
Wertstoffinseln

www.azv-hof.de . 

Joe Cycle

Abfallzweckverband Hof . Kirchplatz 10 . 95028 Hof

Прийом: центр

утилізації у Гофі +
мобільний збір у  
районі ( термін на

сайті www.azv-hof.de)

Старий
одяг і
взуття

Ukrainisch

Побутове сміття:               
Одноразові підгузнуки 
Засоби гігієни 
Дрібне сміття 
Паралон, губчаста резина 
Заповнені фільтри від 
пилесоса, залишки обоїв 
Окурки сигарет і  т.д. 

Не належить до 
побутового сміття: 
Метал, папір, скло, пластмаса

Упаковки від молока та соку 
(тетра-пак)

Пляшки та і

нші упакування

Батарейки

Фарби, лампи 

денного світла і т.д.


 Сортуйте побутові
відходи!

У контейнер для 
паперу викидайте: 
Газети, книги, зошити 
Картон  
Та інші паперові та 
картонні відходи 
У тому числі коробки від 
піци  

У контейнер для 
біовідходів 
належать: 
Усі харчові відходи, які 
розкладаються 
Залишки овочів та фруктів 
Кавові фільтри 
Чайні пакетики 
Яєчна шкарлупа і т.д. Також 
листя, трава, малі гілки 
Підстилка для тварин 
(котячий туалет і  т.д.)

Не відноситься до 
паперових 
відходів: 
Брудний папір 
Тетра-пак (упаковки з-під 
напитків) 
Залишки обоїв (в тому 
числі нових) 

До біовідходів не 
входить: 
Пластикові пакети, 
фільтри від пилесоса, 
пакування від вугілля та 
брикетів, підгузники і т.д.

Будь ласка,

пресуйте картон! 

У  цьому  випадку  
потрібно  з давати: 
Усі   види у паковок 
відходи  д еревини , 
старе в зуття  та   oдяг, 
будівельні  відходи 
(Тільки на склад Вертштоффхоф) 
Електроприлади 
телевізори, плоске
та в іконне скло садові 
відходи.

Залишки 
проводки 
пробки
мідь, латунь, алюміній 
холодильники
вироби із змішаних пластмас 
(такі як пластмасові ванни, квіткові, 
Горщики)

картонні вироби пінопласт 
металолом
компактні диски картриджі 
для принтерів 

Безбарвне скло 
коричневе скло 
зелене скло

(До зеленого скла 
відноситься також 
блакитне і червоне 
скло) 

Будь ласка, не 
викидайте сюди 
віконне скло!

Легкі упаковки: 

            

- металеві банки
- металеві/пластикові
пробки і - кришки
- пластикові пляшки,
стаканчики

-

-

інші пластикові
упаковки
усі види упаковок
Тетра-пак
(пакети з-під напитків)
- алюміневі упаковки
- (Наприклад, тарілки)
- пінопласт і т.д.

Спеціальні відходи
До них відносяться: 
Лікарство, м асляні  відходи (  здавати 
торговим  організаціям), Акумулятори, 
енергозберігаючі лампи, лампи денного 
світла, Аерозольні розпилювачі (спреї),     
усі лаки та фарби і т.д  .        

Що  Вам  теж  потрібно  знати!
Зміни щодо замовлення 
Контейнера на сміття 

(09281) 8151550 
(09281) 57499

Вивіз габаритного сміття
У місті Хоф   
У районі Хоф 

(09281) 8151721 
online 
www.landkreis-hof.de

По місту Хоф 
По районі Хоф 

Консультації з 
питань  збору відходів  
(09281) 725995 
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Робочий графік 
Місто  Hof (+ Проблемні 
відходи) будні :з 8 до 16.50   
Субота : з 8 до 11.50 
Район  Hof
П’ятниця з 9:00-12:20 і 
З 13.30 до  16.50 години
по с уботам з 8:00-11:50 
(Münchberg додатково відкритий у  серелу 10-12.20 . 13.30-17.50 )

Пересувний збір відходів (Wertstoffmobil): 
див. календар забору сміття
Пересувний збір спеціальних 
відходів (Problemstoffmobil):
Див. Календар забору сміття

Одяг, взуття 
шапки 
шкіряні 
вироби 
Ковдри 
Покривала 
М'які 
іграшки




