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Orientation to Ontario

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відвідайте Міністерство у справах міського 
та житлово-комунального господарства 
(Ministry of Municipal Affairs and Housing) за 
адресою )�$ċ#+2ċ+*ċ��ƫабо 
"%* (%*'ċ�0ĥ)1*%/!.+""ƫ

Закон про охорону навколишнього 
середовища (Environmental Protection Act) 
передбачає обов’язкову переробку 
відходів у житлових будинках з шістьма і 
більше квартирами. Якщо ви живете у 
квартирі, запитайте свого коменданта, як 
ви можете переробляти відходи. Деякі 
громади також можуть мати програми 
компостування, якими можуть 
скористатися мешканці квартир.

Шкідливі речовини

Небезпечні речовини не слід виливати до 
каналізації або викидати у сміття. 

Електроніка

Електронні відходи включають такі 
предмети, як камери, комп'ютери, 
монітори, телефони та телевізори, які 
нікому не потрібні. Ці предмети повинні 
перероблятися на спеціалізованих 
підприємствах. Коли ви купуєте електронні 
вироби в Онтаріо, ви сплачуєте певну плату 
за екологічну обробку (EHF). Ці гроші 
використовуються для оплати витрат на 
переробку або модернізацію електронних 
виробів.

Завітайте на сайт recycleyourelectronics.ca 
щоб знайти підприємство з переробки 
електроніки у вашому районі.

Не смітіть! Всі мешканці Онтаріо повинні 
працювати разом, щоб зберегти землю 
Онтаріо і воду чистими. Засмічення – це 
коли ви залишаєте будь-який вид сміття 
на землі або в місті, або на дачі. 
Викидання сміття в озера й річки також їх 
засмічує.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Побутові відходи

Різні муніципалітети по-різному 
управляють побутовими відходами. Деякі 
органи місцевого самоврядування 
стягують плату за вивезення сміття та 
надають спеціальні урни для сміття, 
відходів для переробки та органічних 
відходів. Сміття – це відходи, які не можна 
переробляти або компостувати.

Більшість громад мають програми Blue 
Box для вторинної переробки паперу, 
скла, пластику, алюмінію та інших 
матеріалів. Вторинна сировина 
використовується для виробництва нових 
виробів.

Програми Green Bin збирають органічні 
відходи, такі як фруктові та овочеві 
обрізки, м'ясо та кавова гуща, окремо від 
звичайного сміття.

Органічні відходи перетворюються на 
компост, який використовується для 
поліпшення ґрунту в парках і 
сільськогосподарських угіддях. 

Щоб отримати контейнер Blue Box або 
дізнатися, чи є у вашому районі програма 
Green Bin, зверніться до місцевого 
муніципалітету.
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Безпечну, чисту питну воду не 
можна витрачати даремно. 
Зв'яжіться з місцевим 
муніципалітетом для отримання 
додаткової інформації про 
економію води. 

Відвідайте сайт Міністерство у 
справах міського та житлово-
комунального господарства 
(Ministry of Municipal Affairs and 
Housing) за адресою  
)�$ċ#+2ċ+*ċ��ƫƫабоƫ 
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Щоб дізнатися більше про 
програми вторинної переробки в 
Онтаріо, відвідайте сайт 
Stewardship Ontario за адресою  
/0!3�. /$%,+*0�.%+ċ��

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
ЕКОНОМІЯ ВОДИ
Виробництво електроенергії має 
негативні наслідки для 
навколишнього середовища. 
Економія енергії також економить 
ваші гроші. 

Щоб дізнатися більше про 
енергозбереження, відвідайте сайт 
Міністерства енергетики (Ministry of 
Energy) за адресою 
!*!.#5ċ#+2ċ+*ċ��ƫабоƫ"%* (%*'ċ�0ĥ/�2%
*!*!.#ƫ

Відвідайте сайт Управління з питань 
енергоефективності Міністерства 
природних ресурсів Канади (Natural 
Resources Canada's Office of Energy 
Efficiency) за адресою 
+!!ċ*.��*ċ#�ċ��ƫ

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Вам можуть виписати 
штраф до $1000 за 
сміття в Онтаріо. Якщо 
ви смітите на шосе, 
поліція може зупинити 
ваш автомобіль і 
виписати вам штраф.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

• Не смітіть.

• Зменшуйте споживання, 
використовуйте вироби 
повторно, здавайте те, 
що вам не потрібно, на 
переробку.

• Компостуйте відходи 
або скористайтеся 
програмою Green Bin.




