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Утворення та поводження з відходами у 2014 році 

 

Протягом 2014р. у Дніпропетровській області утворилося 259,4 млн.т 

відходів, що на 13,7% менше проти 2013р., у тому числі 59,1 тис.т відходів      

І–ІІІ класів небезпеки (на 23,6% менше). 
 

Основні показники утворення та поводження з відходами 

 на підприємствах Дніпропетровської області у 2014 році 
 

 Відходи 
І-ІV класів небезпеки 

У т.ч. відходи  
І-ІІІ класів небезпеки 

тис.т 
у % до 
2013р.  

тис.т 
у % до  
2013р.  

Утворено1 – всього 259353,9 86,3 59,1 76,4 
Утилізовано 83937,3 82,1 40,4 91,4 
Спалено 27,2 107,7 0,0 387,4 

з метою отримання енергії 26,8 106,3 0,0 405,4 
з метою теплового перероблення 0,4 2107,5 0,0 252,1 

Видалено      
у спеціально відведені місця чи 
об’єкти  (шляхом захоронення) 144104,3 80,3 2,2 155,8 
іншими видами видалення 31948,5 161,0 – – 

Загальний обсяг відходів, 
накопичених протягом експлуатації, 
у спеціально відведених місцях чи 
об’єктах2  9996575,4 102,6 290,0 58,3 

__________________ 

1 З урахуванням обсягів відходів утворених у домогосподарствах. 
2  У 2013р.  наявність на кінець року – всього. 

 

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

небезпечними складниками мають відходи гірничої промисловості і 

розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини 

(248,4 млн.т або 96,1% до загального обсягу). Відходів, що містять метали та їх 

сполуки, утворилося 3 млн.т (1,2%), відходів пилогазоочищувальних споруд та 

установок – 1,6 млн.т (0,6%). 
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Утворення відходів від економічної діяльності підприємств та організацій і в 

домогосподарствах у 2014 році 
 

 Обсяги утворення відходів 

тис.т 
у % до 

підсумку 

Усього  259353,9 100,0 

Економічна діяльність підприємств та організацій 258648,7 99,7 

Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство та рибне господарство 226,1 0,1 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 217901,7 84,0 

Переробна промисловість 39129,1 15,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 1324,9 0,5 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами                                                                                                                                                                                                                     34,5 0,0 

Будівництво 8,4 0,0 

Інші види економічної діяльності  24,0 0,0 

Домогосподарства 705,2 0,3 

 

 

Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2014 році 
 

 Обсяги утворення відходів 

тис.т 
у % до  

2013р. 

у % до  

підсумку 

Усього 259353,9 86,3 100,0 

Використані розчинники 0,1 337,2 0,0 

Відходи кислот, лугів чи солей 7,6 180,8 0,0 

Відпрацьовані оливи 3,6 66,0 0,0 

Хімічні відходи 19,2 94,9 0,0 

Осад промислових стоків 918,3 63,2 0,3 
Мулові та рідкі відходи від очистки 
стічних вод 527,8 х 0,2 
Відходи від медичної допомоги та 
біологічні 0,0 131,0 0,0 

Відходи чорних металів 2490,3 х 1,0 

Відходи кольорових металів 4,8 х 0,0 
Змішані відходи чорних та кольорових 
металів 1,6 х 0,0 

Скляні відходи 0,5 113,7 0,0 

Паперові та картонні відходи 26,5 164,4 0,0 

Гумові відходи 9,9 99,2 0,0 

Пластикові відходи 2,2 77,3 0,0 

Деревні відходи 9,6 100,8 0,0 

Текстильні відходи 1,0 105,2 0,0 

Відходи, що містять поліхлордифеніли 0,1 546,9 0,0 

Непридатне обладнання 5,0 120,5 0,0 

Непридатні транспортні засоби 0,1 1007,1 0,0 

Відходи акумуляторів та батарей 1,9 128,3 0,0 

Тваринні та змішані харчові відходи 48,8 х 0,0 

Рослинні відходи 88,0 х 0,0 
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Продовження 

 

Обсяги утворення відходів 

тис.т 
у % до  

2013р. 

у % до  

підсумку 

Тваринні екскременти, сеча та гній 190,4 177,9 0,1 

Побутові та подібні відходи 808,3 78,6 0,3 

Змішані та недиференційовані матеріали 3520,8 в 132,8 р.б. 1,4 

Залишки сортування 1,0 х 0,0 

Звичайний осад 19,3 199,8 0,0 
Мінеральні відходи будівництва та 
знесення, у тому числі змішані будівельні 
відходи 219,5 х 0,1 
Інші мінеральні відходи (за виключенням 
відходів будівництва та знесення, 
згорання, ґрунтів, порожньої породи від 
днопоглиблення, відходи від очистки 
стічних вод) 168147,0 х 64,8 

Відходи згоряння 2225,9 107,9 0,9 

Ґрунти (відходи ґрунту і каменів)  0,2 х 0,0 
Пуста порода від днопоглиблювальних 
робіт 50810,3 х 19,6 
Мінеральні відходи від очистки стічних 
вод та стабілізовані відходи 29244,3 х  11,3 

 

 

За 2014р. в розрахунку на одну особу утворилося майже 79 тонн відходів 

І–ІV класів небезпеки; в розрахунку на 1 кв.км території області цей показник 

становить 8124,4 т. 
Протягом 2014р. утилізовано майже 84 млн.т відходів (на 17,9% менше 

проти 2013р.), це третина від загальної кількості утворених.  
У 2014 році на підприємствах області діяло 63 установки для утилізації та 

спалювання відходів. 
На підприємствах області, які мають дозволи на розміщення відходів, 

було в наявності 158 одиниць спеціально відведених місць та об’єктів 
видалення відходів, у тому числі 23 одиниці – це об’єкти видалення побутових 
відходів. Загальний проектний об’єм спеціально відведених місць та об’єктів 
видалення відходів становить 7087,4 млн.м3, майже п’ята частина їх об’єму – 
залишкова; проектна площа цих об’єктів – 177,5 млн.м2, залишковою є 46,8% 
площі. 

На кінець 2014р. у спеціально відведених місця чи об’єктах накопичено 
9996,6 млн.т відходів, з них 290 тис.т відходів І–ІІІ класів небезпеки. 

 

 

 

В.о. начальника 
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