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Поводження з відходами у 2010 році 

 
На підприємствах області протягом 2010р. утворилось 282,1 млн.т 

небезпечних відходів, переважна частина з яких (281,9 млн.т, або 99,9%) – це 
відходи ІV класу небезпеки. Відходи І, ІІ та ІІІ класів небезпеки склали 
відповідно 0,2 тис.т, 146,2 тис.т та 113,5 тис.т.  

 
Основні показники утворення та поводження з відходами 

 на підприємствах області у 2010 році 

    
У тому числі 

І-ІІІ класів небезпеки 
 Відходи 

І-ІV класів 
небезпеки, 

тис.т тис.т у % до 
2009р. 

    
Утворилось 282128,6 259,9 107,4 
Утилізовано, оброблено 
(перероблено) 94274,9 126,6 39,3 
Спалено 143,7 0,1 35,6 

у тому числі     
використано для отримання 
енергії 20,4 0,1 – 
спалено на суші 123,3 0,0 – 

Видалено у спеціально 
відведені місця чи об’єкти   185805,2 1,6 18,1 
Видалено у місця 
неорганізованого зберігання 33,1 0,0 2,0 
Наявність на кінець року у 
спеціально відведених місцях 
чи об’єктах та на території 
підприємств 9160120,2 467,1 56,1 

 
У загальній кількості відходів, що утворились, найбільшу питому вагу за 

небезпечними складниками займають відходи гірничої промисловості і 
розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини 
(268,8 млн.т, або 95,3% до загального обсягу). Відходів, що містять метали та їх 
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сполуки утворилося 7,2 млн.т (2,6%), відходів, що містять неметали та їх 
сполуки і відходів пилогазоочищувальних споруд та установок – відповідно по 
1,4 млн.т (по 0,5%), відходів від очищення промислових та комунальних стоків 
– 0,3 млн.т (0,1%).  

 
Утворення відходів у 2010 році за матеріалами 

 
 Тис.т У % до  

підсумку 
Усього 282128,6 100,0 
   
Використані розчинники  0,0 0,0 
Відходи кислот, лугів чи солей 141,7 0,1 
Відпрацьовані оливи 4,6 0,0 
Відпрацьовані хімічні каталізатори 0,4 0,0 
Відходи хімічних препаратів 3,5 0,0 
Хімічні осади та залишки 13,6 0,0 
Осад промислових стоків 1030,7 0,4 
Відходи від медичної допомоги та біологічні  0,0 0,0 
Металічні відходи 2075,3 0,8 
Скляні відходи 0,9 0,0 
Паперові та картонні  відходи 19,3 0,0 
Гумові відходи 10,6 0,0 
Пластикові відходи 4,3 0,0 
Деревні відходи 13,3 0,0 
Текстильні відходи 4,2 0,0 
Відходи, що містять поліхлордифеніли 0,9 0,0 
Непридатне обладнання 5,3 0,0 
Непридатні транспортні засоби 0,0 0,0 
Відходи акумуляторів та батарей  5,3 0,0 
Тваринні  та рослинні відходи  81,6 0,0 
Тваринні відходи, отримані при виготовленні харчових 
препаратів і продуктів 24,8 

 
0,0 

Тваринні екскременти, сеча та гній 57,8 0,0 
Побутові та подібні відходи 380,8 0,1 
Змішані та недиференційовані матеріали  213,5 0,1 
Залишки сортування 0,0 0,0 
Звичайний осад  81,8 0,0 
Пуста порода від днопоглиблювальних робіт 28319,8 10,0 
Мінеральні відходи  240802,5 85,4 
Відходи згоряння 8806,3 3,1 
Забруднений ґрунт та забруднена пуста порода від 
днопоглиблювання 25,8 0,0 

Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи 
 

0,0 0,0 
 
Понад 185,8 млн.т відходів, або 65,9% від загальної кількості утворених, 

розміщено у місцях видалення, крім того, 0,1 млн.т видалено шляхом 
спалювання на суші.  

Протягом року утилізовано 94,3 млн.т відходів, або третина від загальної 
кількості утворених. Понад 78% утилізованих, перероблених відходів – 
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мінеральні відходи, серед яких основними є відходи від гірничих робіт та 
розробки кар’єрів; 4% – відходи від термічних процесів (шлак, зола, пісок та 
інші); 3,1% – металічні відходи. 

Станом на 1 січня 2011р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах  та 
на території підприємств області накопичилось майже 9,2 млрд.т небезпечних 
відходів, з них 65,8 т належать до І класу небезпеки, 4,3 тис.т – до ІІ класу,      
462,7 тис.т – до ІІІ класу, 9159,7 млн.т – до ІV класу небезпеки.  

 
 
 
 
 
 
 

Начальник  
Головного управління статистики 
у Дніпропетровській області 

 
 

О.М.Шпильова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Довідки за телефоном: 778–68–96 
Веб–сайт: www.dneprstat.gov.ua  
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2011   

 


