Про внесення змін до державного
статистичного спостереження за формою
№ 1-відходи (річна) „Звіт про утворення та
поводження з відходами”
Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік проводиться
державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за ф.№1-відходи (річна) «Звіт про
утворення та поводження з відходами» за 2021 рік (далі – ф.№1-відходи (річна)).
Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення ДСС зі
статистики навколишнього середовища й отримання повної, всебічної та об’єктивної
статистичної інформації, наказом Держстату України від 25.06.2021р. №164
затверджено новий бланк ф.№1-відходи (річна). Звертаємо Вашу увагу, що звіт
надається до органів державної статистики не пізніше 28 лютого 2022 року.
Слід відмітити, що відбулись зміни в бланку форми, зокрема, в адресній
частині з’явились нові реквізити:
– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною
та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду;
– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами),
або Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
(КОАТУУ), який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від
17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді,
код території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно
оновити програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля
реквізиту бланку форми «Код території відповідно до:» заповнені.
Підкреслюємо, що у разі відсутності даних за відповідний звітний період, при
поданні звітності обов’язково має бути заповнений реквізит бланку форми
«Інформація щодо відсутності даних», шляхом зазначення однієї з перелічених
причин відсутності даних.
При складанні звіту слід керуватись Роз’ясненнями щодо показників форми ДСС
ф.№1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами»,
затвердженими Головою Держстату 12.07.2021р. №19.1.2-12/24-21, які Ви можете
знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Для респондентів/ Альбом
форм державних статистичних спостережень на 2022 рік / Навколишнє природне
середовище та статистика багатьох галузей: Навколишнє природне середовище/
Звіт про утворення та поводження з відходами (25.06.2021 №164).
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, товарнотранспортні 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,
зареєстровані в Мін’юсті 03 лютого 1999 року за № 60/3353 (зі змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінприроди від 25 січня 2016 року № 25),
зареєстрованим у Мін'юсті 29 березня 2016 року за № 470/28600
Бланк ф.№1-відходи складається з чотирьох розділів, показники яких
заповнюються за рік.
Значення показників форми щодо обсягів утворення відходів, поводження
з відходами (розділи 1,2,4 форми) мають формат представлення в тоннах (з трьома
знаками після коми), щодо кількості та потужності об’єктів поводження з відходами
(розділ 3 форми) – у цілих числах.
Розділ 1 заповнюють тільки ті підприємства, 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 2 заповнюють підприємства, діяльність яких пов’язана зі збиранням,
утилізацією, видаленням відходів, отриманих від інших підприємств. 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).
Підрозділ 1 розділу 3 форми містить дані про кількість установок для
поводження з відходами (утилізації та видалення) та їх установленої потужності
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,
зареєстрованим у Мін’юсті 18 березня 1999 року за № 169/3462 (зі змінами,
внесеними наказом Міндовкілля від 03 лютого 2021 року № 74, та зареєстрованим
у Мін'юсті 22 лютого 2021 року за № 227/35849).
Підрозділ 2 розділу 3 форми містить інформацію про кількість і потужність
спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів 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 в подальшому вивозяться для утилізації чи видалення.
Розділ 4 форми містить інформацію про обсяг утворених відходів по місцевих
одиницях, фактичні види економічної діяльності, що призвели до його утворення
на підприємстві, та характеристики утворених відходів, зокрема "Код відходів
за класифікатором (ДК 005–96)" на рівні 11 знаків (ХХХХ.Х.Х.ХХ); "Код категорії
відходів за матеріалом" згідно з кодами, затвердженими наказом Держстату № 24;
"Клас небезпеки відходів" за позиціями переліку кодів класів небезпеки відходів для
статистичних цілей, гармонізованого з національними нормативними документами у
сфері відходів: І клас – надзвичайно небезпечні, ІІ – високонебезпечні, ІІІ – помірно
небезпечні, ІV – малонебезпечні. У разі подання форми в електронній формі для
кодування класу небезпеки відходів використовується трьохзначне кодування,
відповідно 101, 102, 103, 104.
Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі
ф.№1-відходи (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області:
– в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного
забезпечення Держстату «Кабінет респондента»;
–в
окремих
випадках
скановані
копії
на
електрону
пошту:
vikno@vn.ukrstat.gov.ua;
– поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,
м. Вінниця, 21100).
Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна
отримати дистанційно:
– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78, (0432) 52 57 61);
– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);
– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»;
– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам".
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної
статистики в установлені терміни.

