
ЩО РОБИТИ  
ІЗ СМІТТЯМ?
Сортуйте правильно!



Папір та картон   
синій контейнер

Наприклад, газети та журнали, каталоги,  
брошури, конверти, зошити, коробки,  
картонна тара (спресована), картонні  
коробки з-під яєць, чисті паперові пакети

Вміст контейнера вивозять раз на місяць

Упаковки  жовтий контейнер

Наприклад, упаковки від йогурту, вершків  
і сиру, упаковки від молока та соку, упаковки 
з-під фруктів, овочів, ковбас і м’яса, консервні 
банки, металева фольга і плівки, тюбики,  
поліетиленові пакети, кришки, що закручуються, 
упаковки заморожених продуктів

Вміст контейнерів та жовтих баків вивозять  
раз на місяць, а вміст великих жовтих баків  
вивозять двічі на місяць. 

Органічні відходи   
зелений контейнер

Наприклад, фруктове та овочеве лушпиння, 
зокрема картопляні або бананові шкірки, 
зіпсовані фрукти та овочі (сирі), листя  
салату, чаю або кавова гуща, паперові  
серветки, паперові рушники, невелика  
кількість скошеної трави з газону або  
обрізки кущів, листя, квіти

Вміст контейнера вивозять двічі на місяць



Відходи, що не підлягають утилізації 
  сірий контейнер

Перед утилізацією своїх речей, подумайте про таке: 
Можливо, меблі, які ви хочете викинути, ще мають 
задовільний стан?
Ви можете подарувати своїм меблям у задовільному стані друге 
життя, продавши їх або подарувавши, здавши їх у магазин  
вживаних речей або пожертвувавши благодійним організаціям! 

Скло  поділяються за кольором 
скляної тари

Наприклад, для одноразових скляних пляшок, 
таких як пляшки вина або банки з-під варення 
і консервації

Шкідливі відходи  пункт прийому 
вторинної сировини

Наприклад, батарейки, фарби, лаки, 
пестициди, побутова хімія, люмінесцентні 
лампи, енергозберігаючі лампи,  
електроприлади

Контейнери для використаних батарейок 
також знаходяться в місці їх роздрібного 
продажу. 

Наприклад, прострочені залишки їжі, пил 
після замітання, мішки для пилососа, попіл, 
недопалки, пелюшки, пластирі, предмети 
гігієни, фарфор, лампочки, залишки свічок, 
губки для миття посуду

Вміст контейнерів зазвичай вивозять раз на 
14 днів, а вміст баків вивозять щотижня або 
декілька разів на тиждень.



Більше інформації на сайті www.bonnorange.de/
nachhaltigkeit або за телефоном нашої Консультаційної 
служби з питань відходів: 0228 -555 27 20

Несправні великі електроприлади   
пункт прийому вторинної сировини

Несправні маленькі електроприлади 
 пункт прийому вторинної сировини

Наприклад, мобільні телефони, електробритви, 
тостери, праски, фени, портативні радіо- 
приймачі, радіобудильники, кавоварки

Ці вироби слід здавати в пункти прийому вторинної 
сировини або викидати у червоні контейнери. 
Місце розташування найближчого контейнера  
ви можете знайти на нашому сайті за  
посиланням www.bonnorange.de/standorte.

Великогабаритні відходи 

Побутові відходи, які занадто великі для  
сміттєвого контейнера, можуть бути вивезені 
від ваших дверей без додаткової плати:  
наприклад, шафи та кухонні меблі, столи, 
полиці, стільці, порожні кошики для білизни, 
тумбочки, матраци, каркаси ліжок.

Ви можете дізнатися дати вивезення таких  
предметів за вашою адресою, ознайомившись   
із розкладом вивезення відходів. 

Наприклад, посудомийні машини, пральні 
машини, холодильники, сушарки, плити, 
телевізори, комп’ютери, hi-fi обладнання

Великі побутові електроприлади приймаються 
безкоштовно в пунктах прийому вторинної 
сировини (їх адреси зазначені вище). Ви також 
можете замовити онлайн або за телефоном  
(0228 - 555 27 20) вивезення такого сміття.

https://www.bonnorange.de/nachhaltigkeit
https://www.bonnorange.de/nachhaltigkeit


Пункти прийому вторинної сировини:
 
Пункт прийому вторинної сировини  
Ам Дікобскройц
(На території сміттєпереробного центру, вхід з 
боку вулиці Ам Дікобскройц, ворота 2) 
53121, м. Бонн

Часи роботи: 
З понеділка по п’ятницю: з 8:00 до 17:00  
Субота: вихідний

Пункт прийому вторинної сировини Сюдштрасе
(Вестштрасе, буд. 11, вхід через Сюдштрасе) 
53175, м. Бонн

Часи роботи: 
З понеділка по п’ятницю: з 8:00 до 17:00 
Субота: з 8:00 до 12:00

Зверніть увагу:
Обидва пункти прийому вторинної сировини не 
працюють у неділю, на свято Розенмонтаг, у 
Святий Вечір, на Новий рік та протягом всіх дер-
жавних свят, а у «бабин четвер» вони працюють з 
8:00 до 12:00.



Додаткову інформацію щодо поводження із 
відходами можна отримати в Консультаційній 
службі з питань відходів.

Зателефонуйте нам!

Телефон: 0228 − 555 27 20

Компанія bonnorange AöR 
Вул. Лівелінгсвег, буд. 110 
53119, м. Бонн

www.bonnorange.de

Січень 2022 р. 
 
Надруковано на 100% переробленому папері
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