
П’ятниця:  08:00–13:00 
та за домовленістю 
 
AWISTA Starnberg KU 
Moosstraße 5, 82319 Starnberg 
 
Телефон: 08151 2726-0 
Факс:  08151 2726-3730 
 
E-Mail:  info@awista-starnberg.de 
Сайт:  www.awista-starnberg.de

Контейнери зі сміттям слід ставити в той день, коли його вивозять (до 6 
години ранку), на тротуар для спорожнення. Будь ласка, слідкуйте за тим, 
щоб кришки контейнерів завжди були закритими.

Детальну інформацію Ви знайдете у нашій «абетці відходів» за посиланням 
awista-starnberg.de/abfall-a-z

Синя 
кришка

Коричнева 
кришка

Чорна 
кришка

За кольо-
ром скла

Схема сортування сміття

mailto:info%40awista-starnberg.de?subject=
https://www.awista-starnberg.de
https://awista-starnberg.de/abfall-a-z


ЩО викидати КУДИ?

ВІДХОДИ, 
ЩО НЕ УТИ-
ЛІЗУЮТЬСЯ

ОРГАНІЧНІ 
ВІДХОДИ

ПАПЕРОВІ 
ВІДХОДИ

ЖОВТИЙ 
МІШОК

СКЛО


