
Сірий контейнер для побутових відходів 
Побутові відходи включають усі відходи, які не підляга-

ють переробці або можуть бути перероблені лише за велику 
плату. Однак це вартує того. Ми переробляємо все, що 
потрапляє в сірий контейнер для побутових відходів на нашому 
сучасному сміттєпереробному заводі, щоб створити «зелену» 
енергію та чисте тепло.

Контейнер для органічних відходів
Контейнер для органічних відходів призначений для 

всіх органічних відходів. Це допомагає захистити навколишнє 
середовище та клімат, оскільки ми перетворюємо харчові від-
ходи на компост та біогаз. Біогаз, який ми виробляємо, замінює 
2,5 мільйона літрів дизельного палива на рік, а залишки бродін-
ня та компост використовуються для сільського господарства. 
Наприклад, збирайте органічні відходи в газетні або паперові 
пакети або в миску, яку можна спорожнити.

Жовтий або помаранчевий сміттєвий кон-
тейнер

Ваш контейнер для сміття призначений для упаковки та ін-
ших предметів з металу, пластику або композитів. У Берліні 
контейнери для сміття жовтого або помаранчевого кольору. У 
кожному утилізуються однакові речі. Ви допомагаєте нам пере-
робляти вторсировину, якщо правильно її сортуєте. Це зберігає 
дефіцитні сировинні матеріали, такі як сира нафта або залізна 
руда, і допомагає захистити клімат. 

Синій контейнер для паперу
Використаний папір є важливою сировиною. У разі пра-

вильного сортування використаний папір допомагає заощаджу-
вати природні ресурси, такі як деревина та вода. Лише в Берліні 
сортування та переробка картону та паперу щороку заощаджує 
більше деревини, ніж можна було б отримати з Ґруневальда.

Контейнери для переробки скла
Використане скло підлягає повній переробці. Його мож-

на розплавити та перетворити в нові скляні пляшки та банки 
будь-яку кількість разів без втрати якості. Пляшки і банки не 
потрібно промивати. Переконайтеся, що ви правильно сортує-
те біле, зелене та коричневе скло. Це важливо для подальшого 
процесу переробки. 

Великогабаритні відходи
За одне відвідування ви можете безкоштовно утилізувати до 
3 кубометрів великогабаритних відходів. Куди приносити? В 
один із наших 15 центрів вторинної переробки відходів. Або ви 
можете скористатися послугою збору великогабаритних відхо-
дів від BSR. 

Великогабаритні відходи включають: 
■   розібрані великі та маленькі меблі;
■   килими, матраци;
■   побутова деревина;
■   металобрухт, наприклад старі велосипеди, дитячі коляски 

тощо;
■   ламінат, одвірки, пластикові дверні та віконні рами (без скла);
■   пластик, як-от ринви, труби, цистерни та ванни;
■   електричні пристрої;
■   старий текстиль (у пакетах).

Не слід викидати певні речі, коли ними можуть скористатися 
інші люди. Для цього скористайтеся нашим безкоштовним 
онлайн-ринком обміну та подарунків 
www.bsr.de/verschenkmarkt  
або магазином уживаних товарів BSR  
www.nochmall.de

Огляд усіх видів відходів
Служба муніципального прибирання Berliner Stadtreinigung (BSR) відпові-
дає за відходи, що виробляють два мільйони домогосподарств. Ми також 
тримаємо вулиці, тротуари, парки та громадські місця в чистоті та дбаємо 
про безпеку доріг взимку. Як відбувається сортування сміття в Берліні?

Українська

Зв’язок із нами: 
тел. +49 (0)30 7592-4900, www.BSR.de

http://www.bsr.de/verschenkmarkt
http://www.nochmall.de
http://www.BSR.de


Побутові відходи — Ні, не треба:

  пластмаси, як-от пластикові стаканчики або пляшки, 
метали та композити (відправляються в контейнер для 
переробки)

  банки, пляшки (відправляються в контейнери для переробки скла)
 папір, картон (відправляється у синій контейнер для паперу)
  фрукти та харчові відходи, кавова гуща (відправляються в 

контейнер для органічних відходів)
  акумуляторні батареї, електричні прилади, небезпечні речовини, 

будівельний щебінь, великогабаритні відходи

Побутові відходи — Так, звісно:

  засоби гігієни та серветки, підгузки, наповнювачі туалетів 
для домашніх тварин

 посуд, скло від дзеркал та вікон
 мішки для пилососів, сміття від підмітання
 забруднений або крейдований папір, плівка, фотографії
 залишки шпалер, висохша фарба
 зола та вміст зольника

Органічні відходи — Так, звісно:

 залишки їжі, навіть якщо вони приготовані 
 стара їжа (без упаковки)
 фруктові/овочеві залишки, шкірки, включаючи цитрусові
 кавова гуща, фільтри, чай, пакетики чаю, яєчна шкаралупа
 кухонний папір
  зелені живці/обрізки, листя, квіти (для цього також можна 

використовувати пакети для листя від BSR)

Органічні відходи — Ні, не треба:

 пластмаси, упаковка, плівка
 пластикові та біопластикові пакети
 метали, алюмінієва фольга, банки
 засоби гігієни, підгузки, мішки для пилососів 
 текстиль, шкіра 
 наповнювачі туалетів для котів і невеликих домашніх тварин 
 оброблена деревина, зола 
 ґрунт, пісок, гравій, каміння

Вторинна переробка — Так, звісно:

 контейнери, наприклад для йогурту, маргарину
  пластикові пляшки, наприклад для засобів догляду, мила 

та миючих засобів
  повсякденні предмети, наприклад пластикові лійки, посуд, іграшки
  пластикова плівка, наприклад пакувальна плівка, поліетиленові 

пакети
  пінопластові матеріали, наприклад харчові контейнери з полістиролу
 банки для напоїв, консервні банки, кришки пляшок
 каструлі, інструменти, столові прибори, шурупи
 алюмінієва фольга, кришки, контейнери
 картонні коробки для напоїв

Вторинна переробка — Ні, не треба:

 електричні прилади
 енергозберігаючі лампочки
 акумуляторні батареї
 текстиль
 носії даних
 деревина
 папір
 скло
 небезпечні речовини

Папір — Так, звісно:

 газети, журнали, коробки, картон
 паперова упаковка
 листівки, каталоги
 книги, блокноти, поштовий папір

Папір — Ні, не треба:

 залишки шпалер
 забруднений папір
  крейдований папір (вощений папір, папір  

для поліграфії або фотопапір)
 копіювальний папір

Скло — Так, звісно:

 пляшки, наприклад для соку, вина, оцту
 банки, наприклад для варення або дитячого харчування
 банки для консервування
 скляна тара
 флакони для парфумів, ліків

Скло — Ні, не треба:

 лампочки
 посуд, порцеляна та кераміка
 віконне скло або розбиті дзеркала
 кришталеві келихи


