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ПЕРЕДМОВА

Статистичний бюлетень «Утворення та поводження з відходами у Луганській області» містить дані щодо обсягів утворення відходів, поводження

з ними (спалювання, утилізації та видалення), накопичення відходів у тимчасовому зберіганні у 2018 році, а також накопичення відходів протягом

експлуатації у спеціально відведених місцях та об’єктах. Інформацію наведено в цілому по Луганській області, за містами та районами області, у

розрізі видів економічної діяльності, у розрізі категорій відходів за матеріалом.

Статистичний бюлетень складено на підставі зведеної інформації державного статистичного спостереження «Утворення та поводження з

відходами». До проведення державного статистичного спостереження залучаються підприємства, установи, організації, діяльність яких пов'язана з

утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за винятком радіоактивних відходів.

СКОРОЧЕННЯ У БЮЛЕТЕНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У БЮЛЕТЕНІ

кг – кілограм

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

т – тонна

Тире (–) – явищ не було;

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами;

Три крапки (…) – відомості відсутні.

Примітка. У статистичному бюлетені інформацію за результатами державного статистичного спостереження наведено без урахування частини

тимчасово окупованої території у Луганській області.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.
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