Прес-випуск
Утворення та поводження з відходами за містами та районами у 2016 році
Головне управління статистики інформує. В області протягом 2016р. в
результаті економічної діяльності підприємств і організацій та у домогосподарствах
утворилось 1935,4 тис.т відходів, що на 8,9% менше, ніж у попередньому році.
Більше половини загальнообласних обсягів (51,4%) утворено в м.Бурштині,
11,3% – в Калуському районі, від 6,5% до 9,7% – в Рожнятівському, Галицькому
районах та обласному центрі, від 1% до 3,7% – у Верховинському, Рогатинському,
Долинському районах, містах Калуші та Коломиї.
У загальній кількості відходів, що утворились, за категоріями матеріалів
переважають відходи згоряння (1033,1 тис.т або 53,4%), основна частина з яких
(96,3%) припадає на підприємства м.Бурштина.
Кількість утилізованих протягом року відходів збільшилась порівняно з 2015р.
на 18,5% і склала 681,8 тис.т. Підприємствами Калуського району утилізовано 31,9%
загальнообласної кількості відходів, Галицького – 25,6%, міста Бурштина – 19,8%,
Рожнятівського, Верховинського районів, міст Калуша та Коломиї – 6,6–2,1%.
З метою отримання енергії чи теплового перероблення у 2016 році спалено
114,1 тис.т відходів та видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти 774,7 тис.т,
що відповідно на 22,6% та 31,2% менше, ніж роком раніше. Із загальної кількості
спалених відходів 62,4% припадає на підприємства Рожнятівського району, 23,6% –
Долинського, 7,3% – Богородчанського 2% – м.Івано-Франківська, 1,7% – Галицького, 1,3% – Снятинського; видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти –
73,7% – м.Бурштина, 12,9% – обласного центру, 4,2–1,1% – міст Калуша та Коломиї,
Долинського, Надвірнянського та Тисменицького районів.
Основну частину (99,9%) із 43,6 млн.т відходів, що накопичились протягом
експлуатації на кінець 2016 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах,
складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки. Із їх загального обсягу 74,5%
знаходились на території м.Бурштина, 6,1% – м.Калуша, 5,5% – м.Івано-Франківська.
Відходи ІІІ класу небезпеки накопичено на території Тисменицького (77,6% загальної
кількості) та Надвірнянського (22,4%) районів, ІІ класу – Надвірнянського (98,5%) та
Тисменицького (1,5%). Майже усі відходи І класу небезпеки знаходились на
території м.Івано-Франківська.
Довідки за телефоном: (0342) 79-20-13; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-NAVK_PRYR_SERED.htm
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