
 

Сортуйте відходи правильно 

ЗАЛИШКОВІ ВІДХОДИ 

Відходи, які не підлягають 

переробці 

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ: 

- мішки для пилососів, вуличне 

сміття, попіл, недопалки 

- підстилка для котів/дрібних тварин 

- пелюшки, гігієнічний папір 

- засохлі фарби -> запаковані в 

пакети 

- брудний або крейдований папір, 

вощений папір 

- малярська плівка, залишки килимів, 

шпалер 

ЦЕ НЕ МОЖНА СЮДИ ВИКИДАТИ: 

- металева, скляна та пластикова тара 

- дрібні електроприлади, 

великогабаритне сміття, 

металобрухт та будівельне сміття 

- небезпечні відходи, такі як 

люмінесцентні лампи, 

енергозберігаючі лампи, лаки, 

розчинники, батареї та акумулятори 

- упаковка для молока та напоїв 

(Тетрапак), стакани для вершків та 

йогуртів 

- старий одяг в хорошому стані 

ПАПІР 

Папір та картон, паперова 

упаковка 

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ: 

- Газети, каталоги 

- листи, конверти 

- бланки, папір для комп'ютера 

- зошити, книги без палітурок 

- картонні коробки, пакувальний папір 

- чисті паперові пакети 

- паперова упаковка 

ЦЕ НЕ МОЖНА СЮДИ ВИКИДАТИ: 

- брудний або крейдований папір 

- вощений папір 

- самоклеючі плівки 

- упаковка для молока або напоїв 

(Тетрапак), стакани для вершків 

та йогуртів 

- залишки шпалер 

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ 

Залишки їжі (сирі та варені) та 

садові відходи 

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ: 

- залишки овочів, салатів і фруктів 

- залишки м'яса та риби 

- шкірка картоплі, яєць, фруктів та 

шкаралупа горіхів 

- (черствий) хліб та хлібобулочні 

вироби 

- кавова гуща, кавові 

фільтри/капсули 

- квіти й рослини 

- листя, трава, обрізки дерев і кущів 

- невелика кількість газети для 

вбирання вологи 

ЦЕ НЕ МОЖНА СЮДИ ВИКИДАТИ: 

- пластикові пакети, біорозкладні 

пластикові пакети 

- скло 

- гігієнічний папір, пелюшки 

- попіль 

- підстилка для котів і дрібних тварин 

- ялинки 

- зрізані дерева/кущі, а також каміння 

та щебінь - > передача на пункт 

збору вторсировини 

СТАРИЙ ОДЯГ 

Одяг і взуття упаковані в 

поліетиленові пакети 

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ: 

- жіночий, чоловічий та дитячий одяг 

- чисте взуття в хорошому стані 

- шапки, рукавички 

- домашній текстиль (скатертини, 

рушники та ін.) 

- штори, фіранки 

- постільна білизна 

- перини 

ЦЕ НЕ МОЖНА СЮДИ ВИКИДАТИ: 

- брудні або вологі тканини 

- лижні черевики, ковзани, гумові 

черевики, ролики 

- брудне, розпароване або 

зіпсоване взуття 

- залишки тканини та вовни, 

обрізки текстилю 

- сміття чи будь-які відходи 

УПАКОВКА 

Пластикова, скляна та 

металева упаковка 

ДО НИХ НАЛЕЖАТЬ: 

скло (біле, коричневе, зелене); скло 

іншого кольору, наприклад, синє, 

червоне, чорне належить до зеленого 

скла. 

пластикова упаковка напр. картонна 

упаковка для напоїв, пластикова 

упаковка, одноразові пляшки, 

одноразові стакани, пінопласт, 

пакувальні плівки 

банки/алюміній напр. алюмінієва 

фольга, 

алюміній, аерозольні балончики, 

корончаті кришки, гвинтові кришки для 

пляшок і банок, жерсть, консервна 

тара 

Порада: 

Віддавайте перевагу напоям у 

багаторазових пляшках, які можна 

повернути. 

ПУНКТ ЗБОРУ ВТОРСИРОВИНИ 

Безкоштовний збір 

великогабаритного сміття, 

проблемних матеріалів та зеленого 

побутового сміття в обмеженій 

кількості. 

Наприклад, велосипеди, предмети 

меблів, електроприлади, матраци, 

лижі, лампи, килими, лійки, каструлі, 

сани, намети, зрізані дерева/кущі 

(довжиною 1,50 м), каміння та 

будівельне сміття 

Те, що добре збереглося, можна 

здати на склади переробки в пунктах 

збору для залу 2 або безпосередньо в 

залі 2, вулиця Петер-Андерс-Штрассе 

15, 81245 Мюнхен-Пазінг. 

проблемні відходи, наприклад: 

засоби для чищення, засоби 

догляду/розчинники, лаки, клеї, засоби 

для просочування, пестициди, отруйні 

речовини 

Порада: 

Більші обсяги приймаються в пунктах 

збору вторсировини Plus у районах 

Фрайманн та Лангвід за окрему плату. 

Компанія з утилізації відходів у 
Мюнхені 
Ваші відходи - наша відповідальність 

www.awm-muenchen.de 

http://www.awm-muenchen.de/


  

Поради та інформація для кращого сортування ... 

... для сірого контейнера для залишкових відходів 

Якщо у Вас недостатньо місця у контейнері для залишкових відходів, 

Ви можете придбати сірі мішки для сміття ємністю 70 літрів за 8 євро 

у всіх центрах збору вторсировини та в інформаційному центрі 

утилізації відходів AWM (розрахунок лише банківською карткою) та в 

міському інформаційному центрі в ратуші на Марієнплац (тільки 

готівкою). Вивіз сміття входить у вартість. 

... для синього контейнера 

Будь ласка, розберіть або складіть великі коробки. 

... для коричневого контейнера для органічних відходів 

Будь ласка, не використовуйте пластикові пакети, а також 

біорозкладні пластикові пакети (вони надто довго 

розкладаються, тож пластикове сміття потрапляє в ґрунт). 

Щоб Вам було легше сортувати, можна підібрати для кухні 

невелике відерце для органічних відходів. Ви можете 

отримати його безкоштовно на наших пунктах збору 

сировини, у залі 2, в автомобілі для вивезення сміття або в 

інформаційному центрі в головному офісі центру утилізації 

відходів AWM. 

Застеліть відерце для органічних відходів газетою або 

використовуйте паперові пакети без покриття. Вони 

вбирають вологу і запобігають виникненню запаху. 

Пункти збору вторсировини Мюнхена 

Пункт збору 
вторсировини 

Пункт збору 
вторсировини plus 

ПУНКТИ ЗБРОРУ ВТОРСИРОВИНИ 

Збір небезпечних відходів по 

парних календарних тижнях: 

Збір небезпечних відходів 

по непарних календарних 

тижнях: 

Збір небезпечних відходів у 

години роботи: 

вулиця Ам Нойбрух 23 

(район Аллах) 

вулиця Мауерзеґлерштрассе 9 

(район Трудерінг) 

вулиця Савітштрассе 79 

(район Енґлшалкінґ) 

вулиця Тюбінґер штрассе 13 

(район Сендлінг-Вестпарк) 

вулиця Арнульфштрассе 290 

(район Німфенбург) 

вулиця Баєрвальдштрассе 33 
(район Перлах) 

вулиця Лерхенштрассе 13 

(район Фельдмохінґ) 

вулиця Тішлерштассе 3 

(район Ґроссгадерн) 

вулиця Трудерінґер Шрассе 2 а 

(район Штайнхаузен) 

вулиця Талькірхнер Штрассе 260 

(район Талькірхен) 

вулиця Ліндберґгштрассе 8 а 

(район Фрайманн) 

вулиця Мюльанґерштрассе 100 

(район Ланґвід) 

Продаж ґрунту в Мюнхені 

Години роботи 

Понеділок з 10:30 до 19:00, вівторок – п'ятниця з 8:00 до 

18:00, субота з 7:30 до 15:00 

Якщо понеділок – вихідний, то пункти збору вторсировини 

працюють у вівторок з 10:30 до 18:00. 

-> www.awm-muenchen.de/wertstoffhof 

Маєте запитання? Ми 
раді допомогти. 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 

Інформаційний центр:  

Телефон 089 233-96200  

Понеділок – четвер з 8:00 до 16:00, 

п’ятниця з 8:00 до 14:00 

Факс 233-31215  

awm@muenchen.de 

Компанія з утилізації відходів у Мюнхені 

вулиця Ґеорґ-Браухле-Рінґ 29  

80992 Мюнхен  

www.awm-muenchen.de 

Листівки та брошури центру утилізації відходів AWM 

можна отримати через Інтернет, в міському 

інформаційному центрі в ратуші або безпосередньо в 

компанії з утилізації відходів. 

ВИДАВЕЦЬ 

Компанія з утилізації відходів у Мюнхені 

Вулиця Ґеорґ-Браухле-Рінг 29 

80992 Мюнхен 

Дизайн: РЕД ГмбХ, Мюнхен/Крайлінг 

Друк: Юнг ГмбХ, Мюнхен 

Стан: у січні 2020 року надруковано на 100% 

переробленому папері 

www.awm-muenchen.de 

Компанія з утилізації відходів у Мюнхені 
Ваші відходи - наша відповідальність 

http://www.awm-muenchen.de/wertstoffhof
mailto:awm@muenchen.de
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