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Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на

об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я
людини не перевищував установлених нормативів.

Збирання відходів – збір та транспортування відходів до місця їх утилізації або видалення місцевими органами
влади, державними або приватними організаціями, спеціалізованими підприємствами тощо. Збирання відходів може
проводитися вибірково, коли збираються окремі види відходів, або може проводитися недиференційований збір, тобто
збираються усі види відходів.

Зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах до їх
утилізації або видалення.

Накопичено відходів у місцях видалення відходів – відходи, захороненні у спеціально відведених місцях чи
об’єктах з початку їх експлуатації.

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 та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що
мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежо небезпечність, високу реакційну здатність,
або містять збудники інфекційних хвороб.

Небезпечні відходи класифікуються наступним чином: І клас – надзвичайно небезпечні (відпрацьовані лампи
люмінесцентні); ІІ клас – високо небезпечні (батареї акумуляторні свинцеві, акумулятори лужні, батареї свинцеві
зіпсовані або відпрацьовані (автотранспорт)); ІІІ клас – помірно небезпечні (масла та мастила моторні, відходи піску
забрудненого нафтопродуктами, автомобільні фільтри, лакофарбувальні відходи); ІV клас – малонебезпечні (шини,
брухт чорних металів, брухт кольорових металів, макулатура, пил металевий, гумові вироби, списане обладнання, у
тому числі комп’ютерне, відходи деревини, будівельні відходи, інші відходи).

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими
операціями та нагляд за місцями видалення.

Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.
Спалення відходів – регульований процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих

температурах.
Спеціально відведені місця видалення відходів – ділянки спеціально призначені для накопичення,

постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері
поводження з відходами.

Методологічні пояснення
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Основні показники утворення 
та поводження з відходами

(т)

І–ІV

класу 

небезпеки

У тому числі 

І–ІІІ

класу 

небезпеки

Утворено1 1628526,5 60422,0

у тому числі від економічної діяльності 1061128,3 60422,0

Утворено відходів на одну особу, кг 395,2 22,5

Зібрано, отримано зі сторони 1440544,5 5537,3

Імпортовано – –

Спалено 69200,5 130,9

без отримання енергії 3503,6 126,0

з метою отримання енергії 65696,9 4,9

Утилізовано 284996,4 8999,1

Підготовлено до утилізації 5702,2 347,3

Видалено у спеціально відведені місця 

чи об’єкти 861769,4 1426,8

у тому числі на спеціально обладнані 

звалища 845753,1 1365,9

Видалено іншими методами видалення 23685,0 –

Знешкоджене – –

Розміщено на стихійних звалищах – –

Експортовано 646,6 –

Вилучено внаслідок витікання, 

випаровування, пожеж, крадіжок – –

Накопичено відходів протягом 

експлуатації у місцях видалення 

відходів на кінець року2 43288334,1 120410,7

у розрахунку на 1 км2, т 1377,8 3,8

у розрахунку на одну особу, кг 16123,5 44,8

Протягом 2018 р. в Харківській області
утворено 1628,5 тис.т відходів, що на 9,7%
менше порівняно з 2017 р., у тому числі I класу
небезпеки – 0,3 тис.т (на 6,7% більше), II класу
небезпеки – 0,6 тис.т (на 38,5% менше),
III класу небезпеки – 59,6 тис.т (на 16,4%
більше), IV класу небезпеки – 1568,1 тис.т (на
10,4% менше).

Із загального обсягу утворених відходів
65,2% (1061,1 тис.т) припадає на відходи, що
утворились унаслідок економічної діяльності
підприємств та організацій, 34,8% (567,4 тис.т) –
у домогосподарствах.

Структура утворення відходів 
за класами небезпеки

• 0,0%• 0,0%

• 3,7%• 96,3%

IV клас 
небезпеки

III клас 
небезпеки

I клас 
небезпеки

II клас
небезпеки

________
1 З урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.
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Структура загальних обсягів відходів, накопичених 
протягом експлуатації, у місцях видалення відходів 

за класами небезпеки

• IV небезпеки99,7%

• III небезпеки0,3%

Структура видалення відходів, за класами 
небезпеки на спеціально обладнані звалища

• IV небезпеки
99,8%

• III небезпеки0,2%

Утворення відходів від економічної діяльності 
та в домогосподарствах

Утворено відходів, т
У % до

підсумку

Усього1 1628526,5 100,0

Від економічної діяльності 1061128,3 65,2

Сільське, лісове та рибне господарство 77710,5 4,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 35608,1 2,2

Переробна промисловість 550556,7 33,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 275126,6 16,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 54516,6 3,3

Будівництво 1320,5 0,1

Інші види економічної діяльності 66289,5 4,1

Від домогосподарств2 567398,1 34,8
__________________
1 З урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах.
2 Обсяг відходів, зібраних підприємствами від домогосподарств.
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Поводження з відходами по містах обласного значення та районах 
(т)

Утилізовано Спалено
Видалено у спеціально відведені 

місця чи об’єкти

відходи 

І–ІV класів 

небезпеки

відходи 

І–ІII класів 

небезпеки

відходи 

І–ІV класів 

небезпеки

відходи 

І–ІII класів 

небезпеки

відходи 

І–ІV класів 

небезпеки

відходи 

І–ІII класів 

небезпеки

Харківська область 284996,4 8999,1 69200,5 130,9 861769,4 1426,8

м. Харків 46359,5 8786,9 2302,1 130,9 2225,5 1365,9

м. Ізюм 1,5 1,5 38,3 – 4961,7 –

м. Первомайський 0,8 0,5 2853,0 – – –

міськради

м. Куп’янська 57,8 56,5 – – – –

м. Лозівська 93,8 61,5 – – 12137,7 –

м. Люботинська 0,1 0,1 – – 3078,0 –

м. Чугуївська 2,6 2,6 – – 17573,9 –

райони

Балаклійський 37,4 0,4 193,3 0,0 1 7575,0 –

Барвінківський 0,3 0,1 – – – –

Близнюківський – – – – 685,5 –

Богодухівський 3,3 3,3 167,9 – – –

Борівський – – – – 500,5 –

Валківський 10772,9 2,0 230,0 – 1328,0 –

Великобурлуцький 73,7 0,3 17254,0 – 615,0 –

Вовчанський 535,5 0,2 25722,6 – 2646,2 –

Дворічанський – – – – 2182,7 –

Дергачівський 6,9 1,4 10970,0 – 251705,7 –

Зачепилівський 0,7 0,7 – – – –

Зміївський 527,3 3,4 – – 223939,3 –

Золочівський 4211,1 1,1 – – – –

Ізюмський 11,9 0,1 – – – –

Кегичівський 141,9 – – – – –

Коломацький 889,9 – – – – –

Красноградський 71,4 71,4 – – – –

Куп’янський 208782,6 1,6 – – 9873,6 –

Лозівський – – 110,3 – 5006,6 60,9

Нововодолазький – – 5311,7 – 5175,2 –

Первомайський – – 0,5 – – –

Сахновщинський 2001,9 1,0 – – – –

Харківський 7,2 1,7 4046,8 – 275431,1 –

Чугуївський 5091,5 0,6 – – 32169,2 –

Шевченківський 5313,0 0,1 – – 2986,1 –
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dissemination of information of statistical activity and
communications.

Відповідальна за випуск ОЛЕНА Глухова, (057) 706 26 98
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61002, Ukraine       
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З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36.
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