
Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 лютого 2016 р. № 118 
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відходи 

 
 
Найменування суб’єкта господарювання ___________________________________ 
Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________ 
Код згідно з КОАТУУ ___________________________________________________ 
Юридична адреса суб’єкта господарювання _________________________________ 
Електронна пошта, телефон ______________________________________________ 
 

Показник загального утворення відходів* 
 

Період утворення відходів 

Показник 
загального 
утворення 

відходів (Пзув) 

Обсяг утворення 
відходів I класу 
небезпеки, тонн 

Обсяг утворення 
відходів II класу 
небезпеки, тонн 

Обсяг утворення 
відходів III класу 
небезпеки, тонн 

Обсяг утворення 
відходів IV класу 
небезпеки, тонн 

За 20___ (звітний) рік 
(фактичний обсяг)  

     

На 20___ (поточний) рік 
(прогнозний обсяг) 

     

  (х 5000) (х 500) (х 50) (х 1) 
 
 
 
 
__________  
*Розрахунок показника загального утворення відходів (Пзув) наведено у пункті 8 Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1307). 



2 
Продовження додатка 

 
 

Утворення та напрями передачі відходів 
 

№ 
Назва 

відходів за  
ДК 005-96 

Код 
відходів за  
ДК 005-96 

Інша 
назва 

відходів 

Клас 
небезпеки 

Накопичено  
на початок 

звітного року, 
тонн 

Обсяг 
утворення  
у звітному 
році, тонн 

Обсяг 
утворення у 
поточному 

році 
(прогноз), 

тонн 

Передача відходів іншому власнику 
Найменування, 

адреса, код згідно  
з ЄДРПОУ  

суб’єкта 
господарювання, 

якому  
передаються 

відходи; додатково 
серія та номер 
ліцензії у разі 

передачі 
небезпечних 

відходів 

Кількість 
переданих 
відходів у 

звітному році, 
тонн 

Передано для 
здійснення 
операції з 
відходами 
(навести  

код операції  
D, R)* 

Опис операції з 
відходами 

(заповнюється, 
якщо код у  
графі 11 не 
відображає 

повний зміст 
операції) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 _________ 

Усього Х Х Х    Х  Х Х 

 
__________  
* Код операції визначається згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217). 
 
Достовірність відомостей в Декларації підтверджую.  
 

     
(посада керівника)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
М.П. (у разі наявності) 
 
___ __________20___ року 
 


