
Розділ 1 - Intro 
 
Диктор: чи ставили Ви вже якось собі питання, хто в нашому місті відповідальний за 
всю воду? За те, що вона надходить до Вас у чистому вигляді, а потім зникає? А чи 
знаєте Ви, як тиждень за тижнем Ваше сміття розчинається в повітрі чи, хто 
очищає вулиці від бруду і снігу? 
 
Голос дівчини (коли вона бачить сміттєвоз) Хто ж це все робить? 

Розділ 2 – Представлення підприємства 
 
Диктор: у місті Інґольштадт це виконує Інґольштадтське комунальне підприємство 
(INKB). Воно є стовідсотковим міським підприємством, яке фінансується із податків 
і тому є по суті «громадською власністю». До ради правління входять різні 
депутати міської ради, також внутрішньо-комунальна співпраця дуже важлива. 
Комунальне підприємство INKB регулярно перевіряють різні інституції, тому воно 
пишається великою кількістю сертифікацій. 
 
Розділ 3 – Водопостачання 
 
Диктор: для забезпечення питною водою в м. Інґольштадт використовуються 
виключно ґрунтові води, які не далеко від міста через дванадцять свердловин 
качають на поверхню землі. В одній з чотирьох водопровідних станцій природна сира 
вода після мінімальної обробки шляхом збагачення киснем і використання фільтрів 
кварцового піску стає чистою питною водою і за допомогою насосів підкачки 
потрапляє до споживачів. У якості проміжного резервуару для зберігання служить 
наземний водонапірний резервуар. Для того, щоб якість води була завжди на 
належному рівні, лабораторія питної води, яка належить підприємству і є 
сертифікованою, регулярно бере проби води. Чутливі регіони з джерелами наших 
ресурсів питної води захищені зонами санітарної охорони. 
 
Розділ 5 – Водовідведення 
 
Диктор: ще один елемент захисту води і частина кругообігу води – це нешкідливе 
відведення і очистка наших стічних вод. Через Інґольштадтські каналізації, які 
мають довжину понад 600 км, брудна вода надходить до Центральної каналізаційної 
очисної споруди. Те, що звучить так просто, приховує велику кількість завдань – 
починаючи з стратегічного планування системи каналізаційної мережі, технічного 
обслуговування і чистки, закінчуючи санацією та адаптацією до зростаючого міста.  
 
Розділ 6 – Утилізація та використання відходів 
 
Диктор: в м. Інґольштадт є система «трьох контейнерів»: синій контейнер  – для 
паперу, зелений – для біологічних відходів і чорний – для інших відходів. Більшість 
відходів ми забираємо безпосередньо від вхідних дверей будинків. У той час, як  фірма 
DSD забирає жовті мішки, є також можливість замовити забрати великогабаритне 
сміття, а також є різні місця збору сміття. Розклад спорожнення контейнерів чи 
забирання сміття, а також консультування щодо правильного сортування сміття,  
можна легко знайти на інтернет-сторінці комунального підприємства. Власний 
мобільний додаток надійно нагадує про графіки вивезення сміття. 
 
Розділ 7 – Очистка міста 
 
Диктор: оскільки бруд і сміття, нажаль, не завжди потрапляють в смітник, наша 
служба очистки міста піклується про чисте місто – і це відбувається сім днів на 
тиждень. Спорожняти корзини для сміття, збирати відходи, бур’яни і листя - це 



лише декілька завдань служби очистки міста. Для того, щоб мешканці 
Інґольштадта почувались добре, особливу уваги приділяють очистці центральної 
частини міста, проте також і прибирання вулиць та велосипедних доріжок 
належить до наших завдань. Навіть після великих свят ніщо не відлякує наших 
працівників служби очистки міста. 
 
Розділ 8 – Зимова служба прибирання 
 
Диктор: що стосується зимової служби прибирання, тут важливо перш за все одне: 
єдність. Залежно від погодних умов, комунальне підприємство має завданням 
очищати і посипати важливі для руху вулиці, перехрестя, пішохідні переходи і 
велосипедні доріжки. Посипають вологою сіллю і спученим сланцем. Власники 
ділянок, що прилягають до дороги, зобов’язані очистити  тротуари від снігу та 
ожеледиці. Інґольштадтська зимова служба прибирання починає свою роботу, як 
правило, вже з 03.00 год. ночі, тому зрозуміло, що необхідна підтримка громадян. 
 
Розділ 9 – Сервісний центр 
 
Диктор: у сервісному центрі Інґольштадта у серці центральної частини міста під 
одним дахом розташувались 5 сервісних служб. У всіх питаннях, що стосуються 
сфери постачання та утилізації, житла, будівництва, енергії, мобільності, засобів 
масової інформації & комунікації, приязні співробітники служб нададуть Вам повний 
спектр консультацій. 
 
Розділ 10 – Outro 
 
Диктор: як можна побачити, в Інґольштадт маємо багато роботи. Яке щастя, що є так 
багато надійних людей, які потурбуються про чистоту, безпеку та комфорт.  
 

Дівчина (дає руку працівнику служби вивезення сміття і каже) «Дякую» 


