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Заради чистого Хемніца 
ASR – ми все приберемо.

Допомога
в сортуванні
для побутових відходів



У сині контейнери кидати:
§ споживацьку тару з паперу,   
 картону, картонажу
§ газети, журнали
§ буклети, каталоги
§ брошури, паперові пакети
§ обгортковий папір
§ канцелярський і комп’ютерний   
 папір  
§ книжки (без непаперових   
 компонентів)

Примітка.
Великі, громіздкі картонажні 
вироби можна здати в пункти 
приймання вторсировини.

Не кидати в сині контейнери:
§ шпалери/обрізки
§ брудний папір, серветки
§ паперові хустинки, туалетний   
 папір, підгузки
§ папки з металевими деталями  
§ файли, фольгу
§ вощений і крейдований папір,   
 термопапір
§ коробки з-під молока та напоїв

Папір



У жовті контейнери кидати:
споживацьку тару з пластику, 
металу, натуральних і композитних 
матеріалів, наприклад:
§ пластикові пляшки з-під засобів 
 для миття посуду, прання та   
 догляду за тілом
§ стаканчики з-під молочних продуктів
§ багатошарове паковання для   
 продуктів глибокого заморожування
§ паковання з пінополістиролу
§ консервні бляшанки, залізні пробки
§ бавовняні сітки, дерев’яні ящики
§ коробки з-під молока та напоїв
§ алюмінієві лотки, аерозольні   
 балончики

 Примітка.
Перед утилізацією ретельно
спорожніть легке паковання,
але спеціально не промивайте 
його. Різні види паковань
слід лише стиснути докупи, 
а не вкладати одне в інше.

Не кидати в жовті контейнери:
§ пластикові та металеві вироби, 
 що не є пакованням
§ побутові предмети
§ зламані іграшки
§ стельові панелі з пінополістиролу,  
 будівельне сміття
§ заставне паковання з-під напоїв
§ скло, папір
§ залишкові й органічні відходи

Легке паковання



У контейнери для органічних 
відходів кидати:
§ залишки фруктів і овочів,   
 горіхову та яєчну шкаралупу
§ залишки їжі
§ залишки м’яса та кісток
 (у звичайній побутовій кількості)
§ кавову гущу з фільтр-пакетом,   
 чайні пакетики, чайне листя
§ шкірки від тропічних фруктів
§ рослинні відходи, зрізані квіти,  
 опалі плоди
§ обрізки живоплоту, кущів і   
 дерев, листя
§ пір’я, волосся, підстилку для дріб 
 них тварин (травоїдних домашніх
 тварин, біорозкладну)

Примітка. 
Не використовуйте жодних
пластикових пакетів. Утилізуйте во-
логі органічні відходи, загорнувши їх
у паперові рушники або газету.

Не кидати в контейнери для орга-
нічних відходів:
§ поліетиленові пакети/паковання,  
 біопластик
§ упаковані продукти харчування
§ скло, підгузки, сміття, каміння
§ недопалки, пилозбірники для пилососа
§ котячий наповнювач і собачий   
 послід
§ деревне вугілля, попіл, деревину
§ мертвих домашніх, сільськогоспо- 
 дарських і диких тварин

Органічні відходи



У контейнери для залишкових 
відходів кидати:
§ попіл (остиглий), сміття, 
 недопалки
§ діапозитиви, фотографії, фотоплівку
§ велосипедні шини, залишки гуми  
 та шкіри
§ посуд, кераміку, дзеркальне   
 скло, лампи розжарювання
§ предмети гігієни, засоби захисту  
 рота та носа, домашні    
 швидкі тести, підгузки
§ котячий і собачий послід,
 підстилку для м’ясоїдних
 домашніх тварин
§ клейкі етикетки, ковбасні шкірки
§ залишки шпалер, пилозбірники  
 для пилососа
§ перев’язувальні матеріали,
 брудне паковання

Примітка.
У разі надмірної кількості за окре-
му плату можна використовувати 
пакети для залишкового сміття.

Не кидати в контейнери для 
залишкових відходів:
§ великогабаритні відходи,  
 автозапчастини
§ проблемні відходи, батарейки,  
 акумулятори
§ електричні й електронні пристрої
§ будівельне сміття
§ відходи, що підлягають переробці

Залишкові відходи



У помаранчеві  
контейнери ASR кидати:
§ одяг усіх видів
§ побутовий текстиль    
 (постільна білизна, рушники тощо)
§ домашній текстиль
 (штори, скатертини тощо)
§ вовняні та стьобані ковдри
§ пари взуття

Примітка.
У контейнери можна здавати як 
придатні, так і непридатні для 
використання старі текстильні 
вироби. Будь ласка, складайте їх у 
пакети!

Не кидати в контейнери:
§ хутряний і шкіряний одяг, ремені 
§ ганчірки для чищення, обрізки   
 тканини
§ килими 
§ поролон, гумові килимки
§ ковзани та ролики,
 гумові черевики, лижні черевики,
 взуття з підсвічуванням
§ валізи та сумки

Старі текстильні вироби



У контейнери для скла кидати:
§ скляну споживацьку тару
 (одноразові пляшки, одноразові  
 склянки), відсортовану за  
 кольором, порожню, без пробок

Примітка.
Щоб уникнути шумового
забруднення, вкидати дозволено 
в такий час:
Пн – Пт:  07:00 – 20:00
Сб:   07:00 – 14:00

Не кидати в контейнери для 
скла:
§ віконне та листове скло
§ дзеркальне й армоване скло
§ лампи розжарювання,
 люмі несцентні трубки,
 енергоощадні лампи
§ кришталеві бокали та склянки,  
 вази, миски
§ вогнетривке скло
§ кераміку, порцеляну, фаянс
§ заставні пляшки (депозитні)

Скло



Як до нас дістатися:

Муніципальна консультаційна служба з питань відходів 
ASR охоче відповість на ваші запитання щодо утилізації 
відходів. 
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Chemnitz (Підприємство з утилізації відходів і 
муніципального прибирання міста Хемніца)
Blankenburgstraße 62 · 09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

Консультаційна служба з питань відходів
Телефон: 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

Центр обслуговування клієнтів
Телефон: 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Час роботи:
Понеділок, середа, п’ятниця  з 08:30 до 12:00
Вівторок, четвер      з 08:30 до 18:00

 Надруковано чорнилами без мінеральних олій. Станом на: червень 2022 р.


