Ukrainisch

umwelt.graz.at/abfalltrennblatt

Tel.: 0316 872-4388 | umwelt.graz.at

ПАПІР

СКЛОТАРА

ЛЕГКА ТАРА

МЕТАЛЕВА ТАРА

ВТОРИННИЙ ТЕКСТИЛЬ

БІОВІДХОДИ
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Будь-яка тара із
паперу та картону,
а також папір та картон,
що не є тарою,
напр.
газети, журнали,
проспекти, каталоги,
книги, зошити, конверти,
папки, папір офісний та
для письма,
чистий папір із дому,
коробки (складені)
Не дозволяється
папір із пластиковим
покриттям, брудний
папір, картонна упаковка
від напоїв, фотографії,
шпалери

Будь-яка скляна тара,
розділена на біле та
кольорове скло,
напр.
пляшки та склянки для
продуктів харчування,
напоїв,
косметики, ліків
Не дозволяється
Лампи розжарювання,
люмінесцентні лампи,
енергозберігаючі лампи,
керамічні варильні
поверхні,
дзеркало, віконне скло,
кришталь,
скляний посуд,
фаянс, порцеляна,
вази,
вітрове скло

Будь-яка тара із
пластику та композиту,
текстилю, кераміки,
пінополістиролу, дерева
та матеріалів на
біологічній основі,
напр.
пляшки, горщики від
йогурту,
плівка, мішки,
вакуумна упаковка,
упаковка для
заморожування,
картонна упаковка від
напоїв,
блістерна упаковка,
одноразовий посуд
Не дозволяється
вироби із пластику,
напр. іграшки, покриття
для підлоги, труби,
горщики для квітів,
побутові товари

Будь-яка тара
із металу
напр.
бляшанки від напоїв,
бляшанки від консерви,
бляшанки від корму для
тварин,
бляшанки від фарби та
лаку,
металеві тюбики,
металеві кришки,
кришки-плівки,
гвинтові кришки,
алюмінієві капсули від
кави
Не дозволяється
інструменти,
дроти, цвяхи,
велосипедні деталі,
частини кузова та
двигуна,
побутові товари із
металу,
сушильні стійки

УСІ ВИДИ УПАКОВКИ ЗБИРАТИ БЕЗ ЇХ ВМІСТУ!

Чистий та придатний для
носіння одяг,
непошкоджені сумки та
пояси, столова та
постільна білизна,
занавіски, придатне для
носіння взуття (зв’язане
попарно)
Не дозволяється
Пошкоджений одяг,
брудний, мокрий
текстиль, лижне взуття,
ковзани, скейт-борди,
гумові чоботи, ганчірки
для прибирання та
відходи від шиття,
килими, іграшки, м’які
іграшки

Відходи овочів та
фруктів,
сухі продукти
харчування,
тверді залишки їжі,
яєчна шкаралупа,
зрізані квіти, вазони,
заварка кави та чаю із
паперовим фільтром,
скошена трава, листя та
гілки
Не дозволяється
пластикові пакети,
пакети із біопластику,
кістки,
мішки від порохотяга,
підгузки,
попіл,
котячий туалет та послід
малих тварин,
рідкі залишки їжі, напр.
супи, соуси, олії,
маринад

Попіл (холодний),
горщики для квітів, щітки,
гігієнічні прокладки, відра
із пластику та металу,
дзеркало, посуд, віконне
скло, лампи
розжарювання, сміття,
послід малих тварин,
котячий туалет, дрібні
метали, інструменти,
кістки, шкіра, брудний
папір, іграшки, мішки від
порохотяга, шпалери,
підгузки, пошкоджений
одяг та взуття, брудний,
мокрий текстиль, ганчірки
для прибирання, відходи
від шиття

Не дозволяється
Біологічні відходи,
будівельне сміття,
батарейки,
старі електроприлади,
енергозберігаючі лампи,
люмінесцентні лампи,
проблемні матеріали,
одноразовий посуд,
тара, придатні до
використання вторинні
текстильні матеріали
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СТАРІ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ ТА
БАТАРЕЙКИ

Великі електроприлади,
напр. пральні машини, сушарки,
електричні плити, посудомийні
машини
Дрібні електроприлади,
напр. кавомашини, блендери,
фотоапарати, DVD-пристрої, ПК та
комплектуючі, мобільні телефони,
CD-плеєри
Дрібні електроприлади
Пристрої охолодження,
газорозрядні лампи та
напр. кондиціонери, холодильники
батарейки
та морозильні камери
можна також здавати разом із
проблемними матеріалами
Прилади з екраном,
напр. телевізори, ноутбуки,
Відпрацьовані харчова олія та комп’ютерні та інші монітори
жир
Газорозрядні лампи,
не належать до проблемних
напр. енергозберігаючі лампи,
матеріалів, проте їх необхідно
люмінесцентні лампи
сортувати та здавати окремо, напр.
Батарейки,
свинячий смалець, олія від
напр. батарейки пристроїв, кнопкові
консервованих страв, олія для
батарейки, акумулятори
смаження
сюди належать небезпечні
відходи, які зазвичай бувають у
приватних домогосподарствах,
напр. моторне мастило,
мастильна олива, фарби, клей,
токсичні речовини, розчинники,
газові балони, вогнегасники,
медикаменти, хімічні речовини

Можна здавати безкоштовно
Можна здавати безкоштовно
Підприємство із переробки відходів
Холдинг Грац (Holding Graz Abfallwirtschaft)
 Центр вторинної переробки 2
(Recyclingcenter 2)
 Мобільний пункт приймання
токсичних відходів
(Giftmüllexpress)
 Стаціонарні пункти приймання
проблемних матеріалів

 Центр вторинної переробки 2
(Recyclingcenter 2) Підприємства
із переробки відходів Холдинг
Грац (Holding Graz Abfallwirtschaft)
 Продавцям із торговою площею
понад 150 м² тільки за умови
придбання рівноцінного приладу,
батарейки – у будь-якому
випадку!

ВЕЛИКОГАБАРИТНІ ВІДХОДИ

Tel.: 0316 872-4388 | umwelt.graz.at
ЗЕЛЕНІ ВІДХОДИ

сюди належать відходи, які через їх напр. обрізані гілки з дерев, кущів,
розмір або вагу не можуть бути
скошена трава
зібрані у контейнері залишкового
сміття,
Плата за здавання відходів до
напр. меблі, велосипеди, килими,
200 кг – 5 євро
матраци, сушильні стійки,
Більша кількість – відповідно до
вмивальники
тарифу
Підприємство із переробки відходів
Плата за здавання відходів до
Холдинг Грац (Holding Graz 200 кг – 5 євро
Abfallwirtschaft)
Більша кількість – відповідно до Центр вторинної переробки 1
тарифу
(Recyclingcenter 1)
Підприємство із переробки відходів
Вивезення відходів
Холдинг Грац (Holding Graz Abfallwirtschaft)
 Вивезення відходів у
Центр вторинної переробки 1
контейнерах:
(Recyclingcenter 1)
Підприємство із переробки
відходів Холдинг Грац (Holding
Вивезення відходів
Graz - Abfallwirtschaft)
Телефон
для довідок: 0316 887 Вивезення відходів у
7272
контейнерах:
Підприємство із переробки
 Вантажним автомобілем
відходів Холдинг Грац (Holding
(700 кг)
Graz - Abfallwirtschaft)
Підприємство із переробки
Телефон для довідок: 0316 887відходів Холдинг Грац (Holding
7272
Graz - Abfallwirtschaft)
Телефон для довідок: 0316 8877272

ПРОХАННЯ НЕ СКЛАДАТИ ВІДХОДИ ПОРУЧ ІЗ МІСЦЯМИ ЇХ ЗБОРУ!

ЦЕНТРИ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ

Підприємство із переробки відходів
Холдинг Грац (Holding Graz Abfallwirtschaft)
8020 Грац, Штурцгассе, 8
Графік роботи
понеділок - п’ятниця
з 7°° до 17°° год.
у суботу, неділю та святкові дні з
8°° до 18°° год.
Центр вторинної переробки 1
(Recyclingcenter 1)
Плата за здавання відходів до
200 кг – 5 євро
Більша кількість – відповідно до
тарифу
 великогабаритне сміття
 зелені відходи
 вторинна сировина, напр.
метал, скло, деревина
 будівельне сміття
 автомобільні шини
Центр вторинної переробки 2
(Recyclingcenter 2)
Можна здавати безкоштовно





проблемні матеріали
старі електроприлади / батарейки
електричні кабелі
тара, напр.
паперова, металева, скляна та
легка тара
 папір
 вторинні текстильні матеріали
Скористатися послугами можуть усі
особи, домогосподарство/нерухомість
яких підключено до системи вивезення
відходів міста Грац.

