
Інші види відходів 

НЕВЕЛИКІ ЕЛЕКТРОННІ ВИРОБИ ТА 
БАТАРЕЙКИ

СТАРІ СКЛЯНІ 
ВИРОБИ

НЕБЕЗПЕЧНІ
РЕЧОВИНИ

Невеликі електронні вироби 
і батарейки можна здавати 
до пунктів приймання 
вторинної сировини або до 
магазину.

Не всі відходи можна 
викидати у побутові 
контейнери. Це стосується, 
серед іншого, таких видів 
відходів:

Небезпечні речовини 
можна безкоштовно здати 
до пересувного пункту 
приймання небезпечних 
відходів. Години роботи 
можна знайти онлайн.

Пляшки і банки потрібно 
розділяти за кольорами та 
викидати до контейнеру для 
старих скляних виробів. 

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe 
Werner-von-Siemens-Str. 2–6 
Gebäude-Nr.: 5110 
76646 Bruchsal

kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung

Ця та інші мови доступні
на сайті

Обслуговування клієнтів

0800 2 9820 20

www.awb-landkreis-karlsruhe.de/ 
getrenntsammlung

Як правильно 
викидати відходи 

Éliminer les déchets correctement

Eliminar correctamente los residuos

Estos y otros idiomas disponibles

Queste e altre lingue disponibili

Acestea și alte limbi disponibile

Как правильно выбрасывать отходы

Atıkların doğru imha edilmesi

Correct waste disposal

التخلص من القاممة بشكل صحيح

Cette langue et d'autres disponibles

Dostępne są te i inne języki

Доступны эти и другие языки

Bu ve diğer diller mevcuttur

هذه وغريها من اللغات املتاحة

These and other Languages available

Diese und weitere Sprachen verfügbar

Abfall richtig entsorgen

Kundenservice // Customer service // Service clientèle // 
Müşteri hizmetleri // Обслуживание клиентов //  
Servicio al cliente // ءافرحلا ةحلصم
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ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

Рослинні відходи

Харчові відходи

Викидайте харчові 
продукти без упаковки 

Кавові фільтри, 
пакетики від чаю

ВТОРИННА СИРОВИНА

Метали

Пластмасова 
упаковка 

Старий папір і 
картон

Картонна упаковка
для напоїв

Дерев'яні вироби

Пластмасові 
вибори 

ІНШІ ВІДХОДИ

Сигарети

Розбиті речі 

НосовичкиГігієнічні вироби

Сміття від 
прибирання

Підгузки, 
памперси

Пилососні мішки 
для сміття
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Яєчна шкарлупа, 
молочні продукти

Відходи овочів та 
фруктів 

Кістки

Bioabfall // Organic waste // Les déchets  
biodégradables // Biyo atıklar // Биомусор // 
Residuo orgánico // النفايات العضوية

Wertstoffe // Recyclable materials // Recyclables // 
Geri dönüştürülebilir malzemeler // Вторсырье // 
Reciclables // قابلة إلعادة التدوير

Restmüll // Residual waste // Déchets résiduels // 
Evsel atık // Остаточный мусор //
Desechos residuales // املخلفات


