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Сторінка 1 з 2 

ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

Проведення та оформлення інвентаризації джерел утворення та видів відходів. Складання 
реєстрових карт об’єктів утворення, обробки та утилізації відходів. Складання технічних 

паспортів відходів. 
 
Обов’язково: 

1. Установчі документи підприємства (копія Виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб 
підприємців). 

2. Середньооблікова чисельність працівників. 
3. Структура підприємства. 
4. Технологічні схеми виробництва. 
5. Матеріальні баланси по всіх технологічних процесів. 
6. Номенклатура і обсяг виробленої продукції, а також обсяг надання послуг за 3 останніх роки; 

проектні (планові показники виробництва продукції, надання послуг). 
7. Затверджені по підприємству норми витрати основних і допоміжних матеріалів на 

виробництво продукції, надання послуг. 
8. Копія документа «Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення». 
9. Копії Технологічних інструкцій (ТІ), стандартів підприємства (СТП), або технологічних 

регламентів на виробництво продукції, надання послуг, ТІ по ремонтним роботам і 
обслуговування технологічного устаткування, в т.ч. копії ТІ, за якими відходи виробництва 
використовуються в якості сировини або переробляються в товарну продукцію. 

10. Копії договорів на передачу відходів 1-4 класу небезпеки стороннім організаціям, в т.ч. копії 
ліцензій сторонніх організацій на операції поводження з відходами. 

11. Зворотний відомість матеріалів підприємства за 3 останні роки (звіти про витрату матеріалів 
по кожному структурному підрозділу і в цілому по підприємству). 

12. Довідки про фактичні обсяги утворення, розміщення, повторного використання, утилізації 
та передачі стороннім організаціям відходів за 3 останні роки. 

13. Обсяги фактично виданих ЗІЗ за 3 останні роки (очок, респіраторів, спецвзуття, рукавиць, 
рукавичок гумових, діелектричних рукавичок, чобіт, касок та ін.) 

 
Якщо є у наявності: 

14. Копії розділів ОВНС, що стосуються ведення виробничої діяльності по основних і 
допоміжних циклам (найменування, розробник, рік розробки проекту, копія експертизи 
проектної документації). 

15. Прийняті на підприємстві питомі норми утворення відходів. 
16. Копії паспортів структурних підрозділів. 
17. Копії розроблених паспортів ГОУ. 
18. Копія останнього висновку атестованої лабораторії про клас небезпеки відходів, що 

утворюються на підприємстві. 
19. Дані по ртутьвмісних ламп: 

a. кількість ламп (із зазначенням типів), встановлених окремо для зовнішнього та 
внутрішнього освітлення (вказати дані про збільшення світлоточок на перспективу) 

b.  фактичний час роботи ламп за типами (окремо для зовнішнього та внутрішнього 
освітлення) 

20. Розгорнута характеристика транспортних засобів комбінату (марка транспортного засобу, 
кількість, тип двигуна, річний пробіг за звітний рік), в т.ч. дані по спеціальній техніці 
(бульдозерах, навантажувачах, автокранах, ж / д спецтехніки), а також дані по залізничного 
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рухомого складу (модель, кількість, тип двигуна, час роботи на рік або час в русі) , моделі 
локомотивів, кількість серій локомотивів, кількість вагонів рухомого складу однієї серії; 
річний обсяг перевезень, тонна*км. 

21. Інформація про матеріали, які надходять на підприємство в заводській упаковці: 
a. Найменування матеріалу, що надходить в упаковці 
b. Річна потреба в матеріалі, (т/рік, шт./рік та ін.) 
c. Розфасовка матеріалу (кг) в 1 од. упаковки 
d. Тип упаковки (тари)Вага 1 пакувальної одиниці, кг 

22. Площа асфальтобетонних покриттів, що підлягає прибиранню (м2), площа відкритих 
автостоянок (м2), площа території складських приміщень (м2). 


