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Мета проведення державного статистичного 
спостереження за ф.№1-відходи (річна)

Формування інформації:

про утворення відходів від економічної
діяльності підприємств та у
домогосподарствах;

про операції поводження з відходами щодо
утворення, утилізації, видалення,
збирання відходів, накопичення їх у
спеціально відведених місцях.



Чи здійснює Ваше підприємство діяльність 
щодо утворення, поводження з відходами (рядок 100)

(зробіть позначку “V” у відповідній клітинці)

переходьте до рядка 101
ТАК

НІ завершення заповнення форми



Спостереження за ф.№1-відходи (річна)

За ступенем охоплення спостереження: несуцільне

При заповненні форми необхідно користуватись

наказом Державної служби статистики України від 23.01.2015

№ 24 "Про затвердження переліків категорій, груп відходів і

операцій поводження з відходами“

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3



Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають: Термін подання

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

- територіальному органу Держстату

не пізніше 

28 лютого

№ 1 - відходи
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

19.06.2020 № 190

УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
за 20___ рік

Державне статистичне спостереження

Бланк форми (1 сторінка)



Розділ 1. Утворення, поводження з відходами 
за місцем їх утворення
(Заповнюється  виробниками  відходів)

(у тоннах, з трьома
десятковими знаками)

Розділ 2. Поводження з відходами
(Заповнюється  підприємствами, що здійснюють  операції
поводження з відходами, у тому числі постійно зберігають 
відходи у місцях видалення відходів)

(у тоннах, з трьома
десятковими знаками)

Розділ 3. Установки для поводження з відходами та спеціально відведені   
місця та об’єкти видалення відходів станом на кінець року (у цілих числах)

1. Установки для поводження з відходами 

2. Спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів

Кількість, одиниць Об'єм, м3 Площа, м2

проектний залишковий проектна залишкова

1 2 3 4 5



Розділ 5. Утворення відходів по місцевих одиницях 
(Заповнюють при наявності 2 та більше місцевих одиниць 
(уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться управління підприємством)

Розділ 4.   Осад промислових стоків у сухій речовині (у тоннах, з трьома
десятковими знаками)

Найменування

виду економічної діяльності

Код виду 

економічної

діяльності за 

КВЕД на рівні 

класу

Код виду відходів

за ДК 005–96 

на рівні 11 знаків

XXXX.X.X.XX

Код категорії 

відходів за 

матеріалом

Клас 

небезпеки 

відходів

Обсяг утворених 

відходів 

(у тоннах, з трьома 

десятковими знаками)

А А1 Б В Г 1

1. Усього по місцевій одиниці х х х х

XXXX.X.X.XX

XXXX.X.X.XX

XXXX.X.X.XX

XXXX.X.X.XX

XXXX.X.X.XX



Розділ 1 та 2

рядки А та Б
заповнюються виключно за даними паспорту відходів(?????), який знаходиться на підприємстві;

рядок В 
заповнюється на основі додатку 1 “Перелік категорій відходів за матеріалом” затвердженого 
наказом Державної служби статистики України від 23.01.2015 № 24;

рядок Г 
заповнюються за даними паспорту, який знаходиться на підприємстві, також цей рядок містить 
інформацію про клас небезпеки відходів, який визначається у відповідності з чинними 
нормативними документами:

І клас - надзвичайно небезпечні відходи,
ІІ клас  - високо небезпечні відходи, 

ІІІ клас  - помірнонебезпечні відходи, 
ІV клас – малонебезпечні відходи.

рядок Д 
заповнюється на основі додатку 2 “Перелік груп відходів за небезпечними складниками” 
затвердженого наказом Державної служби статистики України від 23.01.2015 №24.

Особливу увагу при заповненні звіту необхідно звернути на такі показники



рядок 10 поточного року = рядку 72 минулого року 
(при розходженні  має бути пояснення);

за наяності заповнених рядків 18 та 19 обов’язково
мають бути заповнені рядки 11 та 12 розділу 3

(підрозділ 1);

за наяності заповнених рядків 25 та 30 обов’язково
мають бути заповнені рядки 13 та 14 розділу 3 

(підрозділ 1);

за наяності заповненого рядка 40  - передано відходів
на сторону усього, необхідно обов’язково вказати з 

якою метою:
у рядку 41 – для утилізації,
у рядку 42 – для видалення,
у рядку 43 – фізичним особам для використання.



Розділ 2
“Поводження з відходами"

• Рядок 12 - містить інформацію про загальні обсяги зібраних, отриманих та перевезених протягом
звітного року відходів.

• Рядок 12 - сума рядків 13, 14, 15, 16.

• Рядок 13 - обсяги відходів, зібрані та отримані від підприємств і організацій, які здійснювали
протягом звітного року економічну діяльність, що призводила до утворення відходів. 

• Рядок 14 - обсяги відходів, які отримані протягом звітного року від перевізників та збирачів
відходів.

• Рядок 15 - обсяги зібраних відходів, які утворилися протягом звітного року безпосередньо у 
домогосподарствах.

• Рядок 16 - обсяги відходів, які зібрані протягом звітного року від підприємств і організацій, 
що здійснюють діяльність у сфері послуг, торгівлі. 

• Рядок 73 – обсяги відходів постійного зберігання або захоронених.
Правильність заповнення рядка 73 можна проконтролювати таким чином:
Рядок 73 (за 2019 рік) + рядок 30 (за 2020 рік)= рядок 73 (за 2020 рік).
Також при наявності заповненого рядка 73 має бути заповнений підрозділ 2 розділу 3.



Розділ 3
“Установки для поводження з відходами та спеціально відведені місця

та об’єкти видалення відходів станом на кінець року"

Підрозділ 1
• Рядок 11 - містить інформацію щодо установок для утилізації відходів шляхом 

спалювання з метою отримання енергії.

• Рядок 12 - містить інформацію щодо установок для видалення відходів шляхом 
спалювання з метою теплового перероблення для зменшення їх об’єму, 
небезпечності й отримання інертного продукту, який може бути захоронено.

• Рядок 13 - містить інформацію щодо установок для утилізації відходів.

• Рядок 14 - містить інформацію щодо установок для видалення відходів.

Підрозділ 2
Містить інформацію про сумарні показники, що характеризують місця видалення
відходів, тобто спеціально відведені місця та об'єкти (полігони, комплекси,
котловани, споруди, ділянки надр тощо).



Розділ 4
“Осад промислових стоків у сухій речовині"

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, визначені за результатами лабораторних

досліджень.

Розділ 5
“Утворення відходів по місцевих одиницях"

Розділ заповнюється при наявності 2 та більше місцевих одиниць, включаючи
місцеву одиниць, де знаходиться управління підприємства (головне
підприємство). Вказуються дані про утворення відходів у цілому по місцевих
одиницях та в розрізі видів економічної діяльності, здійснюваних кожною
місцевою одиницею окремо.



Консультацію щодо складання звітності Ви можете 
отримати за телефонами:

2585963, 2585903

Дякуємо за участь у державних 
статистичних спостереженнях!


