
 

Про порядок розробки і подання даних 

по формі №1-відходи (річна)  

«Утворення та поводження з відходами» 

за 2020 рік 

 

Форму №1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" (далі – ф.№1-відходи) 

подають юридичні особи, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV 

класів небезпеки, за переліком, визначеним на державному рівні, не пізніше 28 лютого 2021 року. 

Державне статистичне спостереження (далі – ДСС) щодо утворення та поводження з 

відходами здійснюється за ф.№1-відходи, затвердженою наказом Держстату України 19.06.2020р. 

№190, при заповненні якої необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо заповнення форми                         

№1-відходи, затвердженими 21.08.2020р. за №19.1.2-12/25-20 та коментарями, наданими у самому 

звіті ф.№1-відходи. Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження про 

утворення та поводження з відходами № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами" 

від 02 листопада 2018 року № 17.4-12/42 є недійсними з 01 січня 2021 року. 

Показники форми ґрунтуються на даних таких документів: 

типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних 

матеріалів і тари", затвердженої наказом Мінприроди від 07 липня 2008 року №342, зареєстрованої 

у Мін'юсті 09 вересня 2008 року за № 824/15515; 

первинних документів бухгалтерського обліку (відомості, накладні, товарно-транспортні 

накладні, акти приймання, ордери), технологічної, нормативно-технічної документації; 

паспортів відходів (Додаток Б "Паспорт відходів підприємства та інструкція по його 

заповненню" у складі ДСТУ 4462.3.01:2006).  

Показники щодо обсягів та площ місць видалення відходів ґрунтуються на даних, наведених 

у додатку 1 до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої 

наказом Мінприроди від 14 січня 1999 року №12, зареєстрованому в Мін’юсті 03 лютого  

1999 року за  № 60/3353 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінприроди від 25 січня 

2016 року № 25). 

     Бланк ф.№1-відходи складається з п’яти розділів, показники яких заповнюються за рік. 

Розділи 1-4 форми вміщують інформацію в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма 

його місцевими одиницями, що наведені у розділі 5.  

 Рядок 100 містить інформацію про ознаку здійснення суб’єктом господарської діяльності 

протягом звітного року діяльності щодо утворення або поводження з відходами. 

Якщо за звітний рік була така діяльність, тоді рядок 100 містить позначку «V» біля 

відповіді «Так» та респондент переходить до заповнення рядка 101. У разі відсутності такої 

діяльності рядок 100 містить позначку «V» біля відповіді «Ні» та респондент завершує заповнення 

форми. 

Рядок 101 уміщує позначку «V» біля конкретної ознаки категорії діяльності щодо 

утворення та поводження з відходами. 

 Розділ І заповнюють тільки ті підприємства (організації, установи), на яких 

безпосереднього утворюються відходи. Розділ містить інформацію про обсяги відходів, які 

утворились протягом звітного року в процесі діяльності суб’єктів господарської діяльності 

(виробника відходів), та інформацію про обсяги поводження з ними безпосередньо за місцем їх 

утворення (виробництва). 

Правильність даних, наведених у розділі 1 форми, можна перевірити шляхом проведення 

арифметичного та логічного контролю, наприклад: 

рядок 25 > 0, то код операції R (від R2 до R12K) також зазначений; 

рядок 30 > 0, то код операції D (від D1 до D9, D12 ) також зазначений; 

рядок 40 = сумі рядків (41, 42, 43); 

рядок 40 = 0, то рядки 41, 42, 43 = 0;  

рядок 50 = сумі рядків (51, 52); 

рядок 50 = 0, то рядки 51, 52 = 0;  

рядок 72 = сума рядків (10, 11) – сума рядків (18, 19, 25, 30, 40, 50); 

якщо рядок Б заповнено, то рядки В, Г також заповнені; 

якщо рядки Б, В, Г заповнені, то два або більше з рядків 10–72 також заповнені; 

рядки А, Б, В, Г ≠ рядкам А, Б, В, Г (дублювання однакових записів відсутнє). 

Розділ ІІ заповнюють підприємства, діяльність яких пов’язана зі збиранням, перевезенням, 

утилізацією або видаленням відходів, що утворюються на підприємствах (організаціях, 



 

установах). Розділ містить інформацію про обсяги поводження з відходами протягом звітного 

року, в тому числі зберігання відходів накопичених протягом експлуатації у спеціально 

відведених місцях чи об’єктах (місця видалення відходів). 

Правильність даних, наведених у розділі 2 форми, можна перевірити шляхом проведення 

арифметичного та логічного контролю, наприклад: 

рядок 12 = сумі рядків (13, 14, 15, 16); 

рядок 12 = 0, то рядки 13, 14, 15, 16 = 0; 

якщо рядок 25 > 0, то код операції R (від R2 до R12K) також зазначений; 

якщо рядок 30 > 0, то код операції D (від D1 до D9, D12) також зазначений; 

рядок 40 = сумі рядків (41, 42); 

рядок 40 = 0, то рядки 41, 42  = 0;  

рядок 50 = сумі рядків (51, 52); 

рядок 50 = 0, то рядки 51, 52 = 0;  

рядок 72 = сумі рядків (10, 12, 17) – сума рядків (18, 19, 25, 30, 40, 50); 

рядок 73 > або = рядку 73 (звіту за попередній рік);  

якщо рядок Б заповнено, то рядки В, Г також заповнені; 

якщо рядки Б, В, Г заповнені, то один або більше з рядків 10–73 також заповнені; 

рядки А, Б, В, Г ≠ рядкам А, Б, В, Г (дублювання однакових записів відсутнє); 

якщо рядок 18 розділу 2 > 0, то рядок 11 розділу 3  > 0; 

якщо рядок 19 розділу 2 > 0, то рядок 12 розділу 3  > 0; 

якщо рядок 25 розділу 2 > 0, то  рядок 13 розділу 3  > 0; 

якщо рядок 30 розділу 2 за кодом операції D12 > 0, то  рядок 14 розділу 3  > 0; 

якщо рядок 30 розділу 2 за кодом операції D1- D9 > 0, то  рядок 21 розділу 3  > 0. 

Підрозділ 1 розділу 3 містить дані про кількість (графа 1) і потужність (графа 2) установок 

для поводження з відходами (утилізації та видалення) станом на 31 грудня звітного року, для яких 

підприємства отримали дозволи або реєстраційні документи, зокрема реєстрові карти об'єктів 

утворення, оброблення й утилізації відходів, затверджені наказом Мінприроди від 17 лютого 1999 

року № 41 (зі змінами), зареєстрованим у Мін’юсті 18 березня 1999 року за № 169/3462. 

Підрозділ 2 розділу 3 містить інформацію про сумарні показники, що характеризують місця 

видалення відходів, тобто спеціально відведені місця та об'єкти станом на 31 грудня звітного року 

(полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на експлуатацію яких отримано 

дозвіл спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами. 

Цей підрозділ не містить інформації про місця тимчасового розміщення  та накопичення 

відходів (до двох років, наприклад майданчики для складування, сміттєві контейнери), які у 

подальшому вивозяться для утилізації чи видалення.  

Розділ 4 містить інформацію про обсяги фактичного утворення (рядок 80), видалення (рядок 

81), спалення з метою отримання енергії (рядок 82), спалення з метою теплового перероблення 

відходів (рядок 83) протягом звітного року осадів промислових стоків у сухій речовині 

(наприклад, після операцій фільтрування або висушування промислових стоків). 

Розділ 5 містить дані щодо утворення відходів на підприємствах, які мають дві та більше 

місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством). 

Розділ містить дані про утворення відходів у цілому по місцевих одиницях та в розрізі видів 

економічної діяльності, здійснюваних кожною місцевою одиницею. 

Значення показників форми щодо обсягу утворення відходів І-ІV класів небезпеки і 

поводження з ними (розділи 1, 2, 4, 5 форми мають формат представлення в тоннах (із трьома 

знаками після коми), щодо кількості та потужності об’єктів поводження з відходами (розділ 3 

форми) – у цілих числах.  

У разі відсутності на підприємстві відходів підписаний звіт здається з прочерками та 

надається обґрунтоване пояснення. 

          При заповненні звітів необхідно звернути увагу на правильне заповнення адресної частини 

(юридична і фактична адреса підприємства), реквізитів, наявності П.І.Б. та підпису керівника і 

виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти, дотримуватися значності даних. 

          На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, визначений 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою запобігання поширенню 



 

коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної статистики тимчасово, на 

період карантину, припиняється особистий прийом громадян Головним управлінням статистики у 

Вінницькій області. 

        Головне управління статистики у Вінницькій області рекомендує усі форми державних 

статистичних спостережень надавати в електронному вигляді.  

        Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю 

скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані 

на вебсайті Головного управління статистики у Вінницькій області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua): 

«Сервіс для респондентів» «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову 

звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики; 

«Календар  форм державних статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм 

державних статистичних спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів 

економічної діяльності»; «Куточок респондента».  

Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про адміністративні 

правопорушення” неподання органам державної статистики даних для проведення державних 

статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, 

передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладання 

штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до 

п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного вчиненого 

адміністративного правопорушення протягом одного року після накладення адміністративного 

стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

         Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики 

у встановлений термін. 

         Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто 

рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм. 

  

 
 

mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua

