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Утворення та поводження з відходами 

 у Львівській області у 2017 році 
(попередні дані) 

 
У 2017 році у Львівській області утворено 2542,1 тис.т відходів (на 8,4% менше, 

ніж у 2016 році), у тому числі від економічної діяльності підприємств та організацій – 
2367,2 тис.т (93,1% від утворених і на 7,0% менше), у домогосподарствах1 – 174,9 тис.т 
(6,9% і на 23,5% менше). Основна частина утворених в області у 2017 році відходів 
(99,9% від загального обсягу) належить до відходів IV класу небезпеки. Відходів І-ІІІ 
класу небезпеки утворено 2645 т, у тому числі І класу – 40 т, ІІ класу – 503 т, ІІІ – 2102 т. 

Основні показники утворення та поводження з відходами 
на підприємствах Львівської області у 2017 році 

 Обсяги відходів 
І-ІV класів небезпеки 

У т.ч. відходи І-ІІІ класів 
небезпеки 

т 
у % до 
2016  

т 
у % до  
2016  

Утворено 2542105 91,6 2645 127,0 

Утилізовано 603046 124,9 314 165,4 

Спалено 48627 82,9 27 81,7 

у тому числі     

з метою отримання енергії 48627 82,9 27 81,7 

з метою теплової переробки відходів 0 0,1 – – 

Оброблено 2119 57,3 – – 

Видалено 1090593 66,4 – – 

у спеціально відведені місця чи об’єкти  1085818 66,1 – – 

іншими видами видалення 4775 442,1 – – 

Накопичено протягом експлуатації у місцях 
видалення відходів на кінець 2017 року 221524668 95,6 – – 

 

У 2017 році загальний обсяг утилізації відходів усіх класів небезпеки становив 
603,0 тис.т і порівняно з 2016 роком збільшився на 24,9%, обсяг утилізації відходів І-ІІІ 
класів небезпеки збільшився на 65,4%. Частка відходів, які були утилізовані, у 
загальному обсязі утворених у 2017 році становила 23,7%. 

В області у 2017 році для утилізації відходів було 45 установок із загальною 
потужністю 236,3 тис.т на рік, для спалювання з метою отримання енергії – 76 
одиниць (161,6 тис.т на рік). 

                                                 
1 Обсяг відходів, зібраних підприємствами від домогосподарств. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


 

Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств та організацій 
і у домогосподарствах у 2017 році 

 Обсяги утворення відходів 

тис. т 
у % до 

підсумку 

Усього  2542,1 100,0 

Економічна діяльність підприємств та організацій 2367,2 93,1 

Сільське, лісове та рибне господарство 54,1 2,1 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 951,1 37,4 

Переробна промисловість 846,9 33,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 340,8 13,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  63,8 2,5 

Будівництво 0,5 0,0 

Інші види економічної діяльності  110,0 4,4 

Домогосподарства1 174,9 6,9 
 

Відходи гірничої промисловості і розробки кар’єрів при добуванні та збагаченні 
руд і мінеральної сировини становили 37,0% від загального обсягу утворених у 2017 
році відходів, 20,4% - відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського 
походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин. 

Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2017 році 

 Обсяги утворення відходів 

 т  
у % до  
2016 

у % до  
підсумку 

Усього 2542105 91,6 100,0 
Використані розчинники 131 550,9 0,0 

Відходи кислот, лугів чи солей 100 43,4 0,0 

Відпрацьовані оливи 227 122,3 0,0 

Хімічні відходи 15479 3619,0 0,6 

Осад промислових стоків 7013 94,9 0,3 

Мулові та рідкі відходи від очистки стічних вод 420 554,2 0,0 

Відходи від медичної допомоги та біологічні 25 88,9 0,0 

Відходи чорних металів 24834 289,8 1,0 

Відходи кольорових металів 788 188,9 0,0 

Змішані відходи чорних та кольорових металів 806 84,3 0,0 

Скляні відходи 698 27,6 0,0 

Паперові та картонні відходи 11555 188,5 0,4 

Гумові відходи 317 107,9 0,0 

Пластикові відходи 1710 222,4 0,1 

Деревні відходи 80998 91,1 3,2 

Текстильні відходи 2158 119,4 0,1 

Відходи, що містять поліхлордифеніли 5 90120,0 0,0 

Непридатне обладнання 84 275,7 0,0 

Відходи акумуляторів та батарей 114 135,3 0,0 

Відходи тваринного походження та змішані харчові 
відходи 4067 1,1 0,2 

Відходи рослинного походження 627206 456,3 24,7 

 
    

                                                 
1 Обсяг відходів, зібраних підприємствами від домогосподарств. 



 

Продовження 
 Обсяги утворення відходів 

 т  
у % до  
2016 

у % до  
підсумку 

Тваринні екскременти, сеча та гній 96339 111,0 3,8 

Побутові та подібні відходи 242214 87,4 9,5 

Змішані та недиференційовані матеріали 1501 99,8 0,1 

Залишки сортування 659 109,8 0,0 

Звичайний осад 32504 31,4 1,3 
Мінеральні відходи від будівництва та знесення, у 
тому числі змішані будівельні відходи 1428 120,1 0,1 
Відходи згоряння 354659 109,9 13,9 
Інші мінеральні відходи (за виключенням відходів 
будівництва та знесення, згорання, ґрунтів, 
порожньої породи від днопоглиблення, відходів від 
очистки стічних вод) 670422 81,0 26,4 
Ґрунтові відходи 194386 107,8 7,6 
Пуста порода від днопоглиблювальних робіт 169258 50,6 6,7 

 
У 2017 році у Львівській області у розрахунку на одну особу було утворено 

1004,1 кг відходів, на 1 км2 – 116,5 т. 
На кінець 2017 року на території Львівської області нараховувалось 153 

спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів. Їх проектні об’єм та 
площа становили відповідно 252,5 млн.м3 та 8,4 млн.м2, залишкові – 62,2 млн.м3 та 
1,3 млн.м2. 

На кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об'єктах Львівської 
області накопичилося 221,5 млн.т відходів. 

 
 

 
 



 

Географічне охоплення 
Спостереження охоплює всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 

Методологія та визначення 
Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи 
споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі 
властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх 
власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 
включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.  

Спеціально відведені місця видалення відходів – ділянки, спеціально призначені для накопичення, 
постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених 
органів у сфері поводження з відходами.  

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Утворення та 
поводження з відходами", яке охоплює юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, 
діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки. 

Інформація формується по Україні та регіонах, категоріях відходів за матеріалом, видами економічної 
діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) 
(http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar). 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/361/mp_vidhody.zip 

Перегляд даних 
Річні дані можуть бути уточнені у вересні наступного за звітним року. 
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