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Утворення та поводження з відходами 
 у Львівській області у 2018 році 

(попередні дані) 

 
У 2018 році у Львівській області утворено 2139,3 тис.т відходів1 (на 13,8% менше, 

ніж у 2017 році), у тому числі від економічної діяльності підприємств та організацій – 

2012,5 тис.т (94,1% від утворених), у домогосподарствах – 126,8 тис.т (5,9%). Основна 

частина утворених у 2018 році відходів (99,9% від загального обсягу) належить до 

відходів IV класу небезпеки. Відходів І-ІІІ класу небезпеки утворено 2698 т, у тому числі 

І класу – 29 т, ІІ класу – 2257 т, ІІІ класу – 412 т. 

Основні показники утворення та поводження з відходами 
на підприємствах Львівської області у 2018 році 

 Обсяги відходів 
І-ІV класів небезпеки 

тис.т 
у % до  
2017  

Утворено1 2139,3 86,2 

Утилізовано 354,5 58,8 

Спалено 46,0 99,5 

Оброблено 0,5 23,8 

Видалено 1200,0 110,2 

Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів 

на кінець 2018 року 229519,0 98,6 
 
 

У 2018 році загальний обсяг утилізованих відходів усіх класів небезпеки становив 

354,5 тис.т і порівняно з 2017 роком зменшився на 41,2%, проте обсяг утилізованих 

відходів І-ІІІ класів небезпеки збільшився на 21,2%. Частка відходів, які були 

утилізовані, у загальному обсязі утворених у 2018 році становила 16,6%. 

У загальному обсязі відходів, утворених у 2018 році, відходи рослинного 

походження становили 24,3%, відходи згоряння – 13,0%, побутові та подібні відходи – 

9,2%. 

 

                                                 
1 З урахуванням обсягів відходів, зібраних підприємствами від домогосподарств. 

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


 

Розподіл відходів, утворених у 2018 році, 
за категоріями матеріалів, у % 

 
 
 
У розрахунку на одну особу у 2018 році у Львівській області було утворено 847 кг 

відходів, на 1 км2 – 98 т. 

На кінець 2018 року на території Львівської області нараховувались 

144 спеціально відведених місця та об’єкти видалення відходів. Їх проектні об’єм та 

площа становили відповідно 239,2 млн.м3 та 7,9 км2. У спеціально відведених місцях 

чи об'єктах Львівської області на кінець 2018 року накопичилось 229,5 млн.т відходів. 
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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/2019/66/mp_up_vidh.pdf 

 

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