
сухі відходи

 • Пластмаси

 • Пластикова тара

 • метали

 • Текстиль  (шматочки 

тканин одяг який вже 

порвался)

 • скло (тара)

   або в передбачених

   скляна тара

 • Папір

   якщо немає в наявності

   урни для паперу

Зелений контейнер/мішок Сіра урна/мішок

Поділ відходів в домогосподарствах в районі Нойнкірхен

контейнер для компоступапір

Залишки/вологі відходи 

 • сильно забруднений,

    жирний папір від сиру або 

ковбаси 

 • сміття

 • Залишки м'яса, кістки,

 • Мішки для пилососів

 • Котячий туалет

 • Одноразові підгузки

 • Засоби гігієни, гігієнічний 

папір

 • Собачий послід/кал

 • недопалки, сигаретний 

попіл

 • вугілля, зола (холодна)

 • Паперові серветки 

• Газети, журнали
• Брошури
•  Книги,  телефонні  довідники,
блокноти
• Картон і картонна тара
 • сердинки  папірових 
кухонних рулонів або 
туалетного папіру

що НЕ можна кидати в урну         
для паперу

 • брудний папір
 • мокрий папір
    (одноразові рушники,
     серветки,..)
 • вощений папір (упаковка
    Ковбаси, сиру,...)
 • Шпалери (вживані та нові)
 • Папка для файлів з                  
металевою планкою
 • вощений папір, масляний      
папір, етикетки

з кухні та побуту

 (без поліетиленового пакета)

 • Залишки їжі

 • Фруктово-овочеві відходи

 • Заварювання кави/чаю, 

включаючи фільтр і пакет

    (Без кавових капсул)

 • прострочені продукти 

харчування

    • Яєчна шкаралупа, пір'я

    • Деревна зола холодна

    • шкіра з  бананів

      фрукти і горіхи

 З саду та зеленої зони 

 • стрижки дерев, скошені

   кущі, трава

 • Бур'яни, впалі фрукти, овочі

 • Листя, гілки, стебла

 • рослини, квіти

 • Грунт / земля 

    (малі кількості)

AWV

Neunkirchen

AWV

Neunkirchen

побутова техніка

Дрібна побутова техніка 

(тостер, ...)

 Велика побутова техніка 

(сушильні машини,...) 

охолоджувальні пристрої

 екранні пристрої

 батареї

 Li-ion батареї

 свинцево-кислотні акумулятори

 газорозрядні лампи

Пункти прийому

 

 - померли домашні 

тварини

 - відходи тваринного 

походження

 - розбився/помер 

 дикі тварини

 - Залишки диких тварин з 

метою споживання лише в

попередньо оплачених 

мішках мисливського 

товариства Нижньої 

Австрії

використаний текстиль

 (упаковано і заблоковано)

 - носимий одяг

 - постільна білизна,

   столова білизна

   & побутовий текстиль

   взуття (пара)

 - пояси, шапки, шарфи,

   сумочки

Контейнер для збору 

N  Ö  LI   (використоване 

масло)

(для використаного жиру 

для кулінарної олії)

NÖLI (3 літри) доступний 

безкоштовно від WSZ та 

деяких муніципалітетів.  

Повні NÖLI можна 

обміняти на чисті 

контейнери в пунктах 

збору!

проблемні речовини

 Лаки, розчинники, 

агресивні чистячі засоби, 

хімікати тощо можна 

здавати безпосередньо 

до WSZ (запалювання 

змінним струмом)

Пляшкове скло та 

пакувальне скло

 • Скляні пляшки

 • Скляні банки

    (банки для маринованих 

огірків-

    банки для варення,...)

    сортувати за кольором 

великогабаритні 

відходи

 Предмети, які настільки 

великі, що не 

поміщаються у відро для 

сміття,

 такі як меблі, матраци 

тощо можна здати в WSZ.

Центр Вартості Речовин
Спілка  мисливців в муніципалітеті Trennleitfaden WSZ
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