
Ми створюємо середовище проживання.

краще.жити
Правильне сортування відходів
# Бережіть довкілля та свій гаманець!



Жовтий контейнер
Упаковки зі знаком 
«Зелена крапка»

• Пластики (наприклад, стаканчики з-під йогурту, плівка)

• Упаковка зі спіненого полістиролу (наприклад, лотки 
з-під упакованих фруктів або овочів)

• Пустотілі вироби (наприклад, пляшки з-під ополіскувача)

• Композитні матеріали / пакети для напоїв
(суміш матеріалу: паперу, пластику та алюмінію, 
наприклад, з-під яблучного соку або молока 
ультрависокотемпературної обробки)

• Алюміній (кришки банок, що загвинчуються, фольговані 
упаковки сиру або кришки стаканчиків з-під йогурту)

• Біла бляха (консервні банки, аерозольні балончики, 
останні без токсичного вмісту)

• Пластик, який не використовується як упаковка
(вішалки для одягу, іграшки, поролонові вироби, 
наприклад, подушки, паперові носові хустки, 
кухонні рушники, підгузки, музичні та відеокасети)

• Органічні відходи

• Скло, навіть якщо на ньому є знак «Зелена крапка», 
слід викидати в контейнер для збору скла

• Паперову та картонну упаковку, навіть якщо 
вона позначена «Зеленою крапкою», все одно слід 
викидати в контейнер для макулатури

• Банки та балончики з токсичним вмістом, 
наприклад, лаками та фарбами (їхнє місце 
в контейнерах для небезпечних відходів)

Будь ласка, викидайте відходи прямо
в сміттєвий контейнер без мішків 
для сміття! Так ви заощадите багато 
місця в сміттєвому контейнері та 
багато грошей за вивезення сміття!

НЕ підходять для жовтого 
мішка або жовтого 
контейнера:



Синій контейнер 
для паперу
(Майже) все з паперу та картону

• Незабруднена паперова та картонна упаковка
(наприклад, паперові пакети, упаковки з-під сиру, 
сигаретні пачки (без прозорої плівки), картонні 
коробки з-під мила, прального порошку без 
пластикових ручок для перенесення тощо)

• Газети та журнали

• Листи, рекламні брошури, рекламні проспекти

• Каталоги (в тому разі, якщо їх не приймають назад)

• Книги в твердій та м'якій обкладинці 
(без пластикової обкладинки)

• Непотрібний папір (письмовий папір, бланки)

• Пакети з-під напоїв
(пакети з-під молока та соку й інші ємності 
з алюмінієвим і пластиковим покриттям)

• Копіювальний папір

• Залишки шпалер 

• Одноразові підгузки та жіночі 
гігієнічні прокладки

• Телефонні довідники 
(приймаються назад на пошті)

• Використані паперові рушники та серветки

НЕ можна викидати в синій 
контейнер для паперу:

СПОЧАТКУ РОЗРІЗАТИ 
НА ЧАСТИНИ, ПОТІМ 
ВИКИНУТИ!



Зелений контейнер 
для органічних відходів

На користь навколишньому середовищу

• Кухонні відходи (залишки овочів та фруктів 
– також тропічних фруктів і яєчна шкаралупа, 
фільтри для кави та чаю, чайні пакетики з вмістом, 
рослинні харчові відходи)

• Забруднений папір, паперові пакети, 
обгортковий папір, кухонні рушники, 
паперові носові хустки

• Дрібні рослинні відходи з квартири 
або з балкона

• Ковбаса, сир, м'ясо, риба або кістки 
риб чи тварин

• Недопалки та пачки від сигарет
• Мішки-пилозбірники для пилососа
• Підгузки
• Залишки шпалер
• Попіл, сажа або масляна сажа
• Шкіряні та текстильні вироби
• Екскременти тварин
• Будівельна деревина = пункт прийому 

та переробки відходів

Для збирання
органічних
відходів вдома 
та їх зберігання 
в контейнері для 
органічних відходів міська 
адміністрація надає паперові 
пакети для органічних відходів. 

Пакети можна безкоштовно брати 
в магазинах роздрібної торгівлі.

НЕ можна викидати 
в зелений контейнер 
для органічних відходів:



Чорний контейнер для 
несортованих відходів

Правильне сортування. 
Реальна економія грошей.

• Відходи, які не можна викинути в жовтий мішок або 
жовтий контейнер, в синій контейнер для паперу 
або зелений контейнер для органічних відходів, 
викидають в чорний контейнер для несортованих 
відходів. В разі частого неправильного викидання 
сміття стає необхідним придбати за окрему плату 
додаткові контейнери.

• Крім того, в магазинах або в міській адміністрації 
Нюрнберга можна придбати муніципальні мішки 
для сміття, які можна поставити поруч зі сміттєвим 
контейнером. Вони мають бути обов'язково щільно 
закриті, оскільки інакше вони приваблюватимуть щурів 
та паразитів. 

• Крім муніципальних мішків для сміття, жодні інші 
коробки, пластикові пакети тощо, розміщені поруч 
зі сміттєвим контейнером, працівники служби 
з вивезення сміття не забирають.

Проїзд для служби 
з вивезення сміття 
має бути 
вільний, 
щоб уникнути 
додаткових 
витрат

Сміттєвий контейнер річна плата

60 л 140,40 євро

120 л 280,80 євро

240 л 561,60 євро

770 л 1 801,80 євро

1100 л 2 574,00 євро

Сміттєвий мішок 1 шт.

60 л 4,25 євро

Плата
(стан на: травень 2021 р.)

за муніципальні контейнери міста 
Нюрнберга для несортованих відходів 

за муніципальні мішки міста 
Нюрнберга для несортованих 
відходів:

Обсяг сміттєвих контейнерів розраховується 
виходячи з кількості мешканців в житловому 
комплексі.

Плата: https://www.nuernberg.de/internet/
abfallwirtschaft/gebuehren.html#5



Контейнер для збору скла
Пляшки та скляні банки

• Порожні пляшки та банки (в тому числі із «Зеленою 
крапкою»), за які не було внесено заставу в магазині

• Банки з-під варення, пляшки з-під соку, 
пляшки з-під рослинної олії, оцту, соусів

• Одноразові винні пляшки тощо

• Уламки кераміки (наприклад, кахельна плитка 
або порцеляна)

• Порцелянові уламки та вогнетривке скло
(єнське скло, пічне скло тощо)

• Дзеркала та армоване скло = пункт прийому 
та переробки відходів

• Плоске скло (наприклад, віконне скло) 
та багатошарове скло (автомобільне скло) = пункт 
прийому та переробки відходів

• Кришки від банок та кроненпробки
• Лампочки та флуоресцентні трубки = пункт 

прийому та переробки відходів

ПОПЕРЕДНЬО ЗНІМІТЬ ВСІ 
КРИШКИ І ВИКИНЬТЕ В КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ НЕСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ / 
ЖОВТИЙ КОНТЕЙНЕР!

В разі переповнення контейнера для 
збору скла або сильного забруднення 
прилеглої ділянки ви можете напряму 
звернутися до компанії Friedrich 
Hofmann Betriebsgesellschaft mbH 
& Co.KG. телефон: 0800 / 1 00 43 37
(безкоштовно).

НЕ можна викидати 
в контейнер для 
збору скла:

Проблемні відходи
Проблемні відходи становлять велику небезпеку для 
людей, тварин та навколишнього середовища. 

Проблемні відходи токсичні, вогненебезпечні та можуть 
викликати небажані хімічні реакції. Тому їх необхідно 
належним чином утилізувати в мобільному пункті 
прийому небезпечних відходів міської адміністрації 
Нюрнберга. 

Список всіх проблемних відходів, 
а також дати та місця збору 
небезпечних відходів мобільного 
пункту прийому небезпечних 
відходів можна знайти тут.

телефон: 0911 / 2 31 40 97

Банки з-під варення, пляшки з-під соку, 
пляшки з-під рослинної олії, оцту, соусів

переповнення контейнера для 

Проблемні відходи, 
які утилізуються по-іншому:

• Відпрацьована автомобільна олива = повернення 
в магазин

• Батарейки зі знаком утилізації = повернення в магазин
• Рослинні жири та олії = пункт прийому та переробки 

відходів
• Медикаменти = аптека або мобільний пункт прийому 

небезпечних відходів
• Азбест = полігон для захоронення відходів
• Балончики з-під фіксатора для волосся, збитих 

вершків тощо = Жовтий мішок
• Вогнегасники = спеціалізовані компанії
• Контейнери для тонера з копіювальних апаратів 

та принтерів = несортовані відходи
• Електроприлади = пункт прийому та переробки відходів
• Дисперсійні фарби = несортовані відходи
• Лампи розжарювання = несортовані відходи
• Енергозберігаючі лампи = пункт прийому 

та переробки відходів 



Електронні відходи 
та великогабаритне сміття

Ще один спосіб очистити приміщення від мотлоху 
– скористатися послугами пунктів прийому 
та переробки відходів:

ЦЕНТР Am Pferdemarkt 23 тел.: 0911 / 8 01 38 04

ПІВНІЧ Haeberleinstr. 7 тел.: 0911 / 36 76 05

СХІД Kallmünzer Str. 12 тел.: 0911 / 40 31 20

ФІШБАХ Dickensstr. 3 тел.: 0911 / 83 21 38

КАЦВАНГ Strawinskystr. 39 тел.: 09122 / 7 31 73

БОКСДОРФ Würzburger Str. 17 тел.: 0911 / 3 07 15 75

Кожне домогосподарство може 
раз на рік безкоштовно здати 
великогабаритні відходи. 

Тут можна подати заявку 
на вивезення великогабаритного
сміття онлайн: 

Або за телефоном 
0911 / 2 31 25 93

• Проблемні відходи = мобільний пункт прийому 
токсичних відходів

• Будівельні відходи = за невеликої кількості в пункт 
прийому та переробки відходів

• Старі шини легкових автомобілів = повернути дилеру 
або здати в пункті прийому та переробки відходів

• Макулатура та скло
• Сумки, картонні коробки, інструменти та ящики 

з дрібним мотлохом

Раз на рік 
можна здати 
безко-
штовно!

НЕ є
великогабаритним  
сміттям:

Огляд пунктів 
прийому можна 
знайти тут

• Каркаси ліжок, дивани, матраци
• Велосипеди, дитячі коляски
• Коробки, валізи
• Комоди, крісла, стелажі, шафи, стільці, столи
• Пристрої побутової електроніки
• Канцелярське приладдя та дрібна побутова техніка
• Електропобутова техніка наприклад, холодильники, машини 

для сушіння білизни

Важливе зауваження: квартиронаймачі повинні самі 
подавати заявку на приймання великогабаритного сміття 
або самостійно відвезти великогабаритне сміття в пункт 
прийому та переробки відходів та утилізувати його 
належним чином. Розміщення великогабаритних відходів 
на майданчику для сміттєвих контейнерів заборонено. 
Витрати за вивезення спеціального сміття несе весь 
колектив мешканців, якщо винуватець невідомий. Тому, 
якщо ви можете надати інформацію про винуватця 
незаконно залишених великогабаритних відходів, будь 
ласка, повідомте про це письмово до Сервісного центру, 
розташованого поруч з вами.

Дрібні електровідходи (наприклад, електрочайники, праски 
тощо) квартиронаймачі також можуть викидати в контейнери 
для електровідходів (наприклад, в наших Сервісних центрах). 
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