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У 2019 році у Львівській області утворено 

2159,7 тис.т відходів, що на 1,0% більше, ніж у 

2018 році. 

 
 
 
 
 

 

 

 
У процесі економічної діяльності підприємств та організацій утворено 1925,5 

тис.т відходів (89,2% від утворених), у домогосподарствах – 234,2 тис.т (10,8%). 
 

Динаміка утворення та утилізації відходів 
(тис.т) 

 
 

Основна частина утворених у 2019 році відходів (99,8% від загального обсягу) 

належить до відходів IV класу небезпеки. Відходів І-ІІІ класу небезпеки утворено 4084 т, 

у тому числі І класу – 31 т, ІІ класу – 3576 т, ІІІ класу – 477 т. 

 
Основні показники утворення та поводження з відходами 

у Львівській області у 2019 році 

 Обсяги відходів 
І-ІV класів небезпеки 

тис.т 
у % до  
2018  

Утворено 2159,7 101,0 

Утилізовано 327,7 92,4 

Спалено 86,8 188,6 

Видалено 1204,0 100,3 
Накопичено протягом експлуатації у місцях видалення відходів 
на кінець 2019 року 222627,1 97,0 
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Утворення та поводження з відходами у Львівській області 
у 2019 році (попередні дані) 

 

 

У 2018 році загальний обсяг утилізованих відходів усіх класів небезпеки становив 

327,7 тис.т і порівняно з 2018 роком зменшився на 7,6%, обсяг утилізованих відходів І-ІІІ 

класів небезпеки зменшився на 39,9%. Частка відходів, які були утилізовані, у загальному 

обсязі утворених у 2019 році становила 15,2%. 

 

У загальному обсязі відходів, утворених у 2019 році побутові та подібні відходи – 

17,8%, відходи рослинного походження – 14,0%, відходи згоряння – 11,4%. 

 

Розподіл утворених у 2019 році відходів за категоріями матеріалів  
(у відсотках до підсумку) 

 

 

858 кг  

утворено відходів  

у розрахунку на 1 особу 

У розрахунку на одну особу у 2019 році у 

Львівській області було утворено 858 кг відходів, на          

1 км2 – 99 т. 

На кінець 2019 року на території Львівської області нараховувались 137 спеціально 

відведених місць та об’єктів видалення відходів. Їхні проектні об’єм та площа становили 

відповідно 232,0 млн.м3 та 7,9 км2, на кінець 2019 року у них накопичилось 222,6 млн.т 

відходів. 
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побутові та 
подібні відходи; 

17,8%

відходи рослинного 
походження; 14,0%

відходи 
згоряння; 11,4%

ґрунтові відходи; 7,9%

пуста порода від 
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інші відходи;
44,7%

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/24/theme_24.php?code=24

