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Оплата за утилізацію сміття та відходів 

для біженців з України, які проживають у 

приватних  домогосподарствах  

У Констанці оплата за утилізацію сміття та відходів розраховується на основі 

реєстраційних даних. Кожна особа, яка зареєстрована в міській адміністрації 

(Bürgerbüro), автоматично отримує повідомлення про плату за утилізацію сміття від 

сміттєпереробних підприємств міста Констанц (Entsorgungsbetrieben Stadt Konstanz 

(EBK)). 

Якщо Ви проживаєте з іншими людьми в одній квартирі, будь ласка, надішліть заявку 

на зміну плати за утилізацію сміття та відходів, щоб рахунок був виставлений на всіх, з 

ким Ви проживаєте.  

Для відповідних змін та, можливо, розміру сміттєвих контейнерів Ви можете зв'язатись 

зі службою консультації з утилізації сміття та відходів сміттєпереробних підприємств 

міста Констац (EBK): 

Телефон: 07531/ 996 -188 und -189  

Електронна адреса: abfallberatung@ebk-tbk.de 

Якщо Ви маєте право на соціальні виплати відповідно до Кодексу законів про 

соціальний захист, в такому випадку, як правило, Центр зайнятості (Jobcenter) або 

міська служба соціального захисту та у справах дітей та молоді несе відповідальність, в 

тому числі, якщо, Ви, наприклад, досягли граничного віку. Центр зайнятості або  міська 

служба соціального захисту та у справах дітей та молоді може визнати плату за 

утилізацію сміття та відходів як необхідність. Після отримання повідомлення про плату 

за утилізацію сміття та відходів, надішліть її, будь ласка, до органу, який Вами 

опікується, тобто до Центру зайнятості (Jobcenter) або відповідно до міської служби 

соціального захисту та у справах дітей та молоді, для того щоб ці органи 

перейняли оплату.  

Центр зайнятості: Міська служба соціального 
захисту та у справах дітей та 
молоді: 

Допомога Україні - Констанц:  

 

До співробітнкика/ці, як 
вказано в повідомлені про 
затвердження і який/ яка 
відповідальна за обробку, 
або за електронною 
адресою: 
Jobcenter-Landkreis-
Konstanz@jobcenter-ge.de 

До співробітнкика/ці, як 
вказано в повідомлені 
про затвердження і який/ 
яка відповідальна за 
обробку, або  телефоном:  
07531/900-0 або за 
електронною адресою: 
sja@konstanz.de 

Допомагає в організації 
супроводжуючих осіб для 
перекладу:  
www.ukrainehilfekonstanz.de 
info@ukrainehilfekonstanz.de 

Будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки, якщо оплата у визначені 

строки не можлива.  

Телефон: 07531/996-116, -115 und -119 

Електронна адреса: kundenservice@ebk-tbk.de 
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