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П Е Р Е Д М О В А

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 місцях тимчасового зберігання у 2019 році, а також накопичення відходів у

спеціально відведених місцях та об’єктах протягом їх експлуатації. 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.

Відходи – будь-які речовини чи предмети, від яких власник позбувається, має намір чи зобов'язаний позбутися;

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну

небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

Відходи домогосподарств – відходи, зазвичай утворені в результаті нормального функціонування домашніх господарств;

Виробник відходів – це фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів (первинний виробник відходів), або той, хто

проводить попереднє оброблення, змішування або інші операції, унаслідок яких змінюються властивості або склад цих відходів;

Власник відходів – фізична чи юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується та розпоряджається відходами;

Поводження з відходами − збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і

захоронення відходів, уключаючи контроль за цими операціями та догляд за місцями видалення відходів;

Спалювання відходів – теплова обробка відходів на спалювальній установці з вилученням або без вилучення енергетичних ресурсів. Передбачає

операції R1 "Використання у вигляді палива чи іншим чином для отримання енергії" та D10 "Спалювання на суші";

Утилізація відходів – здійснення будь-яких операцій, у результаті яких відходи приносять користь, замінюючи інші матеріали, які в іншому випадку

були б використані для виконання конкретної функції, або відходи, приготовані для виконання такої функції на підприємстві. Список найбільш важливих

операцій з утилізації затверджений наказом Держстату від 23 січня 2015 року № 24;

Знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом їх механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;
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Розміщення відходів – зберігання (тимчасове розміщення) та видалення відходів (остаточне розміщення) у спеціально відведених для цього місцях

чи об'єктах;

Видалення – будь-яка операція, що не є утилізацією, навіть якщо внаслідок такої операції додатково відбувається процес утилізації речовин або

енергії. Список найбільш важливих операцій з видалення відходів затверджений наказом Держстату від 23 січня 2015 року № 24;

Спеціально відведені місця та об'єкти зберігання – місця чи об'єкти тимчасового розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл

уповноважених органів;

Спеціально відведені місця та об'єкти видалення – місця чи об'єкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл

уповноважених органів.
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СКОРОЧЕННЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

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;

т – тонна

км2 – квадратний кілометр

кг – кілограм

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

Примітка. У статистичному бюлетені інформацію за результатами державних статистичних спостережень 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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