
 

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                                 Начальник управління екології та  

                                                                                                                                                                 природних ресурсів  

                                                                                                                Чернівецької ОДА 

                                                                                                                                                   ________________Микола БІЛОКОНЬ   

                                                                                                                                               «_____»  ________________2021 р. 

 

 

 

  

РЕЄСТР 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 
 

І. Об’єкти утворення відходів (ОУВ) 

 
Реєстраційн

ий номер 

Дата 

реєстрації 

Назва, 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 

Код 

підпорядку

вання за 

СПОДУ 

Адреса (населений 

пункт, район), код за 

КОАТУУ 

Форма 

власності, 

код за 

КФВ 

Характеристика 

відходів 

(Найменування, код за 

класифікатором 

відходів, група, клас 

небезпеки) 

Загальний 

обсяг 

утворення 

відходів (за 

класами 

небезпеки), 

т/рік 

Показник 

загального 

утворення 

відходів 

(Пзув) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.10.2013 

Зміни: 

11.03.2015 

11.07.2016 

 

ТзОВ 

«Валявське» 

30485740 

- с.Валявське, 

Кіцманський р-н, 

Чернівецька обл. 

7322582000 

20 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,011 5367,2 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

1,577 

Масла та мастила моторні 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Залишки очищення 

резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17; 3 клас 

0,217небезпеки 

0,217 



Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

4512,85 

Перепал цегли, 26.40.2.9.04; 4 

клас небезпеки 

Шлак паливний, 4010.2.8.01; 

4 клас небезпеки 

Бій цегли,  

2640.2.9.02; 4 клас небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

0121.2.6.03 ; 4 клас небезпеки 

2 20.05.14 

Зміни: 

01.04.2015 

08.04.2016 

 

СВК «Зоря» 

03801675 

- С.Ставчани, 

Кіцманський р-н, 

Чернівецька обл. 

7322588001 

20 Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

0,446 9626,312 

Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

9403,312 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

9 24.07.2015 ДП 

«Сторожинецьке 

лісове 

господарство» 

21440625 

7064 59024, Чернівецька 

обл., 

Сторожинецький р-

н, с.Чудей, 

вул..Емінеску, 49 

7324586001 

31 Батареї нікелево-кадмієві 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.05; ІІ клас небезпеки 

1,27 6312,81 

Залишки очищення 

резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти, 

6000.2.9.17, ІІІ клас 

небезпеки 

1,828 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені,  

7730.3.1.06; 3 клас небезпеки 



Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01, 4клас небезпеки 
5586,41 

Тирса деревинна 2000.2.2.17, 

4 клас небезпеки 

Шлак паливний 4010.2.8.01, 4 

клас небезпеки 

Сучки, гілки, верхів’я дерев 

0201.2.1.03, 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

 

Відходи одержані в процесі 

зварювання 2820.2.1.20, 4 

клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

 

Шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних 

промислових; 9030.2.9.04; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані, 

сміття з урн, 7720.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

10 28.12.15 ДП 

«Берегометське 

ЛМГ» 

21438976 

7064 59233, Чернівецька 

обл., Вижницький 

р-н, смт.Берегомет, 

вул..Центральна, 55 

732055300 

31 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,006 4125,793 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 6000.2.9.04  

2 клас небезпеки 

2,428 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 
2881,793 



Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

 

Тирса деревинна 2000.2.2.17, 

4 клас небезпеки 

Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01, 4клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані, 

сміття з урн, 7720.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

Шлам септиків 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені,  

7730.3.1.06; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

001/2016 

26.09.2016 Філія 

«Чернівецька 

птахофабрика» 

ПАТ 

«Агрохолдинг 

Авангард» 

39765707 

- 60411,  с.Валя 

Кузьміна, 

Глибоцький р-н, 

Чернівецька обл. 

7321080501 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,03 36719,32 

Батареї нікелево-кадмієві 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.05; ІІ клас небезпеки 

0,106 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

36516,32 

Послід пташиний 0124.2.6.03, 

4-клас небезпеки 

Птиця свійська здохла, 

0124.3.1.01, 4 клас небезпеки 

Папір та картон пакувальний 

зіпсований, відпрацьований 

чи забруднений, 7730.3.1.01, 

4 клас небезпеки 



Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

002/2016 

26.09.2016 

Зміни: 

03.08.2017 

 

ПАТ ЕК 

«Чернівціобленер

го» 

00130760 

1094 58008, Чернівецька 

обл., м.Чернівці, 

вул.Прутська, 23а 

7310136600 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,050 

 

 

4,364 

 

2649,876 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 6000.2.9.04  

ІІ клас небезпеки 

Масла трансформаторні  

відпрацьовані  4010.2.9.02,  

2-клас небезпеки 

Масла та мастила моторні 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.10; 2 клас небезпеки 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні, 7730.3.1.05; 3 

клас небезпеки 

0,069 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні 7730.3.1.05; 3 

клас небезпеки 

Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

214,426 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Брухт кольорових металів 

7710.3.1.06; 4 клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

003/2016 

26.09.2016 СТзОВ 

«Котелеве» 

32895240 

- 60340, Чернівецька 

обл., 

Новоселицький р-н, 

с.Котелеве. 

вул.Головна, 2а 

7323083201 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,183 21380,0 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 6000.2.9.04  

ІІ клас небезпеки 

0,0 

Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

 



Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 
20465,0 

Брухт кольрових металів 

7710.3.1.09; 4 клас небезпеки 

 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

004/2016 

05.10.2016 Чернівецька 

філія ПАТ 

«Укртелеком» 

22838086 

230 

  

58001, м.Чернівці, 

вул.Героїв 

Майдану, 7, 

Чернівецька обл., 

7310136300 

 

10 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,180 3597,203 

Батареї лужні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.07; ІІ 

клас небезпеки 

 

5,259 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 6000.2.9.04  

ІІ клас небезпеки 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні, 7730.3.1.05; 3 

клас небезпеки 

0,022 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені,  

7730.3.1.06; 3 клас небезпеки 

66,603 

Деревина та вироби з 

деревини зіпсовані або 

використані 

7710.3.1.10; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 



чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Відходи виробничо-

технологічні, які 

утворюються в будівництві, 

інші,  

4510.2.9.09; 4 клас небезпеки 

Матеріали  та вироби з 

пласмас пластмаси 

використані чи зіпсовані,  

4510.1.3.08; 4 клас небезпеки 

Вироби та матеріали гумові 

зіпсовані або відпрацьовані, 

7710.3.1.17; 4 клас небезпеки 

Обладнання електроне 

загального призначення 

зіпсоване, відпрацьоване,  

7740.3.1.04; 4 клас небезпеки 

Взуття зношене чи зіпсоване, 

7710.3.1.14; 4 клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані, 

сміття з урн, 7720.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

Пісок зіпсований, 

забруднений або не 

ідентифікований, його 

залишки, 2663.1.1.02; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

005/2016 

25.10.2016 

Зміни: 

02.03.2018 

15.05.2019 

01.10.2019 

14.12.2020 

Філія  Дирекція з 

будівництва 

Дністровської 

ГАЕС»  

ПАТ 

«Укргідроенерго» 

33764708 

- м.Нододністровськ

Чернівецька обл. 

7310600000 

610 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1 клас небезпеки 

0,657 4568,625 

Прилади медичного 

призначення інші (у т.ч. 

термометри, набори для 

діагностичних аналізів, 

медичні інструменти тощо), 

що не відповідають 

установленим вимогам, 

відповідним чином не 

марковані, зіпсовані або 

використані 



8510.2.9.03; 1 клас небезпеки 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

2,478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Масла ізоляційні та масла 

теплопередавання мінеральні 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.15; 2 клас небезпеки 

Масла та мастила 

трансформаторні зіпсовані 

або відпрацьовані 

4010.2.9.02; 2 клас небезпеки 

Засоби фільтрувальні 

4010.2.9.05;3 клас небезпеки 
0,103 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані або 

забруднені 7730.3.1.06; 3 клас 

небезпеки 

Прилади медичного 

призначення інші (у т.ч. 

шприці, термометри, набори 

для діагностичних аналізів, 

медичні інструменти тощо), 

що не відповідають 

установленим вимогам, 

відповідним чином не 

марковані, зіпсовані або 

використані 8510.2.9.03; 3 

клас небезпеки 

Батарейки зіпсовані або 

відпрацьовані; 7710.3.1.25; 3 

клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 
39,475 

Брухт кольорових металів 

7710.3.1.09; 4 клас небезпеки 



Ошурки та стружка токарна 

металів чорних, що 

утворюються від процесів їх 

формування (у т.ч. кування, 

зварювання, пересування, 

волочіння0, токарного 

оброблення, різання та 

обпилювання) 2820.2.1.01; 4 

клас небезпеки 

Відходи одержані в процесі 

зварювання 2820.2.1.20; 4 

клас небезпеки 

Обладнання електронне 

загального призначення 

зіпсоване, відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне; 

7740.3.1.04; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

006/2016 

20.12.2016 

Зміни: 

13.02.2018 

 

ВСП 

«Локомотивне 

депо Чернівці» 

РФ «Львівська 

залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця 

01071048 

- 58021, м.Чернівці, 

вул..Білоруська, 25 

«Ж»,  

Чернівецька обл. 

7310136600 

30 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,044 12148,878 

Батареї ніелево-кадмієві 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.05; 2 клас небезпеки 

23,542 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 6000.2.9.04  

ІІ клас небезпеки 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені,  

7730.3.1.06; 3 клас небезпеки 

0,600 



Стружка деревинна; 

2000.2.2.09; 

 4 клас небезпеки 

127,878 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних; 

9030.2.9.04; 4 клас небезпеки 

Брухт чорних металів ; 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

007/2016 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60415, Чернівецька 

обл., Глибоцький р-

н, с.Луковиця, 

вул..Сафюка, 54-60 

7321083601 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,033 16243,0 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

0,040 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

16058,0 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ- 22.12.2016 СТзОВ  - 59307, Чернівецька - Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

0,021 10006,0 



008/2016 «Колосок-2» 

31898957 

обл., Кіцманський 

р-н, с.Суховерхів, 

вул..Буковинська, 5 

Б 

7322588601 

небезпеки 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

0,370 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

9716,0 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 

експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

009/2016 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60352, Чернівецька 

обл., 

Новоселицький р-н, 

с.Костичани, 

вул..28 червня, 22 

7323082801 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,0 9474,22 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.03; 2 клас небезпеки 

0,0 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.10;  

2 клас небезпеки 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

9474,22 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час 



експлуатації, 6000.2.9.03; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

7720.3.1.01 , 1.48.00; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

010/2016 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60340, Чернівецька 

обл.., 

Новоселицький р-н, 

с.Котелеве, 

вул..Головна, 2А 

7323083801 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,0 9474,22 

Екскременти, сечовина, гній 

(включно струхляве сіно та 

солома) 0121.2.6.03 ; 4 клас 

небезпеки 

9474,22 

R-ОУВ-

011/2017 

02.03.2017 ТОВ «Техно 

плюс» 

32722761 

- Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н, 

с.Чагор, 

вул.Приміська, 1а 

7321087901 

10 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,008 2324,485 

Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01; 4-клас небезпеки 
2284,485 

Олівці 2000.2.2.05; 4-клас 

небезпеки 

Шпон-розривина 2000.2.2.07; 

4-клас небезпеки 

Обрізки 2000.2.2.04; 4-клас 

небезпеки 

Стружка деревинна 

2000.2.2.09; 4-клас небезпеки 

Тирса деревна 2000.2.2.17; 4-

клас небезпеки 

Зола летка 9010.2.9.04; 4-клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

012/2017 

02.03.2017 ТОВ «Техно 

плюс» 

32722761 

- Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н, 

с.Чагор, 

вул.Приміська, 1Г 

7321087901 

 

10 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,003 17,038 

Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01; 4-клас небезпеки 
2,038 

Обрізки 2000.2.2.04; 4-клас 

небезпеки 

Стружка деревинна 

2000.2.2.09; 4-клас небезпеки 



Тирса деревна 2000.2.2.17; 4-

клас небезпеки 

Зола летка 9010.2.9.04; 4-клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

013/2017 

22.05.2017 

Зміни: 

11.06.2019 

16.06.2020 

13.04.2021 

ПП «Юреко» 

37536906 

- 59300, Чернівецька 

обл., Кіцманський 

р-н, м.Кіцмань. вул. 

Кутузова, 29 

7322510100 

120 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0 1020,61 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

2,0 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані чи забрудненні 

7730.1.06; 3 клас небезпеки 

0,41 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні 7730.3.1.05; 3 

клас небезпеки 

Абсорбенти зіпсовані, 

відпрацьовані чи забрудненні 

7730.3.1.04; 3 клас небезпеки 

Тара металева, скляна, 

дерев’яна, текстильна, 

картонна та паперова, яку 

використовують під час 

перевезень, зіпсована чи 

відпрацьована, чи забруднена 

6000.3.1.04; 3 клас небезпеки 

Залишки очищення 

резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17; 3 клас небезпеки 

Одяг зношений чи 

зіпсований 7710.3.1.13; 4 

клас небезпеки 

0,11 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн 

R-ОУВ-

014/2017 

27.06.2017 ТзОВ « 

АГРОБУДНАЛА

ДКА» 

- 59000, Чернівецька 

обл., 

м.Сторожинець, 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,00 193,17 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 
0,379 



30894857 вул.Б.Хмельницько

го, 96 «А» 

7324510100 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні 7730.3.1.05; 3 

клас небезпеки 

0,014 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані чи забрудненні 

7730.1.06; 3 клас небезпеки 

Грунти забрудненні 

нафтопродуктами, 

хімікатами та біоречовинами, 

що підлягають збиранню, 

обробленню та видаленню 

4591.3.1.06; 3 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

2,970 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Відходи одержанні в процесі 

зварювання 2820.2.1.20; 4 

клас небезпеки 

Суміш відходів, матеріалів та 

виробів з пластмас, що не 

підлягає спеціальному 

обробленню 7710.3.1.05; 4 

клас небезпеки 

Відходи змішані будівництва 

та знесення будівель і споруд 

4510.2.9.09; 4 клас небезпеки 

Шлам септиків 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Відходи одержанні в процесі 

очищення вулиць, місць 



загального використання, 

інші 7720.3.1.03; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

015/2017 

26.07.2017 КП «Чернівецьке 

тролейбусне 

управління» 

03328907 

- 58029, Чернівецька 

обл., м.Чернівці, 

проспект 

Незалежності, 129 

7310136600 

32 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,059 1629,49 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

2,624 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 
22,490 

Брухт кольорових металів 

7710.3.1.09; 4 клас небезпеки 

Бій скла технічного та 

скловиробів, що не підлягає 

спеціальному обробленню 

7710.3.1.03; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

016/2017 

17.08.2017 ТОВ «Дьолер 

Буковина» 

33688879 

- 59343, Чернівецька 

обл.., Кіцманський 

р-н, с.  Мамаївці, 

вул. Кіцманська, 

44Д 

7322586501 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,036 4317,1 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,090 

 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 



Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

4092,1 

Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені  7730.3.1.01;  

4  клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

поліетиленові зіпсовані, 

відпрацьовані або 

забрудненні 7730.3.1.02  

4  клас небезпеки 

Вичавки плодові та ягідні 

1532.2.9.02 4  клас небезпеки 

Відходи функціонування 

установок для очищення вод 

стічних, не позначених 

іншим способом 9030.2.9.08 

4  клас небезпеки 

Шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних 

промислових 9030.2.9.04  

4  клас небезпеки 

R-ОУВ-

017/2017 

12.10.2017 ТзОВ «Со’ок» 

36748170 

- Чернівецька обл., 

м.Хотин, 

вул.Чернівецька, 12 

7325010100 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,032 4217,815 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,215 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

    Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 
3950,315 

Шини зіпсовані перед 



початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

Зола летка 9010.2.9.04; 4 клас 

небезпеки 

Вичавки плодові та ягідні 

1532.2.9.02 4  клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

018/2018 

21.03.2018 

Зміни: 

15.12.2020 

ТзОВ «УПГ-

Інвест» 

33418719 

- 59343, Чернівецька 

обл., Кіцманський 

р-н, с.Мамаївці, 

вул.І.Богуна, 16 

7322586051 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,003 4815,447 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,491 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

Засоби фільтрувальні 

відпрацьовані; 4010.2.9.05; 3 

клас небезпеки 

0,200 

Матеріали обтиральні, 

зіпсовані, відпрацьовані або 

забрудненні 7730.3.1.06; з 

клас небезпеки 

Відходи одержані в процесах 

зварювання; 2820.2.1.20; 4 

клас небезпеки 

4544,947 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Шлам септиків 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 



Послід пташиний 

0124.2.6.03; 4 клас небезпеки 

Птиця свійська здохла 

0124.3.1.01 

R-ОУВ-

019/2018 

28.08.2018 ФГ «МАКОСАД» - 60312, Чернівецька 

обл., 

Новоселицький р-н, 

с. Рідківці, вул. 

Небесної Сотні, 51 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,030 4063,807 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

1,771 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

Засоби хімічного оброблення 

насіння та захисту рослин (у 

т.ч. пестициди, гербіциди, 

фунгіциди, регулятори росту, 

дезінфікуючі засоби тощо) 

зіпсовані, заборонені для 

вживання, забруднені або 

неіндентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути 

використані за призначенням 

0111.1.2.03; 2 клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

7730.3.1.02; 2 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

3028,307 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Шлам септиків, 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Саджанці зіпсовані (у т.ч. від 

оброблення перед посадкою 



та під час посадки), 

забруднені або 

неіндентифіковані, їх 

залишки, які не можуть бути 

використані за призначенням 

0112.1.1.01; 4 клас небезпеки 

Залишки обрізання дерев та 

догляду за посадками 

0113.2.9.01; 4 клас небезпеки 

Фрукти, ягоди та горіхи 

некондиційні  0113.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 7730.3.1.01; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

020/2019 

15.01.2019 ПП «КОЛОС» 

14257808 

- 60521, Чернівецька 

обл., Герцаївський 

р-н, с.Маморниця, 

вул..Памʼяті Героїв, 

2а 

7320786205 

- Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,020 1209,597 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,685 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

767,097 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08; 4 клас небезпеки 

Плівка чи оболонка на основі 

полімерів зіпсована, 

забруднена або не 

ідентифікована, її залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

1753.1.1.03; 4 клас небезпеки 



Матеріали пакувальні 

змішані, в т.ч. деревʼяні, 

металічні, зіпсовані, 

відпрацьовані або забруднені 

7730.3.1.03; 4 клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Відходи від функціонування 

установок для очищення вод 

стічних, не позначені іншим 

способом 9030.2.9.08; 4 клас 

небезпеки 

Відходи промивання та 

очищення 1511.2.6.02; 4 клас 

небезпеки 

Фракція білково-жирова 

1511.2.6.03; 4 клас небезпеки 

Кістки від обваловки 

1511.2.9.13; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

021/2019 

30.01.2019 ФОП Маковей 

Д.Г. 

1919413751 

- Чернівецька обл., 

Кіцманський р-н, 

с.Мамаївці, 

вул..Шевченка, 226 

7322586500 

- Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

30,00 17834,928 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

2834,928 

Шлам септиків 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

дрібний інший 7710.3.1.08; 4 

клас небезпеки 

Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забрудненні 7730.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забрудненні 

7730.3.1.02; 4 клас небезпеки 



R-ОУВ-

022/2019 

30.09.2019 

Зміни: 

07.04.2020 

26.05.2021 

ПрАТ 

«Чернівецький 

олійно-жировий 

комбінат» 

00373959 

- 58007, Чернівецька 

обл., м.Чернівці, 

вул..Ярослава 

Мудрого, 17 

7310136900 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,050 2594,788 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,102 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  3 клас небезпеки 

0,905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 7730.3.1.06;  

3 клас небезпеки 

Голки медичні зіпсовані або 

використані 8510.2.9.01; 3 

клас небезпеки 

Обладнання та інструменти 

медичні одноразові зіпсовані 

або використані 8510.2.9.02; 

3 клас небезпеки 

Прилади медичного 

призначення інші (у т.ч. 

шприці, термометри, набори 

для діагностичних аналізів, 

медичні інструменти тощо), 

що не відповідають 

установленим вимогам, 

відповідним чином не 

марковані, зіпсовані або 

використані 8510.2.9.03; 3 

клас небезпеки 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані чи забруднені 

7730.3.1.05;  3клас небезпеки 

Відходи одержані у процесі 

зварювання 2820.2.1.20; 3 

клас небезпеки 



Хімікати органічні зіпсовані, 

забруднені або не 

ідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

2811.1.2.03; 4 клас небезпеки 

 

 

2248,538 

Вироби та матеріали гумові  

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.17; 4 клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

Брухт чорних металів 

дрібний інший 7710.3.1.08; 4  

клас небезпеки 

Тара скляна використана та 

бій скла (за винятком 

відходів тари, що утворилися 

під час перевезень, та тари 

аптечної) 7710.3.1.02; 4  клас 

небезпеки 

Макулатура паперова та 

картонна 7710.3.1.01; 4  клас 

небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

7730.3.1.02; 4 клас небезпеки 

Глини відбілю вальні 

зіпсовані, забруднені або не 

ідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

1542.1.2.01; 4 клас небезпеки 

Матеріали фільтрувальні 

зіпсовані чи забруднені 

7730.3.1.05; 4 клас небезпеки 



Фузи масел світлих 

1542.2.6.02; 4 клас небезпеки 

Порошки фільтрувальні 

зіпсовані, забруднені або не 

ідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

1542.1.2.02; 4 клас небезпеки 

Відходи очищення насіння 

для виготовлення олії 

1541.2.9.05; 4 клас небезпеки 

Відходи процесу очищення 

газів топкових інші 

4010.2.3.04; 4 клас небезпеки 

Залишки технологічні 

рафінації олії та жирів 

1542.2.9.014 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

023/2019 

11.11.2019 

Виключен

о з реєстру 

02.02.2021 

ПрАТ 

«Нижньодністров

ська ГЕС» 

30149326 

- 60236, Чернівецька 

обл., 

м.Новодністровськ, 

квартар, 10 

7310600000 

230 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,129 807,15 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  2 клас небезпеки 

0,204 

Кислоти, які застосовують в 

енергетиці, зіпсовані, 

забруднені або не 

ідентифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

4010.1.2.04; 2 клас небезпеки 

Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

Відходи перевезень, не 

позначені іншим способом 

6000.2.9.22; 2 клас небезпеки 

0,014 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

9,454 



 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

024/2020 

02.03.2020 

Зміни: 

09.02.2021 

ТзОВ «Ашан 

Україна 

Гіпермарке»  

(35442481) 

 58020, м. Чернівці, 

вул..Хотинська, 43 

7310136900 

10 Лампи люмінесцентні 

зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.1.26; 1.1900; 1 клас 

небезпеки 

0,256  

2035,16 

Батареї та акумулятори інші 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.9.08; 2 клас небезпеки 

0,000 

Обладнання електронне 

загального призначення 

зіпсоване, відпрацьоване чи 

забруднене 7740.3.1.04; 3 

клас небезпеки 

0,000 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.8.10;  3 клас небезпеки 

Батарейки зіпсовані або 

відпрацьовані 7710.3.1.25; 3 

клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

пластмасові хіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

7730.3.1.02; 4 клас небезпеки 

755,16 

Тара скляна використана та 

бій скла (за винятком 

відходів тари, що утворилася 

під час перевезень, та тари 

аптечної) 7710.3.1.02; 4 клас 

небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  



клас небезпеки 

Матеріали пакувальні 

змішані, у т.ч. дерев’яні та 

металеві, зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

7730.3.1.03; 4 клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені 7730.3.1.01; 4 клас 

небезпеки 

Продукти харчові зіпсовані, 

забруднені, прострочені чи 

не марковані відповідним 

чином 5200.3.1.03; 4 клас 

небезпеки 

Олія та жири харчові 

зіпсовані або використані 

7710.3.1.12; 4 клас небезпеки 

Одяг зношений чи 

зіпсований 7710.3.1.13; 4 

клас небезпеки 

Риба та продукти зіпсовані, 

забруднені або 

неіндифіковані, їх залишки, 

які не можуть бути 

використані за призначенням 

1520.1.04; 4 клас небезпеки 

Відходи тканин тваринного 

походження 1511.2.6.01; 4 

клас небезпеки 

Відходи одержані в процесі 

очищення вулиць, місць 

загального використання, 

інші 7720.3.1.03; 4 клас 

небезпеки 



Взуття зношене чи зіпсоване 

7710.3.1.14; 4 клас небезпеки 

Фракція білково-жирова вод 

стічних 1541.2.6.04; 4 клас 

небезпеки 

R-ОУВ-

025/2020 

15.12.2020 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«УПГ-ІНВЕСТ» 

(33418719) 

- 59343, Чернівецька 

обл., Кіцманський 

р-н, с.Мамаївці, 

вул..І.Богуна, 14Б 

7322586501 

610 Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,163 1449,318 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

6000.2.8.10; 2 клас небезпеки 

Засоби фільтрувальні 

відпрацьовані; 4010.2.9.05; 3 

клас небезпеки 

0,200 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані або 

забруднені; 7730.3.1.06; 3 

клас небезпеки 

Відходи, одержані в процесах 

зварювання; 2820.2.1.20; 4 

клас небезпеки 

1357,818 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

 

Шлам септиків; 7720.3.1.02; 4 

клас небезпеки 

Воло, трахея птиці свійської; 

1512.2.9.05; 4 клас небезпеки; 

Кишки птиці свійської; 

1512.2.9.04; 4 клас небезпеки 

Кров птиці свійської; 

1512.2.9.01; 4 клас небезпеки 

Легені, нирки птиці 

свійської; 1512.2.9.06; 4 клас 

небезпеки 



Пір’я некондиційне; 

1512.3.1.07; 4 клас небезпеки 

R-ОУВ-

026/2020 

15.12.2020 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«УПГ-ІНВЕСТ» 

(33418719) 

- 59324, Чернівецька 

обл., Кіцманський 

р-н, с.Витилівка, 

вул.Польва, 14 Б 

7322586501 

610 Батареї свинцеві зіпсовані 

або відпрацьовані 

6000.2.9.04; 2 клас небезпеки 

0,067 6474,2098 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані 

або відпрацьовані; 

6000.2.8.10; 2 клас небезпеки 

Засоби фільтрувальні 

відпрацьовані; 4010.2.9.05; 3 

клас небезпеки 

0,046 

Матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані або 

забруднені; 7730.3.1.06; 3 

клас небезпеки 

Шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкодженні 

чи забрудненні під час 

експлуатації 6000.2.9.03; 4  

клас небезпеки 

6438,4098 

Відходи комунальні змішані 

(міські), у т.ч. сміття з урн 

7720.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Птиця свійська здохла; 

0124.3.1.01; 4 клас небезпеки 

Послід пташиний 

0124.2.6.03; 4 клас небезпеки 

 

 

ІІ. Об’єкти оброблення та утилізації відходів (ООУВ) 

 
Реєстраці

йний 

номер 

Дата 

реєстрації 

Назва, 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

Код 

підпоряд

кування 

за 

СПОДУ 

Адреса (населений 

пункт, район), код за 

КОАТУУ 

Форма 

власності, 

код за КФВ 

Характеристика 

відходів, що 

обробляються чи 

утилізуються 

(найменування, код за 

класифікатором 

відходів, група, клас 

небезпеки) 

Обсяг 

відходів, що 

обробляються 

чи 

утилізуються 

т/рік 

Примітка  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.07.2015 ДП 

«Сторожинець

ке лісове» 

господарство» 

21440625 

7064 59024, 

Чернівецька обл., 

Сторожинецький 

р-н, с.Чудей, 

вул..Емінеску, 49 

7324586001 

31 Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01, 4клас 

небезпеки 

4089,98 Відходи 

деревини 

використовуют

ься 

(утилюзовують

ся) в якості 

деревного 

палива 

Тирса деревинна 

2000.2.2.17, 4 клас 

небезпеки 

Шлак паливний 

4010.2.8.01, 4 клас 

небезпеки 

Сучки, гілки, верхів’я 

дерев 0201.2.1.03, 4 клас 

небезпеки 

2 17.09.2015 ФОП Мулик 

Юрій 

Васильович 

2531300133 

-  Чернівецька обл. 

Заставнівський р-

н, с.Погорилівка, 

вул. І.Франка, 21 

7321586801 

20 Відходи масел технічних 

6000.2.8. – 3 клас 

небезпеки 

2447 Підприємство 

за функціонує 

після 

отримання 

ліцензії у сфері 

поводження з 

небезпечними 

відходами 

Масла гідравлічні інші 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.07 – 3 клас 

небезпеки 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні, нехлоровані 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.10 – 3 клас 

небезпеки 

Відходи масла не 

позначені іншим способом 

6000.2.8.21 – 3 клас 

небезпеки 

Залишки очищення 

резервуарів для зберігання, 

що містять нафтопродукти 

6000.2.9.17 – 3 клас 

небезпеки 

Масла трансформаторні 

відпрацьовані  4010.2.9.02 

– 3 клас небезпеки 

R-

ООУВ-

001/201

6 

26.09.2016 СТзОВ 

«Котелеве» 

32895240 

- 60340, 

Чернівецька обл., 

Новоселицький 

р-н, с.Котелеве. 

230 Екскременти, сечовина, 

гній (включно струхляве 

сіно та солома) 0121.2.6.03 

; 4 клас небезпеки 

20286,0  



вул.Головна, 2а 

7323083201 

R-

ООУВ-

002/201

6 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60415, 

Чернівецька обл., 

Глибоцький р-н, 

с.Луковиця, 

вул..Сафюка, 54-

60 

7321083601 

- Екскременти, сечовина, 

гній (включно струхляве 

сіно та солома) 0121.2.6.03 

; 4 клас небезпеки 

16058,0  

R-

ООУВ-

003/201

6 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 59307, 

Чернівецька обл., 

Кіцманський р-н, 

с.Суховерхів, 

вул..Буковинська

, 5 Б 

7322588601 

- Екскременти, сечовина, 

гній (включно струхляве 

сіно та солома) 0121.2.6.03 

; 4 клас небезпеки 

9716,0  

R-

ООУВ-

004/201

6 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60352, 

Чернівецька обл., 

Новоселицький 

р-н, с.Костичани, 

вул..28 червня, 

22 

7323082801 

- Екскременти, сечовина, 

гній (включно струхляве 

сіно та солома) 0121.2.6.03 

; 4 клас небезпеки 

9474,22  

R-

ООУВ-

005/201

6 

22.12.2016 СТзОВ  

«Колосок-2» 

31898957 

- 60340, 

Чернівецька обл., 

Новоселицький 

р-н, с.Котелеве, 

вул..Головна, 2А 

- Екскременти, сечовина, 

гній (включно струхляве 

сіно та солома) 0121.2.6.03 

; 4 клас небезпеки 

9474,22  



7323083801 

R-

ООУВ-

006/201

7 

22.05.2017 

Зміни: 

11.06.2019 

16.06.2020 

13.04.2021 

ПП «Юреко» 

37536906 

- 59300, 

Чернівецька обл., 

Кіцманський р-н, 

м.Кіцмань. вул. 

Кутузова, 29 

7322510100 

120 Масла гідравлічні, які 

містять тільки масло 

мінеральне, зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.06 – 

3 клас небезпеки 

0 Ліцензія на 

провадження 

діяльності у 

сфері 

поводження з 

небезпечними 

відходами  

 

В процесі 

очистки масел 

утворюється 

відхід: 

залишки 

очищення 

резервуарів для 

зберігання, що 

містять 

нафтопродукти 

(3-й клас 

небезпеки) – 

0,3т. 

Масла та мастила моторні, 

трансмісійні, нехлоровані 

зіпсовані або відпрацьовані 

6000.2.8.10 – 2 клас 

небезпеки 

10 

Масла ізоляційні та масла 

теплопередавання 

мінеральні зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.8.15 

0 

R-

ООУВ-

007/201

7 

17.08.2017 ТОВ «Дьолер 

Буковина» 

33688879 

- 59343, 

Чернівецька обл., 

Кіцманський р-н, 

с.  Мамаївці, вул. 

Кіцманська, 44Д 

7322586501 

230 Шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних 

промислових 9030.2.9.04  

4  клас небезпеки 

 

136,1 Зневоднення 

осаду очистки 

зворотних вод 

камерним прес-

фільтром ЧМ 

18/25 720х720Б 

Висушування 

яблучних 

вичавок, 

виробництво 

сухих 

яблучних 

Вичавки плодові та ягідні 

1532.2.9.02 4  клас 

небезпеки 

1524 



вичавок у 

відповідності 

до ТУ У10.3-

33688879 

R-

ООУВ-

008/201

8 

23.03.2018 

Зміни: 

31.03.2020 

Актуалізо

вано: 

26.05.2021 

(без змін) 

ТОВ 

«Вторпром» 

34573971 

- 58000, 

м.Чернівці, 

вул.Заводська, 11 

Г 

7310136900 

- Батареї свинцевих 

акумуляторі 6000.2.9.04; 2 

клас небезпеки 

 Ліцензія на 

провадження 

діяльності у 

сфері 

поводження з 

небезпечними 

відходами 
Брухт чорних металів 

дрібний інший 7710.3.1.08; 

4 клас небезпеки 

 Ведення 

статутної 

діяльності із 

заготівлі 

(збирання/збері

гання) відходів 

вторинної 

сировини та 

металобрухту 

Брухт кольорових металів 

дрібний інший 7710.3.1.09; 

4 клас небезпеки 

 

Макулатура паперова та 

картонна  7710.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

 

Плівка чи оболонка на 

основі полімерів зіпсована, 

забруднена або не 

ідентифікована, її залишки, 

які не можуть бути 

використані за 

призначенням  1753.1.1.03; 

4 клас небезпеки 

 

Тара скляна використана 

та бій скла (за винятком 

тари, що утворилася під 

час перевезень, та тари 

аптечної) 7710.3.1.01; 4 

клас небезпеки 

 

Матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 7730.2.1.02; 4 

клас небезпеки 



Тара пластикова дрібна 

використана 7710.3.1.04; 4 

клас небезпеки 

R-

ООУВ-

009/201

9 

30.09.2019 

Зміни: 

07.04.2020 

26.05.2021 

 

ПАТ 

«Чернівецьки

й олійно-

жировий 

комбінат» 

00373959 

- 58007, 

Чернівецька обл., 

м.Чернівці, 

вул.Ярослава 

Мудрого, 17 

7310136900 

230 Залишки технологічні 

рафінації олії та жирів 

1542.2.9.01; 4 клас 

небезпеки 

39,246  

 


