UKR.

НЕ ВСЕ СМІТТЯ МОЖНА
ВИКИДАТИ В КОНТЕЙНЕР.
ПРАЦЮЮТЬ ПУНКТИ УТИЛІЗАЦІЇ,
ПРО ЯКІ ПОТРІБНО ЗНАТИ.
Пункт прийому вторинної
сировини
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Прийом:
металобрухту, CD/DVD-дисків,
електроприладів, батарейок,
великогабаритного сміття до 2 м3, рослинних
відходів до 2 м3, корків, паперу/картону, легкої
упаковки/пінопласту, будівельного сміття та
відходів після ремонту до 1 м3 (платно).

Борці за чистоту
Не будьте байдужі: Підтримуйте чистоту
у своєму кварталі, в парках, на ігрових
майданчиках тощо. Ми готові надати вам
безкоштовні рукавички, інструмент для
збирання сміття та сміттєві мішки.
Нехай наше місто буде гарним і чистим.
З детальною інформацією
можна ознайомитись на сайті
sauberkeitspaten.hanau.de

Графік роботи, умови прийому
та іншу актуальну інформацію
див. на сайті www.hanau.de —
пошук за ключовим словом
«відходи».

Все в контейнер — але в який?

Любі мешканки
та мешканці Ханау!
Усі ми хочемо жити в чистому місті, в гідній
країні та на здоровій планеті. Давайте разом
візьмемо на себе цю відповідальність,
розпочавши зі свого порога та зі свого
контейнера для сміття.
Намагайтеся мінімізувати відходи скрізь, де
це можливо. Купуючи продукти харчування,
вибирайте дедалі популярніші товари без
упаковок, а також користуйтеся незліченними
можливостями, які пропонують магазини секондхенд, зокрема щодо одягу та електроприладів.

Пункти прийому
садових і рослинних відходів
•	Mittelbuchen (Riedstr., колишній очисний центр)
•	Steinheim (Offenbacher Landstr., колишня очисна
станція)
•	Klein-Auheim (Fasaneriestr., центр компостування
відходів)
• Großauheim (Vosswaldestr., Waldfriedhof)
•	Wolfgang (Schanzenstr., автостоянка Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, автостоянка Hochgericht)
•	Lamboy/Tümpelgarten (автостоянка Tümpelgarten)
Мобільний пункт прийому небезпечних відходів
Для небезпечних відходів і забруднюючих
речовин
Прийом:
лаків, фарб, розчинників, хімікатів, медичних
засобів, засобів для чищення, кислот, косметичних
засобів, гербіцидів та пестицидів, рослинних
і тваринних жирів та олій.

ВІДХОДИ,
СМІТТЯ,
ВТОРСИРОВИНА

ХАНАУ?
ТАМ, ДЕ
ЧИСТО!

Багато предметів, які потрапляють у сміттєвий
бак, найчастіше — не сміття, а цінний
матеріал, придатний для переробки. Тому
важливо розділяти відходи. З цього флаєра
ви дізнаєтесь, як розділяти відходи за
різними контейнерами.

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

Ми пропонуємо вам взяти
участь у роздільному
зборі відходів на благо
навколишнього середовища,
міста Ханау та нашого
майбутнього.

У вас є питання
щодо відходів
та їх утилізації?
Консультації
щодо відходів:
06181 295-566

З повагою,
Томас Морлок
Міська рада
м. Ханау

Маркус Хенріх
Керівник
приватного підприємства
«Hanau Infrastruktur Service»

МАКУЛАТУРА

УПАКОВКА ВІД ТОВАРІВ

ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ

ІНШІ ВІДХОДИ

ЩО ВИКИДАТИ В СИНІЙ
КОНТЕЙНЕР?

ЩО ВИКИДАТИ В ЖОВТИЙ
КОНТЕЙНЕР?

ЩО ВИКИДАТИ У
КОРИЧНЕВИЙ КОНТЕЙНЕР?

ЩО ВИКИДАТИ У ЧОРНИЙ
КОНТЕЙНЕР?

•	Макулатуру та упаковку з паперу або
картону.
•	Синій контейнер спорожнюється кожні
чотири тижні.
•	Для економічного наповнення контейнеру
розривайте та згинайте сміття.
•	Не залишайте на тарі налиплі залишки їжі.
•	Картонні коробки тощо, залишені поруч
із контейнером, не вивозяться.
•	Якщо контейнер повний, тимчасово
використовуйте громадські контейнери
для паперу.

•	Порожню упаковку з алюмінію, білої
жерсті, пластмаси.
•	Жовтий контейнер спорожнюється кожні
чотири тижні.
•	Повністю спорожніть упаковку, мити
не обов’язково. Розділіть всі частини,
не вставляйте їх одна в одну.
•	Якщо контейнер повний, тимчасово
використовуйте жовті мішки.

•	Компостні органічні відходи.
•	Коричневий контейнер спорожнюється
кожні два тижні.
•	Збирайте вологу в контейнері за
допомогою газет, кухонного паперу або
органічних пакетів із паперу.
•	Не викидайте в контейнер для біовідходів
поліетиленові пакети — навіть «придатні
для компостування»!

•	Відходи, які не можна викидати в інші
три контейнери.
•	Чорний контейнер спорожнюється
щотижня або кожні 2 тижні.
•	Електроприлади, небезпечні речовини
та все, для чого передбачені пункти
прийому, не дозволяється викидати в
контейнери для інших відходів!

