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Приблизно 350 площадок для 
контейнерів 

· Контейнери для скла: 

сортуються за кольором– біле, коричневе та зелене 

скло, наприклад, порожні пляшки з-під соку, вина, 

олії, оцту, соусів або склянки з-під джему, дитячого 

харчування, солоних огірків – бажано без кришок. 

 
Тільки скляна тара! Не для віконного чи 
дзеркального скла, вогнестійкого скла, 
лампочок, кераміки, порцеляни тощо. 

 

· Контейнери для бляшанок: 
біла жерсть (магнетична) або алюміній (не 
магнетичний), наприклад, консервні бляшанки, 
кришки від пляшок та склянок, металеві пробки 
від пляшок, бляшанки з-під фарби, фольга та інші 
вироби з алюмінію. 

 

· Контейнери для вживаного одягу: 
ще придатний до вжитку одяг, столова та постільна 
білизна, придатне до носіння взуття (зв’язане в парі). 
Вкидати у зав’язаних мішках або пакетах. 

 
 

Два пункти прийому шкідливих речовин: 

· Шкідливі речовини: 
наприклад, фарби та лаки, що містять розчинники, 
засоби для виділення плям, засоби для захисту дерева 
та рослин. Об’єм здачі до 10 кг / 10 л 

 
Пункти прийому шкідливих речовин на пунктах 
прийому вторинної сировини в Бьоблінген-Хулб 
та Херренберг-Кайх. 

31 пункт прийому вторинної сировини 

· Пластикові пляшки до 5 літрів, наприклад, з-під 
олії, оцту, миючих та пральних засобів, шампунів, 
гелю для душу 

· Пластикова плівка розміром більша за аркуш DIN 
A4, наприклад, пакети з магазинів, пластикова 
упаковка (для туалетного паперу, підгузків, тощо) 

· Інша пластикова упаковка, наприклад, маленькі 
пакети, стаканчики з-під йогурту, упаковка з-під м’яса 
та фруктів, блістери 

· Пакети для напоїв з-під молока, соку чи інших 
рідин, приправ для супу, пакети з-під чипсів 

· Скло, тільки тара, розсортована за кольором 

· Бляшанки, тільки бляшанки та кришки з магнетичного 
матеріалу 

· Брухт, наприклад, пральні машини, посудомийки, 
плити, велосипеди, каструлі та пательні. 

· Алюміній, наприклад, аерозольні балончики, фольга, 
форми з алюмінію 

· Макулатура та картонаж 

· Акумулятори, тільки домогосподарчого вжитку 

· Будівельне сміття, до 30 л за оплату, наприклад, 
посуд, віконне скло, керамічні горщики, раковини, 
плитка 

· Великогабаритне сміття / деревина, наприклад, 
м’які меблі, шафи, матраци, столи, стільці, полички, 
лижи 

· Брухт електротехніки, наприклад, телевізори, 
холодильники, комп’ютери, мобільні телефони, 
електробритви, фени. Великі електронні вироби та 
енергозберігальні лампи приймаються на 16 
пунктах прийому вторинної сировини. 

· Корок 

· Вживаний одяг, наприклад, ще придатний до 
вжитку одяг, столова та постільна білизна, 
придатне до носіння взуття (зв’язане в парі) 

· Предмети вжитку з пластику 
наприклад, складні ящики, термоси, миски та сита, 
лійки, кошики для білизни, відра 

 
 

Маленький 
довідник про 

відходи 
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Ми 
заберемо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діжка для 
залишкових 
відходів 

 
· Холодний попіл, сміття, недопалки 
· Пилососні мішки 
· Пісок для тварин 
· Забруднена упаковка 
· Лампочки, галогенові лампи 
· Продуктова плівка, душові завіси 
· Діафільми, аудіо- та відео-касети 
· Плюшеві іграшки, м’ячі, ролики, засоби 

для плавання 
· Канцтовари, наприклад, папки для 

паперу, файли, пластикові 
швидкозшивачі, кулькові ручки, етикетки 

· Підгузки 
· Засоби гігієни, наприклад, серветки, 

паперові носові хустинки,паперові 
кухонні рушники, одноразові рушники 

· Ремонтні відходи, наприклад, 
шпалери, кришки унітазів, захисна 
плівка 

· Ліки, перев’язні засоби 
· Порізаний папір 

 
Стоп – це сюди не підходить: 

· Шкідливі речовини, гарячий попіл 
· Скловата та мінеральна вата 

 
Порада: Вивіз великогабаритного 
сміття та брухту 

Великі предмети (наприклад, дивани, 
матраци, шафи) та металобрухт 
(наприклад, пральні та посудомийні 
машини, плити, велосипеди) ми 
вивозимо у зручний для Вас час. 

Діжка для  
біо-відходів 

 
 

· Залишки фруктів та овочів 
· Залишки хліба та хлібобулочних 

виробів 
· Залишки твердої їжі 
· Залишки згнилих продуктів (без 

упаковки) 
· Скошена трава, листя, мох 

· Шкаралупа яєць, картонна упаковка з-

під яєць 
· Спиляне гілля (гілки з діаметром до 

2 см) 
· Домашні рослини 
· Фільтри для кави та чайні пакетики 
· Газетний папір для загортання 

Стоп – це сюди не підходить: 

· Пластикові пакетики 
· Біодеградуючі пластикові пакети 
· Сміття, попіл (також від дерва) 
· Серветки, паперові носові хустинки та 

кухонні рушники 
· Пісок для тварин, пилососні мішки 
· Підгузки, недопалки 
· Кістки 
· Запаковані харчові продукти 
· Земля, пісок 

 
Порада: Паперові мішки 

Для великих обсягів трави та опалого 
листя з огляду на пору року. Паперові 
мішки можна придбати на всіх пунктах 
прийому вторинної сировини за 1,50 
євро. Їх можна виставити для вивозу 
разом з діжкою для біо-відходів. 

Діжка для 
макулатури 

 
 

· Газети, журнали 
· Каталоги, рекламні проспекти (без 

плівки) 
· Шкільні зошити 
· Паперові пакети 
· Книжки без твердих обкладинок 
· Картонаж, гофрований картон, 

коробки 

 
Стоп – це сюди не підходить: 

· Забруднений папер 
· Рекламні проспекти та брошюри 

запаковані в плівку 
· Конверти з повітряними кульками 

· Порізаний папір 
(папір для випічки, фотографії, 
пергаментний папір, тощо) 

· Порізана упаковка (пакети з-
під напоїв, приправ для супу, 
тощо) 

· Папки для паперу 
· Картонна упаковка з-під яєць 
· Шпалери (також не невживані) 
· Засоби гігієни, наприклад, 

серветки, паперові носові 
хустинки,паперові кухонні 
рушники, одноразові рушники 

· Картонний посуд 

Діжка для 
вторинної 
сировини 

 
· Металеві предмети (каструлі, 

пательні, інструменти, тощо) 
· Електротехніку (фени, 

телефони, мобільні апарати, 
тощо), будь ласка викидайте 
у ЧЕРВОНИЙ мішок 

· Високоякісний пластик (складні 
ящики, кошики, миски, відра, 
термоси, лійки, тощо) 

· CD- та DVD-диски без футлярів 
· Вироби з дерева 

(іграшки, дошки для 
нарізання, тощо), 
дерев’яні залишки 

 
 

Стоп – це сюди не підходить: 

· Скло, порцеляна, кераміка, глина 
· Батарейки та акумулятори 
· Шнури та плівки 
· Аудіо- та відео-касети 
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