
 

 

 
Починаючи з 2 травня 2022 року на пункти перевалки відходів Algona, 
Renton і Houghton округу Кінг буде заборонено заїжджати на 
транспортних засобах, довжина яких становить 25 футів (приблизно 7,65 
м) або більше. 
 
 
Починаючи з 2 травня 2022 року на пункти перевалки 
відходів Algona, Renton і Houghton округу Кінг буде 
заборонено заїжджати на транспортних засобах, довжина 
яких становить 25 футів (приблизно 7,65 м) або більше. 
Єдиним винятком є транспортні засоби комерційних 
транспортних компаній, які мають договори на надання 
послуг із вивезення міських побутових відходів (такі як 
Waste Management, Recology, Republic). Клієнти з довгими 
транспортними засобами можуть натомість скористатися 
пунктами Bow Lake (Таквіла), Factoria, Enumclaw та 
Shoreline.  
 
Ці сучасні пункти є більшими та пропонують додаткові 
можливості для переробки й утилізації відходів. Клієнти, які 
відвезуть садово-городні відходи до пунктів Bow Lake 
(Таквіла), Factoria, Enumclaw та Shoreline, отримають 
знижку на оплату збору за утилізацію та заощадять гроші. Ці 
пункти більші, тому час очікування на них зазвичай 
менший. Клієнти можуть перевірити стан черги, щоб дізнатися приблизний час очікування. 
 
Ми були змушені обмежити використання довгих транспортних засобів через установку нових бетонних 
обмежувачів для того, щоб люди і транспортні засоби перебували на безпечній відстані від зони із ризиком 
падіння. Нові обмежувачі зменшили розміри зони утилізації. Довгі транспортні засоби тепер не матимуть 
достатньо місця для безпечного переміщення всередині невеликих станцій, і створюють ризик нещасних 
випадків і травм для робітників і клієнтів.  
 
Клієнтам, яких не допустять на станції, на які розповсюджуються обмеження, доведеться проїхати 8–17 
миль (13–26 км) до найближчих станцій. В цих пунктах стягуються менші збори за утилізацію, включаючи 
утилізацію садово-городних відходів.  
 
Ми розуміємо, що завдаємо незручностей клієнтам, які не знають про нове правило, і дуже шкодуємо через 
це. Клієнтам, яких перенаправлять до найближчих станцій, нададуть ваучер на знижку в розмірі 14 доларів 
на оплату збору за утилізацію на іншому пункті перевалки відходів округу Кінг (Bow Lake, Factoria, Enumclaw, 
Shoreline). 
 
 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx


 

 

 
 

 
З. Чому ввели обмеження на в'їзд транспортних засобів довжиною понад 25 футів до пунктів перевалки 
відходів Algona, Renton і Houghton округу Кінг? 

В. Ці обмеження необхідні для безпеки клієнтів і робітників на цих старих станціях. Щоб люди та 
транспортні засоби перебували в безпеці поза межами визначеної зони із ризиком падіння, 
персоналу довелося встановити бетонні обмежувачі для коліс, які зменшили розміри зони 
утилізації. Через це вантажівки та причепи довжиною понад 25 футів (приблизно 7,65 м) не 
матимуть достатньо місця для безпечного переміщення всередині станцій, і збільшують ризик 
виникнення нещасних випадків і травм для робітників і клієнтів. Єдиний виняток становлять 
комерційні транспортні компанії та комерційні клієнти з вантажівками і причепами з гідравлічними 
механізмами, адже вони можуть використовувати комерційні зони для утилізації, де клієнтам 
навіть не потрібно виходити зі своїх транспортних засобів.  

 

З. Чи почали обмеження довжини транспортних засобів діяти на цих пунктах нещодавно? 

В. Ні. Зараз на цих пунктах діє обмеження на в'їзд вантажівок та причепів, довжина яких перевищує 
30 футів (9 м). Нові бетонні обмежувачі, які встановили, щоб люди не заходили до зони із ризиком 
падіння, зменшили розміри зон утилізації, тому зараз обмеження також розповсюджуються 
транспортні засоби довжиною 25 фунтів (приблизно 7,65 м).  

 

З. Чому обмеження вводять саме зараз? Я користуюся цим пунктом вже багато років і у мене 
ніколи не виникало проблем. 

В. Насправді існування цієї проблеми і стало причиною запровадження нових обмежень. У цих 
застарілих пунктах дуже високе навантаження, вони організовані таким чином, що клієнти кидають 
відходи у причепи, які розміщені нижче рівня землі. Клієнти підходили надто близько до краю 
цементної підлоги над причепом, що створювало ризик падіння та серйозного травмування. На 
додаток до червоної зони, проїзд до якої заборонено (зона із ризиком падіння), були встановлені 
бетонні обмежувачі для того, щоб транспортні засоби не під'їжджали надто близько і клієнти були 
на безпечній відстані від краю підлоги. Обмежувачі зменшують довжину зони утилізації, а довгі 
транспортні засоби не можуть безпечно маневрувати в межах зменшеної зони.  

 

З. Мене відправили до іншого пункту. Куди мені поїхати? 

Найближчі пункти до пункту Algona: 

Пункт перевалки та переробки відходів Bow Lake (8 миль або 13 км) 
18800 Orillia Rd S (зовнішнє посилання на карту) 
Tukwila, WA 98188 

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station


 

 

Графік роботи пункту (відрізняється від графіка роботи зони переробки): Пн–чт: цілодобово; пт: 
12:00—23:30; cб–нд: 08:30—17:30 
Графік роботи зони переробки (відрізняється від графіка роботи пункту): Пн– пт 06:00–20:00; cб–
нд: 08:30—17:30  
 
Пункт перевалки та переробки відходів 
Enumclaw (17 миль або 26 км) 
1650 Battersby Ave E (зовнішнє посилання 
на карту) 
Enumclaw, WA 98022 
Графік роботи пункту: Щодня 09:00–17:00  

Найближчі пункти до пункту Renton: 

Пункт перевалки та переробки відходів 
Bow Lake (8 миль або 13 км) 
18800 Orillia Rd S (зовнішнє посилання на 
карту) 
Tukwila, WA 98188 
Графік роботи пункту (відрізняється від 
графіка роботи зони переробки): Пн–чт: 
цілодобово; пт: 12:00—23:30; cб–нд: 
08:30—17:30 
Графік роботи зони переробки 
(відрізняється від графіка роботи пункту): 
Пн–пт 06:00—20:00 сб–нд: 08:30—17:30   
 
Пункт перевалки та переробки відходів 
Factoria (9 миль або 14,5 км) 
13800 SE 32nd St (зовнішнє посилання на карту)  
Bellevue, WA 98005 
Графік роботи пункту: Пн–пт: 06:30—16:00; сб–нд: 08:30—17:30 

Найближчі пункти до пункту Houghton:  

Пункт перевалки та переробки відходів Factoria (8 миль або 13 км) 
13800 SE 32nd St (зовнішнє посилання на карту) 
Bellevue, WA 98005 
Графік роботи пункту: Пн–пт: 06:30—16:00; сб–нд: 08:30—17:30 
 
Пункт перевалки та переробки відходів Shoreline (16 миль або 26 км) 
2300 N 165th St. (зовнішнє посилання на карту)  
Shoreline, WA 98133 
Час роботи пункту: Пн–пт: 07:30—17:00; сб–нд: 08:30—17:30 

Клієнти можуть перевірити стан черги, щоб дізнатися приблизний час очікування. Повний список 
усіх пунктів перевалки та переробки відходів округу Кінг  із графіком роботи та матеріалами, які 
там приймають на утилізацію. Пункти не працюють у День подяки, на Різдво і на Новий рік.  

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=1650%20Battersby%20Ave%20E+Enumclaw+WA+98022+Enumclaw%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
http://maps.google.com/?q=1650%20Battersby%20Ave%20E+Enumclaw+WA+98022+Enumclaw%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/shoreline-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=2300%20N%20165th%20St.+Shoreline+WA+98133+Shoreline%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx


 

 

З. Пункти перевалки відходів Houghton, Renton та Algona працюють вже 50 років, чи щось 
роблять для їх модернізації? 

В. Так, планується заміна двох пунктів (Algona та Houghton) протягом наступних декількох років. 
Будівництво пункту перевалки та переробки відходів South Countyмає розпочатися у 2023 році, а 
відкриття нового пункту заплановано на 2026 рік. Цей пункт пропонуватиме ряд нових послуг, 
включаючи переробку, доставку садово-городних відходів в пункт прийому, а також утилізацію 
небезпечних відходів. Наразі ці послуги недоступні в пункті Algona. Округ Кінг шукає нову дільницю 
для будівництва пункту перевалки та переробки відходів Northeast, відкриття якого заплановано 
на 2028 рік. 

З. Мені нічого не було відомо про нові правила. Приїхавши на пункт і прочекавши у черзі, мене 
просто відправили до іншого пункту. Чи можу я розраховувати на компенсацію від округу Кінг? 

В. Ми розуміємо, що завдаємо незручності клієнтам, і дуже шкодуємо через це. Клієнти, яких 
перенаправили до інших станцій, отримають ваучер на знижку в розмірі 14 доларів на оплату 
збору за утилізацію на іншому пункті. Збір за утилізацію сміття складає 28 доларів, а збір за 
переробку (включаючи садово-городні відходи) — 16 доларів.  

 
  

 

 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/south-county.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/northeast.aspx

