
CHIP 
BAG

Ліки/Гострі предмети 
Підберіть в аптеці безпечний
контейнер для гострих
предметів. для більшoї
інформації відвідайте
pans.ns.ca

Побутові небезпечні
відходи (ПНВ)

Зелений контейнер
Органіка 

Інше

Синій Пакет 1
Переробка тари 

Синій пакет 2
макулатура 

Сміття 
Прозорі пакети

Посібник для
сортування сміття

відвідайте www.vwrm.com для перегляду Recycle Coach
щоб дізнатись яке сміття куди іде, встановіть нагадування.
Мобільний додаток БЕЗКОШТОВНИЙ!

ПНВ можуть бути доставлені в
центр менеджменту сміття в
робочий час.

Порожні контейнери від 
 машинного масла та
антифризу також
приймаються, місця
прийому шукайте на 
www.uoma-atlantic.com

Електроніка
Багато електроніки    
 може бути здано на    
 переробку. Перегляньте
місцезнаходження та
прийнятні товари на
recycleMYelectronics.ca/ns

Батарейки  
Залиште в наших центрах
управління або знайдіть
найближче місце на сайті
www.call2recycle.ca

Одяг та текстиль
Пожертвуйте старий
одяг, взуття та тканини
місцевій благодійній
організації

всі харчові відходи

Цукрові мучні та
картопляні
(паперові) пакети

Листя, гілки та
росилини.

Кавові фільтри та
чайні пакетики(без
кавових капсул)

Брудні серветки/  
 паперові рушники

Котячі відходи

Каробки від піцци

Олія та кухонний
жир

Серветки для
обличчя

Соснові голки,
шишки та горішки 

Без попелу(холодний
попіл йде в прозорий
сміттєвий пакет)
Без молочних контейнерів
Без підгузників та
предметів особистої
гігієни

Без пластикових
пакетів окрім пакетів
позначених як
(certified compostable)
придатні для
компосту

Без паперу
Без пластикових столових
приборів та соломинок
для соку
Без пластикових
одноразових стаканів
Має бути чисте

Без пластику
Без одноразових стаканів
Має бути чисте та сухе

Користуйтеся додатком для
переробки сміття  для
більшої інформації

Всі пластикові
койтейнери 

Всі пластикові
пакети

Контейнери з під
молока та соку

Алюмінієвий
посуд та фольга

Kонсервні банки

Склянні пляшки
та банки

Пляшки та банки
з під напоїв

Контейнери з під
миючих засобів™

Пінопласт та
полістирол 

*упаковка з під арахісу йде
в сміття 

Порожні банки від
аерозолю

Пакети від чіпсів

Соломинки для
напоїв

Бите скло
(бережно
спаковане,
покладене між
прозорих пакетів)

Пластикові
подарункові
обгортки та
стрічки

Одноразові вологі
серветки

підгузники

обгортки від
цукерок

бульбашкова
поштова упаковка

одноразові кавові
стакани та капсули

картонні
контейнери
(пластикові
кришки в
переробку)

BrokenGlass

Картон
(коробки для
сухих сніданків
та печива)

Паперові лотки
з-під яєць
Картонні
підставки для
кави

Газети,
подарунковий
папір

Папір – цілий та
порізаний)

журнали,
каталоги,
телефонні
книги, книги для
читання*.

конверти

картон
(плоский)

*зняти обкладинку з книг з
товстим плетінням до того
як покласти в пакет 



Переконайтеся, що папір
чистий і сухий.

Користуйтеся 
синіми пакетами
стандартного 
розміру 
(не довше 1м).).

Максимальна вага одного
пакетy15 кг (33 фунти)

Не змішуйте контейнери для
переробки та папір в одному
пакеті
.
Гофрoваний картон: Коробки
мають бути розплющені та
зібрані до розміру не більше
ніж 1 x 06 x 0.3 метри.
Покладіть ці пачки поруч із
синіми пакетaми. Максимум
2 пачки на збір.

Переконайтеся, що
матеріали чисті перед тим
як класти в сині пакети.
Користуйтеся 
синіми пакетами
стандартного
 розміру 
(не довше 1м).
 
Максимальна вага одного
пакетy 15 кг (33 фунти)
Банки для напоїв також
можна здати y місцевий
Enviro-Depot™ Відвідайте
divertns.ca, щоб отримати
повну інформацію та список
місць.

* Максимум 4 пакети для
переробки, але якщо ви не
використовуєте повний ліміт
сміття, тo ви можете
замінити кожен
невикористаний пакет
додатковим пакетом для
переробки.

Кожне помешкання може
поставити 4 прозорі пакети
зі сміттям біля узбіччя для
збору. Максимальна вага
одного пакетy 15 кг (33
фунти).

Зa необхідності можна
використовувати один
чорний пакет на збір для
особистого сміття. Цей
пакет є частиною ліміту в 4
пакети.

Весняне та осіннє
прибирання.

Великогабаритне сміття
збирається під час Clean-up
тижня, які проводяться
навесні та восени.
Перегляньте наш календар
або відвідайте
www.vwrm.com для
отримання додаткової
інформації.

Приватні дороги 

Якщо ви живете на
приватній дорозі, зв’яжіться
з гарячою лінією або
відвідайте сайт
www.vwrm.com, щоб
отримати інформацію.

Люмінесцентні лампи
Можна привезти до
менаджмент Центрy
безкоштовно за нашою
програмою ПНВ
.
Переробка ялинки 
Відвідайте наш веб-сайт
vwrm.ca або подивіться 
наш календар, щоб 
дізнатися більше. 
Прикраси і Різдвяні 
вогні - це сміття.

Холодильні агрегати
Холодильники, морозильні
камери, теплові насоси,
охолоджувачі води, 
та інші установки 
містять хлорфторвуглець 
(ХФУ), який необхідно
видалити перед утилізацією.
Віднесіть пристрій до
менаджмент Центрy для
утилізації. Стягується плата.

Для отримання інформації
про скасування збору сміття
через шторм або спеціальні
збори сміття дивіться наші
соціальні мережі, слухайте
місцеві радіостанції,
телефонуйте на нашу 
гарячу лінію або відвідайте
www.vwrm.com

Інші послугиЗелений контейнер
Органіка 

Синій Пакет 1
Переробка тари 

Синій пакет 2
макулатура 

Сміття 
Прозорі пакети

Максимальна вага не
повинна перевищувати 100
кг (220 фунтів), щоб
обладнання могло
спорожнити візок і уникнути
пошкодження.

Листя йде у зелений візок
або безкоштовно
привозиться у Valley Waste
(мішки потрібно опорожнити
на місці). Хвоя їде в
зеленому контейнерi або
телефонуйте нa Гарячy лінію.

Збір починається
в 7:00 ранку

гаряча лінія: 902 679 1325 Безкоштовнa лінія: 1 877 927 8300
Офіс Valley Waste та гаряча лінія працюють з: 8:30am—4:30pm

Сміття, вторинна сировина та компост збираються кожні два тижні

Якщо ваш контейнер
пошкоджений або у вас
нове помешкання,
відкрийте vwrm.com чоб
заповнити онлайн форму
або зателефонуйте по 902-
679-1325 щоби замінити
контейнер.

Мініконтейнери коштують
$5 вклучно з податком в
Valey Waste office або
Lawrencetown Scale House.

Будь ласка, не
кидайте попіл у
зелений
контейнер!

Загорніть мокру
органіку в папір
або коробку, щоб 

зберегти ваш контейнер
чистим та запобігати
замерзанню. 

Потрібні прозорі
сині пакети

Потрібні прозорі
сині пакети

Відходи двору 

До двох пучків 
росилин; довжиною 1.2 і
максимальнoю шириною 0.6
метрiв

Ліміт* 4 пакети
сміття на один збір

Для подальшої інформації,
підказок і новин відвідайте: 

www.vwrm.com

@valley waste

Східний менаджмент центр
100 Donald E Hiltz Connector,

Kentville Business Park
Пн-Пт : 8am-4pm Cб: 8am-12pm

 

Західний менеджмент центр 
343 Elliott Rd, Lawrencetown 

Вт - Пт: 8am-4pm, Cб: 8am-12pm
 

відвідайте www.vwrm.com щоб
дознатися плату.

Менаджмент Центри відкриті
для громадськості, щоб
залишити зайві матеріали:  


