
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

     

МАКУЛАТУРА 

Так, будь ласка: газети, журнали, 
каталоги, проспекти, книжки, папір 
для письма, листи, зошити, телефонні 
довідники, коробки без покриття з-під 
продуктів глибокої заморозки, паперові 
мішки, коробки (сплющені або наповнені 

макулатурою), гофрокартон 
Великий картонаж необхідно здавати в центри утилізації 
«Mistplatz»! 

Ні, дякую: композитні матеріали, як-от картонки з-під 
молока та напоїв, копірка, синька, забруднений папір, 
упаковки з картону з покриттям, касові чеки 

БІОВІДХОДИ 

Так, будь ласка: залишки від обрізки 
дерев і кущів, скошена трава, рештки 
рослин, корчі, падалиця, листя, водні 
рослини, неприправлені сирі рештки 
овочів і фруктів, рештки черствого хліба, 
кавова та чайна гуща 

Ні, дякую: пластикові пакети, пакети з біопластику, інші 
упаковки з біопластику, м’ясо, кістки, недоїдки, гілля 
діаметром у зрізі понад 8 см, викорчовані пеньки, яйця, 
молочні продукти, сміття з пилососа, наповнювач для 
котячого туалету, деревина лакована чи з покриттям, 
проблемні відходи, композитні матеріали (підгузки, 
пакети з-під молока), земля 

БІЛЕ СКЛО 

Так, будь ласка: безколірні пляшки разового  
використання, банки з-під закруток (їх можна не  
мити), безколірні пляшки з-під згущеного молока  
та лимонаду, безколірна склотара, безколірні  
пляшки з-під вина та спиртних напоїв 
Ні, дякую: кольорове скло, кришки, капсули, корки, 
свинцева фольга (наприклад, від пляшок з-під 
шампанського), пляшки з кам’яної маси, пластикові 
пляшки, дзеркала, віконні шибки, листове скло, скло 
з дротяною сіткою, лампочки, порцеляна, кераміка, 
кришталь, склянки 

КОЛЬОРОВЕ СКЛО 

Так, будь ласка: пляшки разового 
використання з кольорового скла, злегка 
тоноване скло, пляшки з-під вина та спиртних 
напоїв, кольорові пляшки з-під лимонаду 

Ні, дякую: біле скло, кришки, капсули, корки, 
свинцева фольга (наприклад, від пляшок з-під 
шампанського), пляшки з кам’яної маси, пластмасові 
пляшки, дзеркала, віконні шибки, листове скло, скло 
з дротяною сіткою, лампочки, порцеляна, кераміка, 
кришталь 

ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, КАРТОНКИ 
З-ПІД НАПОЇВ, БЛЯШАНКИ 

Так, будь ласка: пластикові пляшки 
з-під напоїв (ПЕТ), продуктів харчування 
(оцет, олія, молочні продукти тощо), 
засобів для прання та мийних розчинів, 
пластикові ємності з-під засобів для 
догляду за тілом, інші пластикові пляшки 

(наприклад, з-під антифризу чи дистильованої води), 
картонки з-під напоїв («Тетра Пак»), алюмінієві бляшанки 
з-під напоїв, консервні банки, фольга, металеві тюбики, 
металеві кришки 

Ні, дякую: пластикові пляшки багаторазового 
використання, пляшки з-під оливи, мастила та клею, 
пластикові стаканчики, плівки, пластикові пакети, лотки 
для м’яса, пінопласт, поролон, деревина, текстиль, 
каністра, відро, кухонне начиння, інструменти, кабелі, 
дріт, змішувачі, труби, сталеві стрічки, балони від фарби 
та лаку, аерозольні балони тощо 

Великі пластикові плівки та гострі, громіздкі чи 
великогабаритні деталі з металу та електроприлади 
необхідно здавати в центри утилізації «Mistplatz»! 

ПРОБЛЕМНІ ТА ІНШІ ВІДХОДИ 

Проблемні відходи, відпрацьовану  олія, батарейки, 
енергозберігаючі лампи, малогабаритні вживані 
електроприлади, літій-іонні акумулятори (необхідно 
спочатку заклеїти обидва полюси) та ліки необхідно 
здавати в пункти збору проблемних відходів або в 
центри утилізації «Mistplatz». 
Великогабаритні відходи, великогабаритні вживані 
електроприлади, деревину, пінопласт, картонаж, 
залишки від обрізки дерев і кущів та старі шини в 
побутових кількостях необхідно здавати в центри 
утилізації «Mistplatz» 

ЗМЕНШЕННЯ ВІДХОДІВ 

Придатні до вживання використані речі 
можна здавати в контейнери «48er-
Tandler-Box», розміщені в усіх центрах 

утилізації «Mistplatz». Таким чином, посуд, малогабаритні 
меблі, вживані електроприлади, одяг, іграшки тощо 
можуть бути придбані за доступними цінами в магазині 
«48er-Tandler» та використані повторно: 
Адреса: Siebenbrunnenfeldg. 3 (5-й район) 
Години роботи: з середи до суботи 10:00-18:00 
www.48ertandler.at 
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Віденські 
центри 
утилізації 

2.,  Dresdner Straße 119** 
10.,  Eva-Zilcher-Gasse 3 
11.,  Johann-Petrak-Gasse 1 
12.,  Wundtgasse/ 
 Jägerhausgasse 
14.,  Wientalstraße 51 
16.,  Kendlerstraße 38a* 
17.,  Richthausenstraße 2 

19.,  Grinzinger Straße 151* 
21.,  Fultonstraße 10 
21.,  Nikolsburgergasse 12 
22.,  Percostraße 4 
22.,  Mühlwasserstraße 2 
23.,  Seybelgasse 7 
23.,  Südrandstraße 2 

Години роботи: з понеділка до суботи 7:00-18:00
    * cубота 8:00-18:00
  ** наразі зачинено 

Гаряча лінія: +43 1 546 48 
Усі служби MA 48 (магістратського відділу 48) онлайн на мапі 
міста за адресою www.wien.gv.at/stadtplan і в застосунку «Die 48er»: 

www.wien.gv.at/stadtplan
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