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Чиста вода – це те, що робить Північний Захід 

особливим місцем. Пьюджет-саунд, а також наші 

озера, річки і струмки забезпечують нас 

продовольством, можливістю транспортування, 

роботою і розвагами  

Система з очищення води округу Кінг десятиліттями забезпечувала якість води, охороняючи здоров'я людей і 

наше навколишнє середовище. 

Ми розробляємо комплексний системний план з очищення стічних вод, який буде визначати роботу округу 

протягом наступних десятиліть. Цей план посприяє проведенню регіональної дискусії щодо нашої системи 

стічних вод, охорони місцевих водойм і здоров'я людей в майбутньому. 

Ми інвестуємо значні суми в системи з очищення води  

У нашому регіоні є безліч проектів і програм, спрямованих на збереження чистоти води. Округ Кінг відповідає 

за очищення використаної населенням води, і за її повернення в природне середовище. Неочищені стічні 

води можуть призводити до захворювань серед населення і завдати шкоди П'юджет-саунд. В нашому 

розпорядженні є труби, протяжністю у сотні миль, велика кількість насосів, резервуарів, очисних споруд та 

іншого обладнання, що переносить і очищує стічні води. Уряд округу Кінг та інші місцеві органи влади 

відповідають за дренажні системи, що захищають воду від забруднювачів, які стікають з вулиць, парковок та 

інших мощених поверхонь. Органи штату і місцевої влади відповідають за інші програми з очищення води. 

Протягом наступних десятиліть на забезпечення високої якості води в регіоні будуть виділені мільярди 

доларів. Округ Кінг націлений на підтримку і модернізацію системи очищення стічних вод, а також на 

вдосконалення системи управління дренажними стоками. Ці інвестиції є чудовою нагодою зробити внесок в 

економічне, соціальне та екологічне здоров'я нашого регіону. 

У регіоні необхідно прийняти важливі рішення. За наявності великої кількості дуже важливих завдань щодо 

якості води, округу Кінг необхідно оновити план з очищення води, щоб зробити необхідні інвестиції в 

потрібний час. 

Таким чином, нам потрібен план з очищення води  

Ми хочемо провести дискусію на регіональному рівні про роль округу Кінг щодо захисту наших водойм і 

здоров'я людей в майбутньому. Ми повинні прийняти дуже важливі рішення, які вимагають великих витрат. Ця 

дискусія буде стосуватися плану і майбутніх кроків округу Кінг з наступних питань: 

 Підтримка 50-річної системи трубопроводів, насосів і споруд очищення стічних вод 

 Як підвищити стійкість очисних споруд  

 Як забезпечувати потреби зростаючого населення 

 Подальше зменшення кількості неочищених стічних вод і забрудненої дренажної води, яка потрапляє 
в місцеві водойми під час дощу 

 Зміна клімату, що призводить до ще більш екстремальних метеорологічних явищ 



 

                     

 

2 

 

 Потенційні нові вимоги для додаткового очищення стічних вод 

 Отримання ресурсів із стічних вод, наприклад, біологічних 
твердих речовин, енергії та переробленої води 

 Забезпечення рівномірного розподілу вигод 

 Як фінансувати заходи щодо поліпшення якості води 
 
Щомісяця оплачуючи комунальні рахунки, люди платять за відведення 

стічних вод. Крім заходів щодо підвищення якості води, за допомогою 

інших зборів і податків населення просять допомогти фінансувати інші 

важливі регіональні проекти, пов'язані, наприклад, з транспортом, 

дорогами, дренажними системами, підвищенням популяції лосося і 

програмами доступного житла. Важливо зрозуміти, якою мірою сукупність 

цих витрат впливає на населення, так як вартість проживання в регіоні 

стає все вище. 

Ми хочемо почути ряд ідей і думок  

План по очищенню води є чудовою нагодою зробити внесок в економічне, 

соціальне та екологічне здоров'я нашого регіону. Цей план повинен 

відображати ряд думок місцевих жителів – людей, які будуть фінансувати 

цей план, оплачуючи комунальні рахунки.  

Ми прагнемо, щоб процес планування був справедливим, із залученням 

населення. Щоб досягти цього, ми хочемо зруйнувати бар'єри і почути 

різних людей, включаючи давніх учасників дискусій з очищення води та 

нових зацікавлених осіб. Ми будемо працювати з людьми на кожному 

етапі процесу, щоб бути впевненими в тому, що ми знаходимося на 

правильному шляху для забезпечення найвищої якості води та 

досягнення високих економічних, соціальних результатів, і показників 

охорони здоров'я. 
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Дізнатися більше 

Ми будемо раді почути вашу 

думку, яка допоможе нам 

скласти цей план. Ми 

обов'язково повідомимо вам 

про початок процесу 

планування і про кожну 

можливість висловити нам 

свою думку. 

Щоб підписатися на 

отримання майбутніх розсилок 

або якщо у вас є запитання, 

зайдіть на сторінку 

www.kingcounty.gov/ 

cleanwaterplan 

http://www.kingcounty.gov/cleanwaterplan
http://www.kingcounty.gov/cleanwaterplan

