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Наш сервіс для вас

Запитання та поради

З усіх питань пишіть нам на адресу  
електронної пошти: service@awb-fds.de 

Графік роботи телефонної лінії: 
з понеділка по середу:
з 8:00 до 12:00
з 14:00 до 16:00

Телефон: 0800 9638527

четвер:
з 8:00 до 12:00
з 14:00 до 17:30

п‘ятниця: 
з 8:00 до 12:30

У часи зміни клімату та дефіциту ресурсів важливо 
запобігати утворенню відходів скрізь, де це 
можливо. Однак неможливо повністю запобігти 
утворенню відходів. Щоправда, ці відходи аж ніяк не 
є марним сміттям. Із багатьох видів побутових відходів 

Збереження ресурсів

Ось як правильно сортувати сміття!
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можна отримати вторинну сировину, яка піддається 
переробці. Таким цілком конкретним способом можна 
скоротити споживання ресурсів. Саме тому так 
важливо сортувати відходи та не кидати усе в урну 
для залишкового сміття.

ЗАПОБІГАННЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАХИСТ

УТВОРЕННЮ ВІДХОДІВ

РЕСУРСІВ

ДОВКІЛЛЯ

Не вивозиться жовтий мішок?
FВивезенням та розповсюдженням жовтих 
мішків займається фірма Remondis Süd 
GmbH, договірний партнер подвійних систем. 
Телефон: 0800 1223255

Не вивозиться сміття?
Будь ласка, повідомте про це, 
скориставшись нашою онлайн-
формою на сайті www.awb-fds.de

Замовити контейнер
Будь ласка, скористайтеся 
нашими бланками для замовлення 
контейнерів для залишкового 
сміття, органічних відходів та 
макулатури. Їх можна завантажити 
на сайті www.awb-fds.de. Також їх можна 
отримати в міських адміністраціях або 
в інформаційному центрі для громадян 
районної адміністрації.

Органічні відходи 
Залишки їжі та харчові відходи приватних 
домогосподарств. Не використовувати 
для пластику, скла чи металу.

Макулатура 
Газети, журнали та папір усіх видів, а 
також картонні коробки та картон.

Легке паковання 
Всі види паковання, крім паперу та 
скла. Будь ласка, відокремлюйте 
компоненти паковання один від одного.

Шкідливі та небезпечні 
матеріали 
Відходи, які шкодять довкіллю, такі як, 
наприклад, фарби, лаки, розчинники, 
прострочені медикаменти, побутові та 
автомобільні акумуляторні батареї, луги, 
кислоти, аерозольні балончики. 

Склобій 
Скляна тара, як, наприклад, скляні пляшки 
без застави, консервні банки, флакони від 
парфумів. Не використовувати для питних 
склянок або посуду.

Великогабаритні відходи 
Великогабаритні відходи – це громіздке 
залишкове сміття. Громіздке, бо не 
вміщується в контейнер для залишкових 
відходів (60 літрів), незважаючи на 
розумне подрібнення. Вторинна сировина 
не належить до великогабаритних 
відходів.

Зелені відходи / садово-городні 
відходи 
Усе, що росте в саду і має бути утилізоване.

Відходи деревини класу A1 – A3 
Породи деревини, які є натуральними або 
обробленими органічними речовинами.

Металобрухт 
Прилади або предмети з металу.

Електричні та електронні відходи 
Усе, що має кабель, штекерну вилку, 
акумулятор або акумуляторну батарею.

Меблева деревина 
Деревина з житлових та внутрішніх 
приміщень, але без будівельних та 
ремонтних відходів.

Побутові відходи /
залишкове сміття 
Відходи, які не є ані вторинною 
сировиною, ані спецвідходами.

Відходи деревини класу A4 
Деревина, яка містить небезпечні для 
довкілля речовини (наприклад, засоби 
для захисту деревини) або з якою такі 
речовини взаємодіють.



Наш район має ефективну систему утилізації відходів. 
Однак вона ефективна лише в тому випадку, якщо усі 
беруть участь та послідовно сортують сміття. При 
цьому ми розрізняємо відходи, які накопичуються у 

Наша ефективна система утилізації відходів

Що робити зі сміттям?

вас вдома та вивозяться й інші відходи, які можна 
відвезти на наші підприємства з утилізації відходів 
та до центрів переробки відходів.

O inițiativă a companiilor germane de gestionare a deșeurilor.  
Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră!

wirfuerbio.de/awb-fds

PLASTICUL TREBUIE SA STEA  
DEPARTE DE DESEURILE ORGANICE.

PUNGILE RECICLABILE DIN 

PLASTIC NU TREBUIE ARUNCA-

TE ÎN TOMBERONUL PENTRU 

DEsEURI ORGANICE.

Ініціатива німецьких компаній з управління відходами.  
Дякуємо за вашу підтримку.

wirfuerbio.de/awb-fds

ПЛАСТИК НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО 
ОРГАНIЧНИХ ВIДХОДIВ.

БIОРОЗКЛАДНI БIОРОЗКЛАДНI 

ПОЛIЕТИЛЕНОВI ПАКЕТИ 
ПОЛIЕТИЛЕНОВI ПАКЕТИ 

ТАКОЖ НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО 
ТАКОЖ НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО 

КОНТЕЙНЕРА З ОРГАНIЧНИМИ 
КОНТЕЙНЕРА З ОРГАНIЧНИМИ 

ВIДХОДАМИ. ВIДХОДАМИ. 

Сервіс вивезення
Вивезення деяких видів відходів відбувається біля 
ваших вхідних дверей.

Контейнер для паперових відходів 
Контейнер для макулатури має синю кришку 
та спорожнюється один раз на чотири тижні. 
Він надається безкоштовно.

Біоенергетичний контейнер 
Біоенергетичний контейнер для органічних 
відходів коричневого кольору; він 
спорожнюється один раз на два тижні. Не 
вимагає додаткової плати. Будь ласка, не 
кладіть у нього пластик, скло чи метал. 
Біорозкладні поліетиленові пакети, плівки 
аб паковання також не належать до 
біоенергетичного контейнера.

Контейнер для залишкового сміття 
Контейнер для залишкового сміття чорного 
кольору; він спорожнюється один раз 
на чотири тижні. Контейнери бувають 
ємністю 35, 60, 80, 120 та 240 літрів. Кожне 
домогосподарство району Фройденштадт 
зобов‘язане використовувати платний контейнер 
для залишкового сміття достатньої ємності 
(не менше 35 літрів) або приєднатися до 
контейнерної спільноти.

 Мішок для залишкового сміття 
Для короткострокових додаткових потреб. 
Доступний за окрему плату в усіх міських 
та общинних адміністраціях.

Вивезення розпочинається з 6:30 ранку.  
Дати вивезення зазначені в календарі відходів, 
онлайн-календарі відходів або у застосунку відходів.

Жовтий мішок  
Жовтий мішок призначений для 
вивезення легкого паковання. Паковання 
або елементи паковання зі скла або 
паперу не належать до жовтого мішка. 
Жовті мішки вивозяться один раз на 
чотири тижні філією фірми Remondis  
Süd GmbH у м. Фройденштадт  
(телефон 0800 1223255).

Вивезення великогабаритних 
відходів та меблевої деревини 
Вивезення здійснюється двічі на 
рік. Додаткова плата не стягується. 
Великогабаритні відходи та меблева 
деревина виставляються окремо (загалом 
не більше 3 м на домогосподарство).

Садово-городні відходи 
Обрізки дерев та кущів вивозяться двічі 
на рік. Відходи мають бути укладені в 
пачки.

Додаткову інформацію про сортування відходів та 
їх правильну утилізацію можна знайти в нашому 
Посібнику з відходів або в мережі Інтернет на сайті 
www.awb-fds.de Для отримання інформації про тарифи, 
будь ласка, зверніться до переліку тарифів .

Сервіс приймання
Ви також можете відвезти свої відходи на 
підприємства з утилізації відходів, до центрів 
переробки відходів або до пунктів прийому 
вторинної сировини.

  Підприємства з утилізації відходів 
Приймаються усі види відходів, а також 
будівельне сміття, частково за окрему плату.

  Центр переробки відходів  
Безкоштовне приймання вторинної сировини, 
зелених та садово-городніх відходів, а також 
шкідливих та небезпечних матеріалів.

  Пункт приймання вторинної 
сировини 
Збірний контейнер для макулатури та  
скляного брухту. 

  Пункт приймання шкідливих  
та небезпечних матеріалів 
Збір мобільним пунктом приймання 
небезпечних відходів два рази на рік в усіх 
населених пунктах району. Дати та місця  
збору див. на сайті www.awb-fds.de.

  Вивезення великогабаритних 
відходів та меблевої деревини 
Ваучер на вивезення один раз на рік до 
3м3 великогабаритних відходів та меблевої 
деревини надає можливість безкоштовного 
вивезення відходів до пунктів утилізації.  
Або без ваучера – але тоді за окрему плату.
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Наш сервіс для вас

Запитання та поради

З усіх питань пишіть нам на адресу  
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У часи зміни клімату та дефіциту ресурсів важливо 
запобігати утворенню відходів скрізь, де це 
можливо. Однак неможливо повністю запобігти 
утворенню відходів. Щоправда, ці відходи аж ніяк не 
є марним сміттям. Із багатьох видів побутових відходів 
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Ось як правильно сортувати сміття!
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можна отримати вторинну сировину, яка піддається 
переробці. Таким цілком конкретним способом можна 
скоротити споживання ресурсів. Саме тому так 
важливо сортувати відходи та не кидати усе в урну 
для залишкового сміття.

ЗАПОБІГАННЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАХИСТ

УТВОРЕННЮ ВІДХОДІВ

РЕСУРСІВ

ДОВКІЛЛЯ

Не вивозиться жовтий мішок?
FВивезенням та розповсюдженням жовтих 
мішків займається фірма Remondis Süd 
GmbH, договірний партнер подвійних систем. 
Телефон: 0800 1223255

Не вивозиться сміття?
Будь ласка, повідомте про це, 
скориставшись нашою онлайн-
формою на сайті www.awb-fds.de

Замовити контейнер
Будь ласка, скористайтеся 
нашими бланками для замовлення 
контейнерів для залишкового 
сміття, органічних відходів та 
макулатури. Їх можна завантажити 
на сайті www.awb-fds.de. Також їх можна 
отримати в міських адміністраціях або 
в інформаційному центрі для громадян 
районної адміністрації.

Органічні відходи 
Залишки їжі та харчові відходи приватних 
домогосподарств. Не використовувати 
для пластику, скла чи металу.

Макулатура 
Газети, журнали та папір усіх видів, а 
також картонні коробки та картон.

Легке паковання 
Всі види паковання, крім паперу та 
скла. Будь ласка, відокремлюйте 
компоненти паковання один від одного.

Шкідливі та небезпечні 
матеріали 
Відходи, які шкодять довкіллю, такі як, 
наприклад, фарби, лаки, розчинники, 
прострочені медикаменти, побутові та 
автомобільні акумуляторні батареї, луги, 
кислоти, аерозольні балончики. 

Склобій 
Скляна тара, як, наприклад, скляні пляшки 
без застави, консервні банки, флакони від 
парфумів. Не використовувати для питних 
склянок або посуду.

Великогабаритні відходи 
Великогабаритні відходи – це громіздке 
залишкове сміття. Громіздке, бо не 
вміщується в контейнер для залишкових 
відходів (60 літрів), незважаючи на 
розумне подрібнення. Вторинна сировина 
не належить до великогабаритних 
відходів.

Зелені відходи / садово-городні 
відходи 
Усе, що росте в саду і має бути утилізоване.

Відходи деревини класу A1 – A3 
Породи деревини, які є натуральними або 
обробленими органічними речовинами.

Металобрухт 
Прилади або предмети з металу.

Електричні та електронні відходи 
Усе, що має кабель, штекерну вилку, 
акумулятор або акумуляторну батарею.

Меблева деревина 
Деревина з житлових та внутрішніх 
приміщень, але без будівельних та 
ремонтних відходів.

Побутові відходи /
залишкове сміття 
Відходи, які не є ані вторинною 
сировиною, ані спецвідходами.

Відходи деревини класу A4 
Деревина, яка містить небезпечні для 
довкілля речовини (наприклад, засоби 
для захисту деревини) або з якою такі 
речовини взаємодіють.



Чиста справа
Наш надійний сервіс 
для приватних 
домогосподарств

www.awb-fds.de

 

 

Наш сервіс для вас

Запитання та поради

З усіх питань пишіть нам на адресу  
електронної пошти: service@awb-fds.de 

Графік роботи телефонної лінії: 
з понеділка по середу:
з 8:00 до 12:00
з 14:00 до 16:00

Телефон: 0800 9638527
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п‘ятниця: 
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Збереження ресурсів

Ось як правильно сортувати сміття!
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