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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 2020 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 інституціональні одиниці, які можуть утворювати відходи (за виключенням

радіоактивних відходів). ДСС охоплює підприємства, які відносяться до всіх видів економічної діяльності, у тому числі тих, що займаються збиранням,

отриманням відходів для утилізації чи видалення від домогосподарств. До сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, уключаються

одиниці, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД належить до класів 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32, 39.00 і середня кількість

працівників становить понад 10 осіб;

2) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД належить до класів 01.11–37.00, 41.10–96.09, середня кількість працівників становить понад

10 осіб та, за даними Міндовкілля, показник загального утворення відходів за попередній до звітного рік - понад 1000 умовних одиниць;

3) наявність у підприємства, за даними Міндовкілля, ліцензії щодо провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;

4) є власниками об'єктів утворення відходів (ОУВ) та об'єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), місць та об'єктів видалення відходів (МВВ),

які включені державними адміністраціями областей і м. Києва до реєстрів об'єктів утворення відходів, оброблення та утилізації відходів, місць та об'єктів

видалення відходів.
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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 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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