
Скло

Макулатура

Легка упаковка

Металева тара

Органічні відходи

Залишкові відходи

Сортуй сміття правильно
Для запитань:0732/2130

Безкоштовний вивіз великогабаритних відходів 
за телефоном: 0732/3400-6808

Пункти збору вторинної сировини (Altstoffsammelzentrum) в Лінці: 
Для здачі проблемних відходів у вашому розпорядженні чотири пункти збору вторсировини.
До проблемних відходів належать:  фарби, лаки, медикаменти, кислоти, луги, батарейки, електроприлади, 

покришки, LED, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи.

Altstoffsammelzentrum 
Melissenweg (Recyclinghof) 
Wegscheid, Melissenweg 36, 4030 Linz 
Teл. 0732/3400-7465

Графік роботи: 
Пн, Ср, Чт, Пт: 8:00 –  17:30 
Вт: 8:00 –  12:00, Sa: 8:00 –  12:30

Altstoffsammelzentrum 
Mostnystraße 
Urfahr, Mostnystraße 14 
4040 Linz, Teл. 0732/3400-7586

Графік роботи: 
Пн, Вт, Чт, Пт 8:00 – 17:30 
Ср 8:00 – 12:00

Altstoffsammelzentrum 
Nebingerknoten 
Schachermayerstraße 9–11 
4020 Linz, Teл. 0732/3400-6826

Графік роботи: 
Пн-Пт 8:00 – 17:30 
Сб 8:00 – 12:30

Altstoffsammelzentrum 
Wiener Straße 
Kleinmünchen, Wiener Straße 375 
4030 Linz, Teл. 0732/3400-7466

Графік роботи: 
Пн, Вт, Ср, Пт 8:00 – 17:30 
Чт  8:00 – 12:00

Склянки, віконне скло, дзеркала, свинцеве скло (кришталь), армоване скло, порцеляна, 
кераміка, посуд, гвинтові кришки від пляшок і банок, кавові капсули, корки і т.д.

Тетрапак, паперові рушники та носові хустки, термопапір (чеки з магазину)

Непакувальний пластик (CD-диски, посуд), вироби з пластмас (наприклад, іграшки)

Аерозолі зі скрапленим газом, металобрухт, електроприлади, металеві інструменти

Запаковані в плівку продукти харчування, мішки від пилососу, рідкі відходи (супи, 
соуси, олії, жири)

Електроприлади, скло, органічні відходи, папір, пакувальні матеріали, медикаменти, 
проблемні відходи

Скляні пляшки та банки з-під продуктів харчування (консерви, варення), тощо. 
Прозоре скло викидати в контейнер для прозорого скла,  
кольорове скло — в контейнер для кольорового

Газети, журнали, брошури, каталоги, коробки та картонні упаковки (згорнуті), в т.ч. 
гофрований картон

Пластикові: пляшки, сумки, мішки, пакети, стаканчики з-під йогурту, тюбики, 
каністри; наповнювач полістирол; тара з-під овочів та м’яса; тетрапак

Алюмінієві банки, бляшанки: з-під консерв та з-під корму для тварин; гвинтові 
кришки, капсули від кави, металеві кришки та тюбики; алюмінієва фольга 

Залишки овочів та фруктів, тверді залишки страв, зіпсовані продукти харчування, 
кавова гуща, чайні пакетики, яєчна шкарлупа, кістки, волосся, тирса, зрізані квіти 
та відходи від рослин

Зламані речі побуту, текстиль і відходи з тканин, засоби гігієни, підгузки, мішки від 
пилососу, залишки після підмітання, недопалки та попіл від сигарет, фотографії


