
Місто Брендон  
Звалище сміття / Збір сміття / Утилізація   
  
Збір сміття:  
  

У місті Брендон існує два методи збору побутових відходів: від вуличного фасаду та з проїзду поза домом. Усім 
мешканцям надається два пересувних бака для сміття, один з чорною кришкою для побутових відходів та один із 
синьою кришкою, куди без трамбування складають те, що можна утилізовувати, а також невелике відро для 
збирання кухонних відходів, які придатні для компостування. Ці баки для сміття необхідно виставляти для 
спорожнювання тільки коли вони повні. Будь ласка, не забувайте, що контейнери для відходів не можна 
заповнювати надмірно, бо кришки повинні мати можливість закриватися.     

  
Матеріали, які прийняті для утилізації:  
  
 ПАПІР: газетний папір/рекламні проспекти; списки абонентів; часописи/каталоги;  офісний папір   

 КАРТОН: Картон від коробок (наприклад, коробки від вівсяної каші) та гофрований картон (наприклад, коробки для 

транспортування)   

 КОНТЕЙНЕРИ: Стерильні (наприклад, коробки від соку) та двосхилі (наприклад, коробки від молока)   

 КОНТЕЙНЕРИ: Сталеві та алюмінієві банки та скляні пляшки/ глечики    

 КОНТЕЙНЕРИ: Пластмаса #1 (наприклад, пляшки від газованих напоїв), Пластмаса #2 (наприклад, пляшки від молока),  

Пластмаса #4,5, та 7 (наприклад, упаковки від йогурту/маргарину, стискувальні пляшки від продовольчих виробів)      

 

  

Що треба робити:  
 Нічого не розкладуйте по торбинкам та не сортуйте, кладіть без трамбування в пересувні баки для утилізації.     

 Полощіть контейнери, але так, щоб ярлики залишалися на місцях. Вирівнюйте контейнери.  Перевертайте контейнери.   

 Утилізуйте акумуляторні батареї та/або батареї від мобільників в Сити Холл / в Комплексі Сівік Уоркс (Civic Works 

Complex) / на Звалищі сміття Иств’ю (Eastview) (www.rbrc.org/call2recycle).   

 Утилізуйте компактні лампи флуоресцентного освітлення (CFL) в магазинах компанії Хоум Депо (Home Depot).   

 

  

Не треба класти:   
НІЯКИХ пластмасових сумок для покупок, а також плівок чи пакувань.    

  

НІЯКИХ голок – для них користуйтеся контейнерами для біологічно небезпечних речей та речовин, такі контейнери можна 

придбати у місцевих ветеринарів та в аптеках.   

  

НІЯКОГО пінопласту, алюмінієвої фольги/накладок, відходів лікування, дзеркал, ламп для освітлення й такого іншого.   

  

Місто Брендон заохочує компостування відходів наданням невеликих відер для кухонних відходів.   

Можна спорожнювати повні кухонні відра та позбавлятися відходів з подвір’я в одному з тих шести збірних пунктів, які 

зручно розташовані на майданчиках: майданчик для компостування Ист В’ю Лендфил (East View Landfill), Ридо парк (Rideau 

Park), Кіркколді Боут Лонч (Kirkcaldy Boat Launch) (на південь від Кіркколді (Kirkcaldy) та  Півмісяця Патерсона (Paterson 

Cres.)), 34-та вулиця та вулиця Вікторії, місцевий клуб Вестридж (Westridge), або 1-ша вулиця та вулиця Річмонд (Richmond), 

або можна  додати ще один майданчик для компосту, якщо він у вас є.   

  

ЩО МОЖНА КЛАСТИ У ВІДРО ДЛЯ ЗБИРАННЯ КУХОННИХ ВІДХОДІВ  
 Фрукти та овочі, недоїдки зі столу, хлібні вироби, рис, макарони, кавову гущу, фільтри, пакетики з чаєм, шкарлупу від 

яєць й таке інше.     

 

  

 Коробки з паперу для упаковки яєць, підноси для напоїв швидкої їжі (fast food), забруднені паперові рушники, тканини, та 

серветки.    
 

 

ЩО НЕ ТРЕБА КЛАСТИ У ВІДРО ДЛЯ КУХОННИХ ВІДХОДІВ   



М’ясо, кістки, рибу, молочні продукти, жири, пластмаси, метали, деревину, жерстянки та все інше, що не можна 

компостувати.    

В контейнери для побутових відходів та для відходів, які йтимуть на утилізацію, не можна класти такі речовини: 

• гарячий попіл, відходи рідин або небезпечних речовин (масло, фарби, розчинники, пестициди й таке інше).

• голки – їх необхідно класти в контейнери для біологічно небезпечних речей та речовин, такі контейнери можна придбати у

місцевих ветеринарів та в аптеках. 

• відходи будівельних та/або ремонтних робіт.

Будь ласка, не забувайте, що відходи від улюблених тварин та сміття від них треба вкладати у подвійний пакет, а відрізані 

гілки дерев дозволяється вкладати в наданий контейнер для відходів за умови, що їх розмір відповідає розміру контейнера, а 

кришку можна закрити.    

Якщо ви придбали будинок, який раніше належав іншому власнику, то попередній власник повинен залишити баки 
для відходів при будинку. Якщо ви будуєте чи купуєте новий будинок, зателефонуйте, будь ласка, за телефоном, 
наданим нижче, щоб домовитися про баки для сміття.  

Побутові відходи у мешканців міста Брендон забираються за п’ятиденним циклом. Щоб визначити день, коли 
будуть забиратися відходи у вас, або отримати копію календаря забирання відходів на весь рік, зателефонуйте, 
будь ласка, за номером, який надано нижче, або відвідайте в Інтернеті сайт www.brandon.ca.  

Пересувні баки з побутовими відходами необхідно розміщувати біля краю вашої під'їзної дороги або в проїзді поза 
домом до 7 години ранку в той день, коли заплановано забирання відходів, та забирати перед північчю того дня, 
коли вам призначено забирання.   

Щорічно призначаються два дні для позбавлення від небезпечних відходів, один день навесні та один день 
восени, щоб надати мешканцям можливість позбавитися таких небезпечних речовин, як мастила, фарби, 
розчинники, пестициди та таке інше. Інформація про такі дні для позбавлення від небезпечних відходів буде 
розміщуватися в громадській газеті „Брендон Сан" (Brandon Sun) напередодні цієї події.   

Щоб отримати додаткову інформацію з усіх аспектів позбавлення від сміття, включаючи утилізацію, 
зателефонуйте, будь ласка, за номером (204) 729-2281 або відвідайте в Інтернеті сайт www.brandon.ca 

Якщо у вас є деяка річ великого розміру, яку необхідно забрати, зателефонуйте, будь ласка, за номером 
(204) 729-2281, щоб домовитися про вантаження, зараз ціна за один предмет складає $5.65.  

Звалище сміття міста Брендон: www.brandon.ca 

Якщо у вас є окремі предмети, які не вміщуються у ваші баки для сміття, ви можете доставити їх безпосередньо до 
звалища сміття або внести невелику платню на користь міста Брендон, щоб їх було забрано. Платня за те, щоб 
позбутися якоїсь непотрібної житлової речі, яка важить 500 кг (1/2 тони) або менше, не береться. Будь ласка, 
зв’яжіться із звалищем сміття, щоб визначатися з платнею за вивезення якоїсь речі, яка важить більше ніж 500 кг.  

Телефон:   (204) 729-2281 

Місцезнаходження: Їдьте на схід вздовж Вікторія авеню (Victoria Avenue) до 33-ої Східної вулиці, поверніть на південь та 

рухайтесь ще приблизно ½ милі.  

Години:   
Літо (Квітень 1 – Жовтень 31) 

З понеділка до п’ятниці:  з 8:00 ранку до 7:45 після полудня 

В суботу:  з 8:00 ранку до 4:45 після полудня 

В неділю та неробочі дні, що встановлені законом:  з 11:00 ранку до 6:45 після полудня 

   (подзвоніть, щоб отримати підтвердження) 

Зима (Листопад 1 – Березень 31)  

З понеділка до п’ятниці:  з 8:00 ранку до 5:45 після полудня 

http://www.brandon.ca/
http://www.brandon.ca/


В суботу:      з 8:00 ранку до 4:45 після полудня  

В неділю та неробочі дні, що встановлені законом: Зачинено (подзвоніть, щоб отримати      

      підтвердження)    

  

ЕКО Центр (ECO Centre):  На місті існує ЕКО Центр, який прийматиме відпрацьоване моторне масло, фільтри та посудини.  

ЕКО Центр працює з понеділка до суботи з 8 години ранку до полудня, та з 1 години після полудня до 4 години після 

полудня. ЕКО Центр зачинений у суботу та у всі неробочі дні, що встановлені законом.  

  
Тарифи можуть змінюватися. Будь ласка, узгодьте прийнятні тарифи з Департаментом санітарії через контактний телефон, 

наданий вище. Кожний, хто не сплачує податки в Сіті, повинен платити за користування територією санітарного звалища за 

комерційними тарифами. На в’їзді до території санітарного звалища у кожної людини питатимуть її ім’я та адресу.      

   

ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА ЗА 

НОМЕРОМ 729-2281  
  

  


