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Інформація про управління відходами в районі Геппінген 

У районі Геппінген для залишків відходів передбачені контейнери чотирьох розмірів: 

 Контейнери на 60 літрів 

 Контейнери на 120 літрів 

 Контейнери на 240 літрів 

 Великий сміттєвий контейнер на 1100 літрів 

Підприємство з переробки відходів безкоштовно надає контейнери для залишкових 
відходів з електронним чипом. 

Для додаткових залишкових відходів можна придбати 30-літрові пакети. 

 

Плата за відходи складається з річної плати та плати за вивезення.  

Річна плата залежить від кількості осіб у родині. 

Плата за вивезення залежить від того, як часто з вашого контейнера для залишкових 
відходів забирають сміття. Сміттєвоз приїжджає кожні два тижні (www.awb-
gp.de/termine/abfuhrtermine/). Однак сміття з вашого контейнера забирають лише тоді, 
коли він справді заповнений. Це дає змогу максимально зменшити плату за вивезення. 
Однак сплатити потрібно принаймні за 10 вивезень на рік, навіть якщо насправді 
контейнер спорожнятимуть рідше. 

 

Законом передбачене обов'язкове сортування вторинної сировини. Її можна повторно 
використовувати в господарському кругообігу.  

Для органічних кухонних відходів щовесни всі домогосподарства та майстерні 

отримують ваучер на 60 органічних пакетів. Ці органічні пакети вивозяться щотижня. 

Торговельну упаковку слід викидати в жовтий мішок, а скляну тару – у контейнер 

для скла. 

Для паперових і картонних відходів передбачено кілька способів утилізації:  

 збирання макулатури різними товариствами; 

 контейнер для паперу від компанії Fetzer (www.du-welcome.de); 

 самостійна доставка в пункти та центри приймання вторсировини. 
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Сторінка 2 з 2 

Щодо великих електроприладів можна зручно звернутися в онлайн-центри 

обслуговування громадян (www.myawb.de) і попросити їх вивезти або безкоштовно 

самостійно здати в центр приймання вторсировини на вул. Ілтісхофвег у Геппінгені. 

Щодо великогабаритних відходів об’ємом до 4 куб. м. можна раз на рік 

звернутися в онлайн-центри обслуговування громадян (www.myawb.de) і попросити їх 

вивезти або, пред’явивши довідку про замовлення на вивезення великогабаритних 

відходів, самостійно здати в один із трьох центрів приймання вторсировини в Геппінгені 

та Гайслінгені. 

У Гепінгені та Гайслінгені пластмасові відходи безкоштовно приймають у трьох 

центрах приймання вторсировини. 

Більшість видів відходів можна здати безкоштовно в пунктах і центрах приймання 

вторсировини. Це стосується, наприклад, паперових і картонних відходів, 

металобрухту, невеликих електронних приладів, деревини з помешкань, одягу та взуття 

в хорошому стані, корків, енергоощадних і люмінесцентних ламп, CD- і DVD-дисків, 

картриджів із тонером, харчового жиру/олії. 

Шкідливі речовини можна безкоштовно передати на мобільний пункт збору 
забруднювальних речовин  
(www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine) або в компанію DU в Геппінген-Хольцхаймі  
(www.du-willkommen.de). 
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