Мобільні пункти збору

Інші типи відходів

прилади з домогосподарств (наприклад,
холодильники), які мають хоча б одне ребро
довше 50 сантиметрів, після письмового
замовлення вивозяться з дому на платній
основі. При цьому безкоштовно вивозяться
дрібні відпрацьовані електроприлади (окрім
світлодіодних і енергозберігаючих ламп,
люмінесцентних ламп).

Негабаритні відходи / використана деревина

Соціальна мобільна служба

До них відносяться меблі та їхні частини,
шпалери, покриття для підлоги, матраци,
валізи, пружинні ліжка, жалюзі, спортивне
знаряддя, велосипеди, великі іграшки. Сюди не
відносяться відпрацьовані транспортні засоби,
їхні частини, приладдя, шини, будівельні
відходи (наприклад, двері, вікна, санітарнотехнічні прилади).
Кожне домогосподарство може раз на
півроку безкоштовно здати у міському пункті
прийому вторинної сировини до чотирьох
кубічних метрів негабаритних відходів або
замовити у письмовій формі платний вивіз
таких відходів з дому.

Добре збережені прилади у робочому стані,
а також предмети широкого вжитку соціальна
мобільна служба безкоштовно забирає після
консультації та передає соціально нужденним.
Інша можливість — ринок обміну та
дарунків, якій можна знайти в Інтернеті за
адресою www.dresden.abfallspiegel.de Там
можна безкоштовно розміщувати пропозиції
та приватні оголошення.

Двічі на рік у житловому секторі проводиться
збір шкідливих речовин. Для винесених
різдвяних ялинок встановлені «стаціонарні
контейнери».

До них відносяться рідкі фарби, лаки, воднодисперсійний та безводний клей, залишки
розчинників, хімікати, засоби захисту рослин
і пестициди, аерозольні балончики із
залишками, відходи із вмістом масла та жиру,
акумуляторні батареї, відпрацьовані масла
та стартерні акумуляторні батареї. У міських
пунктах прийому вторинної сировини можна
здавати не більше 25 літрів шкідливих речовин
(крім міських районів Ляйбен і Лошвиц).
Будь ласка, зауважте: залишайте шкідливі
речовини в оригінальній тарі та не змішуйте їх.
Зрізані рослинні відходи та обрізані дерева
У великій кількості їх приймають за плату
пункти прийому вторинної сировини та
приймальні пункти для зелених відходів у
населених пунктах.
Будь ласка, зауважте: обрізані дерева
(стовбури дерев, гілки) приймаються тільки
довжиною до одного метра та діаметром не
більше 20 сантиметрів.
електричні

Утилізація відходів у домашніх господарствах
Вказівки з належного збору та утилізації
Шановні мешканці!

Довідник з відходів

У цьому інформаційному листі наведені
вказівки з належної та економічної утилізації
ваших відходів. При цьому першочерговим
завданням має бути уникнення відходів у
максимальній степені. Допоможемо разом
зберегти наші природні ресурси. У вас є
питання? Ми завжди до ваших послуг.

Кожного року у грудні видається «Довідник з
відходів». У ньому можна знайти всю необхідну
інформацію про збір та облік побутових
відходів.

Інформація й довідки

Шкідливі речовини

Відпрацьовані
прилади

Столиця землі місто Дрезден
Відомство з міського озеленення та
використання відходів

та

електронні

Ці прилади приймаються у пунктах прийому
вторинної сировини безкоштовно. Великі

Контактна інформація
Видавник
Столиця землі місто Дрезден
Відомство з міського озеленення та використання відходів
Відділ використання відходів/прибирання міста
Телефон 		
(03 51) 4 88 96 33
Факс 		
(03 51) 4 88 96 03
Ел. пошта 		
abfallberatung@dresden.de
Відомство з роботи з пресою, громадськістю та протокольними
заходами
Телефон		
(03 51) 4 88 23 90
Факс 		
(03 51) 4 88 22 38
Ел. пошта		
presse@dresden.de
Абонентська скриня 12 00 20
01001 Дрезден
www.dresden.de
Центральна телефонна лінія 115 — ми любимо питання
Березень 2022 року
Електронні документи із кваліфікованим цифровим підписом
можна подавати за допомогою форми. Крім того, є можливість
відправляти електронні листи до столиці землі міста Дрезден з
кодуванням за допомогою S/MIME-сертифіката або відправляти
захищені електронні листи поштою DE-Mail. Більше інформації про
це міститься за адресою www.dresden.de/kontakt.
Цей інформаційний матеріал є частиною роботи с громадськістю
столиці землі міста Дрезден. Його не можна використовувати з
метою передвиборної агітації. Але партії можуть використовувати
цей матеріал для інформування своїх членів.
www.dresden.de/abfall

Відомство з міського озеленення та
використання відходів
Відділення використання відходів /
муніципального прибирання
Департамент консультування з відходів /
роботи з громадськістю
вул. Grunauer Straße 2 (6-й поверх, кімната
W 511)
Години прийому, департамент
консультування з відходів:
Понеділок, середа, п’ятниця: 8:00 – 12:00
Вівторок, четвер: 8:00 – 17:00
Телефон для довідок: (03 51) 4 88 96 33
Ел. пошта: abfallberatung@dresden.de
Поштова адреса:
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Abteilung Abfallwirtschaft/Stadtreinigung
Абонентська скриня 12 00 20
01001 Дрезден

Інтернет
За адресою www.dresden.de/abfall можна
знайти все про утилізацію відходів у Дрездені.

Можливості утилізації
Збирайте свої відходи окремо, за типом
відходів. При цьому вам доступні такі
можливості утилізації:
Місця встановлення сміттєвих контейнерів
біля будинку
У контейнерах біля вашого житлового будинку
окремо збираються залишкові відходи,
органічні відходи, легкі упаковки і частково
макулатура.
Місця встановлення
вторинної сировини

контейнерів

для

Для збирання відходів скла, паперу, картону
та картонних виробів, а також газет та іншої
друкованої продукції в вашому житловому
районі відведені спеціальні місця встановлення
(див. внутрішні сторінки).
Міські пункти прийому вторинної сировини
У пунктах прийому вторинної сировини ви
можете здавати зокрема: негабаритні відходи,
пластикові відходи та шкідливі речовини,
відпрацьовані електричні та електронні
прилади.
Крім того, працюють приймальні пункти для
зелених і деревних відходів.

Що має потрапляти до кожного сміттєвого контейнера?

Що має потрапляти до кожного
контейнера для вторинної сировини?

Місця встановлення біля житлового будинку

Місця встановлення у житловому районі

Контейнер для
залишкових відходів
	Зметене сміття, мішки для пилососа
	М’ясні, рибні, ковбасні залишки,
кістки
	Послід дрібних тварин і собак,
мінеральна засипка з кліток або
котячих туалетів
	Лампи розжарювання
	Попіл (без залишків вугілля),
недопалки та попіл від цигарок
	Іграшки, олівці, ялинкові прикраси
	Залишки шпалер і килимових
покриттів
	Використані ганчірки для чищення,
губки, щітки
	Віконне та дзеркальне скло, кераміка,
глиняний посуд (а також черепки)
	Предмети особистої гігієни, ватні
палички, вата
	Памперси
Брудна побутова білизна
	Пошкоджений та зношений одяг
(наприклад, жіночі панчохи, взуття)
	Залишки воску й свічок
	Сильно забруднені або не повністю
спорожнені упаковки
	Залишки ліків
	Вологи серветки
	Одноразовий посуд, одноразові
столові прибори, одноразові бритви

Не можна поміщати:
	Макулатура, картон
	Скляні пляшки
	Відходи із вмістом шкідливих речовин
(рідкі фарби / лаки / розчинники,
масла, хімікати, акумуляторні батареї)
	Відпрацьовані електричні та
електронні прилади
	Предмети широкого вжитку у
робочому стані
	Негабаритні відходи, використана
деревина, корки
	Диски CD / DVD
	Будівельні відходи
	Побутовий металолом, великі
металеві деталі
	Світлодіодні та енергозберігаючі лампи
	Люмінесцентні лампи

Контейнер для
органічних відходів
	Залишки овочів і фруктів (у тому
числі цитрусових)
	Прострочені або зіпсовані харчові
продукти (фрукти, овочі, хлібобулочні
вироби, залишки їжі)
	Чайні пакетики, кавові фільтри,
кавова гуща
	Квіткові букети, кімнатні рослини
(без горщиків), невеличкі кількості
ґрунту для квітів
	Зелені відходи з домогосподарств
і присадибних ділянок (листя,
скошена трава, подрібнені обрізки
кущів і дерев, бур’яни)
	Органічна засипка для дрібних
домашніх тварин (сіно, солома,
деревна тирса)
	Інші побутові відходи, придатні для
компостування (паперові рушники,
паперові серветки, пергамент,
обгортковий папір без покриття)
Порада: здатний до абсорбції папір
(наприклад, газета) зв’язує вологу, тому
зменшує запахи та замерзання відходів
взимку.

Не можна поміщати:
	Пластикові пакети або сумки (в тому
числі біопластикові пакети, які не
компостуються)
	Упаковки з металу та пластика
	Мінеральна засипка (не можна,
навіть якщо вона біологічно
розкладається)
	Мішки для пилососа
	Памперси
	Целюлозні носові хустки

Жовтий контейнер /
жовтий мішок
	Пластикові продажні упаковки,
наприклад, стаканчики (для йогурту,
пудингу, вершків, маргарину тощо),
пляшки (для гігієнічних засобів,
миючих засобів, стирального
порошку тощо), плівка (наприклад,
плівкові упаковки ковбаси й м’яса,
пакети, поліетиленові сумки)
	Спінені матеріали (наприклад,
полістирольні лотки для м’яса,
овочів, фруктів, упаковки для дрібних
електричних / електронних приладів)
	Металеві упаковки (наприклад, банки
від напоїв, консервні банки,
алюмінієві плівки / тарілки, кришки,
порожні аерозольні балончики)
	Продажні упаковки з композитних
матеріалів (наприклад, картонні
коробки для напоїв, молока або соку)
	Вакуумні упаковки
(наприклад, для кави)

Синій контейнер
	Газети й журнали (не зв’язані)
	Книги (без шкіряної палітурки)
	Зошити
	Письмовий папір, конверти
Каталоги й проспекти
	Упаковки з тонкого або щільного
картону
	Зім’ятий папір (чистий)
Упаковки з паперу
	Обгортковий папір
 орада: будь ласка, розплющте та
П
подрібніть великі упаковки.

	Предмети широкого вжитку з
пластика / спіненого матеріалу або
з композитних матеріалів, які не є
упаковкою (наприклад, відра, миски,
іграшки, облицювання для стін і стелі,
диски CD / DVD)
	Газети / журнали, картон, папір
	Скло
	не спорожнені аерозольні балончики
	Балончики з монтажною
поліуретановою піною

	Газети й журнали (не зв’язані)
	Книги (без шкіряної палітурки)
	Зошити
	Письмовий папір, конверти
	Каталоги й проспекти

Не можна поміщати:

	Залишки шпалер
	Целюлозні носові хустки
	Целюлозні кухонні рушники
	Упаковки з композитних матеріалів
(наприклад, картонні коробки для
напоїв)
	Забруднений папір і картон (наприклад,
картонні коробки від піци)
	Папір з покриттям (наприклад, папір
для випічки або пергамент для
бутербродів)
	Фотографії

	Порожня скляна продажна тара
(наприклад, пляшки від вина,
соку, масла, оцту та соусів, скляні
консервні банки)

Картон / зім’ятий папір Не можна поміщати:

Порада: будь ласка, розплющте та
подрібніть великі упаковки.

Не можна поміщати:

Відходи скла


Порада:
будь-ласка, викидайте окремо
за кольором (білий, коричневий,
зелений). Пляшки або скляні банки
інших кольорів складаються разом із
зеленим склом.

	Упаковки з тонкого або щільного
картону
	Зім’ятий папір (чистий)
	Упаковки з паперу
	Обгортковий папір

 орада: жовті мішки можна отримати
П
в адміністрації міського району /
населеного пункту, від вповноваженої
компанії з переробки відходів, а
також у будь-якому пункті прийому
вторинної сировини, вповноваженому
адміністрацією міста.

Не можна поміщати:

Газети / журнали

	Залишки шпалер
	Целюлозні носові хустки
	Целюлозні кухонні рушники
	Упаковки з композитних матеріалів
(наприклад, картонні коробки для
напоїв)
	Забруднений папір і картон
(наприклад, картонні коробки від
піци)
	Папір з покриттям (наприклад, папір
для випічки або пергамент для
бутербродів)
	Фотографії

	Криштальне скло (наприклад, бокали
для вина, пляшки для духів)
	Лампи розжарювання та
енергозберігаючі лампи
	Люмінесцентні лампи
	Листове скло (наприклад,
дзеркальне та віконне скло)
	Вогнетривке скло (наприклад,
чайний посуд, лабораторне скло)
	Абажури
	Склянки
	Побутові предмети зі скла
(наприклад, кухлі, миски, глечики)
	Порцеляна, кераміка, фаянс
	Кришки (метал або пластик)

Будь ласка, під час використання контейнера для
вторинної сировини зауважте:
	Не складайте ніяких відходів на контейнери для вторинної сировини та біля них.
	Користуйтеся контейнером лише у відведений час для викидання.
	Використання комерційними підприємствами заборонено.
З міркувань економії місця перелік є неповним.

