
Район Ортенау сортує сміття!

Сірий сміттєбак
Побутові відходи

Зелений сміттєбак
Папір

«Жовтий мішок» (Der Gelbe Sack) 
Упаковка з легких матеріалів

Контейнер для скляних відходів
Скло

Кухонні та харчові відходи, які не підлягають 
компостуванню, туалетно-косметичні засоби, пил 
і кімнатне сміття, скляні, порцелянові, керамічні 
друзки, забруднений папір, шпалери, попіл, лампи 
розжарювання тощо (прохання не плутати зі 
світлодіодними, галогеновими та енергоощадними 
лампами)

Встановлені окремі місця для збору біологічних відходів, негабаритного сміття та відходів певних класів небезпеки (лакофарбувальні матеріали,  
прострочені лікарські засоби тощо…). Для утилізації текстильних виробів і корків шукайте спеціальні контейнери в містах і територіальних громадах. 
До того ж є можливість самостійно здавати сміття майже будь-якого типу, звернувшись до сортувальних центрів і сміттєпереробних заводів району.

Будь-які відходи паперово-картонної продукції (як зі 
спеціальною позначкою про призначення для збору 
або вторинної переробки — «Der Grüne Punkt», так 
і без неї). Наприклад, картонні коробки, паперові 
пакети, пакувальний і подарунковий папір, папір 
для письма та друку, газети, журнали, брошури, 
книжки, шкільні зошити тощо.

Державне підприємство з питань поводження з відходами районної адміністрації Ортенау
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Наприклад, стретч-плівка, пластикові пакети, блістерні 
упаковки, бляшані банки з-під консервів і напоїв, 
порожні аерозольні балончики, гвинтові ковпачки, 
алюмінієві кришки, форми з алюмінієвої фольги 
та сама фольга, пластикові пляшки та контейнери, 
ємності для молочних продуктів, упаковка з 
полістиролу, тетрапаки для молока та напоїв тощо. 
Викидайте тільки ретельно спорожнену й очищену 
упаковку.

Будь-які одноразові пляшки та склянки. Викидайте 
тільки ретельно спорожнену тару, без кришок. Не 
забувайте додатково розподілити за кольором скла.  
Є окремі контейнери для виробів із прозорого 
(білого), зеленого та коричневого скла. Пляшки зі 
скла синього й іншого кольору викидають разом із 
зеленим склом. Заборонено викидати в контейнери 
для скляних відходів чи навіть залишати поряд із ними 
керамічні, порцелянові й інші (нескляні) вироби.
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