
 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1-відходи (річна)» 

№ 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з 

відходами»  

•Державне статистичне спостереження охоплює підприємства, які 
можуть утворювати відходи (за винятком радіоактивних відходів), 
відносяться до всіх видів економічнї діяльності, у тому числі, що 
займаються збиранням, отриманням відходів для утилізації чи 
видалення від домогосподарств.

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 25.06.2021 № 164Бланк форми

•Не пізніше 28 лютогоТермін подання

•Роз’ясненнями від 12 липня 2021р. № 19.1.2-12/24-21
Чим керуватись при 

заповненні

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет  респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua;

•На паперових носіях

Спосіб подання

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис 
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, 
телефон та електронна адреса;

•Значення показників форми щодо обсягів утворення відходів, 
поводження з відходами (розділи1,2,4 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. 

Щодо заповнення

•У розділі 4 форми показник обсягу утворених відходів, відображених у 
розділі 1 форми, розподіляється за всіма начвними місцевими 
одиницями підприємства, уключаючи місцеву одиницю, де знаходиться 
управління підприємтвом. Місцевою одиницею можна вважати 
підприємство або його частину, що розташована в геграфічно 
визначеному місці (територіально відокремлена за поштовою адресою) і 
може належати тільки одній юридичній особі.

•Розділ 4 містить дані про обсяг утворених відходів (за кожним видом 
відходів, відображених у розділі 1 форми) у цілому по місцевій одиниці та 
за видами економічної діяльності, що призвели до утворення відходів за 
місцем знаходження місцевих одиниць. Фактичні види економічної 
діяльності, що призвели до утворення відходів за місцем знаходження 
місцевих одиниць, можуть відрізнятися від основного виду діяльності 
головного підприємства та його філій.

Методологічні 
особливості заповнення 

розділу 4 «Обсяги 
утворення відходів по 
місцевих одиницях"



 

 

 

 

 

 

 

•Інформаційно-довідкова частина ф.№1-відходи (річна) доповнена 
новими рядками щодо коду території, відповідно до нового 
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій 
територіальних громад, та інформації щодо відсутності даних в звіті.

Зміни, які відбулися у 
2021 році

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати консультацію 
у відділі обробки даних структурних обстежень у сільському 
господарствіта статистики навколишнього середовища за тел. (0552) 26-
35-93, 0506437401 

Консультації


