НАГАДУВАННЯ ПРО ДНІ
ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ

www.garbagedayreminders.com
Моя черга цього
тижня?

Ми виїжджаємо
кожного тижня.

Підпишіться, щоб отримувати
нагадування про дні вивезення сміття!

ЩО НЕ МОЖНА ВИКИДАТИ
Metro Recycling Information пропонує послуги з
вивезення сміття, яке не можна залишати на узбіччях.
Також надається інформація про компостування
сміттєвих відходів на задвірках
ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ — Багато матеріалів, такі
як електроніка, дрібна побутова техніка, пінопласт
(Styrofoam™), поліетиленові пакети, пакувальні
полістиролові кульки і деякі жорсткі пластмаси можуть
утилізувати в пунктах переробки сміттєвих відходів або
на інших комерційних підприємствах
ШКІДЛИВІ ВІДХОДИ І ЕЛЕКТРОНІКА — Токсичні
хімічні речовини, компактні флуоресцентні лампи (CFLs),
комп'ютери, монітори і телевізори не можна викидати в
контейнери. Їх слід здавати у відповідні пункти прийому,
де вони утилізуються належним чином. Такі предмети не
включені в програму по вивезенню сміття.

 Виставляйте зелений контейнер на колесах для
компостування сміттєвих відходів кожного тижня - навіть
якщо він не заповнений.
 Виставляйте синій контейнер на колесах для утилізації
відходів і жовтий контейнер для скла, тільки якщо
вони повні.
 Виставляйте контейнери на відстані 3 футів від бордюру
до 6.00 ранку.
 Прибирайте порожні контейнери впродовж 24 годин.
 Предмети, що перевищують габарити Вашого сміттєвого
контейнера (такі як побутова техніка, меблі, великі гілки
або зруби), можуть бути вивезені за додаткову плату.
Зв’яжіться з Вашою компанією по вивезенню і утилізації
сміття за тиждень, щоб дізнатися про вартість.
 Забагато сміттєвих відходів? Ви можете виставити
додатковий контейнер або мішок для сміття у Ваш день
вивезення сміття за додаткову оплату у розмірі 5 доларів
або отримати більш габаритний контейнер за додаткову
оплату у розмірі 5-7 доларів в місяць.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ВАГОЮ
Муніципалітет Портленду встановив обмеження ваги
контейнерів, що гарантує безпеку водіїв сміттєвозів. Водії
не можуть піднімати контейнери, вага яких перевищує
нижчеприведені обмеження.

Контейнер

ГІД ПО ВИДАМ
СМІТТЯ,
ПЕРЕРОБЦІ
І ЗБОРУ
КОМПОСТУ

Вебсайт: www.portlandoregon.gov/bps/carts
Гаряча лінія: 503-823-7202
Email:
wasteinfo@portlandoregon.gov

Фунти

збірник, розрахований на 20 галонів
контейнер, розрахований на 20 галонів*
збірник, розрахований на 32 галони
контейнер, розрахований на 35 галонів
контейнер, розрахований на 60 галонів
контейнер, розрахований на 90 галонів

35
60
55
85
135
175

ВИБЕРІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМІТТЯ, ЯКИЙ
ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ПОТРЕБАМ

UKRAINIAN
20*

РОЛИКОВИЙ
контейнер

60

ФУНТІВ
Вагове
обмеження

БЛИЗЬКО

2

Надруковано на переробленому папері

ПРАВИЛЬНО
ОБИРАЙТЕ
КОНТЕЙНЕР

Максимальна вага

КОМПОСТУВАННЯ ВІДХОДІВ — Садове сміття і
рослинні відходи можуть бути компостовані на задвірках
або поміщені в зелений контейнер на колесах для
компостування відходів. Харчові відходи, такі як м’ясо,
крупи, молочні продукти і кістки, повинні поміщатися в
контейнер на колесах.

Вебсайт: www.oregonmetro.gov/recycling
Гаряча лінія: 503-234-3000
Email: mri@oregonmetro.gov

КОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР МАЄ
СВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ

ВИСОКИХ
Кухонних
мішків

35

РОЛИКОВИЙ
контейнер

60

ФУНТІВ
Вагове
обмеження

БЛИЗЬКО

3

ВИСОКИХ
Кухонних
мішків

60

РОЛИКОВИЙ
контейнер

90

РОЛИКОВИЙ
контейнер

135

ФУНТІВ
Вагове
обмеження

175

ФУНТІВ
Вагове
обмеження

БЛИЗЬКО

4

ВИСОКИХ
Кухонних
мішків

БЛИЗЬКО

5

ВИСОКИХ
Кухонних
мішків

* Роликові контейнери на 20 галонів недоступні для клієнтів, які замовляють цю послугу
один раз в чотири тижні. Деякі клієнти, що замовляють послугу вивезення контейнера на
20 галонів, отримають модифікований контейнер на 35 галонів..

Сміття, яке вивозиться кожні два
тижні або кожні чотири тижні

Зелений контейнер для сміттєвих відходів, блакитний контейнер для
утилізації відходів і жовтий контейнер для скла вивозяться щотижня

ТАК

ТАК

Паперові
тарілки, склянки
для кави, морозильні камери, контейнери для
їжі, обгортки, косметичні серветки, пінопласт (Styrofoam™),
поліетиленові пакети, пластмасові контейнери з
маркуванням “піддається біохімічному розпаду”, вапно,
розфарбоване або морене дерево, фанера, лампи
розжарення

ХАРЧОВІ ВІДХОДИ М’ясо, птиця, морепродукти, кістки,
яєчна шкаралупа, сир, хліб, макаронні вироби, злаки,
боби, горіхи, фрукти,
овочі, кавова гуща,
зіпсована їжа.
Паперові серветки,
паперові рушники, кавові
фільтри, чайні пакетики,
коробки від піци

ПАПІР Газети, журнали, каталоги, телефонні книги,
картонні ящики, макулатура, коробки (від молока, соку,
супу), подрібнений папір (обов'язково в паперовому пакеті)
ПЛАСТИК
Пляшки з шийкою
(6 унцій або
більше), діжки (6
унцій або більше),
квіткові горщики
(4 дюйми або більше), відра (5 галонів або менше)
МЕТАЛ Алюміній, бляшані і сталеві консервні
банки, порожні сухі металеві банки
від фарби, порожні аерозольні
балончики, алюмінієва
фольга, металобрухт
(менше 30 дюймів і
менше 30 фунтів)

В ПАКЕТАХ Відходи життєдіяльності домашніх
тварин, наповнювач для котячого туалету, підгузники,
жіночі продукти гігієни, зола, тирса, пакувальні
полістиролові кульки, бите скло
САДОВЕ СМІТТЯ Бур'яни, листя, виноградна лоза,
трава, невеликі гілки, квіти, домашні рослини, обрізані
частині рослин

В ГЕРМЕТИЧНИХ ЄМНОСТЯХ
Харчові жири, олія, жир

ТАК

ТІЛЬКИ СКЛЯНІ ПЛЯШКИ І
БАНКИ будь-якого кольору
(етикетки можна залишити)
слід поміщати в жовтий
контейнер для скла або в
інший контейнер з написом
“тільки скло”

НАВІТЬ ЯКЩО
ПЛАСТИКОВІ
ПРОДУКТИ МАЮТЬ
НАПИС “ПІДДАЄТЬСЯ
БІОХІМІЧНОМУ
РОЗПАДУ ”, НЕ КЛАДІТЬ
ЇХ В ЗЕЛЕНИЙ
КОНТЕЙНЕР НА
КОЛЕСАХ.
НІ

Комп’ютери, монітори і телевізори, небезпечні відходи,
хімікати, компактні люмінесцентні лампи (CFLs). Зв’яжіться з
Metro Recycling Information (503-234-3000), щоб дізнатися, як їх
утилізувати

НІ

Поліетиленові пакети, відходи життєдіяльності домашніх тварин,
наповнювач для котячих туалетів, підгузки, контейнери, що
“розкладаються”, рідини у великих об’ємах, жири або олія,
оброблена деревина, каміння, бруд, сажа, великі гілки (більше 4
дюймів завширшки і 36 дюймів в довжину), побутове сміття

НІ

МОТОРНЕ МАСТИЛО
Поставте моторне
мастило поряд
з контейнером
в непротікаючій
прозорій пластиковій
пляшці з кришкою
(1 галон або менше),
що нагвинчується.
Не змішуйте
з іншими
рідинами

Поліетиленові пакети, пластикові кришки, підгузки, морозильні
камери, кавові склянки, пляшки з пестицидами або гербіцидами,
пропанові циліндри, господарське сміття.
Лампочки, питні склянки, вази для квітів, керамічний посуд,
розбите скло, кришки.

