
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

26.01.2021                                                                                                   №  50-ОД 

 

 

Про затвердження реєстру 

об’єктів утворення, оброблення 

та утилізації відходів в області 

за 2019 рік 

 

 

 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статті 27 Закону України «Про відходи», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів», з метою запобігання неконтрольованому забрудненню територій, 

зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення економічного механізму 

справляння зборів за їх розміщення, для посилення контролю за екологічним 

станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людини, систематизації та уніфікації відходів: 

1. Затвердити реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів в області за 2019 рік (додається). 

2. Установити термін подання реєстрових карт об’єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів за підсумками господарської діяльності  

у 2020 році на розгляд Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації до 01 вересня 2021 року.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 54-ОД «Про затвердження 

реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів в області  

за 2018 рік». 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименко В.О. 

 

 

Голова                                                                                       Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови 

Сумської  обласної 

державної адміністрації 

                                                                                                                                                  26 січня 2021 року № 50-ОД   

 

 
РЕЄСТР 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів в області за 2019 рік 
 

І. Об’єкти утворення відходів 
 

№ 

з/п 

Дата 

реєст- 

рації 

Назва, ідентифі-

каційний код за  

ЄДРПОУ 

Код під-

поряд-

кування 

за 

СПОДУ 

Адреса (насе-

лений пункт, 

район), код за 

КОАТУУ 

Форма влас-

ності, код за 

КФВ 

Характеристика відходів (найменування, 

код за класифікатором відходів, група, клас 

небезпеки) 

Загальний 

обсяг утво-

рення від-

ходів (за 

класами не-

безпеки), 

т/рік 

Показник за-

гального утво-

рення відходів 

(Пзув) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 15.05. 
2000 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Сумихім-
пром» 
05766356 

06544 вул. Харківсь-
ка, п/в 12,              
м. Суми 
5910136300 

Державна 
 
31 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

3,742 7251284,515 

Акумулятори відпрацьовані свинцеві 
(батареї свинцеві зіпсовані або від-
працьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Мастила відпрацьовані (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

6,340 
 

Відпрацьовані дерев’яні шпали (деревина 
та вироби з деревини  зіпсовані  або  вико- 

138640,171 



 

 

 2 

 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      ристані) 

7710.3.1.10                                              3 кл. 

  

Мастильно-охолоджувальна рідина 
(емульсії для машинного оброблення, що 
не містять галогенів, відпрацьовані у 
процесі формування металу) 
2820.2.1.16                                              3 кл. 

Матеріали обтиральні, забруднені 
нафтопродуктами (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Відпрацьовані фільтри масляні, паливні, 
повітряні (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Шлам від очищення господарсько-
побутових стоків (шлам від очищення вод 
стічних комунальних (міських) 
9030.2.9.05                                              3 кл. 

Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

Залізний купорос (сульфати заліза) 
(відходи, що містять купорос залізний 
виробництва діоксиду титану) 
2413.2.9.51                                              3 кл. 

Фосфогіпс (кальцій сірчанокислий 
(сульфат кальцію), відпрацьований у 
процесі виробництва добрив фосфорних) 
2415.2.9.12                                              4 кл. 

297395,965 

Шлам зі стоків (шлам, що утворюється в 
процесі очищення стічних вод на підпри-
ємстві) 
2413.2.9.05                                              4 кл. 

Огарки електродів  (відходи, одержані в 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      процесі зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 
  

Брухт вогнетривких виробів (матеріали та 
вироби з вогнетривів зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за при-
значенням) 
4510.1.3.11                                              4 кл. 

Брухт цегли, плитки керамічної 
кислотостійкої та кілець Рашига (бій 
виробів керамічних технічних) 
2624.2.9.01                                              4 кл. 

Склобій (бій матеріалів та виробів 
скляних) 
4510.1.3.07                                              4 кл. 

Відходи від плавлення сірки (сировина 
мінеральна зіпсована, забруднена або 
неідентифікована, її залишки, які не 
можуть бути використані за 
призначенням) 
2412.1.1.01                                              4 кл. 

Металобрухт (брухт металевий) 
2910.2.9.01                                              4 кл. 

Відходи гуми (вироби та матеріали гумові 
зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Шлак від спалювання відходів від 
плавлення сірки та сірки некондиційної 
(залишок нелеткий та шлак) 
9010.2.9.01                                              4 кл. 

Мул карбідний (відходи, що містять 
продукти хімічні неорганічні) 
7760.3.1.02                                              4 кл. 

Відпрацьоване  фільтрувальне  полотно 
(матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпра  
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      цьовані чи забруднені) 

7730.3.1.05                                              4 кл. 
  

Брухт кольорових металів (брухт 
кольорових металів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Пісок від литва (стрижні та форми 
ливарні, що піддавалися заливанню, 
містять органічні зв’язувальні речовини) 
2741.2.9.02                                              4 кл. 

Каталізатор відпрацьований (каталізатор, 
що містить оксид ванадію відпрацьо-
ваний) 
2413.2.9.18                                              4 кл. 

Взуття зношене різне (взуття зношене чи 
зіпсоване) 
7710.3.1.14                                              4 кл. 

Відпрацьовані гальмівні накладки  
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Відходи парафіну (відходи інші, збирання 
та знищення яких не обумовлено 
спеціальними вимогами для запобігання 
виникненню інфекцій) 
8510.2.9.07                                             4 кл. 

Відходи фторопласту (фторопласти 
зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані та їх залишки, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
2910.1.0.30                                              4 кл. 

Поліпропіленові відходи (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Шлак пічний 
2741.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Відпрацьовані абразивні та відрізні круги 

(матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неідентифі-
ковані, що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Відходи пароніту, сальникової набивки 
(матеріали з вмістом азбесту зіпсовані) 
7710.3.1.18                                              4 кл. 

Пластмаса відпрацьована (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Відходи вапняку (недопал) 
2652.2.9.02                                              4 кл. 

Автошини зіпсовані (шини зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпра-
цьовані, пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Тирса деревини 
2000.2.2.17                                              4 кл. 

Обрізки полівінілхлориду (обрізки 
лінолеуму, погонажних виробів, плиток 
для покриття підлоги та інше з жорсткого 
полівінілхлориду без тканинної основи) 
2523.2.9.01                                              4 кл. 

Відходи скловолокна для укриття вагонів 
із сіркою (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Будівельні відходи (відходи змішаного 
будівництва та знесення будівель і 
споруд) 
4510.2.9.09                                              4 кл. 

Відпрацьовані шприци та системи 
(прилади медичного призначення інші (у  
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      т.ч. шприци, термометри, набори для діаг-
ностичних аналізів тощо) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 

  

Відпрацьована рентгенівська плівка 
(відходи від надання послуг з охорони 
здоров’я людей, інші) 
8510.2.9                                                   4 кл. 

Відпрацьований фіксаж (фотохімікати 
зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, 
що не можуть бути використані за 
призначенням) 
7710.3.1.24                                              4 кл. 

Використані гумові рукавички (відходи, 
збирання та знищення яких не обумовлено 
спеціальними вимогами для запобігання 
виникнення інфекцій) 
8510.2.9.07                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у тому числі 
сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Тара металева з-під фарби, емалі (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилися 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Використані ампули з-під лікарських 
засобів (тара аптекарська зіпсована або 
відпрацьована) 
8530.2.04                                                 4 кл. 

Використані голки медичні та 
скарифікатори (обладнання та інстру-
менти медичні одноразові зіпсовані або 
використані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 

Макулатура (папір та картон пакувальні 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Пил металевоабразивний (залишки інші, 
суміші металів чорних, що утворюються у 
процесах їх формування) 
2820.2.1.05                                              4 кл. 

Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

2. 

 
 

15.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне товарист-

во «Сумське 

науково-вироб-

ниче об’єднан-

ня»  

05747991 

06544 вул. Горького, 

буд. 58, 

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,698 7862,935 

Акумулятори батареї у зборі (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Відпрацьовані конденсатори (трансфор-
матори та конденсатори, що містять 
поліхлоровані біфеніли чи поліхлоровані 
терефталати зіпсовані або відпрацьовані) 
7740.3.1.01                                              1 кл. 
Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні 
рідини (рідини мастильно-охолоджу-
вальні, що не містять галогенів 
(неемульговані), відпрацьовані в процесі 
формування металу) 
2820.2.1.14                                              3 кл. 

13,520 

Відпрацьоване ганчір’я (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 
Шлам мийки автомобілів (шлам масло-
водовідокремлювачів) 
6000.2.8.19                                              3 кл. 
Тирса забруднена нафтопродуктами 
(відходи інші)  
7780.3.1.                                                  3 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані накладки гальмівні 
(відходи, які утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів)  
2910.2.22                                                 3 кл. 

 

 

Шлам від очищення гідрофільтрів 

(відходи виробничо-технологічні  вироб-

ництва машин та обладнання 

загальномашинобудівного призначення) 

2910.2                                                      3 кл. 

Пісок, забруднений нафтопродуктами 

(відходи інші)  

7780.3.1.00                                              3 кл. 

Відходи фарб, лаків (фарби, емалі, лаки 

зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, 

що не можуть бути використані за 

призначенням) 

2811.1.2.04                                              3 кл. 

Відпрацьовані фільтри від фарбувальної 

камери (матеріали фільтрувальні зі-

псовані, відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.05                                              3 кл. 

Брухт чорних металів (брухт металевий) 

2910.2.9.01                                              4 кл. 

3696,935 

Стружка деревна 

2000.2.2.09                                              4 кл. 

Макулатура (макулатура паперова та 

картонна)  

7710.3.1.01                                              4 кл. 

Тирса деревинна 

2000.2.2.17                                              4 кл. 

Зола летка 

9010.2.9.04                                              4 кл. 
Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01                                              4 кл. 

Шлак пічний 

2741.2.9.03                                              4 кл. 



 

 

 9 

 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Стружка кольорових металів (ошурки та 

стружка токарна металів кольорових, що 

утворюються в процесі їх формування) 

2820.2.1.06                                              4 кл. 

  

Тара металева, забруднення фарбою (тара 

металева, у т.ч. дрібна, за винятком 

відходів тари, що утворилася під час 

перевезень) 

7710.3.1.07                                              4 кл. 

Шлак паливний 

4010.2.8.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані паронітові прокладки 

(відходи з вмістом азбесту зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.18                                              4 кл. 

Відпрацьоване ганчір’я (одяг захисний 

зіпсований, відпрацьований чи 

забруднений (у т.ч. зношені рукавиці)  

7730.3.1.07                                              4 кл. 

Скловідходи (бій скла технічного та 

скловиробів, що не підлягає спеціальному 

обробленню)  

4510.1.3.07                                              4 кл. 

Металічні відходи (брухт кольорових 

металів дрібний інший) 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

Круги абразивні відпрацьовані (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за при-

значенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Відходи від приготування вапняного мо-

лока (недопал) 

2652.2.9.02                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Земля горіла (відходи виробничо-

технологічні, не позначені іншим 

способом, або відходи, одержані у 

комбінованих процесах (відпрацьовані 

формувальна та стрижнева суміші) 

2741.2.9                                                   4 кл. 

  

Відпрацьоване взуття (взуття зношене чи 

зіпсоване) 

7730.3.1.14                                              4 кл. 

Футерування інші відпрацьовані 

2711.2.9.31                                              4 кл. 

Шлам очищення градирень (шлам від 

очищення вод стічних неспецифічних про- 

мислових) 

9030.2.9.04                                              4 кл. 

Шлам хімводоочищення (шлам, що 

утворюється від процесів знесолення 

води) 

4010.2.3.02                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-

оброблення) 

2820.2.1                                                   4 кл. 

Металічні відходи (ошурки та стружка 

токарна металів чорних, що утворюються 

від процесів їх формування) 

2820.2.1.01                                              4 кл. 

Гальванічний шлам (шлами гальванічні з 

осаджувачем – вапняним молоком (каль-

ційвмісні) 

2820.2.9.23                                              4 кл. 

Сміття побутове (відходи комунальні 

(міські) змішані, у тому числі сміття з 

урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Папір та картон (папір та картон пакуваль- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Гумові відходи (матеріали гумові (стрічки 

гумовотканинні, рукава, вироби трубчасті, 

матеріали монтажні гумові, гумові деталі 

машин тощо) зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, їх залишки, що не 

можуть бути використані за 

призначенням) 

2910.1.0.34                                              4 кл. 

Мішки поліпропіленові (матеріали 

пакувальні  пластмасові  зіпсовані, відпра- 

цьовані чи забруднені) 

7730.3.1.02                                              4 кл. 

Металічні відходи (ошурки та стружка 

токарна металів чорних, що утворюються 

від процесів їх формування) 

2720.2.9.01                                              4 кл. 

Флюс відпрацьований (відходи, одержані 

у процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 

зіпсовані перед початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані повстинні круги (відходи 

виробничо-технологічні інші, не 

позначені іншим способом, або відходи 

від комбінованих процесів) 

2910.2.9                                                   4 кл. 

Відпрацьована  тканина  з  прес-фільтрів 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      (матеріали текстильні зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, їх 

залишки, що не можуть бути використані 

за призначенням) 

2910.1.0.21                                             4 кл. 

  

Комп’ютерне обладнання відпрацьоване 

(монітори, картриджі, електронні вузли і 

плати) (обладнання електронне загального 

призначення зіпсоване, відпрацьоване чи 

неремонтнопридатне) 

7740.3.1.04                                              4 кл. 

Шлам, що утворюється під час 

шліфування, хонінгування та притирання 

2820.2.1.22                                              4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла   технічного  та  скло  виробів,  що  не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              4 кл. 

3.* 15.03. 

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ко-

нонівський еле-

ватор» Біловод-

ська дільниця 

32284263 

- площа Павлен-

ківська, 24,  

м. Полтава  

 

вул. Біловодсь-

ка, 2, с. Білово-

ди, Роменський 

район  

5924182000 

Приватна  

 

10 

- - - 

4.■ 08.08.

2018 

ТОВ «Ремавто-

комплект – Сер-

віс»  

31097550 

- вул. Генерала 

Тхора, 148,  

м. Конотоп, 

41655 

5910400000 

Приватна  

 

10 

- - 967,546 

5. 

 

15.05. 

2000 

Акціонерне то-

вариство Сум- 

ський завод «На- 

06024 Привокзальна 

площа, 1, 

м. Суми 

Приватна 

 

10 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані 

(лампи люмінесцентні та відходи, що 

містять  ртуть,  інші  зіпсовані  або відпра- 

0,461 21038,219 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  сосенергомаш»  

05785448 

 

 5910136600  цьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

  

Батареї та акумулятори відпрацьовані 

(батареї свинцеві зіпсовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

Масла технічні відпрацьовані (мастила 

(суміші спирто-бензинові, масла міне-

ральні та машинні, суміші емульсійні та 

мильні, жири та масла тваринного та 

рослинного походження) зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані) 

2910.1.01.05                                            2 кл. 

16,475 

Масла та мастила моторні відпрацьовані 

(масла та мастила моторні, трансмісійні 

інші зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

 

Ганчір’я промаслене (матеріали обти-

ральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.06                                              3 кл. 

23,867 

Шлам шліфувальний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, хонін-

гування та притирання)  

2820.2.1.22                                              3 кл. 

Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні 

рідини (рідини мастильно-охолоджувальні 

синтетичні, відпрацьовані) 

2820.2.1.17                                              3 кл. 

Тара пластикова дрібна використана 

7710.3.1.04                                              3 кл. 

Залишки фарб, у т.ч. шлам гідро-фільтрів 

(фарби зіпсовані, забруднені, або неіден-

тифіковані, їх залишки, що не можуть 

бути використані за призначенням)  

2910.1.0.03                                              3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Фільтри автомобільні (масляні, паливні, 
повітряні) (відходи перевезень, не 
позначене іншим способом)  
6000.2.9.22                                             3 кл 

  

Засоби мийні відпрацьовані (засоби мийні 
зіпсовані або відпрацьовані, їх залишки, 
що не можуть бути використані за 
призначенням)  
7710.3.1.23                                              3 кл. 

Лампи розжарювання (бій скла технічного 
та  скловиробів,  що  не підлягає спеціаль- 
ному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Мішки та інша тара полімерна зіпсована 
(матеріали пакувальні пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

9302,369 

Офісна техніка зіпсована чи від-
працьована (обладнання електронне 
загального призначення зіпсоване, 
відпрацьоване чи неремонтнопридатне)  
7740.3.1.04                                              4 кл. 

Макулатура (макулатура паперова та 
картонна)  
7710.3.1.01                                              4 кл. 

Вироби вуглеграфітні зіпсовані (графіт, 
матеріали вуглеграфітні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, їх залишки, що не можуть бути 
використані за призначенням)  
2910.1.0.22                                              4 кл. 

Тара з відходами фарб, емалей та лаків 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Брухт чорних металів, що утворюється в 

процесах металообробки і ремонту 

обладнання (брухт чорних металів дріб-

них інший)  

7710.3.1.08                                              4 кл. 

 

 

Металобрухт кольорових металів (ошурки 

та стружка токарна металів кольорових, 

що утворюються у процесах їх форму-

вання) 

2820.2.1.06                                              4 кл. 

Шини, зіпсовані чи відпрацьовані (шини 

зіпсовані перед початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

Футерування та вогнетриви відпрацьовані 

(футерування інші відпрацьовані)  

2711.2.9.31                                              4 кл. 

Стрижні та форми ливарні відпрацьовані 

(стрижні та форми ливарні, що під-

давалися заливанню, містять органічні 

зв’язувальні речовини) 

2741.2.9.02                                              4 кл. 

Тара дерев’яна некондиційна 

2000.3.1.07                                              4 кл  

Тирса деревинна 

2000.1.1.17                                              4 кл. 

Будівельне сміття (продукція будівельна 

(у т.ч. від ремонту будівель і споруд, 

шляхів, мостів, шляхопроводів тощо) 

некондиційна) 

4510.3.1.01                                              4 кл. 

Шлак плавлення металів (шлак пічний)  

2741.2.9.03                                              4 кл. 

Відходи чорних металів (стружка) (ошур- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      (ки та стружка токарна металів чорних, 

що утворюються від процесів їх 

формування (у т.ч. кування, зварювання, 

пресування, волочіння, токарного оброб- 

лення, різання та обпилювання) 

2820.2.1.01                                              4 кл. 

  

Пил металевоабразивний (пил та тверді 

частини інші електрофільтрів та інших 

газоочисних установок) 

2820.2.1                                                   4 кл. 

Формувальна земля відпрацьована (суміші 

формувальні на основі фуранових смол 

відпрацьовані)  

2741.2.9.05                                              4 кл. 

Пил газоочисних установок (пил та тверді 

частини електрофільтрів та інших 

газоочисних установок) 

2741.2.9.08                                              4 кл. 

Деревина кускова (відходи деревини 

кускові) 

2000.2.2.01                                              4 кл. 

Абразивні круги відпрацьовані (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, за-

бруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за призна-

ченням)  

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Медичні відходи після медогляду 

(прилади медичного призначення інші     

(у т.ч. шприци, термометри, набори для 

діагностичних аналізів, медичні 

інструменти тощо), що не відповідають 

установленим вимогам)  

8510.2.9.03                                              4 кл. 

Огарки  електродів   (відходи,  одержані  у 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      процесах зварювання)  

2820.2.1.20                                              4 кл. 

  

Товари народного споживання (вироби 

пластмасові інші некондиційні) 

2524.3.1.01                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 

комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 

урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

6.* 15.03. 

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ко-

нонівський еле- 

ватор» Андрія-

шівська дільни-

ця 

32284263 

- площа Павлен-

ківська, 24,  

м. Полтава  

 

вул. Київська, 

буд. 218 с. Ан-

дріяшівка, Ро-

менський ра-

йон 

5924181100 

Приватна  

 

10 

- - 404,503 

7.■ 28.08. 

2019 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство Коно-

топської міської 

ради «Конотоп-

ська центральна 

районна лікарня 

ім. Академіка 

Михайла Дави-

дова» 

02007532 

- вул. Миколи 

Амосова, 5,  

м. Конотоп 

5910400000 

Комунальна  

 

32 

- - - 

8. 28.08.

2019 

Комунальне не-

комерційне під-

приємство 

«Шосткинська  

центральна ра- 

- вул. Щедріна, 

буд. 1, 

м. Шостка 

5911000000 

Комунальна  

 

430 

 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,420 2217,364 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  йонна лікарня» 

Шосткинської 

міської ради 

01981514 

   Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

 

 

Післяопераційний матеріал (частини тіла 
та органи, у т.ч. міхури з кров’ю та кров 
консервована) 
8510.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьоване масло (відходи масел 
технічних) 
6000.2.8                                                   3 кл. 

0,003 

Відпрацьовані фільтри (відходи, що 
утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
призначені іншим способом або 
комбіновані) 
6000.2.9.00                                              4 кл. 

117,214 

Зола від спалювання дров (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Використаний перев’язувальний матеріал 
(відходи від  надання  послуг  з  охорони 
здоров’я людей, інші) 
8510.2.9                                                   4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за при-

значенням) 

2910.1.01.12                                            4 кл. 

 

Використані гумові рукавички (відходи 

від надання послуг з охорони здоров’я 

людей) 

8510.2.9                                                   4 кл. 

 

Відпрацьовані скарифікатори (прилади 

медичного призначення (у т.ч. шприци, 

термометри,  набори  для  діагностичних 

аналізів, медичні інструменти тощо), що 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      не відповідають установленим вимогам, 
відповідним чином не марковані, 
зіпсовані або використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 

  

Тара з-під фарби (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Використані поліетиленові пакети з-під 
вапна та соди кальцинованої (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, відпра- 
цьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи 
механооброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 

Відпрацьовані діалізатори (прилади 
медичного призначення (у т.ч. шприци, 
термометри, набори для діагностичних 
аналізів, медичні інструменти тощо), що 
не відповідають установленим вимогам, 
відповідним чином не марковані, 
зіпсовані або використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані шприци та системи 
(прилади медичного призначення (у т.ч. 
шприци, термометри, набори для діаг-
ностичних аналізів, медичні інструменти 
тощо), що не відповідають установленим 
вимогам, відповідним чином не 
марковані, зіпсовані або використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Паперові мішки з-під цементу, шпаклівки, 

прального порошку та мила (папір та кар-

тон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Використані пляшки з-під фізрозчинів та 

ампул (тара скляна використана та бій 

скла (за винятком відходів тари, що 

утворилася під час перевезень та тари 

аптечної) 

7710.3.1.02                                              4 кл. 

Упаковка з-під лікарських засобів різна, 

упаковка інша (папір та картон пакувальні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 

Тара з-під дезінфікуючих засобів (тара 

пластикова дрібна використана) 

7710.3.1.04                                              4 кл. 

Відпрацьовані шини (шини зіпсовані 

перед початком експлуатації, від-

працьовані пошкоджені чи забруднені під 

час експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

Лабораторний посуд (прилади медичного 

призначення (у т.ч. шприци, термометри, 

набори для діагностичних аналізів, 

медичні інструменти тощо), що не 

відповідають установленим вимогам, 

відповідним чином не марковані, 

зіпсовані або використані) 

8510.2.9.03                                              4 кл. 

Використані голки медичні (голки 

медичні зіпсовані або використані) 

8510.2.9.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.* 16.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Сумське авто-

транспортне під-

приємство 

15927» 

35171957 

- вул. Білопіль-

ське шосе, 16, 

м. Суми 

5910136600 

- - - - 

10. 27.07. 

2017 

Акціонерне то-

вариство «Украї-

нська залізниця» 

регіональна фі-

лія «Південна 

залізниця» від-

окремлений під-

розділ «Сумська 

дирекція заліз- 

ничних переве-

зень» 

40075815 

- вул. Привок-

зальна, 1,            

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

31 

Лампи люмінесцентні (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,219 2733,905 

Акумулятори відпрацьовані в зборі 

(батареї та акумулятори інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.9.08                                              1 кл. 

Брухт кольорових металів дрібний, інший 

7710.3.1.09                                              3 кл. 

0,030 

Відходи комунальні змішані (відходи 

комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 

урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

67,405 

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

11.* 01.06.

2017 

Акціонерне то-

вариство «Украї-

нська залізниця» 

регіональна фі-

лія «Південна 

залізниця» ви-

робничий під-

розділ «Сморо-

динська колійна 

машинна станція 

по  ремонту  зем- 

- вул. Гришина, 

буд.16,  

м. Тростянець 

5925010100 

Державна 

 

31 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ляного полотна» 
40075815 

      

12.* 26.06.
2017 

Приватне під-
приємство «Ям-
піль-Інвест» 
34113192 

- вул. Садова, 1а, 
с. Привокзаль-
не,  
Ямпільський 
район 
5925655100 

Приватна 
 
10 

- - - 

13.* 26.06. 
2017 

Приватне під-
приємство 
«Дружба 6» 
34583906 

- вул. Леніна,    
с. Марківка, 
Білопільський 
район 
5920685701   

Приватна  
 
10 

- - - 

14. 16.05. 
2000 

Комунальне під-
приємство 
«Шляхрембуд» 
Сумської міської 
ради 
005433057 

07244 вул. Лебедин-
ська, 3,  
м. Суми 
5910136300 

Комунальна 
 
32 

Люмінесцентні лампи (лампи люмі-
несцентні та відходи, що містять ртуть, 
інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,613 3743,114 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Масла технічні відпрацьовані (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,711 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(масляні, паливні та повітряні (відходи, 
що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів, не позначені іншим 
способом або комбіновані)) 
6000.2.9                                                   3 кл. 

Промаслене ганчір’я (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Пісок забруднений нафтопродуктами 
(відходи інші) 
7780.3.1.00                                              3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 

перед початком експлуатації від-

працьовані, пошкоджені чи забруднені під 

час експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

305,714  

Відпрацьовані гальмівні накладки 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів, не 
позначені іншим способом або 
комбіновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 

Використана металева тара з-під фарб 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень)                      
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані щітки дорожні пластмасові 

(відходи продукції, що утворилися під час 

її експлуатації) 

7720.3.1                                                   4 кл. 

Списані на брухт транспортні засоби 

(транспортні засоби та транспортувальні 

комплекси, списані на брухт) 

6000.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби забруднені або 

неідентифіковані) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Відпрацьовані бордюри (відходи виробни- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      чо-технологічні, що утворюються в будів-
ництві, інші, не позначені іншим спосо-
бом або відходи від комбінованих проце-
сів) 
4510.2.9                                                   4 кл. 

  

15. 16.05. 

2000 

Акціонерне то-

вариство «Укр-

трансгаз» філії 

УМГ «Київтранс

газ» Сумське лі-

нійне виробниче 

управління ма-

гістральних газо-

зопроводів 

30019801 

06024 Кловський уз-

віз, 9/1, м. Київ  

 

вул. Іллінська, 

буд. 49,  

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

10 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

1,215 6213,193 

Нафтовідходи (масла та мастила моторні, 
трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьо- 
вані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,213 

Ганчір’я промаслене (матеріали обтираль-
ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,032 

Фільтри автомобільні (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.05                                              3 кл. 

Тара металева використана (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

21,718 

Взуття зношене чи зіпсоване (одяг 
захисний зіпсований, відпрацьований чи 
забруднений)  
7730.3.1.07                                              4 кл. 

Автошини відпрацьовані (шини зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відходи скла (бій матеріалів та виробів 
скляних) 
4510.1.3.07                                              4 кл. 

Відпрацьоване   комп’ютерне  обладнання 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       (обладнання електронне  загального  при-

значення зіпсоване, відпрацьоване) 

7740.3.1.04                                              4 кл. 

  

Лампи розжарювання (бій скла технічного 

та скловиробів, що не підлягають 

спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              4 кл. 

Залишки електродів (відходи, одержані у 

процесі зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Макулатура (макулатура паперова та 

картонна)  

7710.3.1.01                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у тому числі сміття з 

урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відходи деревини  (відходи деревини 

кускові)  

2000.2.2.01                                              4 кл. 

Взуття зношене чи зіпсоване (одяг 

захисний зіпсований, відпрацьований чи 

забруднений) 

7710.3.1.07                                              4 кл. 

16.*  17.05. 

2000 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Сумське під-

приємство «Аг-

ротехсервіс» 

03760941 

06024 вул. Курська, 

буд. 105, 

м. Суми 

5940136600 

Колективна 

 

20 

- - - 

17. 15.03. 

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ко-

нонівський еле-

ватор»  Тростя- 
 

- площа Павлен-

ківська, 24,  

м. Полтава  

 

вул. Гришина,  

Приватна  

 

10 

Люмінесцентні лампи (лампи люмі-
несцентні та відходи, що містять ртуть, 
інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,128 1266,431 

Акумулятори відпрацьовані (батареї свин- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  нецька дільниця 

32284263 

 буд. 26 а,  

м. Тростянець 

5925000000 

 цеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

  

Масла гідравлічні інші зіпсовані або 
відпрацьовані   
6000.2.8.07                                             2 кл. 

0,221 

Брухт електронних компонентів 
(наприклад, плати друкарські, елементи 
базові електронні, придатні для 
регенерації неблагородних та 
дорогоцінних металів)  
3000.2.9.01                                              2 кл. 

Відпрацьовані маслофільтри (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.05                                              3 кл. 

0,057 

Матеріали обтиральні зіпсовані, відпра-
цьовані чи забрудненні нафтопродуктами-
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Пісок, забруднений нафтопродуктами 
(абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.4                                                3 кл. 

Відходи електродів (відходи, одержані у 
процесах  зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

513,081 

Брухт чорних металів дрібний інший  
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Залишки зернові від очищення зерна 
1561.2.9.04                                              4 кл. 

Відходи абразивних кругів (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, які не 
можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Бій скла технічного та скловиробів, що не 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      підлягають спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              3 кл. 

  

Тара використана пластикова (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Вироби та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані  

7710.3.1.17                                              4 кл. 

Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у тому числі  сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Зола летка  
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Відходи деревини  (відходи деревини кус- 
кові)  
2000.2.2.01                                              4 кл. 

18.* 28.08.

2017 

Селянське (фер-

мерське) госпо-

дарство «Віта-

лія»  
24001955  

- вул. Набереж-

на, 26,  

с. Чернеча Сло-

бода, 

Буринський 

район 

5920989101 

Приватна  

 

10 

- - - 

19.* 13.09.

2018 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Яс-

трубщанське» 

30902600 

- вул. Леніна, 1, 

с. Яструбщина, 

Глухівський 

район 

5921589800 

Приватна 

 

10 

- - - 

20.■ 17.05.

2000 

Дочірнє підприє-

мство     «Сумсь- 

06024 вул. Роменська,

буд. 79/2, 

Державна 

 
- - 127,7 



 

 

 28 

 

Продовження додатка  
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  кий облавтодор» 

відкритого ак-

ціонерного това-

риства держав- 

ної акціонерної 

компанії «Авто-

мобільні дороги 

України» філія 

«Сумський рай- 

автодор» 

31931024 

 м. Суми 

5910136600 

31    

21.* 20.09. 

2017 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

Агрофірма «Хо- 

ружівка» 

30133681 

- вул. Централь-

на, 9,  

с. Хоружівка, 

Недригайлівськ

ий район 

5923586701 

Приватна  

 

10 

- - - 

22. 17.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Сумська паля-

ниця» 

36572867 

- вул. Данила Га-

лицького, 2 А  

м. Дніпро 

вул. Нахімова, 

буд. 30, 

м. Суми 

59110100000 

Приватна  

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 

(люмінесцентні лампи та відходи, що 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані)  

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,699 4267,809 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

Масла відпрацьовані (масла та мастила 

моторні трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,765 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 

(відходи, що утворилися під час 

експлуатації транспортних засобів та 

перевезень, не позначені іншим способом 

або комбіновані) 

6000.2.9                                                   3 кл. 

0,073 
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      Зношений одяг, рукавиці (одяг зношений 

чи зіпсований)  

7710.3.1.13                                              4 кл. 

386,659  

Відпрацьовані ремені техстропні (вироби 

та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                              4 кл. 

Відпрацьована транспортна стрічка (від-

ходи інші)  

7780.3.1                                                   4 кл. 

Відпрацьовані гальмівні накладки 

(відходи, що утворилися під час експлуа- 

тації транспортних засобів та перевезень, 

не позначені іншим способом або 

комбіновані) 

6000.2.9                                                   4 кл. 

Пляшки з-під вина, коньяку, банки з-під 

соку та бій скла (тара скляна використана 

та бій скла (за винятком відходів тари, що 

утворилася під час перевезень та тари 

аптечної)  

7710.3.1.02                                              4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              4 кл. 

Використані пластикові пляшки з-під олії, 

оливи мінеральної, розчинників тощо 

(тара пластикова дрібна використана)  

7710.3.1.04                                              4 кл. 

Використані поліпропіленові мішки з-під 

сировини, матеріалів тощо (матеріали 

пакувальні пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.02                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01                                              4 кл. 

  

 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 

зіпсовані перед початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за при-

значенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Нерозчинні залишки солі (відходи 

виробничо-технологічні інші, не поз-

начені іншим способом) 

1581.2.9                                                   4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-

оброблення) 

2820.2.1                                                   4 кл. 

Жир  від  очищення  жироловки  (відходи 

промивання та очищення)  

1581.2.6                                                   4 кл. 

Тара з-під фарби (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Обрізки плівки термозбіжної та обрізки 
термозбіжних пакетів (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Упаковка з-під сировини, матеріалів тощо 

(папір та картон пакувальні зіпсовані, від- 



 

 

 31 

 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      працьовані чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 
  

Стрічки та втулки з-під етикеток, втулки 
з-під поліетиленової плівки, від-
працьований папір з лотків та під 
пергамент (макулатура паперова та 
картонна)  
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Тирса та стружка деревини, у т.ч. пил 
вловлений газоочисними установками 
(відходи механооброблення) 
2000.2.2.09                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

23.* 17.05. 
2000 

Орендне під-
приємство «Ко-
тельня Північ-
ного промвузла» 
14000280 

04734 вул. Супруна, 
буд. 17,  
м. Суми 
5940136600 

Колективна 
 
20 

- - - 

24. 17.05. 

2000 

Комунальне під-
приємство 
«Міськводока-
нал» Сумської 
міської ради 
03352455 

- вул. Білопіль-

ський шлях, 9, 

м. Суми 

5910136600 

Комунальна 

 

10 

Відпрацьовані лампи люмінесцентні 

(лампи люмінесцентні та відходи, що 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані)                                          

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,017 11287,198 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відходи масел технічних (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,200 

Промаслене ганчір’я (матеріали 

обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,005 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відходи скла (бій скла технічного та 
скловиробів, що не підлягає спеціальному 
обробленню)  
7710.3.1.03                                              4 кл. 

11101,948  

Залишки, одержані в процесі вилучення 
піску 
9030.2.9.02                                              4 кл. 

Шлам від очищення стічних комунальних 
вод (шлам від очищення вод стічних) 
9030.2.9.05                                              4 кл. 

Вловлені механічні включення (відходи 
від функціонування установок для 
очищення вод стічних, не позначені 
іншим способом) 
9030.2.9.08                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у тому числі 
сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Хімічні реактиви (продукти хімічні 
неорганічні (у т.ч. лабораторні) 
7760.3.1                                                   4 кл. 

Шини відпрацьовані  (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо- 
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Брухт чорних металів 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів дрібний інший 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

25.* 18.05. 

2000 

Дочірнє під-

приємство «Аг-

рофірма «Аван-

гард»  

02887935 

08064 вул. Чапаєва, 

буд. 1а,  

м. Білопілля 

5920650100 

Приватно-

орендна 

 

10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26.* 26.09. 

2017 

Акціонерне това

риство «Україн-

ська залізниця» 

регіональної фі-

лії «Південна за-

лізниця» відо-

кремлений під-

розділ «Коно-

топська колійна 

машинна стан-

ція» 

40075815 

07214 вул. Професій-

на, 108, 

м. Конотоп 

5910400000 

Державна 

 

31 

- - - 

27.● 18.05. 

2000 

Державне під-

приємство «По-

бєда»  

00481531 

01924 вул. Миру, 2, 

м. Білопілля 

5920650100 

Загально-

державна 

 

31 

Порушено справу про банкрутство - - 

28.● 18.05. 

2000 

Закрите акціо-

нерне товари-

ство «Білопіль-

ська меблева 

фабрика» 

00275062 

06544 вул. Шевченка, 

буд. 22, 

м. Білопілля 

5920650100 

Колективна 

 

20 

Порушено справу про банкрутство - - 

29.* 30.03.

2018 

Акціонерне това

риство «Україн-

ська залізниця» 

регіональної фі-

лії «Південно-

західна залізни- 

ця», виробничий 

підрозділ Коно-

топська дистан-

ція сигналізації 

та зв’язку 

40075815 

- вул. Тверська, 

буд. 5,  

м. Київ 

5910400000 

Державна 

 

31 

- - - 

30.* 18.05. 

2000 

Дочірнє під-

приємство «Сум- 

07214 пров. Індустрі-

альний, 33 а,  

Державна 

 
- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ський облавто-

дор» відкритого 

акціонерного то- 

вариства держав-

ної акціонерної 

компанії «Авто-

мобільні дороги 

України», філія 

«Глухівська до-

рожньо-експлуа-

таційна дільни 

ця» 

31931024 

 м. Глухів 

5910300000 

31    

31. 18.05. 

2000  

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Глухівський 

кар’єр кварци-

тів» 

14015554 

07034 вул. Заводська, 

буд. 18 а,  

с. Баничі, 

Глухівський 

район 

5921580401 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані акумулятори (батареї та 

акумулятори інші зіпсовані або від-

працьовані) 

6000.2.9.08                                              1 кл. 

0,448 3769,724 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 

(лампи люмінесцентні та відходи, що 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані)  

7710.3.1.26                                              1 кл. 

Відпрацьоване масло (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

2,752 

Відпрацьовані фільтри (відходи, 

перевезень не позначені іншим способом ) 

6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,099 

Промаслене ганчір’я (матеріали 

обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.06                                              3 кл. 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 

перед початком експлуатації, відпрацьова- 

148,724 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ні, пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

  

Списані на брухт транспортні засоби 

(транспортні засоби й транспортувальні 

комплекти, списані на брухт) 

6000.3.1.01                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьована транспортерна стрічка 

(вироби та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                              4 кл. 

Відпрацьовані дерев’яні шпали (деревина 

та вироби з деревини зіпсовані або 

використані) 

7710.3.1.10                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Стружка токарна чорних металів (ошурки 

та стружка токарна металів чорних, що 

утворюється від процесів їх формування 

(у т.ч. кування, зварювання, пресування, 

волочіння, токарного оброблення, різання 

та обпилювання)  

2820.2.1.01                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи 

механооброблення) 

2820.2.1                                                   4 кл. 

Відпрацьовані абразивні та відрізні круги 
(матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неіден-
тифіковані, що не можуть бути використа- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ні за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Паперові мішки з-під цементу та 
шпаклівки (папір та картон пакувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

Обапіл 
2000.2.2.02                                              4 кл. 

Стружка деревини 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

Використана металева тара з-під фарби 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Використана тара пластикова з-під 
ґрунтовки (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Лампи розжарювання (бій скла технічного 
та скловиробів, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Зола летка  
9010.2.9.04                                              4 кл. 

32. 19.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Мотордеталь-

Конотоп» 

30573983 

- вул. Вирівська, 

буд. 64,  

м. Конотоп 

5910400000 

Приватна 

 

10 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,569 26188,574 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані)                                     
7710.3.1.26                                              1 кл. 

Конденсаторні батареї відпрацьовані  
(трансфор   матори  та  конденсатори,   що  
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      містять поліхлоровані біфеніли чи 

поліхлоровані терефталати зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7740.3.1.01                                              1 кл. 

  

Відходи масел технічних (масла мі-

неральні та машинні) зіпсовані або 

неідентифіковані, що не можуть бути 

використані за призначенням)  

2910.1.0.05                                              2 кл. 

16,019 

Відходи мастильно-охолоджувальної 

рідини ОСМ–1 (рідини мастильно-охо-

лоджувальні, що не містять галогенів, 

відпрацьовані в процесі формування ме- 

талу) 

2820.2.1.14                                              3 кл. 

3,048 

Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              3 кл. 

Тара металева з-під фарби (тара металева 

використана, у т.ч. дрібна (банки кон-

сервні тощо), за винятком відходів тари, 

що утворилася під час перевезень) 

7710.3.1.07                                              3 кл. 

Фільтри компресорні відпрацьовані 

(матеріали фільтрувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.05                                              3 кл. 

Тара аптекарська відпрацьована  

8530.2.9.04                                               3кл. 

Фільтри автомобільні масляні (масла та 

мастила моторні, трансмісійні інші 

зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              3 кл. 

Відходи використаного медичного інстру- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      менту (прилади медичного призначення 
інші (у т.ч. шприци, 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 кл. 

  

Ганчір'я промаслене (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                             3 кл. 

Промаслений пісок (пісок зіпсований, 
забруднений або неідентифікований, його 
залишки, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2663.1.1.02                                              3 кл. 

Відходи деревини кускові (відходи 
деревини кускові (стружка деревна) 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Накладки гальмівні відпрацьовані 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 

Відходи гумових виробів (матеріали 
гумові (рукава, вироби трубчасті, 
матеріали монтажні гумові, гумові деталі 
машин тощо) зіпсовані, забруднені або 
неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.34                                              4 кл. 

Відходи вогнетривкої цегли (брухт цегли 

шамотної) 

2711.2.9.28                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Хонінгувальний шлам (шлам, що 

утворюється під час шліфування, 
хонінгування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

15181,674 

 

Шлак пічний 
2741.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за 
призначенням)  
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Брухт та стружка кольорових металів 
(ошурки та стружка токарна металів 
кольорових, що утворюються в процесах 
їх формування) 
2820.2.1.06                                              4 кл. 

Шини зіпсовані, відпрацьовані (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Фільтри повітряні відпрацьовані 
(матеріали фільтрувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.05                                              4 кл. 

Стружка чавунна, кільця обрізні (ошурки 
та стружка токарна металів чорних, що 
утворюються від процесів їх формування) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Відходи горілого піску ливарного 

виробництва (відходи виробничо-

технологічні інші, не позначені іншим 

способом, або відходи, одержані у 

комбінованих процесах) 

2741.2.9                                                   4 кл. 

Стружка чавунна, кільця обрізні (ошурки 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      та стружка токарна металів чорних, що 

утворюються від процесів їх формування) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

 

 

Відходи поліпропілену, поліетилену 
(суміш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Осад від процесу фосфатування (шлами 
процесу фосфатування, відпрацьовані у 
процесі оброблення металів та нанесення 
покриттів на метали) 
2820.2.9.33                                              4 кл. 

Пил від газоочисних установок (пил та 
тверді частинки від електрофільтрів та 
інших газоочисних установок) 
2741.2.9.08                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані водні миючі засоби (суміші 
водні для розчинення, що не містять 
галогенів, відпрацьовані у процесі 
знежирення металів) 
2820.2.4.05                                              4 кл. 

Відходи твердого сплаву (сполуки 
безкисневі тугоплавкі (бориди, карбіди, 
нітриди, силіциди) зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.24                                              4 кл. 

Відходи ремонтно-будівельних робіт 

(відходи будівельних робіт, знесення та 

ремонту будівель і споруд)  

4510.2.9.09                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Монітори відпрацьовані (обладнання 
електронне загального призначення 
зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтно-
придатне) 
7740.3.1.04                                              4 кл. 

  

Макулатура паперова та картонна 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

Відходи деревини (тирса, стружка) 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

33. 19.05. 

2000 

Державне під-

приємство «Ко-

нотопський авіа-

ремонтний завод 

«Авіакон» 

12602750 

04084 вул. Рябошап-

ка, 25,  

м. Конотоп 

5910400000 

Державна  

 

31 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,114 8467,757 

Відходи акумуляторів та батарей (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані оливи (масла та мастила 
моторні, трансмісійні, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

12,700 

Шлами гальванічні (шлами гальванічні, 
здобуті під час процесу електро-
коагуляційного очищення та під час 
використання залізовмісних реагентів) 
2820.2.9.25                                              2 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

17,117 

Використана металева тара з-під фарби, 
розчинників тощо (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              3 кл. 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.06                                              3 кл. 
  

Відпрацьовані фільтри масляні, повітряні, 
паливні (відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень) 
6000.2.9                                                   3 кл. 
Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані або 
неідентифіковані, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

285,114 

Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, від-
працьовані, пошкоджені чи забруднені під 
час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відходи деревини (відходи механо-
оброблення)  
2000.2.2                                                   4 кл. 
Брухт кольорових металів, у т.ч. стружка 
кольорових металів (брухт кольорових 
металів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 
Відходи гуми (вироби та матеріали гумові 
зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Брухт чорних металів, у т.ч. стружка 
металева (брухт чорних металів дрібний, 
інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Пил металевоабразивний, у т.ч. пил 
вловлений газоочисними установками 
(відходи механооброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 

  

Комп’ютерне обладнання відпрацьоване 
(обладнання електронне загального 
призначення зіпсоване, відпрацьоване чи 
неремонтопридатне) 
7740.3.1.04                                              4 кл. 

34.* 19.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне товарист-

во «Конотоп-

агротехсервіс» 

13997443 

06024 вул. Соснівська, 

буд. 2,  

с. Привокзальне

Конотопський 

район 

5922088702 

Приватна 

 

10 

- - - 

35.■ 19.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Науково-вироб-

ниче об`єднання 

«Червоний мета-

ліст» 

34880895 

01054 вул. Деняка 

Віктора, буд. 5,  

м. Конотоп 

5940400000 

Державна 

 

31 

- - 128,758 

36. 03.05.

2018 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ра-

нок – Гамаліїв-

ка» 

24002185 

- вул. Депутат-

ська, 1,  

с. Гамаліївка, 

Конотопський 

район 

5922055303 

Приватна 

 

10 

Акумуляторні батареї відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,256 1542,025 

Лампи ртутьвміщуючі (лампи люмінес-
центні та відходи, що містять ртуть, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 
Масла автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,160 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 

0,048 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

  

Тара полімерна з-під засобів хімічного 
захисту рослин (суміш відходів, мате-
ріалів та виробів з пластмас інших, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

179,625 

Абразивні заточувальні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Тара паперова (мішки) з-під насіння 
використана (макулатура паперова та 
картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                             4 кл. 
Шини автомобільні відпрацьовані (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                             4 кл. 
Тара полімерна з-під мінеральних добрив 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      (суміш відходів, матеріалів та виробів з 

пластмас інших, що не підлягає спе-
ціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                            4 кл. 

  

Тара металева, у т.ч. з-під фарб (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Попіл від згорання дров (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Ємності полімерні використані (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                            4 кл. 
Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонін-
гування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 
Залишки відрізних кругів (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                            4 кл. 
Залишки зернові непридатні для 
використання (залишки зернові від очи-
щення зерна) 
1561.2.9.04                                            4 кл. 

Солома та залишки сільсько-
господарських культур (солома та фураж 
некондиційні) 
0111.3.1.07                                              4 кл. 
Металобрухт (брухт чорних металів 
дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

37.* 19.05. 

2000 

Державне під-

приємство «Нау- 

08074 с. Наумівка, 

Краснопільсь- 

Державна 
 

- - - 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  мівський спир-

товий завод» 

00375208 

 кий район 

5922355601 

31    

38.* 13.09.

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «За-

вод Кобзаренка» 

19344937 

 вул. Русанівсь-

ка, 17, 

смт Липова 

Долина, 42500 

5923255100 

Приватна  

 

10 

- - - 

39. 31.07.

2018 

Публічне акціо-

нерне товарис-

тво «Фармак» 

00481198 

17184 вул. Фрунзе 

(Кирилівська), 

буд. 63,  

м. Київ,  

 

вул. Гагаріна, 

буд. 1/174,  

м. Шостка 

5911000000 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 
(лампи люмінесцентні та відходи що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані)                                    
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,040 4919,058 

Масла та мастила моторні, трансмісійні 
інші зіпсовані або відпрацьовані (рідини, 
що містять нафтопродукти) 
2320.2.9.26                                              3 кл. 

92,909 

Обладнання електронне загального 
призначення відпрацьоване (обладнання 
загального призначення зіпсоване, 
відпрацьоване чи неремонтопридатне) 
7740.3.1.04                                              3 кл. 

Відпрацьовані розчинники (розчинники, 
що не містять галогенів, інші 
відпрацьовані) 
2441.2.9.12                                              3 кл. 
Полімерні відходи (полімерні синтетичні 
зіпсовані, забруднені або неіден-
тифіковані, їх залишки, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
2416.1.1.02                                              3 кл. 
Відпрацьовані розчинники (розчинники 
органічні відпрацьовані)  
3410.2.4.02                                               3кл. 
Відходи поліетилену (поліетилен низького 
тиску некондиційний)  
2416.3.1.02                                              3 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

 

   Напівфабрикати, залишки незакінченого 
виробництва фармпрепаратів (напів-
фабрикати власного виробництва 
препаратів фармацевтичних або залишки 
незакінченого виробництва препаратів 
фармацевтичних, не придатні для 
використання за призначенням) 
2441.2.9.30                                              3 кл. 

  

Фільтраційні матеріали, використані 
абсорбенти (матеріали фільтрувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.05                                              3 кл. 

Речовини хімічні зіпсовані (речовини 
зіпсовані, забруднені або 
неідентифіковані, їх залишки, які не 
можуть бути використані за 
призначенням) 
2230.1.1.03                                              3 кл. 

Макулатура (макулатура паперова та 
картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

73,608 

Шлам процесу очищення стічних вод на 
підприємстві (шлам, що утворюється у 
процесі очищення стічних вод на 
підприємстві) 
2442.2.9.01                                              4 кл. 
Брухт чорних металів (брухт чорних 
металів дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Використане активоване вугілля в 
фармацевтичному виробництві (вугілля 
відпрацьоване після очищення глюкози та 
сорбіту) 
2441.2.9.04                                              4 кл. 

Склобій (склобій тарний)  
2613.2.9.01                                              4 кл. 
Змішані  побутові  відходи  (відходи кому- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

  

40. 19.05. 

2000 

Державне під-

приємство «Кро-

левецьке лісо- 

мисливське гос-

подарство» 

00993001 

07144 вул. Ранкова,  

буд 21, м. Кро-

левець 

5922610100 

Державна 

 

31 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,230 1405,880 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Автотракторне та дизельне масло (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,281 

Фільтри автомобільні (відходи перевезень, 
не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,035 

Скло, електролампочки (бій скла 
технічного та скловиробів, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

Сучки, гілки, верхів’я дерев, у т.ч. обрізки 
стовбурів та крони (відходи виробництва 
лісоматеріалів необроблених)  
0201.2.1.03                                              4 кл. 

113,630 

Металеві відпрацьовані запчастини, 
обрізки, труби (брухт чорних металів 
дрібний інший)  
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Абразивні круги відпрацьовані (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за приз-
наченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Металевоабразивний пил (шлам, що 
утворюється  під  час  шліфування,  хонін- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      гування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

  

Тара металева (тара металева викори-
стана, у т.ч. дрібна, за винятком відходів 
тари, що утворилася під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Стружка стальна, чавунна (ошурки та 
стружка токарна металів чорних, що 
утворюються від процесів їх формування) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Скляні відходи, склобій (тара скляна вико- 
ристана та бій скла (за винятком відходів 
тари, що утворилися під час перевезень та 
тари аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Зола летка 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Металевоабразивний пил (шлам, що 
утворюється під час шліфування, 
хонінгування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Тирса, у т.ч. стружка та вловлений пил 
деревини (відходи механооброблення) 
2000.2.2.17                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Кора (залишки кори для використання в 
сільському господарстві) 
2000.2.2.16                                              4 кл. 

Автошини відпрацьовані (шини зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Гальмові колодки (відходи, що 

утворилися під час експлуатації транспор-

тних засобів та перевезень, не позначені 

іншим способом або комбіновані)   

6000.2.9.22                                              4 кл. 
  

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Шлак (шлак паливний) 

4010.2.8.01                                              4 кл. 

41.* 22.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ле-

бединський 

хлібозавод» 

00379637 

08064 пров. Заводсь-

кий, 4,  

м. Лебедин 

5922950100 

Колективна 

 

20 

- - - 

42.* 22.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне товари-

ство «Лебедин-

ський завод пор-

шневих кілець» 

00232006 

06544 вул. Леніна, 93, 

м. Лебедин 

5910500000 

Колективна 

 

20 

- - - 

43.* 22.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ле-

бединська пере-

сувна механізо-

вана колона-17» 

01351397 

 пл. Волі, 38,           

м. Лебедин 

5940500000 

Колективна 

 

20 

- - - 

44.* 11.07.

2018 

Приватне під-

приємство «Со-

гор» 

23049440 

- вул. Менжин-

ського, 9,                

м. Суми 

5910136300 

Приватна 

 

10 

- - - 

45.■ 22.05. 

2000 

Державне під-

приємство   «Ле- 

- вул. 19 Серпня, 

буд. 2  

Державна 

 
- - 746,037 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  бединське лісо-

ве господар-

ство» 

00992941 

 м. Лебедин 

5910500000 

31  

  

46.■ 22.05. 

2000 

Лебединський 

моторобудівний 

завод відкритого 

акціонерного то-

вариства «Мотор 

Січ» 

14027474 

06024 вул. Грушева, 

буд. 18,  

м. Лебедин 

5922950100 

Акціонерна 

 

20 

- - 184,657 

47.■ 22.05. 

2000 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Лебединське 

хлібоприймальне 

підприємство» 

00955986 

08074 вул. Залізнич-

на, 46,  

м. Лебедин 

5940500000 

Колективна 

 

20 

- - 141,784 

48.* 22.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Бу-

дильський експе-

риментальний 

завод» 

00375177 

08214 вул. Заводська, 

буд. 1,  

с. Будилка, 

Лебединський 

район 

5922981201 

Державна 

 

31 

- - - 

49. 22.06.

2018 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Укрнафта» 

структурна оди-

ниця (філія) 

«Укрнафта бу-

ріння» 

00135390 

06024 пров. Несто-

рівський, 3-5, 

Шевченківсь-

кий район,  

м. Київ, 04053 

5910200000  

- Люмінесцентні лампи відпрацьовані 

(лампи люмінесцентні та відходи, що 

містять ртуть, інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,296 5584,287 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані оливи (масла та мастила 
моторні,  трансмісійні  інші  зіпсовані  або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл 

2,133 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

0,005  

Брухт кольорових металів дрібний, інший 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

3037,537 

Брухт чорних металів, у т.ч. огарки елект- 
родів (брухт металів)  
2910.2.9.01                                             4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

 

Відходи буріння (відходи, що утворюють-
ся під час здійснення буріння свердловин 
для видобування нафти та газу) 
1110.2.9.08                                              4 кл. 

50. 13.09.

2019 

Сумський націо-

нальний аграр-

ний університет  

04718013 

- вул. Герасима 

Кондратьєва, 

буд. 160,  

м. Суми, 

5910136300 

Загально- 

державна  

 

31 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,260 1800,137 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

500,137 

Відпрацьована оргтехніка (обладнання 
електронне загального призначення 
зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтно- 
придатне) 
7740.3.1.04                                              4 кл. 

Брухт чорних металів (брухт чорних 

металів дрібний, інший) 

7710.3.1.08                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Використані поліетиленові мішки з-під 
міндобрив (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.02                                              4 кл. 

  

Макулатура паперова та картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Зола від спалювання дров та торфу (зола 
летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Харчові відходи (відходи кухонні, 
органічні, придатні для компостування) 
7710.3.1.11                                              4 кл. 
Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відходи деревини кускові (відходи 
деревини) 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Відпрацьоване електричне обладнання та 
техніка (устаткування в енергетиці, 
системах зв’язку, будівництві, інших 
видах діяльності, зіпсоване, відпрацьоване 
чи неремонтнопридатне) 
7740.3.1.03                                              4 кл. 

Використана тара пластикова з-під засобів 
захисту рослин, оцту, соків та води 
мінеральної, ґрунтовки та розчинників 
(тара пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Бадилля овочеве, перемотане шпагатом 

0112.2.9.01                                              4 кл. 

Використані рукавиці різні (відходи інші) 

7780.3.1                                                   4 кл. 

Паперові мішки з-під цементу, шпаклівки 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      та вапна, картонні ящики та паперова 
упаковка з-під харчових продуктів (папір 
та картон пакувальні, зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

 

 

Використана металева тара з-під згущено- 
го молока (тара металева використана, у 
т.ч. дрібна, за винятком відходів тари, що 
утворилася під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Використана скляна тара з-під пасти 
томатної (тара скляна використана та бій 
скла, за винятком відходів тари, що 
утворилася під час перевезень, та тари 
аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

51. 

 

23.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне товарист-

во «Укрнафта» 

нафтогазовидобу

вне управління 

«Охтирканафто-

газ»  

00135390 

07164 пров. Несторів-

ський, 3-5,  

м. Київ  

5910200000 

Приватна 

 

10 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,544 11584,747 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              2 кл. 

4,294 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                              3 кл. 

42,598 

Фільтри масляні, паливні, повітряні 
(відходи, які утворились під час 
експлуатації транспортних засобів та 

перевезень, не пов’язані іншим способом) 
6000.2.9                                                   3 кл. 

Зневоднений осад (кек) отриманий у 

результаті роботи БОВС (шлам, що 

утворюється під час роботи установок, 

механізмів та внаслідок ремонтних робіт)  

2320.2.9.03                                              3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Шлами миття вузлів та деталей автомобі-
лів (відходи, які утворилися під час 
експлуатації транспортних  засобів  та  пе- 
ревезень, непозначені іншим способом)  
6000.2.9                                                   3 кл. 

  

Відпрацьовані масла (масла трансформа-
маторні відпрацьовані) 
4010.2.9.02                                              3 кл. 
Ґрунт, забруднений нафтою (відходи ви-
робничо-технологічні видобування та пер-
винного оброблення нафти сирої та газу) 
1110.2                                                      4 кл. 

4587,847 

Тара металева використана, у т.ч. дрібна  
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Брухт чорних металів, у т.ч. огарки 
електродів (брухт металів)  
2910.2.9.01                                              4 кл. 
Брухт кольорових металів дрібний, інший)  
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Шини відпрацьовані (з металокордом та 
без) (шини, зіпсовані перед початком 
експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Мул карбідний (відходи, одержані в 
процесі зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Шлак паливний  
4010.2.8.01                                              4 кл. 

Відпрацьоване ганчір’я (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані)  
7730.3.1.06                                              4 кл. 
Пісок некондиційний (пісок забруднений 
та суміш на його основі некондиційні) 
1110.3.1.14                                              4 кл. 

Круги абразивні (матеріали абразивні та 

вироби з них зіпсовані, забрудненні або 

неідентифіковані, які  не можуть  бути  ви- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      користані за призначенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

 

 

Відходи деревини (тирса деревини)  
2000.2.2.17                                              4 кл 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські), змішані, у т.ч. сміття з 

урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл 

Лампи розжарювання (бій скла технічного 
та скловиробів, що не підлягає 
спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                              4 кл. 

52.■ 13.09.

2019 

Державне під-
приємство «Ох-
тирський ком-
бінат хлібопро-
дуктів «Держав-
ного агентства 
резерву Украї-
ни» 
00956031 

- вул. Армійська, 

буд. 11, 

м. Охтирка  

59206103300 

Державна  

 

31  

- - 408,791 

53.* 20.08. 

2018 

Ямпільське до-
чірнє агролісо-
господарське 
підприємство 
«Ямпільський 
агролісгосп» 
23637220  

07064 вул. 75-ї Гвар-

дійської Дивізії

буд. 1,  

смт Ямпіль 

5925655100 

Державна  

 

31 

- - - 

54.* 20.08. 

2018 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Сервісресурс»  
38397332 

- вул. Межинсь-

кого, 3,  

м. Суми 

5910136600 

Приватна  

 

10 

 

- - - 

55.* 23.05. 

2000 

Дочірнє підпри-
ємство «Сумсь-
кий облавтодор» 
філія «Охтирсь- 

07304 вул. Червоно-

армійська, 106, 

м. Охтирка 

5910200000 

Державна 

 

31 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  кий райавтодор» 

24023069 
    

 
 

56. 13.09.

2018 

Обласний кому-

нальний заклад 

«Сумський об-

ласний клініч-

ний онкологіч-

ний диспансер» 

05480996 

07184 вул. Привок-

зальна, 31,            

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

31 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

1,011 5697,243 

Біологічні відходи (частини тіла та 
органи, у т.ч. міхури з кров’ю, та кров 
консервована) 
8510.2.9.04                                              1 кл. 
Дзеркала гінекологічні використані 
(обладнання та інструменти медичні 
одноразові зіпсовані або використані) 
8510.2.9.02                                              2 кл. 

0,229 

Відпрацьовані автомобільні моторні 
мастила (масла та мастила моторні, 
трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

Голки медичні зіпсовані або використані 
8510.2.9.01                                              2 кл. 
Рентгенівські плівки використані 
(обладнання та інструменти медичні 
одноразові зіпсовані або використані) 
8510.2.9.02                                              2 кл. 
Тканинний перев’язувальний матеріал 
(бинти, марля) використаний (обладнання 
та інструменти медичні одноразові 
зіпсовані або використані) 
8510.2.9.02                                              3 кл. 

8,098 

Ампули використані, пристосування та 
ємності (пробірки, флакони) полімерні 
відпрацьовані) (обладнання та інстру-
менти медичні одноразові зіпсовані або 
використані) 
8510.2.9.02                                              3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Розчин фіксажу відпрацьований (облад-
нання та інструменти медичні одноразові 
зіпсовані або використані) 
8510.2.9.02                                              3 кл. 

  

Розчин проявнику відпрацьований 
(відходи інші, збирання та знищення яких 
не обумовлено спеціальними вимогами 
для запобігання виникненню інфекції) 
8510.2.9.07                                              3 кл. 
Тара та інструменти медичні з-під ци-
тостатиків використані (обладнання та 
інструменти медичні одноразові зіпсовані 
або використані) 
8510.2.9.02                                              3 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

122,843 

Системи полімерні переливання розчинів 
використані (обладнання та інструменти 
медичні одноразові зіпсовані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 
Шприці відпрацьовані (обладнання та 
інструменти медичні одноразові зіпсовані 
або використані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 
Одяг та білизна використані (обладнання 
та інструменти медичні одноразові зіпсо-
вані або використані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Пристосування та ємності (пробірки, 

флакони) полімерні відпрацьовані (облад- 

нання та інструменти медичні одноразові 

зіпсовані або використані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
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      Гумові рукавички відпрацьовані (відходи 
інші, збирання та знищення яких не 
обумовлено спеціальними вимогами для 
запобігання виникненню інфекції) 
8510.2.9.07                                              4 кл. 

  

Відходи полімерні, системи переливання 
розчинів використані (обладнання та 
інструменти медичні одноразові зіпсовані 
або використані) 
8510.2.9.02                                              4 кл. 
Склобій з-під медпрепаратів (відходи 
інші, збирання та знищення яких не 
обумовлено спеціальними вимогами для 
запобігання виникненню інфекції) 
8510.2.9.07                                              4 кл. 

57. 06.09. 

2018 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Сектор Агро-

кон» 

22593977 

- вул. Соснівсь-

ка, 2,  

с. Привокзаль-

не,  

Конотопський 

район 

5922088700 

Приватна 

 

10 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,229 1437,238 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 
Тара полімерна відпрацьована з-під 
засобів хімічного захисту (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 

0,394 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

272,538 

Тара полімерна відпрацьована з-під 
мінеральних добрив та посівного 
матеріалу (суміш відходів, матеріалів та 
виробів з пластмас інших, що не підлягає  
Спеціальному обробленню)  
7710.3.1.05                                              4 кл. 
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      Тара паперова з-під посівного матеріалу 

(папір та картон пакувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 

зіпсовані перед початком експлуатації 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації)  

6000.2.9.03                                              4 кл. 

Залишки зернові непридатні для 

використання, вловлений пил (відходи 

виробничо-технологічні інші, не 

позначені іншим способом або відходи від 

комбінованих процесів) 

1561.2.9                                                   4 кл. 

Брухт металевий (брухт чорних металів 

дрібний інший) 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

58.* 24.05. 

2000 

Нафтогазовидо-

бувне управлінь-

ня «Охтиркана-

фтогаз» (Управ-

ління технолог-

гічного транс-

порту, м. Ромни) 

05398533 

07164 вул. Київська, 

буд. 119,  

м. Охтирка 

5940200000 

Колективна 

 

20 

- - - 

59.* 24.05. 

2000 

Державне гео-

логічне підпри-

ємство «Черні-

гівнафтогазгео-

логія» Ромен-

ська нафтогазо-

розвідувальна 

експедиція»  

01431535 

- вул. Шевченка, 

буд. 15,  

м. Чернігів  

7410136300  

Державна  

 

31 

- - - 
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Продовження додатка  
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60. 13.08.

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Аг-

робізнес ТСК» 

32807457 

- вул. Рябова, 

буд. 105,  

с. Сакуниха, 

Недригайлівсь-

кий район 

5923585701 

Приватна  

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,021 1018,199 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Масла автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

1,500 

Тара полімерна відпрацьована з-під 
засобів хімічного захисту (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 

2,428 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом)  
6000.2.9.22                                              3 кл. 
Вловлений пил зерновий, залишки 
зернові, непридатні для використання 
1561.2.9.04                                              4 кл. 

41,799 

Відпрацьовані абразивні відрізні круги 
(шлам, що утворюється під час 
шліфування, хонінгування та притирання)  
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Шини автомобільні відпрацьовані (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи 
забрудненні під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Ємності полімерні використані (тара плас- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      тикова дрібна використана) 

7710.3.1.04                                              4 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Залишки овочів непридатних до викорис-
тання (овочі некондиційні) 
0112.3.1.02                                              4 кл. 

Тара металева, у т.ч. з-під фарб 
відпрацьована (тара металева використа-
на, у т.ч. дрібна, за винятком відходів та-
ри, що утворилися під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Ремені приводні відпрацьовані (вироби та 
матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонін-
гування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

Тара полімерна з-під мінеральних добрив 
використана (суміш відходів, матеріалів 
та виробів з пластмас інших, що не підля-
гає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні заточувальні 
круги (матеріали абразивні та вироби з 
них зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
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61.* 24.05. 

2000 

Приватне акціо-
нерне товарис-
тво «Укрнафта» 
Прилуцьке уп-
равління буро-
вих робіт 
00135390 

06024 пров. Несторів-
ський, 3-5, 
м. Київ 
8039100000 

Приватна 
 
10 

- - - 

62. 24.05. 

2000 

Приватне під-
приємство 
«Рось» філія 
«Роменський мо-
лочний комбі-
нат» 
32191954 

- вул. Івана Ма-
зепи, 10, 
м. Київ 
 
вул. Київська, 
буд. 94, м. Ром-
ни 
5910700000 

Приватна 
 
10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,156 1722,890 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Масло (олива) компресорне зіпсоване або 
відпрацьоване (відходи масла, не позначе-
ні іншим способом)  
6000.2.8.21                                              2 кл. 

1,810 

Автофільтри масляні, паливні (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.05                                              3 кл. 

0,006 

Тара картонна використана (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, відпрацьова-
ні чи забруднені)  
7730.3.1.01                                              4 кл. 

37,590 

Жировий шлам (відходи рідкі очищення 
вод стічних)  
1551.2.6.01                                              4 кл. 

Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший                                       
7710.3.1.08                                              4 кл.  
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      Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

  

63. 24.05. 

2000 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Лі-

тос» 

32364626 

- вул. Лебедин-

ська, 15, 

с. Ясенове, 

Охтирський 

район 

5920389207 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,017 1298,079 

Мастила автомобільні відпрацьовані (мас-

ла та мастила моторні, трансмісійні зіпсо-

вані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,065 

Автомобільні фільтри відпрацьовані (від-

ходи перевезень, не позначені іншим 

способом) 

6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,003 

Відпрацьовані ремені приводні (вироби та 

матеріали гумові зіпсовані або відпрацьо-

вані) 

7710.3.1.17                                              4 кл. 

1180,429 

 

Зола від згорання деревини 

9010.2.9.04                                              4 кл. 

Тара металева відпрацьована (тара 

металева використана, у т.ч. дрібна, за 

винятком відходів тари, що утворилася 

під час перевезень) 

7710.3.1.07                                              4 кл. 

Бій цегли керамічної (цегла, плитки та 

продукція будівельна з випаленої глини) 

2640.3.1.01                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Цегла-сирець некондиційна (напівфабри- 

кати власного виробництва цегли, плитки 

та продукції будівельної з випаленої гли- 
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      ни або залишки незакінченого вироб-

ництва цегли, плитки та продукції буді-

вельної з випаленої глини, непридатні для 

використання за призначенням) 

2640.2.9.13                                              4 кл. 

  

Стрічка, плівка, у т.ч. залишки полімерні, 

пакувальні, непридатні до використання 

7730.3.1.02                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 

скла технічного, що не підлягає спеціаль-

ному обробленню) 

7710.3.1.03                                              4 кл. 

Автомобільні гальмівні колодки відпра-

цьовані (відходи перевезень, не позначені 

іншим способом) 

6000.2.9.22                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, хонін-

гування та притирання) 

2811.2.1.22                                              4 кл. 

Залишки абразивних заточувальних кругів 

(матеріали абразивні та вироби з них 

зіпсовані, забруднені або неіденти-

фіковані, що не можуть бути використані 

за призначенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Шини автомобільні відпрацьовані (шини 

зіпсовані перед початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 
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64.* 24.05. 
2000 

Державне під-
приємство «Су-
миспирт» 
00375237 

08074 вул. Заводська, 
буд. 1,  
с. Стецьківка 
Сумський 
район 
5924787101 

Державна 
 
31 

- - - 

65.* 04.06.
2019 

Комунальне під-
приємство «Зе-
лене будівницт-
во» Сумської 
міської ради 
03352490 

- вул. Ярослава 
Мудрого, 77,  
м. Суми 
5924755800 

Комунальна 
власність 
 
32 

- - - 

66.* 06.09. 
2019 

 

Виробничо-ко-
мерційне під-
приємство-това-
риство з обме-
женою відпові-
дальністю 
«Торгсервіс»  

- вул. Коопера-
тивна, 4,         
м. Кролевець 
5922610100 

Приватна 
 

10  

- - - 

67. 25.05. 
2000 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во «Монделіс 
Україна» 
00382220 

3003 вул. Набереж-
на, 28 а,  
м. Тростянець 
5925010100 

Приватна  
 
20 

Люмінесцентні лампи відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,286 6251,123 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відходи масла, не позначені іншим 
способом (масло (олива) компресорна 
зіпсована або відпрацьована) 
6000.2.8                                                   2 кл. 

1,020 

Промаслене ганчір'я (матеріали обти-
ральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруд- 
нені)                                                       
7730.3.1.06                                              3 кл. 

1,529 

Батарейки зіпсовані або відпрацьовані 

7710.3.21.25                                            3 кл. 
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      Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

 

 

Рідини для очищення картриджів (роз-
чинники зіпсовані або відпрацьовані, їх 
залишки, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
7710.3.1.20                                              3 кл. 

Тара металева (тара металева використана 
у т.ч. дрібна (банки консервні тощо), за 
винятком відходів тари, що утворилися 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

44234,673 

Шлам стічних вод (шлам від очищення 
вод стічних неспецифічних промислових) 
9030.2.9.04                                              4 кл. 
Тара скляна (тара скляна використана та 
бій скла, за винятком відходів тари, що 
утворилася під час перевезень, та тари 
аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 
Шприци одноразові використані (облад-
нання та інструменти медичні одноразові 
зіпсовані або використані)  
8510.2.9.02                                              4 кл. 

Відходи сировини (сировина інша 
зіпсована, забруднена або неіденти-
фікована, її залишки, які не можуть бути 
використані за призначенням)  
1581.1.1.14                                              4 кл. 

Тверде побутове сміття (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби  з  них  зіпсовані,  заб- 
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      руднені або неідентифіковані)  

2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Лушпиння горіхів (залишки оброблення 
фруктів та горіхів) 
1584.2.9.03                                              4 кл. 

Какао-вела (шкарлупа, шкірка, плівка та 
залишки перероблення какао та сої, інші) 
1584.2.9.01                                              4 кл. 

Санітарний брак (какао, шоколад 
зіпсований, забруднений або неіденти-
фіковані їх залишки, що не можуть бути 
використані за призначенням)  
1581.1.1.08                                              4 кл. 

Печиво і бісквіт некондиційні (печиво, 
вафлі та листки вафельні) 
1582.3.1.04                                              4 кл. 

Піддони дерев’яні (деревина та вироби з 
деревини зіпсовані або використані) 
7710.3.1.10                                              4 кл. 

Неповернені мішки джутові (відходи 
виробів тканин інші) 
1740.2.1.32                                              4 кл. 

Відходи комбінованих пакувальних 
матеріалів (матеріали пакувальні змішані 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                              4 кл. 

Форми відпрацьовані (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Тара пластикова дрібна використана 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Відходи паперу та картону (папір та 

картон пакувальні зіпсовані, відпрацьова-

ні чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відходи паперу офісного (макулатура 
паперова та картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

  

Брухт кольорових металів (брухт 
кольорових металів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Брухт чорних металів (брухт чорних 
металів, дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

68.* 06.09. 

2019 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«АГРО-ПОЛІС»  
(філія «Конотоп-
ський елеватор») 
37052185 

- вул. Лазаревсь-
кого, буд. 15, 
кв. 3,  
м. Конотоп,  
5910400000 

Приватна  
 
10 

- - - 

69.* 25.05. 

2000 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю  
«Електропобут-
прилад» 
32118010 

07794 вул. Благо-
віщенська, 58,  
м. Тростянець 
 
5925050100 

Колективна 
 
20 

- - - 

70. 25.05. 

2000 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Українська 
залізниця» регіо-
нальна філія 
«Південна заліз-
ниця» відокрем- 
лений підрозділ 
«Локомотивне 
депо Смороди-
не» 
40075815 

07214 вул. Тверська, 
буд. 5, м. Київ 
 
вул. Гришина, 
буд. 4,  
м. Тростянець 
5925050100 

Державна 
 
31 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,189 4430,685 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 
Відходи масел технічних 
6000.2.8                                                   2 кл. 

6,662 

Мастила, не придатні за їх первинним  
призначенням (відходи, що утворилися 
під час експлуатації транспортних засобів 

0,100 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      та перевезень, не позначені іншим 

способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                   3 кл. 

 

 

Замащене нафтопродуктами ганчір‘я 

(матеріали обтиральні, зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені)  
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Металобрухт (брухт чорних металів  
дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

149,685 

Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн  
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів, у т.ч. стружка 
металева (брухт кольорових металів 
дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Металобрухт (ошурки та стружка токарна 
чорних металів) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

71. 06.09.

2019 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Вперед» 

30811346  

- вул. Шевченка, 

буд. 68,  

с. Миколаївка, 

Сумський 

район  

5924785401 

Приватна  

 

10 

Відпрацьовані акумуляторні (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,555 3192,354 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,470 

Тара полімерна з-під засобів захисту 
рослин використана (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 

2,535 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 

(відходи перевезень, не позначені іншим 

способом)  

6000.2.9.22                                              4 кл. 

55,604 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Тара скляна використана та бій скла (за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень, та тари аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

 

 

Залишки зернові непридатні для викорис-
тання; вловлений пил зерновий 
1561.2.9.04                                              4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Тирса та пил від механооброблення 
деревини (тирса деревинна) 
2000.2.2.17                                              4 кл. 
Тара (плівка, мішки) полімерна з-під 
мінеральних добрив використана (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню)  
7710.3.1.05                                              4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 
Попіл від згорання відходів дерево-
оброблення (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні заточувальні 
круги (матеріали абразивні та вироби з 
них зіпсовані, забрудненні або неідентифі-
ковані, що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Огарки  електродів (відходи, одержані у 
процесах  зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Залишки кускові від механооброблення 

деревини (відходи деревини кускові)  
2000.2.2.01                                              4 кл. 

  

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, 
хонінгування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 
Тара металева, у т.ч. з-під фарб, відпра-
цьована (тара металева використана, у т.ч. 
дрібна, за винятком відходів тари, що 
утворилися під час перевезення) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Ємності полімерні використані (тара 
пластикова дрібна використана)  
7710.3.1.04                                              4 кл. 

72.* 25.05. 

2000 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Тростянецьке 
автотранспортне 
підприємство 
15946» 
03118587 

06024 вул. Набереж-
на, буд. 33, 
м. Тростянець 
5925050100 

Колективна 
 
20 

- - - 

73.● 26.05. 

2000 

Відкрите акціо-
нерне товарист-
во «Акціонерна 
компанія «Све-
ма» 
05761318 

04734 вул. Гагаріна, 
буд. 1,  
м. Шостка 
5941000000 

Колективна 
 
20 

У стані припинення - - 

74. 26.05. 

2000 

Казенне підпри-

ємство «Шост- 

кинський казен- 

06544 вул. Садовий 

бульвар, 36,  

 

Загально-

державна  

Фільтри відпрацьовані (відходи 

перевезень, не позначені іншим способом) 

6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,018 420211,270 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ний завод «Зір-

ка» 

14315351 

 м. Шостка 

5911000000 

31 Матеріали обтиральні забруднені (мате-
ріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені)  
7730.3.1.06                                              3 кл. 

  

Лампи розжарювання (бій скла технічного 
та скловиробів, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

Брухт чорних металів, у т.ч. стружка 
металева (брухт чорних металів дрібний 
інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

45,750 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані)  
2910.1.01.12                                            4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесі зварювання)  
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 

Зола летка 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Відходи пороху піроксилінового (напів-
фабрикати власного виробництва речовин 
вибухових або залишки незакінченого 
виробництва речовин вибухових, не 
придатні для використання за 
призначенням) 
2461.2.9.15                                              4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                              4 кл. 

  

Брухт кольорових металів, у т.ч стружка 
металева  
7710.3.1.09                                              4 кл. 
Використані голки медичні (голки 
медичні зіпсовані або використані) 
8510.2.9.01                                              4 кл. 
Відпрацьовані шприци та системи 
(прилади медичного призначення інші            
(у т.ч. шприци, термометри, набори для 
діагностичних аналізів, медичні 
інструменти тощо), що не відповідають 
установленим вимогам, відповідним 
чином не марковані зіпсовані або 
використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 
Використані гумові рукавички (відходи 
від надання послуг з охорони здоров’я 
людей, інші) 
8510.2.9.07                                              4 кл. 
Зола від спалювання деревини (зола 
летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Шлам після нейтралізації (залишки кубові 
та залишки від реакції інші) 
2461.2.9.10                                              4 кл. 
Шлам після станції нейтралізації (шлам, 
що утворюється у процесі ) 
2461.2.9.10                                              4 кл. 

75. 26.05. 

2000 

Казенне підпри-
ємство «Шост-
кинський казен-
ний завод «Ім-
пульс» 
14314452 

- вул. Заводська,  

буд. 41,                    

м. Шостка 

5911000000 

Державна 

 

145 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

1,501 8961,315 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані акумуляторні батареї (бата-
реї свинцеві зіпсовані або відпра-цьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

  

Відходи, що містять карбонат свинцю 
(шлам, що утворився у процесі очищення 
стічних вод на підприємстві) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

1,945 

Відпрацьоване масло (масло та масла 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

Шлами гальванічні (шлами гальванічні з 
осаджувачем – вапняним молоком                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(кальцієвмісні) 
2820.2.9.23                                              3 кл. 

2,835 

Ґрунт або пісок забруднений нафто-
продуктами (ґрунти зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.01                                              3 кл. 

Промаслене ганчір’я (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Мул з автомийки (шлам масловодо-
відокремлювачів) 
6000.2.8.19                                              3 кл. 

Відпрацьовані фільтри масляні, паливні, 
повітряні (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Шпали відпрацьовані (деревина та вироби 
з деревини зіпсовані або використані) 
7710.3.1.10                                              3 кл. 

Шлак паливний 

4010.2.8.01                                              4 кл. 

342,065 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані паранітові прокладки (від-
ходи з вмістом азбесту зіпсовані або 
відпрацьовані)  
7710.3.1.18                                              4 кл. 

  

Скловата та скловолокно відпрацьовані 
(речовини та матеріали інші, які 
застосовуються в енергетиці, зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, їх 
залишки, які не можуть бути використані 
за призначенням)  
4010.1.2.07                                              4 кл. 
Відпрацьовані гумові прокладки (вироби 
та матеріали гумові зіпсовані або від-
працьовані)  
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Використана металева тара з-під фарби 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилися 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл.  

Відпрацьовані світлодіодні лампи (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню)  
7710.3.1.05                                              4 кл. 
Бій скла (бій матеріалів та виробів 
скляних) 
4510.1.3.07                                              4 кл. 
Зола від спалювання (матеріали, речовини 
чи продукти, які виробник або 
постачальник оголошує як відходи, що не 
позначені іншим способом) 
7780.3.1.01                                              4 кл. 

Брухт чорних металів (брухт металевий) 
2910.2.9.01                                              4 кл. 

Стружка деревна 

2000.2.2.09                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не під-
лягає спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                              4 кл. 

  

Зола від спалювання дров (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів дрібний, інший 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Тирса деревинна, у т.ч. вловлена газо-
очисними установками 
2000.2.2.17                                              4 кл. 

Відходи деревини (відходи деревини 
кускові) 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Бій шиферний (бій плитки облицювальної, 
покриттів дахів та виробів з кераміки) 
4510.1.3.03                                              4 кл. 

Бій цегли (бій цегли, матеріалів стінових 

кам'яних) 

4510.1.3.02                                              4 кл. 

Бій скла, використана тара скляна з-під 
сировини, хімічних реагентів, харчових 
продуктів (тара скляна використана та бій 
скла) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Макулатура паперова та картонна 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

Голки медичні використані 
8510.2.9.01                                              4 кл. 

Шприци використані (прилади медичного 
призначення (у т.ч. шприци, термометри, 
набори для діагностичних аналізів, 
медичні інструменти тощо), що не 
відповідають вимогам, відповідним чином 
не марковані, зіпсовані або використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 
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      Окалина (окалина прокатного та 
ковальсько-пресового виробництва)  
2720.2.9.01                                              4 кл. 

  

Дзеркала гінекологічні одноразові, 
шпателі медичні одноразові, цитощітки 
гінекологічні знезаражені (обладнання та 
інструменти медичні одноразові зіпсовані 
або використані)  
8510.2.9.02.                                             4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Мул карбідний (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги, пил 
металевоабразивний, у т.ч. пил, вловлений 
газоочисними установками (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Відпрацьовані гальмівні накладки 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Пластикова тара з-під ґрунтовки, 

харчових продуктів, відбілювачів, миючих 

засобів для чищення, хімічних реагентів, 

змазки та масел (тара використана дрібна) 

7710.3.10.04                                            4 кл. 
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      Обрізки поліетиленові, плівки, мішки 

поліетиленові, пакети та упаковка з-під 

харчових продуктів, сировини та 

матеріалів (матеріали пакувальні 

пластмасова зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.02                                              4 кл. 

  

Знезаражені ватні кульки, валики, товари, 

використані гумові рукавички (відходи 

інші, збирання та знищення яких не 

обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникненню інфекцій) 

8510.2.9.07                                              4 кл. 

Пляшки з-під розчинів та використані 

ампули (відходи інші, збирання та 

знищення яких не обумовлено 

спеціальними вимогами для запобігання 

виникненню інфекцій) 

8510.2.9.07                                              4 кл. 

Взуття зношене чи зіпсоване 

7710.3.1.13                                              4 кл. 

Зношений спецодяг, у т.ч. зношені 

рукавиці, відходи різної іншої продукції 

(одяг захисний, зіпсований чи 

забруднений) 

7730.3.1.07                                              4 кл. 

Відпрацьовані захисні окуляри, відходи 

стрічки поліпропіленової (суміш відходів, 

матеріалів та виробів з пластмас інших, 

що не підлягає спеціальному обробленню) 

77103.1.05                                               4 кл. 

Відпрацьовані респіратори (матеріали 

фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.05                                              4 кл. 
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      Папір та картон пакувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені (мішки з-під 

цементу, шпаклівки; картонні ящики та 

паперова упаковка з-під харчових 

продуктів; використана картонна упаковка 

з-під миючих засобів та мила; паперові 

мішки та паперова і картонна упаковка з-

під сировини і матеріалів) 

7730.3.1.01                                               4 кл 

  

Відпрацьовані шини автомобільні (шини 

зіпсовані перед початком експлуатації, 

відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 

під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                             4 кл. 

76. 26.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне товариств-

во «Бель Шостка 

Україна» 

00447103 

08064 вул. Паризької 

Комуни, 27 А,               

м. Шостка 

5911000000 

Приватна 
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Акумуляторні батареї відпрацьовані (бата-

тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-

вані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

2,085 11489,781 

Лампи відпрацьовані люмінесцентні (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

Масла моторні відпрацьовані (масла та 

мастила моторні, трансмісійні інші 

зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

1,252 

Відпрацьовані індустріальні, гідравлічні, 

вакуумні, компресорні, редукторні масти-

ла (масла зіпсовані, забруднені або 

неідентифіковані, їх залишки, що не мо-

жуть бути використані за призначенням) 

2910.1.0.05                                              2 кл. 

Батарейки непридатні до використання 

(батарейки зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.25                                              2 кл. 
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      Відпрацьовані розчини від проведення 
лабораторних досліджень (кислоти в 
рідкому й твердому стані зіпсовані або 
відпрацьовані, їх залишки, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
7710.3.1.21                                              2 кл. 

  

Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль-
ральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

1,353 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Комп’ютерна, офісна техніка, картриджі 
для принтерів, стартер ламповий, побутові 
прилади (обладнання електронне загаль-
ного призначення зіпсоване, відпрацьо-
ване чи неремонтопридатне) 
7740.3.1.04                                              3 кл. 

Відпрацьована тара полімерна з-під 
прекурсорів (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                              3 кл. 
Відпрацьовані діжки металеві, забруднені 
нафтопродуктами (тара металева, скляна, 
дерев’яна, текстильна, картонна та папе- 
рова, що використовується при 
перевезеннях, зіпсована або відпрацьована 
чи забруднена) 
6000.3.1.04                                              3 кл. 
Відпрацьовані ємності (каністри), 
забруднені нафтопродуктами (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              3 кл. 

Пісок від мийки автотранспорту 
(залишки, одержані у  процесі   вилучення  
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      піску) 
9030.2.9.02                                              3 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

371,131 

Мастила харчові (суміші спирто-
бензинові, масла мінеральні та машинні, 
суміші емульсійні та мильні, жири та 
масла тваринного та рослинного поход-
ження) 
2910.1.0.05                                              4 кл. 
Автомобільні шини відпрацьовані (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Ємності (каністри, відра, бочки), ящики, 
контейнери з пінопласту непридатні до 
використання (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 
Тара (ящики, пакети), мішки використані 
(макулатура паперова та картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Тара (мішки, пакети, плівка, стрічка) 
відпрацьована, використані стяжки, 
одноразові  рукавиці  (суміш  відходів, ма- 
теріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 
Плівка поліетиленова, кришки непридатні 
до використання (матеріали пакувальні 
змішані, у т.ч. дерев’яні та металеві, 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                              4 кл. 

Папір ламінований використаний, 

коробки  картонні,  паперові  етикетки  не- 
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      придатні до використання (папір та картон 
пакувальні зіпсовані, відпрацьо-вані чи 
забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Тара скляна використана та бій скла, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень та тари аптечної 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Фольга алюмінієва непридатна до вико-
ристання (матеріали пакувальні змішані, у 
т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, від-
працьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                              4 кл. 
Сироватка згущена, непридатна до вико-
ристання (сироватка згущена некон-
диційна) 
1551.2.9.02                                              4 кл. 
Плавлені сири, суха сироватка, сир кисло-
молочний (продукти молочні фермен-
товані некондиційні) 
1551.3.1.10                                              4 кл. 
Взуття зношене чи зіпсоване 
7710.3.1.14                                              4 кл. 
Спецодяг бавовняно-паперовий відпра-
цьований (одяг захисний зіпсований, 
відпрацьований чи забруднений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 
Піддони дерев’яні непридатні до 
використання (матеріали пакувальні 
змішані, у т.ч. дерев’яні та металеві, 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Брухт алюмінію (брухт кольорових мета- 
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      лів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

  

Брухт чорних металів 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Брухт міді (брухт кольорових металів 
дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Брухт нержавіючої немагнітної сталі 
(брухт чорних металів дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Відпрацьовані гумові ремені (вироби та 
матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, 
хонінгування та притирання) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні заточувальні 
круги (матеріали абразивні та вироби з 
них зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Тара металева відпрацьована (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезення) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                             4 кл. 

Токарна стружка (ошурки та стружка 

токарна металів чорних, що утворюється 

від процесів їх формування, у т.ч. 

кування,   зварювання,  пресування,  воло- 
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      чіння, токарного оброблення, різання та 
обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

  

Гігрометри, полімерна канцелярія, ваги 
електронні непридатні до використання 
(обладнання інше (у т.ч. для наукових 
досліджень, поліграфічне) зіпсоване, 
відпрацьоване чи неремонтопридатне) 
7740.3.1.07                                              4 кл. 

Тара з залишками фарб, емалей, клею 
харчового (фарби, емалі, лаки, чорнила, 
речовини для склеювання зіпсовані або 
відпрацьовані, їх залишки, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
7710.3.1.19                                              4 кл. 

Фільтри матерчаті в металевій рамці 
(матеріали фільтрувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

77. 26.05. 

2000 

Публічне акціо-

нерне това-

риство «Свесь-

кий насосний 

завод» 

05785454 

06534 вул. Заводська, 

буд. 1, 

смт Свеса, 

Ямпільський 

район  

5925655700 

Приватна 
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Промаслене ганчір’я (матеріали обти-
ральні зіпсовані, відпрацьовані чи заб-
руднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

127,262 6638,214 

Шлам гальванічний (шлами гальванічні з 
осаджувачем – вапняним молоком) 
2820.2.9.23                                              3 кл. 

Донний осад мазутосховища (залишки 
очищення резервуарів для зберігання, що 
містять нафтопродукти) 
6000.2.9.17                                              3 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

275,114 

Угар та пил неорганічний (пил та тверді 
частинки  інші  електрофільтрів  та  інших  
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      газоочисних установок) 
2741.2.9.08                                              4 кл. 

  

Шлак пічний 
2741.2.9.03                                              4 кл. 

Земля горіла, у т.ч. пил вловлений (стриж-
ні та форми ливарні, що піддавалися зали-
ванню, які містять органічні зв’язувальні 
речовини) 
2741.2.9.02                                             4 кл. 
Продукція бракована 
2741.3.1                                                   4 кл. 
Відпрацьоване футерування (футерування 
та вогнетриви відпрацьовані) 
4010.2.9.01                                              4 кл. 
Окалина прокатного та ковальсько-
пресового виробництва 
2720.2.9.01                                              4 кл. 
Шлак паливний від спалювання вугілля 
4010.2.8.01                                              4 кл. 
Використана металева тара з-під фарби 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна 
(банки консервні тощо), за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Стружка чорних металів (ошурки та 
стружка токарна металів чорних, що утво- 
рюються від процесів їх формування (у 
т.ч. кування, зварювання, пресування, 
волочіння, токарного оброблення, різання 
та обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Стружка кольорових металів (ошурки та 
стружка токарна металів кольорових, що 
утворюються від процесів їх формування) 
2820.2.1.06                                              4 кл. 

Огарки  електродів  (відходи,   одержані  в  
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      процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

  

Пил металевоабразивний (матеріали, 
речовини чи продукти, які виробник або 
постачальник оголошує відходами, що не 
позначені іншим способом) 
7780.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                             4 кл. 

Шліфувальний шлам (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонінгу-
вання та притирання) 
2820.2.1.22                                             4 кл. 

Використані пластикові каністри (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Використані паперові мішки з-під 
цементу (папір та картон пакувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                           4 кл. 

Використані поліетиленові мішки з-під 
вапна, каустичної та кальцинованої солі 
(матеріали пакувальні, пластмасові, 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Куски, тирса, стружка та пил деревини 
(відходи механооброблення) 
2000.2.2                                                   4 кл. 

Відпрацьовані світлодіодні лампи (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 
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      Зола від спалювання дров (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

  

Відпрацьовані гальмівні накладки (від-
ходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 
Залишки, одержані у процесі вилучення 
піску 
9030.2.9.02                                              4 кл. 
Шлам від очищення вод стічних 
комунальних (міських) 
9030.2.9.05                                              4 кл. 
Зношений спецодяг, у т.ч. рукавиці різні 
(одяг захисний зіпсований, відпрацьо-
ваний чи забруднений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 

Відпрацьовані респіратори (матеріали 
фільтрувальні зіпосовані, відпрацьовані 
чи забруднені) 
7730.3.1.07                                             4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

78.■ 10.09. 

2011 

Публічне акціо-

нерне товарист-
во «Державна 

продовольчо-
зернова корпо- 

рація України» 
філія «Сумський 

комбінат хлібо-
продуктів» 

37243279 

06024 вул. Саксаган-

ського, 1,        
м. Київ 

 
вул. 2-га Заліз- 

нична, 3, 
м. Суми 

5910136600 

Державна 

 
31 

- - 422,74 

79* 10.09. 

2001 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Сумський за- 

06024 вул. Юрія Вєт-

рова, 4, 

м. Суми 

Колективна 

 

20 

- - - 
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  вод Енергомаш» 

00223208 
 5910136600     

80.● 10.09. 
2001 

Товариство з об-
меженою відпо-

відальністю «Го-
робина» 

00375622 

08214 вул. Петропав-

лівська, 121,  

м. Суми 

5910136300 

Колективна 
 

20 

Порушено справу про банкрутство   

81.* 12.09. 
2001 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во «Сумське ав-
тотранспортне 
підприємство» 
15954 
05495928 

- вул. Роменська, 
буд. 105, 
м. Суми 
5910136600 

Колективна 
 
20 

- - - 

82.*  12.09. 
2001 

Приватне акціо-
нерне товари-
ство «Сумириб-
госп» 
00476760 

- вул. Роменська, 
буд. 105, 
м. Суми 
5910136600 

Приватна 
 
230 

- - - 

83.* 13.09.
2019 

Роменське дочір-
нє агролісогос-
подарське під-
приємство «Ро-
менський агро-
лісгосп» 
23637250 

- вул. Шкільна, 
буд. 29,  
с. Андріяшівка, 
Роменський  
район  
5924181100 

Державна 
 
31  

- - - 

84.* 09.10.
2019 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Славгород» 
32021456 

- с. Славгород, 
Краснопільсь-
кий район 
5922386401 

Приватна - - - 

85.● 12.09. 
2001 

Долинське уп-
равління буро-
вих робіт 
00142823 

7724 вул. С.Бандери
м. Долина, 
Івано-Фран- 
ківська область 
2622050000 

Колективна 
 
20 

Припинено  - - 
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86.● 14.09. 
2001 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Нафтопром-
маш» 
00378454 

06024 вул. Червоно-
армійська, 1,  
м. Охтирка 
5910200000 

Приватна 
 
10 

У стані припинення - - 

87.● 10.09. 

2001 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Сі-
лікатобетон» 
31065953 

240 вул. Прикор-
донна, 14, 
м. Суми 
5910136300 

Приватна 
 
20 

У стані припинення - - 

88.■ 10.11. 

2001 

Приватне акціо-
нерне товарис-
тво «Шосткинсь-
кий завод хіміч-
них реактивів» 
05761264 

- вул. Індустріа-
льна, 1,  
м. Шостка 
5911000000 

Приватна - - 384,404 

89.* 11.12. 

2001 

Глухівське уп-
равління по екс-
плуатації газо-
вого господар-
ства 
21103253 

07164 пров. Водоте-
ченський, 13, 
м. Глухів 
5910300000 

Колективна 
 
20 

- - - 

90.* 11.12. 

2001 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«МалКА-транс» 
філія «Конотоп-
ський молоко-
завод» 
25568003 

- вул. Рози Люк-
сембург, 14, 
м. Сквира, 
Київська 
область  
32240101000 

Приватна 
 
10 

- - - 

91.* 11.12. 

2001 

Охтирське уп-
равління по екс-
плуатації газо-
вого господар- 
ства 
21103419 

01124 пров. Кирикин-       
ський, 27 А,  
м. Охтирка 
5910200000 

Колективна 
 
20 

- - - 

 



 

 

 91 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

92. 18.03.

2020 

Державне під-

приємство «До-

слідне господар-

ство Інституту 

сільського госпо-

дарства Північ-

ного Сходу На-

ціональної ака-

демії аграрних 

наук України» 

- вул. Паркова, 

буд. 3, с. Сад, 

Сумський рай-

он 

5924786801 

Державна 

власність 

 

140 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,260 1874,485 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,798 

Шлам після зачищення резервуарів 
(залишки очищення резервуарів для 
зберігання, що містять нафтопродукти) 
6000.2.9.17                                              2 кл. 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

1,308 

Тара пластикова з-під засобів захисту 
рослин (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                              3 кл. 
Мішки поліпропіленові з-під міндобрив 
(матеріали пакувальні, пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

110,085 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, від-
працьовані, пошкоджені чи забруднені під 
час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Шприці (прилади медичного призначення 
(у т.ч. шприці, термометри, набори для 
діагностичних аналізів, медичні інстру-
менти тощо), що не відповідають установ- 
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      леним вимогам, відповідним чином не 
марковані, зіпсовані або використані) 
8510.2.9.03                                              4 кл. 

  

Голки (голки зіпсовані або використані) 
8520.2.9.01                                              4 кл. 

Тара ветеринарна, скляна (тара 
аптекарська зіпсована або відпрацьована) 
8530.2.9.04                                              4 кл. 
Тара пластикова з-під миючих засобів 
(тара пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Залишки паперу та картону (папір та 
картон пакувальні, зіпсовані, від-
працьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Одяг захисний зіпсований, відпрацьо-
ваний чи забруднений 
7730.3.1.07                                              4 кл. 
Металеві бочки з-під фарби (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна (банки 
консервні тощо), за винятком відходів 
тари, що утворилися під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Зерновідходи (залишки зернові від 
очищення зерна) 
1561.2.9.04                                              4 кл. 

Зіпсована мікрохвильова піч (прилади 
електропобутові, посуд,  товари  побутові,  
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      інші зіпсовані чи забруднені) 
5200.3.1.09                                              4 кл. 

  

93. 14.03. 

2002 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Таланпром» 

30033103 

- 

 

вул. Римарен-

ків, 24,  

м. Ромни 

5910700000 

Приватна  

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що міс-тять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,070 758,716 

Акумуляторні батареї у зборі (батареї та 
акумулятори свинцеві зіпсовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Нафтовідходи, відпрацьовані моторні 
масла (масла та мастила моторні, транс-
місійні, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,500 

Мул карбідний (відходи, одержані в 
процесі зварювання) 
2820.2.1.20                                              3 кл. 

0,179 

Тара з-під лакофарбових матеріалів 
використана (тара металева у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилась 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              3 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 
Відпрацьовані фільтри масляні, паливні, 
повітряні (відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 
Дрантя забруднене різноманітними 
речовинами (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані або забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Металобрухт (брухт металевий) 

2910.2.9.01                                              4 кл. 
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      Зола від спалювання дров (відходи від 
процесів згоряння під час функціонування 
енергетичних станцій) 
4010.2.8                                                   4 кл. 

149,766  

Металобрухт, у тому числі залишки 
електродів (брухт чорних металів дрібний, 
інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Стружки, обрізки, тирса деревини 
(відходи механооброблення) 
2000.2.2                                                   4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Пил гуми, уловлений у циклон (відходи 
механооброблення) 
1920.2.1                                                   4 кл. 
Обрізки шкір тваринних інші 
1920.2.1.08                                              4 кл. 

Затверділі залишки клею (відходи 
виробничо-технологічні, виготовлення 
саквояжів, чемоданів, сумок ручних та 
виробів аналогічних; виробів лимарних, 
сідельних, упряжі, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

Відходи поліуретану (відходи виробничо-
технологічні, виготовлення саквояжів, 
чемоданів, сумок ручних та виробів 
аналогічних; виробів лимарних, 
сідельних, упряжі, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

Рідини мастильно-охолоджувальні синте-

тичні,  відпрацьовані  від  процесів форму- 

вання металу) 
2820.2.1.17                                              4 кл. 
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      Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 

  

Круги абразивні, відпрацьовані (відходи 
виробничо-технологічні, інші не позна-
чені іншими способами, або відходи від 
комбінованих процесів) 
2910.2.9                                                   4 кл. 
Тара пластикова з-під лаку, розчинників 
(тара пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Колодки гальмівні відпрацьовані (відходи, 
що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів, не позначені іншим 
способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 

Обрізки шкір штучних 
1920.2.1.09                                              4 кл. 
Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                             4 кл. 

Обрізки поролону (відходи виробничо-
технологічні, виготовлення саквояжів, 
чемоданів, сумок ручних та виробів 
аналогічних, виробів лимарних, сідельних, 
упряжі, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

Обрізки пластин РПШ, НПШ (відходи ви-
робничо-технологічні, виготовлення сак-
вояжів, чемоданів, сумок ручних та виро-
бів аналогічних; виробів лимарних, сідел-
них, упряжі, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

Відходи воску (відходи виробничо-
технологічні, виготовлення саквояжів, 
чемоданів, сумок ручних та виробів 
аналогічних, виробів лимарних, сідельних,  
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      упряжі,взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

 

 

Відходи від обробки геленки поліамідної 
(відходи виробничо-технологічні, виго-
товлення саквояжів, чемоданів, сумок руч-
них та виробів аналогічних; виробів 
лимарних, сідельних, упряжні, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 
Обрізки хутра штучного (відходи 
виробничо-технологічні, виготовлення 
саквояжів, чемоданів, сумок ручних та 
виробів аналогічних; виробів лимарних, 
сідельних, упряжі, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 
Обрізки тканини, тасьми, ниток, шпагату 
(відходи виробничо-технологічні, виго-
товлення саквояжів, чемоданів, сумок 
ручних та виробів аналогічних; виробів 
лимарних, сідельних, упряжні, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 
Відходи від штампування картону 
(відходи виробничо-технологічні, виго-
товлення саквояжів, чемоданів, сумок 
ручних та виробів аналогічних; виробів 
лимарних, сідельних, упряжні, взуття) 
1920.2                                                      4 кл. 

94.* 14.03. 
2002 

Глухівське ви-
робниче житлове 
ремонтно-експ- 
луатаційне під-
приємство 
21113754 

01009 вул. Путивль-
ська, 33,  
м. Глухів 
5910300000 

Комунальна 
 
32 

- - - 

95.* 04.04. 
2002 

Відкрите акціо-
нерне товарист-
во «Охтирський 
«Агрохім» 
05490629 

08074 вул. Залізнич-
на 35, 
м. Охтирка 
5910200000 

Колективна 
 
20 

- - - 
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96. 27.05. 
2019 

Публічне акціо-

нерне товари-

ство «Укрнафта» 

Управління 

транспорту 

(Охтирка) 

00135390 

07164 пров. Несто-
рівський, 3-5, 
м. Київ 
 
вул. Транспор- 

тна, 1, 

м. Охтирка,  

5910200000  

Приватна  
 
10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,019 6566,480 

Акумуляторні батареї у зборі (батареї та 
акумулятори свинцеві зіпсовані) 
6000.2.9.04                                              2 кл. 

3,917 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              3 кл. 

22,394 

Шлам локальних очисних споруд мийки 
автотранспорту  
6000.2.8.20                                              3 кл. 
Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

834,951 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані фільтри повітряні (відходи, 
що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
позначені іншим способом або ком-
біновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 

Металобрухт (брухт металевий) 
2910.2.9.01                                              4 кл. 
Брухт кольорових металів дрібний, інший 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Лампи розжарення (бій скла, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 
Відходи деревини 
2000.2.2.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьоване ганчір’я (матеріали 
обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              4 кл. 

  

97. 21.06 

2019 

ТОВ «Зернова 

індустрія» 

001428146 

- вул. Залізнична 

станція, 8, 

смт Низи, 

Сумський 

район 

5924755500 

Приватна 

 

10 

Акумуляторні батареї у зборі (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,010 954,703 

Відходи масел технічних  
6000.2.8                                                   2 кл. 

0,769 

Сміття побутове (відходи комунальні 
змішані (міські), у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

520,203 

Круги абразивні відпрацьовані (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Мішки поліпропіленові (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, 
використані або забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Відпрацьоване ганчір’я (одяг захисний, 
зіпсований, відпрацьований чи забруд- 
нений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 
Взуття зношене чи зіпсоване 
7710.3.1.14                                              4 кл. 
Зернові відходи (залишки зернові від 
очищення зерна, що не можуть бути 
використанні за призначенням) 
1561.2.9                                                   4 кл. 

Брухт чорних металів (брухт металевий) 
2910.2.9.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              4 кл. 

  

98.■ 03.10. 

2002 

Приватне акціо-

нерне товариств-

во «Конотопсь-

кий арматурний 

завод» 

00218331 

- вул. Вирівська, 

буд. 60,  

м. Конотоп 

5910400000 

Приватна 

 

10 

- - 593,439 

99.* 07.11. 

2002 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ко-

нотопський за-

вод по ремонту 

дизель-потягів» 

34284857 

- пл. Новікова, 

буд. 8 А, 

м. Конотоп 

5910400000 

Приватна 

 

10 

- - - 

100. 02.12. 

2002 

Публічне акціо-

нерне товари-

ство «Сумигаз» 

03352432 

- вул. Лебедин-

ська, 13, 

м. Суми 

5910136300 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,197 1710,284 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              2 кл. 

0,735 

Відпрацьовані лампи світлодіодні (облад-
нання електронне загального призначення 
зіпсоване, відпрацьоване чи неремонто-
придатне) 
7740.3.1.04                                              3 кл. 

2,633 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              3 кл. 

Комп’ютерна та інша офісна техніка 
(обладнання електронне загального   приз- 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      начення зіпсоване, відпрацьоване чи 
неремонтопридатне)  
7740.3.1.04                                              3 кл. 

  

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

226,134 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Стружка металева (ошурки та стружка 
токарна металів чорних, що утворюються 
від процесів їх формування (у т.ч. 
кування, зварювання, пресування, 
токарного оброблення, різання та 
обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 
Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Стружка деревини 
2000.2.2.09                                              4 кл. 
Тара металева забруднена фарбою (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна (банки 
консервні тощо) за винятком відходів 
тари, що утворилися під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Використана тара пластикова (тара 
пластикова дрібна використана) 
7730.3.1.04                                              4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

  

Одяг захисний зіпсований (одяг захисний 
зіпсований, відпрацьований або 
забруднений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 
Папір та картон пакувальний (матеріали 
пакувальні змішані, зіпсовані, забруднені, 
у т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                              4 кл. 
Відпрацьований поліетилен пакувальний 
(матеріали пакувальні пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Обрізки тканин з волокон інших 
1820.2.1.07                                              4 кл. 

  101.* 02.12. 
2002 

Сумське управ-
ління по екс-
плуатації газо-
вого госпо-         
дарства 
21104057 

07164 вул. Тополян-
ська, 20, 
м. Суми 
5910136600 

Колективна 
 
20 

- - - 

102.* 02.12. 
2002 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во «Науково-ви-
робниче акціо-
нерне товарист-
во «ВНДІкомп-
ресормаш» 
00220434 

1201 просп.Курсь-
кий, буд. 6,  
м. Суми 
5910136600 

Приватна 
 
10 

- - - 

103. 21.02. 
2003 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Су- 

митеплоенерго» 
33698892 

- вул.2-а Заліз-

нична, 10, 

м. Суми 
5910136600,                  

Приватна 
 
10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 

(лампи люмінесцентні та відходи, що 

містять  ртуть,  інші  зіпсовані  або відпра- 

цьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,311 16449,536 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні масла (масла 
та мастила моторні трансмісійні, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,935 

Матеріали обтиральні зіпсовані (матеріали 
обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,226 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 
Автомобільні фільтри відпрацьовані 
(масляні, повітряні) (відходи, що утво-
рилися під час експлуатації транспортних 
засобів та перевезень, не позначені іншим 
способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                   3 кл. 
Недопал 
2652.2.9.02                                              4 кл. 

14415,736 

Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 
Відпрацьовані шини (шини зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Упаковка паперова та картонна різана 
(макулатура паперова та картонна)  
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Мішки з–під цементу, шпаклівки, гіпсу 
(папір та картон пакувальні зіпсовані, від- 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      працьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

 

 

Відпрацьована вата мінеральна (речовини 
та матеріали інші, що застосовуються в 
енергетиці, зіпсовані, забруднені або 
неідентифіковані, їх залишки) 
4010.1.2.07                                              4 кл. 
Тара з-під фарби (тара металева вико-
ристана, у т.ч. дрібна, за винятком відхо-
ходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Відпрацьовані гальмівні накладки (відхо-
ди перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 
Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть букти використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Відходи пароніту (відходи з вмістом 
азбесту зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.18                                              4 кл. 
Взуття зношене чи зіпсоване  
7710.3.1.14                                              4 кл. 
Одяг захисний зношений (у т.ч. рукавиці 
різні, одяг захисний зіпсований, 
відпрацьований чи забруднений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 

Вироби гумові (вироби та матеріали 
гумові зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.17                                              4 кл. 
Відходи механооброблення (ошурки та 
стружка токарна металів чорних, що утво- 
рюються  від  процесів  їх  формування  (у 



 

 

 104 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      т.ч. кування, зварювання, пресування, 

токарного оброблення, різання) 

2820.2.1.01                                             4 кл. 

  

Відпрацьована шкурка шліфувальна 

(матеріали абразивні та вироби з них 

зіпсовані, забруднені або неіден-

тифіковані, що можуть бути використані 

за призначенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів  дрібний інший 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

Футерування та вогнетриви відпрацьовані 

4010.2.9.01                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01         4 кл. 

Золошлак (відходи виробничо-

технологічні, що утворюються під час 

функціонування енергетичних станцій та 

установок, що працюють за принципом 

згорання) 

4010.2                                                      4 кл. 

Відходи азбошнура та азбокартону 

(відходи зі вмістом азбесту зіпсовані)  

7710.3.1.18                                              4 кл. 

Тара пластикова дрібна використана 

7710.3.1.04                                              4 кл. 

Тара з-під фарби (тара металева 

використана, у т.ч. дрібна (банки 

консервні тощо), за винятком відходів 

тари, що утворилася під час перевезень) 

7710.3.1.07                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Брухт чорних металів дрібний, інший  

7710.3.1.08                                              4 кл. 
  

104. 25.04. 

2003 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Шосткинське 

підприємство 

«Харківенерго-

ремонт» 

34113412 

- вул. Гагаріна, 

буд. 1, 

м. Шостка 

5911000000 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,373 1949,001 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані фільтри автомобільні 

(відходи, що утворилися під час 

експлуатації транспортних засобів та 

перевезень, не позначені іншим способом 

або комбіновані) 

6000.2.9                                                   3 кл. 

0,010 

Відпрацьоване ганчір’я (матеріали 

обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.06                                              4 кл. 

83,501 

Використані поліпропіленові мішки з-під 

солі (матеріали пакувальні пластмасові 

зіпсовані або відпрацьовані) 

7730.3.1.02                                             4 кл. 

Відходи пароніту (відходи з вмістом 

азбесту зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.18                                              4 кл. 

Відходи гуми (вироби та матеріали гумові 

зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи 

механооброблення) 

2820.2.1                                                   4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, заб-
руднені або неідентифіковані, що не мо-
жуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Використані паперові мішки з-під 
цементу (папір та картон пакувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

Зола від спалювання деревини (зола 
летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Відпрацьовані шини автомобільні (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Ошурки та стружка токарна металів 
чорних (ошурки та стружка токарна 
металів чорних, що утворюються від 
процесів їх формування (у т.ч. кування, 
зварювання, пресування, волочіння, 
токарного оброблення, різання та 
обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Футерування та вогнетриви відпрацьовані 
4010.2.9.01                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані ізоляційні матеріали 

(речовини  та  матеріали  інші, що застосо- 
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      вуються в енергетиці, зіпсовані, забрудне-
ні або неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використаніза призначенням) 
4010.1.2.07                                              4 кл. 

  

Відпрацьовані картриджі фільтрів тонкого 
очищення води (відходи виробничо -
технологічні інші, не позначені іншим 
способом або відходи від комбінованих 
процесів приготування води питної чи 
технічної) 
4101.2.9                                                   4 кл. 

Будівельні відходи різні (відходи змішані 
будівництва та знесення будівель і 
споруд) 
4510.2.9.09                                              4 кл. 
Устаткування відпрацьоване чи 
неремонтопридатне (устаткування в 
енергетиці, системах зв’язку, будівництві, 
інших видах діяльності, зіпсоване, 
відпрацьоване чи неремонтопридатне) 
7740.3.1.03                                             4 кл. 
Обрізки деревини кускові (відходи 
деревини кускові) 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Тирса деревинна 
2000.2.2.17                                              4 кл. 
Використані металеві банки з-під фарби 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Стружка деревна 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

105.* 20.05. 
2003 

Державне під-
приємство «Ох-
тирський ліс- 

07064 Урочище Ків-
шар, 1, 
Пологівська 
сільська рада 

Державна 
 
31 

- - - 
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  госп» 

00992898 

 Охтирський 

район  

5922650100 

    

106.* 10.07. 

2003 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Го-

робина» 

31162928 

07794 вул. Петропав-

лівська, 121,          

м. Суми 

5910136300 

Приватна 

 

10 

- - - 

107. 10.07. 

2003 

Державне під-

приємство спир-

тової та лікеро-

горілчаної про-

мисловості 

«Укрспирт» 

«Дубов’язіський 

МПД ДП «Укр-

спирт»» 

37199618 

 

11064 вул. Гагаріна, 

буд. 16,  

м. Бровари, 

Київська 

область 

 

вул. П.Лусти, 

буд. 38,  

смт Дубов’язів-

ка  

Конотопський 

район 

5922055300 

Державна 

 

31 

 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,035 41797,040 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,003 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 

41620,540 

Барда зернова 
1590.2.9.04                                              4 кл. 

Пил зерновий, від очищення зерна, 
уловлений (зерно зіпсоване, забруднене 
чи неідентифіковане, його залишки, які не 
можуть бути використані за при-
значенням)  
1590.1.1.02                                              4 кл. 

Лютерна вода (відходи дистиляції 
спиртів) 
1590.2.9.07                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Тара з-під фарби (тара металева 

використана,  у т.ч. дрібна (банки консер- 
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      вні тощо), за винятком відходів тари, що 
утворилися під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

  

Використані поліетиленові мішки з-під 
карбаміду, солі, хлорного вапна та 
каустичної соди (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 
Використані пластикові каністри з-під 
ферментних добавок; використані 
пластикові пляшки з-під розчинників 
(тара пластикова дрібна використана)  
7710.3.1.04                                               4кл.  
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Використана упаковка з-під дріжджів та 
антисептичного засобу (відходи інші) 
7780.3.1.                                                  4 кл. 

108.● 10.07. 
2003 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Підприємство 
механізації бу- 
дівництва» 
31587452 

07774 вул. Снайпера, 
буд. 3, 
м. Охтирка 
5910200000 

Колективна 
 
20 

У стані припинення - - 

109.* 10.07. 
2003 

Конотопське то-
вариство з обме-
женою відпові-
дальністю «До-
рожник» 
14016619 

07794 вул. Комуналь-
на, 1, 
м. Конотоп 
5910400000 

Колективна 
 
20 

- - - 

110. 07.05.
2020 

Приватне сільсь-
когосподарське 
підприємство 
 

- вул. Трудова, 
буд. 50, 
смт Дубов’язів- 
ка, 

Приватна 
 
10 

Акумулятори свинцеві відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,300 1582,452 
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  «Агросвіт» 

32414069 

 Конотопський 

район  

5922081901 

 Відходи масел (олив) технічних (масла та 
мастила моторні, трансмісійні, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,050  

Фільтри автомобільні (масляні, паливні) 
відпрацьовані (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

1,087 

Шини відпрацьовані чи пошкоджені 
(шини зіпсовані перед початком 
експлуатації відпрацьовані, пошкоджені 
чи забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

3,102 

Мішки полімерні використані (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Тара пластикова з-під хімічних засобів 
захисту рослин (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.02                                            4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                             4 кл. 

112.* 12.08. 

2003 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Су-

микамволь» 

31397268 

07774 просп. Курсь-

кий, 147,          

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

- - - 

  113.* 04.09. 

2003 

Державне під-

приємство 

«Шосткинське 

лісове господар-

ство» 

00992987 

- пров.Радянсь-

кий, 5,  

смт Вороніж, 

Шосткинський 

район 

5925355300 

Державна 

 

31 

- - - 
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  114. 25.12. 

2003 

Товариство з об-

меженою відпо-

відадьністю 

«Кролевецький 

завод силікатної 

цегли» 

05520201 

- вул. Промисло-

ва, 6,  

м. Кролевець 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані кислотні акумулятори 
(батареї свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,254 1497,620 

Лампи люмінесцентні та другорозрядні 
відпрацьовані (лампи люмінесцентні та 

відходи, що містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

Відпрацьовані нафтопродукти (масла та 
мастила моторні, трансмісійні ініші 

зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,320 

Фільтри масляні, паливні, повітряні 

(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 

перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 

6000.2.9                                                   3 кл. 

0,001 

Відпрацьовані шини (шини зіпсовані 

перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

67,570 

Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01                                              4 кл. 

Відходи деревини (тирса деревинна) 

2000.2.2.17                                              4 кл.  

Макулатура паперова і картонна 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

Зола летка 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Тверде побутове сміття (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
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115. 25.08. 

2020 

СТОВ «Дружба - 

Нова» філія «Бі-

ловодський еле-

ватор» 

31333767 

- вул. Комарова, 

буд. 59,  

смт Варва, 

Чернігівська 

область 

 

вул. Біловодсь-

ка, 2,  

с. Біловод, 

Роменський 

район,  

5924182001 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,150 3352,217 

Батареї акумуляторні (батареї свинцеві 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Масла гідравлічні інші зіпсовані або 
відпрацьовані 
6000.2.8.07                                              2 кл. 

0,467 

Брухт електронних компонентів (брухт 
електронних компонентів (плати дру-
карські, елементи базові електронні, 
придатні для регенерації неблагородних 
металів) 
3000.2.9.01                                              2 кл. 

Відпрацьовані маслофільтри (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.05                                              3 кл. 

40,098 

 

Матеріали обтиральні зіпсовані, віпрацьо-
вані чи забруднені нафтопродуктами 
7730.3.1.06                                              3 кл. 
Пісок використаний, забруднений нафто-
продуктами (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Бій скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спе-ціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 
Стоки від життєдіяльності працівників 
(шлам септиків) 
7720.3.1.02                                              3 кл. 

Шини зіпсовані перед початком 

експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені 

чи забруднені під час експлуатації 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

363,817 
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      Тара металева використана, у т.ч. дрібна 
(банки консервні тощо), за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

  

Відходи електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Стружка токарна (ошурки та стружка 
токарна металів чорних, що утворюються 
від процесів їх формування (кування, 
зварювання, пресування, волочіння, то-
карного оброблення, різання та обпи-
лювання)) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 
Залишки зернові від очищення зерна 
1561.2.9.04                                              4 кл. 

Відходи комунальні (міські) змішані, у 
т.ч. сміття з урн  
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Відходи абразивних кругів (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за при-
значенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

116.* 25.12. 

2003 

Роменське уп-
равління по екс-
плуатації газово-
го господарства 
21103974 

07164 вул. Урицько-

го, 7,  

м. Ромни 

5910700000 

Приватна 

 

20 

- - - 

117.■ 12.01. 

2004 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Брокенергія» 
40050036 

- вул. Шовкови-
чна, 13/2,  
м. Київ 
 
вул. Снайпера, 
буд. 13, 

Приватна  

 

20 

- - 883,448 
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    м. Охтирка 

5910200000 

    

118.● 12.01 

2004 

Конотопський 
механічний за-
вод Харківсько-
го державного 
авіаційного ви-
робничого під-
приємства 
14308894 

06544 вул.Професій-

на, 40,  

м. Конотоп 

5910400000 

Загально-

державна 

 

31 

Порушено справу про банкрутство - - 

119. 01.09. 

2020 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Зерне» 
23641279 

- вул. Зруб-1, 

буд. 12,                    

с. Глибне, 

Краснопільсь-

кий район 

592385403 

Приватна 

 

10 

Акумулятори свинцеві відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
6000.2.9.04                                              2 кл. 

1,928 1002,335 

Відходи масел (олив) технічних (масла та 
мастила моторні, трнсмісійні інші, 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 
Фільтри автомобільні (масляні, паливні) 
відпрацьовані (відходи перевезень, не поз- 
начені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,613 

Шини відпрацьовані чи пошкоджені 
(шини зіпсовані перед початком експлуа-
тації відпрацьовані, пошкоджені чи 
забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

7,685 

Тара пластикова з-під хімічних засобів 
захисту рослин (матеріали пакувальні, 
пластмасові, зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Мішки полімерні використані (матеріали 
пакувальні, пластмасові, зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
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      Абразивні круги відпрацьовані (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, заб-
руднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Вироби гумові (вироби та матеріали 
гумові зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 
Гальмівні накладки відпрацьовані або 
зіпсовані (відходи перевезень, не позна-
чені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

120.* 10.06. 
2004 

Комунальне під-
приємство «Ком-
бінат благоус-
трою»  
21103589 

01009 вул. Гастело, 
буд. 31, 
м. Лебедин 
5910500000 

Комунальна 
 
32 

- - - 

121.* 23.06. 
2004 

Шосткинське 
дочірнє агролісо-
господарське 
підприємство 
«Шосткинський 
агролісгосп» 
14005298 

01064 пров. Глухівсь-
кий, 10,  
смт Вороніж, 
Шосткинський 
район 
5925355300 

Комунальна 
 
32 

- - - 

122.* 15.09. 
2004 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Біловодский 
комбінат хлібо-
продуктів» 
00955851 

- вул. Біловодсь-
ка, буд. 2,  
с. Біловод,  
Роменський 
район 
5924182001 

Приватна 
 
10 

- - - 

123. 15.09. 

2004 

Публічне акціо-

нерне товарис- 

тво «Сумиобл- 

06024 вул. Івана Сір-

ка, 7, м. Суми 

5910136300 

Колективна 

 

20 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-

пи  люмінесцентні  та  відходи, що містять 

6,011 33077,268 



 

 

 116 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  енерго» 

23293513 

  

 

 ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

  

Конденсатори, що містять поліхлоровані 

домішки (трансформатори та конденса-

тори, що містять поліхлоровані біфеніли 

чи поліхлоровані терефталати, зіпсовані 

або відпрацьовані) 

7740.3.1.01                                              1 кл. 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              2 кл. 

3,596 

Текстиль забруднений мастилами 

(матеріали обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.06                                              3 кл. 

17,853 

Промаслений пісок (абсорбенти зіпсовані, 

відпрацьовані або забруднені) 

7730.3.1.04                                              3 кл. 

Відпрацьовані фільтри (повітряні) (відхо- 

ди, що утворилися під час експлуатації 

транспортних засобів та перевезень, не 

позначені іншим способом або 

комбіновані) 

7730.3.1.05                                              3 кл. 

Відпрацьовані фільтри (повітряні, 

масляні, паливні) (відходи, що утворилися 

під час експлуатації транспортних засобів 

та перевезень, не позначені іншим 

способом або комбіновані)  

7730.3.1.05                                              3 кл. 

Відпрацьовані комп’ютери (обладнання 

електронне загального призначення 

зіпсоване, відпрацьоване чи неремонто-

придатне) 

7740.3.1.04                                              3 кл. 
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      Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              3 кл. 

 

 

Відпрацьовані оливи (масла та мастила 
моторні, трансмісійні нехлоровані, зіп-
совані або відпрацьовані) 
6000.2.8.09                                              3 кл. 
Відпрацьовані гумові засоби захисту 
обслуговуючого персоналу від елект-
ричної напруги (вироби та матеріали 
зіпсовані або відпрацьовані) 
4010.2.9.12                                              3 кл. 
Зношені гальмівні накладки (відходи, що 
утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
позначені іншим способом або 
комбіновані) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 
Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

331,618 

Металева тара з-під фарби (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна (банки 
консервні тощо), за винятком відходів 
тари, що утворилася під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Матеріали пакувальні (відходи мішків 
поліпропіленових) (матеріали пакувальні, 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 

Непридатні дерев’яні опори (деревина та 
вироби з деревини зіпсовані або 
використані) 
4010.2.9.12                                              4 кл. 



 

 

 118 
 

Продовження додатка  
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      Мул карбідний (відходи, одержані в 
процесі зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

 

 

Текстиль, використаний без мастил (ма- 
теріали обтиральні зіпсовані, відпрацьо-
вані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Тара пластикова з-під розчинника (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 
Макулатура паперова та картонна (папір 
та картон пакувальні зіпсовані, від-
працьовані або забрудненні) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 
Пил металевообразивний (відходи 
механооброблення) 
2820.2.1.18                                              4 кл. 

Одяг захисний зіпсований (матеріали 
пакувальні, абсорбенти, обтиральні та 
фільтрувальні, одяг захисний зіпсований, 
відпрацьований чи забруднений радіо-
нуклідами та шкідливими небезпечними 
речовинами) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 

Списані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Непридатні ізолятори (відходи від тех-
нологічних процесів виробництва і роз-
поділу енергії електричної, газу, пари та  
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      гарячої води, не позначені іншим 
способом)  
4010.2.9.12                                              4 кл. 

  

Непридатні залізобетонні опори та 
приставки  (конструкції залізобетонні та 
металеві, деталі із заліза й сталі зіпсовані, 
пошкоджені або неідентифіковані) 
4510.2.9.06                                              4 кл. 
Залишки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

124. 10.09. 

2020 

Фермерське гос-

подарство «Зер-

нова долина» 

35288145 

06024 вул. Шевченка, 

буд. 2 А,  

с. Храпівщина, 

Сумський 

район 

5924785908 

Приватна 

 

10 

Лампи відпрацьовані ртутьвміщуючі (лам-
пи люмінесцентни та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,567 4507,161 

Батареї свинцево-кислотні (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Мастила автомобільні відпрацьовані 
(масла та мастила моторні, трансмісійні 
інші зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                            2 кл. 

3,200 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль-
ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,881 

Бочки металеві забруднені нафтопродук-
тами (тара металева, скляна дерев’яна, 
текстильна, картонна та паперова, що ви-
користовується при перевезеннях, зіпсова-
на або відпрацьована чи забруднена) 
6000.3.1.04                                              3 кл. 
Відпрацьована полімерна тара з-під 
засобів хімічного захисту рослин (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 
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      Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

 

 

Металобрухт (брухт чорних металів 
дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

28,131 

Мішки паперові з-під посівного матеріалу 
(макулатура паперова та картонна) 
7710.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьована полімерна тара з-під 
мінеральних добрив (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, 
що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 
Шини відпрацьовані автомобільні (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Зола від згорання деревини (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Відпрацьовані гумові шланги, рукава 
(вироби та матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 
Абразивні заточувальні круги відпрацьо-
вані (матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неідентифікова-
ні, що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Пил металевоабразивний (шлам, що утво- 
рюється  під  час шліфування, хонінгуван- 
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      ня та притирання)  
2820.2.1.22                                            4 кл. 

  

Відпрацьована тара металева (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Абразивні відрізні круги (матеріали абра-
зивні та вироби з них зіпсовані, забруд-
нені або неідентифіковані, що не можуть 
бути використанні за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Відпрацьовані ремені приводні (вироби та 
матеріали гумові зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягають спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Ємності полімерні використані (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                              4 кл. 
Ошурки та стружка токарна металів 
чорних (ошурки та стружка токарна мета-
лів чорних, що утворюється від процесів 
їх формування, у т.ч. кування, зварю-
вання, пресування, волочіння, токарного 
оброблення, різання та обпи лювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 
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      Спецодяг бавовняно-паперовий відпра-
цьований (спецодяг захисний зіпсований, 
відпрацьований чи забруднений) 
7730.3.1.07                                              4 кл. 

  
Залишки зернові непридатні для викорис-
тання (залишки зернові від очищення 
зерна) 
1561.2.9.04                                              4 кл. 
Зола летка 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

125. 

 

10.09. 

2020 

Приватне сільсь-

когосподарське 

підприємство 

«Гарант» 

30811283 

- вул. Шкільна, 

буд. 34,  

с. Олексіївка, 

Сумський 

район 

5924780301 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,015 3033,659 

Масла моторні відпрацьовані (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

4,678 

Фільтри автомобільні відпрацьовані 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

1,405 

Відпрацьована полімерна тара з-під 
хімічних засобів захисту рослин (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 

Шини зіпсовані, відпрацьовані (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

549,409 

Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 
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      Залишки зернові від очищення зерна 

1561.2.9.04                                              4 кл. 

  

Відпрацьована полімерна тара з-під 

мінеральних добрив (суміш відходів, 

матеріалів та виробів з пластмас інших, 

що не підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.05                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за призна-

ченням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Зола, попіл від згорання (зола летка) 

9010.2.9.04                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, хонін-

гування та притирання) 

2820.2.1.22                                              4 кл. 

126.* 01.12. 

2004 

Конотопське уп-

равління з експ-

луатації газо-

вого господар-

ства 

21103738 

01094 вул. Батурин-

ська, 64, 

м. Конотоп 

5910400000 

Приватна 

 

20 

- - - 

127. 01.12. 

2004 

Приватне акціо-

нерне товари-

ство «Охтирсь-

кий пивоварний 

завод» 

00383053 

06024 вул.Батюка, 23, 

м. Охтирка 

5910200000 

Приватна 

 

20 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,950 1995,837 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 
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      Масла відпрацьовані (відпрацьовані масла 
та мастила моторні, трансмісійні, інші 
зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,140  

Лампи розжарювання (бій скла  
технічного та скловиробів, що не підлягає 
спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                              3 кл. 

0,008 

Відходи металів чорних (брухт чорних 
металів дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

1450,437 

Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо- 
вані чи забрудненні під час експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Відходи деревини (кускові відходи 
деревини)  
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Побутові відходи (відходи кому-нальні 
(міські) змішані, у т. ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Лузга і ростки зернові (відходи процесів 
промивання, очищення та механічного 
диспергування сировинних матеріалів) 
1590.2.6.01                                              4 кл. 

Дробина пивна (відходи процесів 
промивання, очищення та механічного 
диспергування сировинних матеріалів)  
1590.2.6.01                                              4 кл. 

Склобій (тара скляна використана та бій 
скла (за винятком відходів тари, що 
утворилися під час перевезень та 
аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Папір картонний пакувальний (папір і 
картон пакувальний зіпсований відпрацьо- 
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      ваний та забруднений)  
7730.3.1.01                                              4 кл. 

  

Поліетилен зіпсований (ПЕТ пляшка) 
(тара пластикова дрібна використана)  
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Відходи згорання (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 
Відходи фільтр порошку кизельгуру 
(матеріали фільтрувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.05                                              4 кл. 

128.■ 01.12. 

2004 

Відкрите акціо-
нерне товарист-
во «Охтирський 
м’ясокомбінат» 
00444010 

06024 вул. Грибоєдо-

ва, 27, м. Ох-

тирка 

5910200000 

Приватна 

 

10 

- - 514,134 

129.* 01.12. 

2004 

Путивльське уп-
равління по екс- 
плуатації газо-
вого господарст-
ва 
21103496 

07164 вул. Радянська, 

буд. 3,  

м. Путивль 

1359238501 

Колективна  

 

20 

- - - 

130.* 01.12. 

2004 

Відкрите акціо-
нерне товарист-
во «Великописа-
рівське авто-
транспортне під-
приємство 
15947» 
03118535 

06024 смт Велика 

Писарівка 

5921255100 

Колективна 

 

20 

- - - 

131. 29.08. 

2005 

Акціонерне то-
вариство «Укра-
їнська залізни- 
ця» регіональна 
філія «Південна 
залізниця» виро- 
бничий   підроз- 

07214 вул. Єжи Гед-

ройця, буд. 5, 

м. Київ 

 

 

Державна 

 

31 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,576 5788,730 

Відпрацьовані масла (відходи масел 
технічних) 
6000.2.8                                                   2 кл. 

5,755 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  діл «Локомотив-

не депо Ромни» 

40075815 

 вул. Залізнич-

на, 10,               

м. Ромни 

5910700000 

 Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                              3 кл. 

0,0002  

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

31,220 

Шлак паливний 

4010.2.8.01                                              4 кл. 

Відходи деревини (тирса деревна) 

2000.2.2.17                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані гальмівні колодки (відходи, 

що утворилися під час експлуатації 

транспортних засобів та перевезень, не 

позначені іншим способом або 

комбіновані) 

6000.2.9.22                                              4 кл. 

132.* 01.12. 

2005 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Укрнафта» 

Прикарпатське 

управління буро-

вих робіт (Ох-

тирський, Ро-

менський райо-

ни) 

00135390 

07164 пров. Несторів-

ський,3/5, 

м. Київ 

 

вул. Степана  

Бандери, 1,        

м. Долина,  

Івано-Франків-

ська область 

2622010100 

- - - - 

133. 10.09.

2020 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «ТД 

Ельдорадо» 

37052489 

- вул. Робітниче 

селище, 13, 

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

сввинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

1,350 9515,296 

Пісок забруднений нафтопродуктами 

(пісок зіпсований, забруднений або 

неідентифікований, його залишки, що не 

0,320 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      можуть бути використані за призна-
ченням) 
2663.1.1.02                                              3 кл. 

  

Зерновідходи (залишки зернові від очи-
щення зерна) 
1561.2.9.04                                              4 кл. 

2749,296 

Відпрацьовані гальмівні колодки (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо- 
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Зола летка від спалювання деревини 
9010.2.9.04                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

134. 15.05. 

2006 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во з іноземними 
інвестиціями 
«Слобожанська 
будівельна кера-
міка» філія 
ПрАТ «Слобо-
жанська буді- 
вельна кераміка» 
в с. Плавинище 
21129873 

- вул. Микільсь-
ко-Слобідська,  
буд. 2/Б,     
м. Київ 
 
вул Миру, 61, 
с. Плавинище, 
Роменський 
район 
5924187301 

Приватна 
 
10 

Відпрацьовані лампи люмінесцентні 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,170 2712,451 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,800 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Промаслене ганчір’я (матеріали обти-
ральні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,650  

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9                                                   3 кл. 
Шлам від миття автомобілів (частинки 
тверді масло,-водовідокремлювачів) 
6000.2.8.18                                              3 кл. 
Паперові мішки з-під цементу (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, відпрацьо-
вані чи забруднені)  
7730.3.1.01                                              4 кл. 

1429,951 

Тара з-під фарб (тара металева 
використана, у т.ч. за винятком відходів 
тари, що утворилася під час перевезень)  
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Каміння, пил керамічний цегляний та пил, 
вловлений ГОУ (частинки тверді інші та 
пил інший) 
2640.2.9.09                                              4 кл. 
Використані поліпропіленові мішки з-під 
солі (матеріали пакувальні пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені)  
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Бій цегли керамічної, у т.ч. половняк (бій 
цегли)  
2640.2.9.06                                              4 кл. 
Бій цегли керамічної, у т.ч. половняк 
(перепал цегли)  
2640.2.9.04                                              4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані круги абразивні (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за при-
значенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Шлам (мул) від очищення стічних вод 
(відходи знезараження та (або) очищення 
вод стічних) 
9010.2.3.01                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані робочі рукавиці, паперові 
гільзи від плівки поліетиленової (відходи 
інші)  
7780.3.1                                                    4кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відпрацьовані накладки гальмівні 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 
Відпрацьовані респіратори (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.05                                              4 кл. 

Технологічні відходи цегли-сирцю 

(недопал цегли) 

2640.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні 
рідини (рідини мастильно-охолоджу-
вальні, що не містять галогенів 
(неемульговані), відпрацьовані у процесі 
формування металу) 
2820.2.1.14                                              4 кл. 

  

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного, що не підлягає спеціаль-
ному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

135. 19.06.

2006 

Акціонерне то-
вариство «Укра-
їнська залізни-
ця» регіональна 
філія «Південна 
залізниця» виро-
бничий підроз-
діл «Роменська 
дистанція колії»  
40075815 

- вул. Тверська, 
буд. 5, м. Київ 
 
вул.Залізнич-
на, 22, 
м. Ромни 
5910700000 

Державна 
 
31 

- - - 

136.* 29.05. 

2006 

Товариства з об-
меженою відпо-      
відальністю «Во-
доторгприлад» 
дочірнє підпри-
ємство «Верп»  
32413898 

01006 вул. Ярославсь-
кого, 15,                 
м. Охтирка 
5910200000 

Приватна 
 
10 

- - - 

137. 
 

15.05. 

2006 

Публічне акціо-

нерне товарист-

во «Роменський 

завод «Тракторо-

запчастина» 

00235890 

 

06024 вул. Гетьмана 

Мазепи, 2-В,   

м. Ромни 

5910700000 

Приватна 

 

20 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,128 2638,500 

Відходи масел технічних 
6000.2.8                                                   2 кл. 

0,228 

Ганчір’я (матеріали обтиральні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

2,510 

Відпрацьовані  фільтри масляні, повітряні, 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      паливні (відходи, які утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9                                             3 кл. 

  

Гальванічні шлами (шлами гальванічні, 
здобуті під час процесу електро-
коагуляційного очищення та під час вико-
ристання залізовмісних реагентів) 
2820.2.9.25                                              3 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені або забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

3813,931 

Пил металевоабразивний, у т.ч. вловлений 
газоочисним установками (відходи 
механооброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 
Шлак пічний 
2741.2.9.03                                              4 кл. 
Обрізки тощо (брухт чорних металів 
дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Брак литва (литво металів чорних 
некондиційне) 
2741.3.1.01                                              4 кл. 
Паперові мішки з-під цементу (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні  та  вироби з  них зіпсовані,  заб- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      руднені або неідентифіковані, що не мо-
жуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Тара з-під фарби та розчинників (тара 
металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Бій скла (тара скляна використана та бій 
скла) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Відпрацьовані ремені техстропні (вироби 
та матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Окалина (окалина прокатного та 
ковальсько-пресового виробництва) 
2720.2.9.01                                              4 кл. 

Стружка токарна чорних металів (ошурки 
та стружка токарна металів чорних, що 
утворюються від процесів їх формування, 
у т.ч. кування, зварювання, пресування, 
волочіння, токарного оброблення, різання 
та обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Облой (відходи виробничо-технологічні 
інші, не позначені іншим способом або 
відходи від комбінованих процесів) 
2720.2.9                                                   4 кл. 

Земля горіла, у т.ч. пил вловлений (суміші 
формувальні на основі фуранових смол 
відпрацьовані)  
2741.2.9.05                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Шліфувальний шлам (шлам, що 

утворюється під час шліфування, 

хонігування та притирання) 

2820.2.1.22                                              4 кл. 

 

 

Шлак паливний 

4010.2.8.01                                              4 кл. 

138.* 31.05. 

2006 

Сумські магіст-

ральні елек-

тричні мережі 

23633972 

01094 вул. Харківсь-      

ка, 125 А, 

м. Суми 

5910136300 

Державна 

 

31 

- - - 

139. 29.05. 

2006 

 

Акціонерне то-

вариство «Укра-

їнська залізни-

ця» регіональна 

філія «Південна 

залізниця» виро-

бничий підроз-

діл «Сумська 

дистанція сигна-

лізації та зв’яз-

ку» 

40075815 

7214 вул. Тверська, 

буд. 5, м. Київ 

 

вул. Привокза-

льна, 1,  

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

31 

Кислотні акумуляторні батареї у зборі 

(батареї свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані)  

6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,601 3013,163 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                             1 кл. 

Брухт алюмінію (брухт кольорових 

металів дрібний інший) 

7710.3.1.09                                            3 кл. 

0,002 

Сміття з території (відходи комунальні 

(міські) змішані у т.ч. сміття з урн)  

7720.3.1.01                                              4 кл. 

8,063 

Брухт чорних металів дрібний, інший)  

7710.3.1.08                                              4 кл. 

140.■ 07.07. 

2006 

Відкрите акціо-

нерне товарист-

во «Шосткинсь-

кий хлібоком-

бінат» 

00379494 

06024 вул. Шевченка, 

буд. 53, 

м. Шостка 

 

5911000000 

Колективна 

 

20 

- - 775,125 

141.* 07.07. 

2006 

Державне під-

приємство «Ро-

менський     ліс- 

07064 вул. Сумська, 

буд. 108, 

 

Державна  

 

31 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  госп»  

00992958 

 м. Ромни 

5910700000 

    

142. 10.09.

2020 

Приватне під-

приємство «Аг-

рарні інвести- 

ції» 

34950459 

- вул. Рильський 

шлях, 1 А,                 

м. Глухів 

5910300000 

Приватна 

 

10 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 

(батареї свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,925 7586,748 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.9.26                                           1 кл. 

Відпрацьовані мастила (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                              2 кл. 

4,200 

Промаслене ганчір’я (матеріали 

обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені) 

7730.3.1.06                                             3 кл. 

3,780 

Фільтри масляні, паливні (відходи, що 

утворилися під час експлуатації транс-

портних засобів, не позначені іншим спо-

собом або комбіновані) 

6000.2.9                                                   3 кл. 

Тара пластикова з-під хімічних засобів 

захисту рослин (тара пакувальна пласт-

масова, забруднена радіонуклідами та 

шкідливими небезпечними речовинами) 

2522.3.2.01                                              3 кл. 

Біг-беги з-під добрив (матеріали паку-

вальні, пластмасові, зіпсовані, відпрацьо-

вані чи забруднені) 

7730.3.1.02                                              4 кл. 

682,748 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані абразивні круги, гальмівні 
колодки (матеріали абразивні та вироби з 
них зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Зерновідходи ІІІ категорії (відходи 
виробничо-технологічні від надання 
послуг у рослинництві) 
0141.2                                                      4 кл. 
Шини відпрацьовані (шини зіпсовані 
перед початком експлуатації відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

143. 11.07. 

2006 

Державне під-

приємство «Сум-

ське лісове гос-

подарство» 

00992964 

- Низівське ліс-

ництво,              

смт Низи, 

Сумський 

район 

5924755500 

Державна 

 

31 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані 
(лампи люмінесцентні та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,149 2794,217 

Відпрацьовані свинцево-кислотні акуму-
ляторні батареї (батареї свинцеві зіпсовані 
або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Масла автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

1,921 

Тара полімерна з-під засобів хімічного 

захисту рослин (суміш відходів, 

матеріалів  та  виробів  з  пластмас  інших, 

0,133 
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      що не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              3 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Тара полімерна відпрацьована (тара 
пластикова дрібна використана)  
7710.3.1.04                                              4 кл. 

Ремені прогумовані відпрацьовані (вироби 
та матеріали гумові, зіпсовані) 
7710.3.1.17                                              4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Тара металева відпрацьована (тара мета-
лева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
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      Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1.22                                              4 кл. 

  

Зола, попіл від згорання відходів дерево- 
оброблення (зола летка) 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

Стружка від механооброблення 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

Тирса та вловлений пил від механо-
оброблення деревини (тирса деревини) 
2000.2.2.17                                              4 кл. 

Сучки, гілки від механічної обробки 
лісосировини (сучки, верхів’я дерев) 
0201.2.1.03                                              4 кл. 

Папір та стрічка шліфувальні від-
працьовані (матеріали абразивні та вироби 
з них зіпсовані, забруднені або неіден-
тифіковані, що не можуть бути вико-
ристані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Абразивні заточувальні круги від-
працьовані (матеріали абразивні та вироби 
з них зіпсовані, забруднені або неіден-
тифіковані, що не можуть бути вико-
ристані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

144. 15.08. 

2006 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Михайлівські 

вогнетриви» 

33448444 

- вул. Шовкови-

чна, буд. 7 А,  

м. Київ 

 

вул. Чернишев-

ського, с. Ми-

хайлівське, 

Краснопільсь-

кий район 

592235102 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,091 1297,153 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 

(відходи, що утворилися під час 

експлуатації транспортних засобів та 

перевезень, не позначені іншим способом 

або комбіновані) 

6000.2.9                                                   3 кл. 

0,004 
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Продовження додатка  
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      Глина вогнетривка некондиційна (відходи 
вхідних компонентів для виробництва 
виробів керамічних вогнетривких) 
2626.1                                                      4 кл. 

841,953  

Пил від шліфування випалених виробів 
(пил матеріалів та виробів вогнетривких) 
2626.2.9.02                                              4 кл.  
Відпрацьоване футерування (футерування 
та вогнетриви відпрацьовані) 
2640.2.9.12                                              4 кл. 
Брак сирцю (напівфабрикати власного 
виробництва виробів керамічних 
вогнетривких або залишки незакінченого 
виробництва виробів керамічних вогне-
тривких, непридатні для використання за 
призначенням) 
2626.2.9.03                                              4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 
Відходи плівки поліетиленової (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, 
відпрацьовані або забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Відпрацьовані алюмінієві форми (брухт 
кольорових металів дрібний інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Брак від процесу шліфування та 
сортування готових виробів (вироби 
керамічні вогнетривкі некондиційні) 
2626.3.1.01                                              4 кл. 
Половинки  випалених  виробів  (бій виро- 
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Продовження додатка  
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      бів керамічних вогнетривких) 
2626.2.9.01                                              4 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відходи перлітового щебеню (відходи 
вхідних компонентів для виробництва 
виробів керамічних вогнетривких) 
2626.1                                                      4 кл. 
Відходи деревини кускові, у т.ч. стружка 
деревини (відходи механооброблення) 
2000.2.2                                                   4 кл. 

Відпрацьовані круги абразивні (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, заб-
руднені або неідентифіковані, що не мо-
жуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 
Пил з газоочисних установок від випалу 
перлітового щебеню (відходи вхідних 
компонентів для виробництва виробів 
керамічних вогнетривких) 
2626.1                                                      4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані гальмівні накладки 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

145.* 15.08. 

2006 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Сумський завод 

гумово-техніч-

них виробів» 

33813854 

- вул. Прикор-

донна, 47,  

м. Суми  

5910136300 

Приватна 

 

10 

- - - 

146. 15.12. 

2006 

Акціонерне то-

вариство «Украї-

нська залізниця» 

регіональна фі-

лія «Південна за-

лізниця» вироб- 

ничий підрозділ  

«Сумська дис-

танція колії» 

40075815 

07214 вул. Тверська, 

буд. 5, м. Київ 

 

вул. Привок-

зальна, 1,                

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

31 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,418 3686,195 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або від-
працьовані)  
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Масла відпрацьовані автомобільні (масла 
та мастила моторні, трансмісійні, інші) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,198 

Відпрацьовані дерев’яні шпали та бруси 
(деревина та вироби з деревини зіпсовані 
або використані) 
7710.3.1.10                                              3 кл. 

28,050 

Відходи деревини (стружка деревна) 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

94,695 

Брухт чорних металів (брухт чорних 
металів дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи 
комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 
урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьовані втомобільні шини (шини, 
зіпсовані   перед   початком   експлуатації, 
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      відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

  

Шлак паливний 
4010.2.8.01                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів дрібний, інший 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

147.■ 31.07. 
2007 

Дочірнє під-
приємство «Сум- 
ський облавто-
дор» філія «Бу-
ринський рай-
автодор»  

31931024 

07304 вул. Роменська, 
буд. 79/2,  
м. Суми  
 
вул. 121 Стрі-
лецької дивізії, 
буд. 6,  
м. Буринь 
5920910100 

Державна 
 
31 

- - 776,842 

148.■ 31.07. 
2007 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Укртеле-
ком» Сумська 
філія  
21560766 

- бульвар Тараса 
Шевченка, 18, 
м. Київ 
 
5910136600 

Приватна 
 
10 

- - 567,094 

 

149. 25.09.

2020 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Молоко Вітчиз-

ни» 

42634221 

- вул. Успенсько

Троїцька, 39,  

м. Конотоп,  

5910400000 

Приватна 

 

10 

Лампи ртутьвмісні відпрацьовані (лампи 
люмінісцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,224 1432,107 

Батареї та акумулятори відпрацьовані (ба-
тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьова-
ні) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Масла моторні відпрацьовані (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші зіпсо-
вані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,490 

Ветеринарний інструмент використаний 
(прилади та інструменти для  послуг  вете- 
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      ринарних інші зіпсовані або використані) 
8520.2.9.02                                              2 кл. 

  

Відходи від надання послуг ветеринарних 
інші (прилади та інструменти для послуг 
ветеринарних інші зіпсовані або вико-
ристані) 
8520.2.9.03                                              2 кл. 
Ганчір’я промаслене (матеріали обти-
ральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруд-
нені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,381 

Фільтри автомобільні масляні відпрацьо-
вані (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 
Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

48,057 

Шини зіпсовані або відпрацьовані (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відходи ремонтно-будівельних робіт 
(відходи змішаного будівництва та знесен-
ня будівель і споруд) 
4510.2.9.09                                              4 кл. 

Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                              4 кл. 
Відходи поліпропілену, поліетилену 
(суміш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                              4 кл. 

Тара скляна використана (тара апте-

карська зіпсована або відпрацьована) 

8530.2.9.04                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
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      Макулатура паперова та картонна 

7710.3.1.01                                              4 кл. 

  

Відходи гумових виробів (матеріали гумо- 

ві зіпсовані, забруднені або неіден-

тифіковані, їх залишки, що не можуть 

бути використані за призначенням) 

2910.1.0.34                                              4 кл. 

150.* 12.12. 

2007 

Державне під-

приємство «Аро-

мат» філія 

«Сумський мо-

лочний завод» 

30737268 

- вул. Р.Люксем-

бург, 14,                

м. Сквира, 

Сквирський 

район, Київсь-

ка область 

- - - - 

151. 12.12. 

2007 

Приватне акціо-

нерне товарис-

тво «Техноло-

гія» 

14022407 

- просп. Курсь-

кий, 147, 

м. Суми 

5910136300 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-

пи люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,372 22674,667 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані)  

6000.2.8.10                                              2 кл. 

39,667 

Відходи промивання та очищення   

2210.2.6                                                   2 кл. 

Залишки паперу та картону (залишки 

паперу)  

2210.1.2.01                                              4 кл. 

 

Залишки фольги поліламінатної  (залишки 

матеріалів поліграфічних інших)  

2210.1.2.10                                              4 кл. 
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      Залишки фольги алюмінієвої (залишки 
матеріалів поліграфічних інших)  
2210.1.2.10                                              4 кл. 

  

Залишки плівки полівінілхлоридної 
2210.1.2.11                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, від-
працьовані, пошкоджені чи забруднені під 
час експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Плівка поліетиленова некондиційна, 
поліетиленові мішки використані та 
поліетиленові відходи інші (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню)  
7710.3.1.05                                              4 кл. 

152. 25.12. 

2007 

Приватне акціо-

нерне товарист-

во «Сумський 

завод продтова-

рів» 

00375160 

- вул. Зарічна, 1,  

с. Бездрик, 

Сумський 

район 

5924780901 

Приватна 

 

20 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,045 16344,107 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відходи масел технічні (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

1,653 

Масла відпрацьовані компресорні 
(відходи масла,  не  позначені  іншим  спо- 
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      собом)  
6000.2.8.21                                              2 кл 

  

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                              3 кл. 

0,005 

Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення)  
2820.2.1                                                   4 кл. 

15292,357 

Деревина кускова (відходи деревини 
кускові) 
2000.2.2.01                                              4 кл. 

Стружка деревини 
2000.2.2.09                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Шлам від очищення вод стічних 
неспецифічних промислових (шлам від 
очищення вод стічних неспецифічних 
промислових) 
9030.2.9.04                                              4 кл. 

Шлам від очищення вод стічних кому-
нальних (міських), шлам від очищення 
вод стічних неспецифічних промислових 
9030.2.9.05                                              4 кл. 

Відходи фільтрувальної бельтинг тканини 
(від переробки олії (відходи виробничо-
технологічні інші, не позначені іншим 
способом, або відходів від комбінованих 
процесів) 
1541.1.1.03                                              4 кл. 

Відходи фільтрувальної бельтинг тканини 
(від виробництва олії (сировина та ре-
човини допоміжні, що використовуються 
під час виробництва олії, жирів тваринних 
та  рослинних    неочищенних,    зіпсовані, 
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      забруднені або неідентифіковані, їх 
залишки, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
1541.1.1.03                                              4 кл. 

  

Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації)  
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Використаний перліт, насичений олією 
(порошки фільтрувальні зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, їх 
залишки, що не можуть бути використані 
за призначенням)  
1542.1.2.02                                              4 кл. 
Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Обрізки пакувальні та термоусадочної 
плівки, браковані пресформи (матеріали 
пакувальні пластмасові зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені)  
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Браковані жерстяні кришки (брухт чорних 
металів дрібний інший) 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

Упаковка з-під сировини, браковані гоф-
роящики, етикетки (папір та картон 
пакувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.01                                              4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
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      Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                              4 кл. 

  

Склобій (тара скляна використана та бій 
скла (за винятком відходів тари, що 
утворилися під час перевезень, та тари 
аптечної) 
7710.3.1.02                                              4 кл. 

Лузга соняшника (лушпиння соняшни-
кове)  
1541.2.9.02                                              4 кл. 
Використані поліпропіленові мішки з-під 
цукру та солі (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені)  
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Стружка токарна чорних металів (ошурки 
та стружка токарна металів чорних, що 
утворюється від процесів їх формування 
(у т.ч. кування, зварювання, пресування, 
волочіння, токарного оброблення, різання 
та обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 
Тара з-під фарби (тара металева викорис-
тана, у т.ч. дрібна, за винятком відходів 
тари, що утворилися під час перевезення)  
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Соапсток (залишки технологічні рафінації 
олії та жирів)  
1542.2.9.01                                              4 кл. 
Використана відбілювальна глина, насиче-
на олією (глини відбілювальні зіпсовані, 
забруднені або не  ідентифіковані, їх 
залиш ки, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
1542.1.2.01                                              4 кл. 
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      Сміття очищення насіння соняшника,       
у т.ч. пил насіння та лушпиння (відходи 
очищення насіння для виготовлення олії) 
1541.2.9.05                                              4 кл. 

  

Зола 
9010.2.9.04                                              4 кл. 

153.* 06.12. 

2007 

Товариство з об-
меженою відпо-
відпальністю  
«Кролевецький 
завод силікатної 
цегли» 
05520201 

07794 вул. Промисло-
ва, 6,               
м. Кролевець 
592210100 

Приватна 
 
10 

- - 215,315 

154.● 12.03. 

2008 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Фрунзе-Авто» 
34013080 

- вул. Машинбу-
дівників, 3,  
м. Суми 
5910136600 

Приватна 
 
10 

У стані припинення - - 

155.■ 25.04. 

2008 

Сумська філія 
відкритого ак-
ціонерного то-
вариства «Хар-
ків-шляхбуд» 
дорожньо-буді- 
вельного управ- 
ління № 11 
03450502 

- вул. Воєводі-        
на, 13/1,                   
м. Суми  
5910136300 

Приватна 
 
10 

У стані припинення - - 

156.* 30.09.

2019 

Комунальне під-
приємство Трос-
тянецької місь-
кої ради «Трос-
тянецькомунсер-
віс» 
14025535 

- вул. Миру, 2 Д,  
м. Тростянець 
5925010100 

Комунальна 
 
32 

- - - 

157.* 15.05.

2000 

Державне під-
приємство 
«Тростянецьке 

37064 вул. Нескучан- 
ська, 3,  
м. Тростянець 

Державна 
 
31 

- - - 
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  лісове госпо-
дарство»  
00992993 

 5925010100     

158.* 01.07.

2008 

Державне під- 
приємство «Све-
ський лісгосп» 
00992929 

07064 вул. Дачна, 24, 
смт Свеса, 
Ямпільський 
район 
5925655700 

Державна  
 
31 

- - - 

159.* 01.07. 

2008 

Приватне під-
приємство 
«РОСЬ» філія 
«Охтирський 
сиркомбінат»  
33370269 

08064 вул. Транспор-

тна, 1 А,            
м. Охтирка 
 
5910200000 

Приватна 
 
10 

- - - 

160. 02.12. 

2008 

Дочірнє підпри-
ємство «Завод 
обважнених бу-
рильних та ве-
дучих труб» 
30991664 

- вул. Комарова, 
буд. 2, 
м. Суми 
5910136600 

Приватна 
 
10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,220 59915,805 

Батареї свинцево-кислотні відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані мастила технічні (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші, 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

84,618 

Відпрацьовані мастила технічні (мастила 
зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2910.1.0.05                                              2 кл. 

Суміш мастил, вилучена із стічних вод 

(суміш речовин мастильних та масел 

нафтових, одержана від вилучення масел 

із вод стічних) 

9030.2.9.03                                              2 кл. 
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      Тирса промаслена (матеріали деревинні 
зіпсовані, забруднені або неідентифікова- 
ні, їх залишки, що не можуть бути 
використані за призначенням)  
2910.1.019                                               3 кл. 

6,492  

Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль-
ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 
Використана металева тара з-під паливно-
мастильних матеріалів (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
тари, що утворилася під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              3 кл. 
Відпрацьовані мастильно-охолоджувальні 
рідини (рідини мастильно-охолоджуваль-
ні синтетичні, відпрацьовані в процесі 
формування металу) 
2820.2.1.17                                              3 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              3 кл. 

Фільтри використані, забруднені паливно-
мастильними матеріалами (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.05                                              3 кл. 
Механічні домішки від регенерації 
відпрацьованих мастил (частинки тверді 
масловодовідокремлювачів) 
6000.2.8.18                                              3 кл. 
Автомобільні фільтри використані, 
забруднені паливно-мастильними мате-
ріалами (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 
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      Окалина (окалина прокатного та 
ковальсько-пресового виробництва) 
2720.2.9.01                                              4 кл. 

16182,205  

Шлаки плавлення сталі (шлаки плавки 
сталі інші) 
2711.2.9.37                                              4 кл. 
Відпрацьовані вогнетривка цегла (брухт 
вогнетривких виробів інший) 
2711.2.9.27                                              4 кл. 
Брухт кольорових металів (вольфраму) 
(брухт кольорових металів дрібний) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 
Брухт кольорових металів (алюмінієвий) 
(брухт кольорових металів дрібний, 
інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів (мідний) (брухт 
кольорових металів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 
Тара металева використана, у т.ч. дрібна, 
за винятком тари, що утворилася під час 
перевезень 
7710.3.1.07                                              4 кл. 
Відпрацьовані автошини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відпрацьовані круги абразивні (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, забру- 
днені або неідентифіковані, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Плівка полімерна відпрацьована (тара 

пластикова дрібна використана) 

7710.3.1.04                                              4 кл. 
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      Шлам хімводопідготовки (шлам, що 

утворюється від освітлення води) 
4101.2.9.02                                              4 кл 

 

 

Пил металевоабразивний (залишки інші, 
суміші металів чорних, що утворюються в 
процесах їх формування) 
2820.2.1.05                                              4 кл. 

Стружка стальна (ошурки та стружка 
токарна металів чорних, що утворюються 
від процесів їх формування (у т.ч. 
кування, зварювання, пресування, 
волочіння, токарного оброблення, різання 
та обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьована вогнетривка цегла 
(магнезильна) (брухт вогнетривких 
виробів магнезильний) 
2711.2.9.26                                              4 кл. 

Брухт кольорових металів (бронзовий) 
(брухт кольорових металів дрібний) 
7710.3.1.09                                              4 кл. 

Пил графітовий, вловлений у газоочисні 
установки (графіт некондиційний)  
2910.1.0.05                                              4 кл. 

Використана дерев’яна тара (тара 
металева, скляна, дерев’яна, текстильна, 
картонна та паперова, що використовують 
під час перевезень, зіпсована, від-
працьована чи забруднена) 
6000.3.1.04                                              4 кл. 

Відсів вапняковий (вапняки зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, їх 
залишки, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2652.1.1.01                                              4 кл. 

Пил  вапна,  вловлений  у газоочисні уста- 
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      новки (вапно некондиційне) 

2652.3.1.01                                              4 кл. 

  

Залишки пароніту (матеріали з вмістом 
азбесту зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.18                                              4 кл. 

Пил та угар, вловлений у газоочисні уста- 
новки (пил та тверді частинки інших 
електрофільтрів) 
2741.2.9.08                                              4 кл. 
Брухт неплавкий забруднений (залишки, 
одержані в процесі подрібнення устат-
кування, інструменту, інших  засобів) 
7740.3.1.08                                              4 кл. 
Відпрацьовані гальмівні накладки 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9                                                   4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 
Відпрацьована вогнетривка цегла 
(шамотна), брухт цегли шамотної 
2711.2.9.28                                              4 кл. 

Брухт та відходи металів чорних (брухт 
металевий у т.ч. металобрухт, обрізки 
напівфабрикатів із сталі, литво та труби 
некондиційні тощо) 
2910.2.9.01                                              4 кл. 

161.* 

 

15.08. 
2008 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Ле-
бединський Рай- 

- вул. Сумська, 

буд. 94,  

м. Лебедин 
5910500000 

Приватна 
 
10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  агробуд» 

03581434 

    
  

162.■ 15.08. 

2008 

Публічне акціо-
нерне товарист-
во «Науково-дос 
лідний і проєкт- 
но-конструктор-
ський інститут 
атомного та 
енергетичного 
насособудуван-
ня» 
00220477 

06024 вул. 2-га Заліз-

нична, 2,         

м. Суми  

5910136600 

Державна  

 

31 

- - 998,108 

163. 18.09. 

2008 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во «Укрнафта» 
Полтавське там-
понажне управ-
ління (цех № 2) 
00135390 

06024 пров. Несторів-

ський, 3-5, 

Шевченківсь-

кий район,            

м. Київ  

 

вул.Київська, 

буд. 168, 

 м. Охтирка 

5310136400 

Колективна 

 

20 

Відпрацьовані акумулятори свинцеві 
(батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,662 5019,302 

Відпрацьовані ртутні лампи (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

Нафтопродукти відпрацьовані (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

3,379 

Фільтри масляні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,055 

Масне ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Фільтри паливні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Фільтри повітряні відпрацьовані (відходи 

перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

17,052 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Шини зношені без металокорду (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
зіпсовані, відпрацьовані, пошкоджені чи 
забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                            4 кл. 

  

Шліфувальні круги (матеріали абразивні 
та вироби з них зіпсовані, забруднені або 
неідентифіковані, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Відходи комунальні змішані (відходи 
комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

164.■ 18.09. 

2008 

Державне під-
приємство «Ох-
тирський ком-
бінат хлібопро-
дуктів» 
00956031 

08074 вул. Червоно-

армійська, 11, 

м. Охтирка 

 

5910200000 

Державна 

 

31 

- - 408,791 

165. 31.10. 

2008 

Акціонерне това-
риство «Україн-
ська залізниця» 
ви-робничий під-
розділ локомо- 
тивне депо Ко-
нотоп регіона-
льної філії «Пів-
денно-західна за-
лізниця» 
40075815 

- вул. Тверська, 

буд. 5, м. Київ 

5910400000 

Державна 

 

31 

Акумуляторні батареї відпрацьовані (ба-
тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьова-
ні) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

1,934 19350,135 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

Акумуляторні батареї відпрацьовані (ба-
тареї нікелево-кадмієві зіпсовані або від-
працьовані) 
6000.2.9.05                                              1 кл. 

Відпрацьовані мастила (масла та мастила 
моторні, трансмісійні, інші, зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

19,012 

Відходи хімчистки (розчинники зіпсовані 
або  відпрацьовані,  їх  залишки, що не мо- 

2,027 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      жуть бути використані за призначення) 
7710.3.1.20                                              3 кл. 

  

Відпрацьовані фільтри (матеріали 
фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.05                                              3 кл. 
Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль-
ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 
Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьова-
ні, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

72,785 

Відходи комунальні (міські) змішані, у 
т.ч. сміття з урн 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Брухт чорних металів, у т.ч. стружка  
металева  
7710.3.1.08                                              4 кл. 
Брухт кольорових металів (алюміній, мідь, 
бронза (брухт кольорових металів дріб-
ний, інший) 
7710.3.09                                                 4 кл. 
Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                              4 кл. 
Відходи карбіду (луги зіпсовані або 
відпрацьовані, їх залишки, що не можуть 
бути використані за призначенням) 
7710.3.1.22                                              4 кл. 
Тирса деревина 
2000.2.2.17                                               4кл. 

166.* 20.11. 
2008 

Відкрите акціо-
нерного товарис- 
тво «Вімм-Біль- 
Данн     Україна»  

- Конотопське 
шосе, 1, 
м. Буринь 
5920910100 

Колективна 
 
10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  філія «Буринсь-
ський завод су-
хого молока» 
35325270 

      

167. 10.06. 

2009 

Комунальне під-

приємство «Ви-

робниче управ-

ління водопро-

відноканалізаці-

йного господар-

ства «Водока-

нал» 

03352935 

01009 вул. Прорізна, 

буд. 17, 

м. Шостка 

5911000000 

Комунальна 

 

32 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,111 1291,645 

Відпрацьовані мастила (масла та мастила 
моторні, трансмісійні, інші, зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,220 

Матеріали обтиральні зіпсовані, 
відпрацьовані або забруднені 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

0,224 

Фільтри автомобільні (відходи, що 
утворилися під час експлуатації транс-
портних засобів та перевезень, не позна-
чені іншим способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                   3 кл. 

Пісок забруднений нафтопродуктами (пі-
сок зіпсований, забруднений або неіденти-
фікований, його залишки, що можуть бути 
використані за призначенням) 
2663.1.1.02                                              3 кл. 
Банки з-під фарби (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна (банки 
консервні тощо), за винятком тари, що 
утворилися під час перевезень)  
77710.3.1.07                                            4 кл. 

615,445 

Відпрацьовані гальмівні накладки 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9                                                   4 кл. 

Механічні включення (відходи від функ- 

ціонування для очищення вод  стічних,  не 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      позначені іншим способом)  

9030.2.9.08                                              4 кл. 

  

Мул (шлам від очищення стічних вод) 

9030.2.9.05                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-

оброблення)  

2820.2.1                                                   4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Пісок (залишки, одержані у процесі 

вилучення піску) 

9030.2.9.02                                              4 кл. 

Стружка деревини 

2000.2.2.09                                              4 кл. 

Тирса (тирса деревини)  

2000.2.2.17                                              4 кл. 

Ошурки та стружка токарна (ошурки та 

стружка токарна металів чорних, що 

утворюються від процесів їх формування 

(у т.ч. кування, зварювання, пресування, 

волочіння, токарного оброблення, різання) 

2820.2.1.01                                              4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, 

забруднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за 

призначенням) 

2910.1.0.12                                              4 кл. 

Тара пластикова дрібна використана 

7710.3.1.04                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

168.* 
 

17.06. 

2009 

Приватне акціо-
нерне товарист-
во «Київ-Дніпро- 
вське міжгалузе- 
ве підприємство 
промислового 
залізничного 
транспорту» 
34292681 

- пров. 3-й За-

водський, 8,  

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

10 

- - - 

169.* 17.06. 

2009 

Філія «Коно-
топський рай-
автодор» 
24023112 

06024 вул. Вирівська, 

буд. 19,  

м. Конотоп 

5910400000 

Загально-

державна 

 

31 

- - - 

170.■ 08.07. 

2009 

Акціонерне това-
риство «Україн-
ська залізниця» 
регіональна фі-
лія «Південно-
Західна залізни-
ця», виробничий 
підрозділ «Експ-
луатаційно-ре-
монтне вагонне 
депо Конотоп» 
40075815 

- вул. Тверська, 

буд. 5, м. Київ 

 

вул. Свободи, 

буд. 95,  

м. Конотоп 

5910400000 

Державна 

 

 

- - 313,481 

171.* 08.07. 

2009 

Шосткинське уп-
равління по ек-
сплуатації   газо- 
вого господар-
ства  
21103810 

- вул. Короленка, 

буд. 19 а,  

м. Шостка 

5911000000 

Приватна 

 

10 

- - - 

172.* 15.10. 

2009 

Акціонерне това-

риство «Україн-

ська залізниця» 

виробничий під-

розділ    локомо- 

- вул. Тверська, 

буд. 5,  м. Київ 

5910400000 

Державна  

 

31 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  тивне депо Ко-
нотоп станція 
Ворожба регіо-
нальної філії 
«Південно-захід-
на залізниця» 
40075815 

      

173.* 30.12. 

2009 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Керамейя» 
34327895 

- вул. Курська, 
буд.18,  
м. Суми 
5910136600 

Приватна 

 

10 

- - - 

174.* 30.12. 

2009 

Публічне акціо-
нерне товарис-
тво «Сумський 
фарфоровий за-
вод» 
00310433 

- вул. Харківсь-
ка, 111, 
м. Суми 
5910136300 

Приватна 

 

10 

- - - 

175.* 30.12. 

2009 

Державне під-
приємство «Ко-
нотопське лісове 
господарство» 
00992935 

07044 вул. Загребел-
ля, 65,  
с. Бочечки, 
Конотопський 
район 
5922080401 

Державна 

 

31 

- - - 

176.* 30.12. 

2009 

Закрите акціо-
нерне товарис-
тво компанія 
«Райз» 
13980201 

07794 вул. Заводська,
буд. 1, 
смт Степанів-
ка,  
Сумський 
район 
5924755800 

Приватна 

 

10 

- - - 

177. 30.12. 

2009 

Приватне акціо-
нерне товарис-
тво «Укрнафта» 
Полтавське там-
понажне управ- 
ління (цех № 5) 

06024 пров. Несторів-
ський, 3-5, 
Шевченківсь-
кий район,          
м. Київ  

Колективна 
 
20 

Відпрацьовані ртутні лампи (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,426 3662,107 

Відпрацьовані акумулятори свинцеві (ба- 
тареї свинцеві зіпсовані  або  відпрацьова- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  00135390  вул. Конотоп- 

ська, 117 А,  

м. Ромни 

53110136400 

 ні) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

  

Нафтопродукти відпрацьовані (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші зіп-
совані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

3,023 

Фільтри масляні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,106 

Масне ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 
Фільтри паливні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

Фільтри повітряні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

15,307 

Шини зношені без металокорду (шини 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 
Відходи комунальні змішані (відходи 
комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

178.* 

 

30.12. 

2009 

Закрите акціо-
нерне товарис-
тво «Роменська 
гардинно-тюлева 
фабрика» 
00307721 

- вул. Коржівсь-
ка, 100, 
м. Ромни 
5910700000 

Приватна 
 
10 

- - - 

179. 07.07. 

2010 

Акціонерне това-
риство «Україн-
ська залізниця» 
регіональна фі-
лія «Південна за- 

- вул. Червоно-
армійська, 7,  
м. Харків,  
 

Державна 
 
31 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батереї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,120 1740,500 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  лізниця» вироб-

ничий підрозділ 

«Смородинська 

дистанція колії» 

40075815 

 пл. 40-ї Армії, 
буд. 9, м. Трос-

тянець 

5925010100 

 Мастила відпрацьовані автомобільні 
(масла та мастила моторні, трансмісійні 
інші зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,121  

Відпрацьовані дерев’яні шпали та бруси 
(деревина та вироби з деревини зіпсовані 
або використані)                                
7710.3.1.10                                              3 кл. 

1,800 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

990,000 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

180. 25.08. 

2010 

Товариство з об-

меженою відпові-

дальністю «Сум-

ське машинобу-

дівне науково- ви-

робниче об’єднан-

ня» 

34013028 

- вул. Горького, 

буд. 58,  

м. Суми 

5910100000 

Приватна 

 

10 

- - - 

181.* 20.09. 

2010 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Тор-

говий дім «Авто-

люкс» 

31787807 

- вул. Кірова, 

буд. 162,  

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

- - - 

182. 20.09. 

2010 

Товариство з об-

меженою відпові-

дальністю «Завод 

«ЕКО-ПРОДУКТ» 

32367564 

- вул. Заводська, 

буд. 4,  

с. Іволжанське, 

Сумський 

район 

5924785903 

Приватна 

 

10 

- - - 

183.* 20.09. 

2010 

Дочірнє підпри-

ємство товариства 
- вул. Героїв 

Крут, 19,                  

Приватна - - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  з обмеженою від-
повідальністю 
«Девелопмент 
Макс ЛЛС» «Ав- 
тоінвестстрой-
Суми»  
30845637 

 м. Суми 

5910136600 

10    

184.* 07.12. 

2010 

Дочірнє підпри-
ємство «Лебедин-
ський агроліс-
госп»  
23637208 

- вул. Залізнич-

на, 42,  

м. Лебедин 

5910500000 

Комунальна 

 

32 

- - - 

185. 07.12. 

2010 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Бі-
лопільський еле-
ватор» 
35943861 

- вул. Крачків-

ка, 1, м. Біло-

пілля 

5920610100 

Приватна 

 

10 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

0,041 1347,968 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

Відходи масел технічних (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші, 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,100 

Фільтри автомобільні (масляні, паливні) 
відпрацьовані (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,035 

Шини відпрацьовані чи пошкоджені 
(шини зіпсовані перед початком експлуа-
тації, відпрацьовані, пошкоджені чи 
забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

1091,218 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Зерновідходи ІІІ категорії некормові 
(відходи виробничо-технологічні від 
надання послуг у рослинництві)  
0111.2.6.02                                              4 кл. 

  

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                              4 кл. 

186.* 07.12. 

2010 

Державне під-

приємство «Крас-

нопільське лісове 

господарство» 

00992912 

- вул. Калініна, 

буд. 6,  

смт Краснопіл-

ля  

5922355100 

Державна 

 

31 

- - - 

187.* 15.12. 

2010 

Товариство з об-

меженою відпові-

дальністю «Во-

долій – БС» 

36079955 

- вул. К.Маркса, 

буд 8,              

м. Шостка 

5911000000 

Приватна 

 

10 

- - - 

188. 07.12. 

2010 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Фа-

вор» 

30759962 

- проспект Кур-

ський, 18, 

м. Суми 

5924756200 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,077 1180,998 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 
Виробництво сталевих бочок і подібних 
контейнерів (шлам фарб, що містять 
розчинники галогеновані) 
2210.2.6.01                                              2 кл. 

8,058 

Відпрацьовані масла (масла технічні, що є 
хлорованими емульсіями, зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.04                                              2 кл. 
Відходи фарб (шлам фарб, що містять 
розчинники галогеновані) 
2210.2.6.01                                              2 кл. 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсован 

перед початком експлуатації, відпрацьова- 

1180,998 



 

 

 165 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ні, пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації) 

6000.2.9.03                                              4 кл. 

  

Тверді  побутові  відходи  (відходи  кому- 

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                              4 кл. 

Відходи алюмінію (брухт кольорових 

металів дрібний інший) 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

Відходи міді (брухт кольорових металів 

дрібний інший) 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

Відходи бронзи (брухт кольорових 

металів дрібний інший) 

7710.3.1.09                                              4 кл. 

Папір та картон пакувальні відпрацьовані 

(макулатура паперова та картонна) 

7710.3.1.01                                              4 кл. 

Пакування (плівка) поліетиленова вико-

ристана (плівка чи оболонка на основі 

полімерів зіпсована, забруднена або 

неідентифікована, її залишки, що не 

можуть бути використані за призна-

ченням) 

1753.1.1.03                                              4 кл. 

189.* 25.04. 

2011 

Товариство з об-

меженою відпові-

дальністю «Ро-

менський завод 

продовольчих 

товарів» 

23824169 

- вул. Ларіонова, 

буд. 145, 

м. Дніпро 

 

вул. Прокопен-

ка, 8,            

м. Ромни 

5910700000 

Приватна 

 

10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

190.■ 01.07. 
2011 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Авіс-Україна» 
36719694 

- вул. Польова, 
буд. 1,  
с. Косівщина, 
Сумський 
район 
5924783801 

Приватна 
 
10 

- - 329,476 

191.* 25.06. 
2011 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Аг-
рофірма «Біло-
води» 
31488056 

- вул. Біловодсь-
ка, 2,  
с. Біловоди, 
Роменський 
район 
5924182001 

Приватна 
 
10 

- - - 

192. 01.07. 

2011 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю Ком-

панія «Еко-Енер-

гія» 

36031709 

- 

 

вул. Заводська, 

буд. 1 Г, с. Бу-

дилка, Лебе-

динський 

район 

5922981201 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.26                                              1 кл. 

0,088 79819,389 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                              2 кл. 

0,009 

Відпрацьовані автомобільні масляні та 
паливні фільтри (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              3 кл. 

0,030 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтираль-
ні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              3 кл. 

Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                              4 кл. 

79373,389 

Барда масляна 
1590.2.9.03                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Тара металева з-під фарби (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

  

Використані поліетиленові мішки з-під 
вапна (матеріали пакувальні пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Паперові мішки з-під цементу (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, від-
працьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 
Відходи комунальні (міські) змішані, у 
тому числі сміття з урн 
7720.3.1.01                                              4 кл. 

Стружка чорних металів (ошурки та 
стружка токарна металів чорних, що 
утворюються від процесів їх формування 
(у тому числі кування, зварювання, 
пресування, волочіння, токарного 
оброблення, різання та обпилювання) 
2820.2.1.01                                              4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                   4 кл. 
Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                              4 кл. 

Відпрацьоване футерування (футерування  
та вогнетриви відпрацьовані) 
4010.2.9.01                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

  

Ганчір’я (матеріали обтиральні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                              4 кл. 
Використані поліетиленові мішки з-під 
солі (матеріали пакувальні пластмасові 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Зола від спалювання пелетів (зола летка)  
9010.2.9.04                                              4 кл. 

193.* 17.08. 
2011 

Відкрите акціо-
нерне товариство 
«Глухівський 
хлібокомбінат» 
00379608 

- вул. Гоголя, 4, 
м. Глухів 
5910300000 

Приватна 
 
10 

- - - 

194.■ 01.07. 
2011 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Ле-
бединський наф-
томаслозавод» 
22589938  

- вул. 19 Серпня, 
буд. 8,  
м. Лебедин 
5910500000 

Приватна 
 
10 

- - 109,445 

195. 16.09. 
2011 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Велетень» 
03778450 

- вул. Матросо-
ва, 16,  
м. Глухів 
5910300000 

Приватна 
 
240 

Відпрацьовані лампи люмінесцентні (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                              1 кл. 

1,139 6251,454 

Відпрацьовані акумулятори з електролі-
том (батареї чи акумулятори зісповані чи 
відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                              1 кл. 

Тара поліетиленова з-під засобів захисту 

рослин (тара пластикова дрібна викорис-

тана) 

7710.3.1.04                                              4 кл. 

556,454 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Металева тара з-під фарби використана 
(тара металева використана, у т.ч. за 
винятком відходів тари, що утворилася 
під час перевезень) 
7710.3.1.07                                              4 кл. 

  

Мішки поліетиленові з-під міндобрив 
використані (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.02                                              4 кл. 
Полова, лушпиння та пил зерновий, 
вловлений газоочисними установками 
(відходи кінцевої продукції виробництва 
злаків хлібних та культур сільськогоспо-
дарських) 
0111.3                                                      4 кл. 
Паперові мішки з-під деззасобів вико-
ристані (папір та картон пакувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                              4 кл. 
Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1.                                                  4 кл. 

Відпрацьовані абразивні та відрізні круги 
(матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані 
перед початком експлуатації, відпрацьо-
вані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                              4 кл. 

Брухт чорних металів, у т.ч. стружка 

чорних металів (брухт чорних металів 

дрібний інший) 

7710.3.1.08                                              4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані гальмівні накладки (від-

ходи, що утворилися під час експлуатації 

транспортних засобів та перевезень, не 

позначені іншим способом або 

комбіновані) 

6000.2.9                                                   4 кл. 

  

Відпрацьовані ремені техстропні (вироби 

та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                              4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                              4 кл. 

Паперові мішки від цементу використані 

(папір та картон пакувальні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.01                                              4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                              4 кл. 

196.* 29.09. 
2011 

Філія «Лебедин-
ський райавто-
дор» 
24023035 

07304 вул. Фрунзе, 30, 
м. Лебедин 
5910500000 

Загально-
державна 
 
31 

- - - 

197.* 31.10. 
2011 

Акціонерне това-
риство «Україн-
ська залізниця» 
регіональна філія 
«Південно-Захід-
на залізниця» ви-
робничий підроз-
діл «Конотопська 
дистанція колії»  
40075815 

07214 вул.Свободи, 
буд. 49, 
м. Конотоп 
5910400000 

Загально-
державна 
 
31 

- - - 

198. 21.01.

2013 

Акціонерне това-

риство «Українсь- 
- 1-й провулок 

вул. Свободи, 

Загально-

державна 

Відходи акумуляторів та батарей (батареї 0,819 4115,439 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ка залізниця» 

регіональна філія 

«Південно-Захід-

на залізниця» 

виробничий під-

розділ «Коно-

топська дистанція 

електропоста-

чання» 

40075815 

 буд. 24, 

м. Конотоп 

5910400000 

31 свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                                 1 кл. 

  

Непридатне обладнання (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                                 1 кл. 

Гумові відходи (шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації) 

6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Побутові та подібні відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 

20,439 

Металічні відходи (брухт чорних металів 

дрібний, інший) 

7710.3.1.08                                                 4 кл. 

Металічні відходи (брухт кольорових 

металів дрібний, інший) 

7710.3.1.09                                                 4 кл. 

199.* 22.01.

2013 

Публічне акціо-

нерне товариство 

«Укртранснафта» 

філія Придніп-

ровські магіст-

ральні нафтопро-

води 

26113233  

6024 вул. Лебединсь-

ка, 21, м. Суми 

5910136300 

Державна 

 

31 

- - - 

200.■ 22.01. 

2013 

Акціонерне това-

риство «Українсь-

ка залізниця» ре-

гіональна філія 

«Південно-Захід-

на залізниця» ви- 

робничий      під- 

- вул. Тверська, 

буд. 6 

м. Київ 
 

вул. Залізнична, 

буд. 12,  

м. Конотоп 

Загально-

державна 

 

31 

- - 74,233 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  розділ Коно-
топський теріто- 
ріальний відділ 
матеріально-тех- 
нічного забезпе-
чення 
40075815 

 5922000000     

201.* 21.01.

2013 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю нау-
ково-виробнича 
фірма «Модуль» 
24011480 

610 вул. Індустріа-

льна, 12, 

м. Глухів 

5910300000 

- - - - 

202. 27.06.

2012 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Укр-
транспневматика» 
33486527 

- вул. Сумська,      

буд. 92, 

м. Лебедин 

5910500000 

Приватна 

 

10 

Люмінесцентні лампи (лампи люмінесцент-
ні та відходи, що містять ртуть, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл.  

0,196 3650,961 

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 
Відпрацьовані мастила (масла та мастила 
моторні, трансмісійні, інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,181 

Розчини хромовмісні (розчини хромовмісні, 
що не містять органічних сполук та 
фторіонів, відпрацьовані у гальванічних 
процесах) 
2820.2.9.01                                                 3 кл. 

4,186 

Шлам пасивації (відходи неціанідні, що 
містять хром, відпрацьовані у процесі 
оброблення металів та нанесення покриттів 
на метали) 
2820.2.9.28                                                 3 кл. 

Шлами травлення та цинкування (відходи 

неціанідні, що не містять хрому, відпрацьо- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      вані у процесі оброблення металів та 
нанесення покриттів на метали) 
2820.2.9.29                                                 3 кл. 

  

Фільтри паливні (відходи, що утворилися 
під час експлуатації транспортних засобів 
та перевезень, не позначені іншим 
способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                      3 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 3 кл. 
Шлам фарб, вловлених у гідрофільтри (фар-
би зіпсовані, забруднені або неідентифіко-
вані, що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.03                                                 3 кл. 
Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні, 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

Води промивні кислотно-лужні відпрацьо-
вані у гальванічних процесах 
2820.2.9.22                                                 4 кл. 

2371,161 

Відпрацьовані гальмівні накладки (відходи, 
що утворилися під час експлуатації транс-
портних засобів та перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9                                                      4 кл. 
Ошурки та стружка токарна металів 
кольорових (ошурки та стружка токарна 
металів кольорових, що утворюються у 
процесах їх формування) 
2820.2.1.06                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів (брухт металевий) 
2910.2.9.01                                                 4 кл. 
Води стічні та відходи від їх очищення 
2720.2.9.08                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

  

Тирса деревинна 
2000.2.2.17                                                 4 кл. 

Кускові відходи деревини (відходи 
деревини кускові) 
2000.2.2.01                                                 4 кл. 
Зіпсовані автомобільні шини (шини, зіпсо-
вані перед початком експлуатації, відпра-
цьовані, пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                      4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів (ошурки та стружка 
токарна металів чорних, що утворюються у 
процесі їх формування, у т.ч. кування, зва-
рювання, пресування, волочіння, токарного 
оброблення, різання та обпилювання) 
2820.2.1.01                                                 4 кл. 

203.● 27.06.

2012 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Українська ака-

демія банківської 

справи Націона-

льного банку Ук-

раїни» 

23635020 

- вул. Петропав-

лівська, 57, 

м. Суми 

5910126300 

Державна 

 

31 

Припинено - - 

204.* 05.12.

2012 

Комунальна уста-

нова «Сумська мі- 

ська клінічна ліка- 

- вул. Марко Вов-

чка, 2, м. Суми 

5910136300 

Комуна-

льна 
- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  рня № 5» 
02000317 

  430    

205.* 19.12.

2012 

Комунальна уста-
нова «Сумська мі-
ська клінічна ліка-
рня № 1» 
05519480 

- вул. 20 років 
Перемоги, 13,    
м. Суми 
5910100000 

Комуна-
льна 
 
32 

- - - 

206.* 19.12.

2012 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю 
«Агрозем» 
34171584 

- вул. ім. М.П.Ва-
силенка 19,  
смт Есмань, 
Глухівський 
район  
5921555500 

Приватна 
 
10 

- - - 

207.* 19.12.

2012 

Приватне підприє-
мство «Дружба-6» 
Луциківська філія 
34584014 

- вул. Централь-
на, 5,  
с. Луциківка, 
Білопільський 
район 
5920685300 

Приватна 
 
10 

- - - 

208.* 19.12.

2012 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Бі-
лопілля-Агро» 
35103599 

- вул. Молодіж-
на, 1, корпус А, 
с. Коршачина, 
Білопільський 
район 
5920687801 

Приватна 
 
10 

- - - 

209.* 19.12.

2012 

Спільне агрохі-
мічне підприємс-
тво «Родючість» 
19336902 

- вул. Молодіжна, 
буд. 1,  
с. Склярівка, 
Сумський район 
5924786910 

Приватна 
 
10 

- - - 

210.* 19.12.

2012 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ко- 

нотопський елева- 

тор» 
37457160 

- вул. Генерала 
Тхора, 99, 
м. Конотоп 
5910400000 

Приватна 
 
10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

211. 02.04.

2013 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Кусум Фарм» 

33525927 

- вул. Скрябіна, 

буд. 54, м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

12,798 71967,997 

Відходи хімічних препаратів (продукція 
хімічна інша, некондиційна) 
2466.3.1.01                                                 1 кл. 

Відходи фармацевтичної продукції 
(таблетки) (відходи виробництва ліків 
нових) 
2441.2.9.20                                                 2 кл. 

15,144 

Мастила відпрацьовані (відходи масел 
непозначені іншим способом)   
6000.2.8.21                                                 2 кл. 

Використані розчинники (розчинники, 
рідини промивальні, розчинні маточні 
органічні інші відпрацьовані) 
2442.2.9.03                                                 3 кл. 

2,405 

Металеві відходи, чорна металургія (тара 
металева використана) 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

285,747 

Пластикові відходи (тара пластикова дрібна 
використана)  
7710.3.1.04                                                 4 кл. 

Побутові відходи (відходи кому-нальні 
(міські) змішані, у тому числі сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

212.* 14.05.

2014 

Публічне акціо-

нерне товариство 

«Будінмашсервіс» 

01273817 

- вул. Погранич-

на, 8,  

м. Суми 

5910136300 

- - - - 

213.* 04.03.

2014 

Товариство з до-

датковою відпо-

відальністю 

«Маяк» 

03779142 

- вул. імені  

М.Я. Швецова, 

буд. 33,  

с. Боромля, 

Тростянецький 

Приватна 

 

10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    район 

5925080800 

   
 

214. 14.05.

2013 

Приватне сільсь-  

когосподарське 

підприємство 

«Слобожанщина 

Агро» 

03800113 

- вул. Молодіж-

на, 35,  

с. Калинівка, 

Білопільський 

район 

5920655308 

Приватна 

 

10 

Батареї свинцево-кислотні акумуляторні 
(батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

2,592 16448,685 

Відпрацьовані індустріальні, гідравлічні, 
вакуумні, компресорні, редукторні мастила 
(масла зіпсовані, забруднені або неіденти-
фіковані, їх залишки, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.05                                                 2 кл. 

1,392 

Мастила автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 
Бочки металеві забруднені нафтопродук-
тами (тара металева, скляна, дерев’яна, 
текстильна, картонна та паперова, що 
використовується при перевезеннях, 
зіпсована або відпрацьована) 
6000.3.1.04                                                 3 кл. 

2,198 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 
Відпрацьована полімерна тара з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 3 кл. 
Шини відпрацьовані автомобільні (шини 
відпрацьовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані,  пошкоджені  чи  забруднені 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

 

 

 під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                                 4 кл. 

2682,785 

 

Залишки зернові непридатні для викорис-

тання (залишки зернові від очищення зерна) 

1561.2.9.04                                                 4 кл.  

Відпрацьована полімерна тара з-під міне-

ральних добрив (суміш відходів, матеріалів 

та виробів з пластмас інших, що не підлягає 

спеціальному обробленню) 

7710.3.1.05                                                 4 кл. 

Гумові шланги, рукава відпрацьовані 

(вироби та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Зола (попіл) від згорання деревини (зола 

летка) 

9010.2.9.04                                                 4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                                 4 кл. 

Ремені приводні відпрацьовані (вироби та 

матеріали гумові зіпсовані або відпрацьо-

вані) 

7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Відпрацьована тара металева (тара металева 

використана, у т.ч. дрібна, за винятком 

відходів тари, що утворилася під час 

перевезень) 

7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Взуття зношене чи зіпсоване 

7710.3.1.14                                                 4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, хонін-

гування та притирання) 

2820.2.1.22                                                 4 кл. 



 

 

 179 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, в т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

 

 

Одноразові рукавиці, халати використані 
(суміш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає спеціаль-
ному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 
Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Ошурки та стружка токарна металів 
чорних, що утворюються від процесів їх 
формування (у т.ч. кування, зварювання, 
пресування, волочіння, токарного 
оброблення, різання та обпилювання) 
2820.2.1.01                                                 4 кл. 

Абразивні заточувальні круги відпрацьо-
вані (матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 
що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                                4 кл. 

Спецодяг бавовняно-паперовий відпрацьо-
ваний (одяг захисний зіпсований, 
відпрацьований чи забруднений) 
7730.3.1.07                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 

215.* 04.02.

2014 

Приватне під-

приємство «Кар- 

ла Маркса-2» 

- вул. Жовтнева, 

буд. 9,  

с. Князівка, 

Приватна 

 

20 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  34264605  Путивльський 

район 

5923885801 

    

216.* 04.02.

2014 

ПАТ «Компанія 

«Райз» 

13980201 

607794 пр. Перемоги, 

буд. 121 В,                

м. Київ 

5924755800 

Приватна 

 

10 

- - - 

217.* 04.03.

2014 

ТОВ «Брок – 

Енергія» 

06711512 

07774 вул. Снайпера, 

буд. 13, 

м. Охтирка 

5910200000 

Приватна 

 

20 

- - - 

218. 04.03.

2014 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ду-

бов’язівський 

елеватор» 

34072570 

 

- вул. Трудова, 

буд. 48, 

смт Дубов’язів-

ка, 

Конотопський 

район 

5922055300 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,010 1204,320 

Відпрацьовані автомобільні масла (масла та 
мастила моторні, трансмісійні інші, 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,320 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

0,269 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

Тара металева, у т.ч. з-під фарб, відпра-
цьована (тара металева, у т.ч. дрібна (банки 
консервні тощо), за винятком відходів тари, 
що утворилися під час перевезення)  
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

980,870 

Відпрацьовані абразивні заточувальні круги 
(матеріали абразивні та вироби з них зіпсо 
вані,  забруднені,  або  неідентифіковані, які  
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      не можуть бути використані за призна-
ченням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

  

Ємності полімерні використані (тара 
пластикова дрібна використана)  
7710.3.1.04                                                 4 кл. 
Стрічка конвейєрна відпрацьована, 
відпрацьовані ремені привідні прогумовані 
(вироби та матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, 
хонінгування та притирання) 
2820.2.1.22                                                 4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Залишки, непридатні для використання, 
вилучені мінеральні включення; вловлений 
пил зерновий (залишки зернові від 
очищення зерна) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Шланги прогумовані відпрацьовані (вироби 
та матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                                 4 кл. 

  

219. 04.03.

2014 

Товариство з об-

меженою відпові- 

дальністю 

«Вітчизна» 

030490299 

- вул. Євгена, 

Коновальця, 

буд. 6, 

м. Конотоп 

5910400000 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,337 4860,966 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

1,691 

Шлам дизельного палива (залишки 
очищення резервуарів для зберігання, що 
містять нафтопродукти) 
6000.2.9.17                                                 2 кл. 
Тара з-під хімічних засобів захисту рослин) 
(тара пластинкова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                                 3 кл. 

3,348 

Відпрацьовані фільтри автомобільні (відхо-
ди, що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
позначені іншим способом або комбіновані) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

Ганчір’я промаслене (матеріали обтиральні, 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 
Відходи гумових виробів (стрічки гумово-
тканинні, рукава, вироби трубчасті, 
матеріали монтажні гумові, гумові деталі 
машин тощо)  
2910.1.0.34                                                 4 кл. 

2163,066 

Відходи деревини кускові 

2000.2.2.01                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Зола та шлак від спалювання зерновідходів 
(шлак паливний) 
4010.2.8.01                                               4 кл. 
Зерновідходи ІІІ категорії не кормові 
(відходи тканин рослинного походження) 
0111.2.6.02                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Накладки гальмівні відпрацьовані (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                              4 кл. 

Брухт та стружка чорних металів (брухт 
чорних металів дрібний, інший) 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 
Відходи поліпропілену, поліетилену (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших,  що  не полягає спеціальному оброб- 
ленню)  
7710.3.1.05                                                 4 кл. 

220.■ 04.03.

2014 

Публічне акціо-

нерне товариство 

«Укрнафта» Кача-

нівський газо-

переробний завод 

00137041 

- вул. Центра-

льна, 1,  

с. Мала Пав-

лівка, Охтир-

ський район 

5920385801 

- - - 991,116 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221. 07.04.

2014 

Акціонерне това-

риство «Украї-

нська залізниця» 

філії «Центр буді- 

вельно-монтаж-

них робіт та експ-

луатації будівель і 

споруд» вироб-

ничий підрозділ 

«Сумське терито-

ріальне управлін-

ня»  

40075815 

07214 вул. Тверська, 

буд.5, м. Київ 

 

вул. Привок-

зальна, 1,                

м. Суми 

5910136600 

Державна 

 

31 

- - - 

222. 07.04.

2014 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Індичка» 

34362966 

240 вул. Гірська, 

буд. 39,  

с. Кровне, 

Сумський 

район 

5924784201 

Приватна 

 

240 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи 
(люмінесцентні лампи та відходи, що 
містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,212 1431,235 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,600 

Відпрацьовані автомобільні фільтри (від-
ходи перевезень, не позначені іншим спо-
собом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

0,032 

Використані пластикові каністри з-під 
деззасобів (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                                 4 кл. 

69,635 

Використані мішки поліетиленові з-під 
деззасобів та поліетиленові пакети з-під 
прального  порошку  (матеріали  пакувальні 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      пластмасові зіпсовані чи відпрацьовані) 
7730.3.1.02                                                 4 кл. 

  

Використаний одяг разового використання 
(одяг захисний зіпсований, відпрацьований 
чи забруднений)  
7730.3.1.07                                              4 кл. 

Пластикові каністри з-під засобів захисту 
рослин (тара пластикова дрібна вико-
ристана) 
7710.3.1.04                                                 4 кл. 
Використані поліпропіленові мішки з-під 
міндобрив (матеріали пакувальні 
пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.02                                                 4 кл. 
Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані перед 
початком експлуатації, відпрацьовані, 
пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатацій) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Відпрацьовані гальмівні накладки (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                                 4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 
Використана металева тара з-під фарби 
(тара металева використана, у т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилася під 
час перевезень) 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 
Пил металевоабразивний (матеріали, 
речовини чи продукти, які виробник чи 
постачальник оголошує відходами, що не 
позначені іншим способом) 
7780.3.1.01                                                 4 кл. 

Відпрацьовані  абразивні  та  відрізні  круги 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      (матеріали абразивні та вироби з них 

зіпсовані, забруднені, що не можуть бути 
використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

  

Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 
Використані паперові мішки з-під цементу 
та шпаклівки (папір та картон пакувальні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                                 4 кл. 

Тирса деревини 
2000.2.2.17                                                 4 кл. 
Зола летка від спалювання деревини 
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

Відходи будівництва змішані (відходи 
змішані будівництва та знесення будівель і 
споруд) 
4510.2.9.09                                                 4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

223.* 29.04.

2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю Коно- 
топське під-
приємство «Фло-
ра» 
21109497 

- вул. Ярківська, 
буд. 114, 
м. Конотоп  
5910400000 

Приватна 
 
240 

- - - 

224.* 29.04.

2014 

Акціонерне това-
риство «Україн-
ська залізниця» 
регіональна філія 
«Південно- захід-
на залізниця» ві-
докремлений   під- 
розділ Конотопсь- 

- вул. Тверська, 5 

м. Київ 

 

вул. Свободи, 

м. Конотоп 

5910400000 

Загально- 

державна 

 

31 

- - - 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ка дистанція сиг-
налізації та зв’яз-
ку 
40075815 

      

225.* 07.04.

2014 

Товариство з об-
меженою відпові- 
дальністю «Кро- 
левецький елева-
тор» 
36744485 

- вул. Транспор-

тна, 1, 

м. Кролевець 

5922610100 

Приватна 

 

10 

- - - 

226.■ 22.05.

2014 

Комунальне під-
приємство «Бу-
ринь-теплосервіс» 
33126127 

- вул. Кірова, 

буд. 76 а,  

м. Буринь 

5920910100 

Комунальна 

 

150 

- - 105,1714 

227.* 22.05.

2014 

Комунальне під-
приємство Сумсь-
кої міської ради 
«Електроавто-
транс» 
03328540 

- вул. Харківсь-

ка, 113, 

м. Суми 

5910136300 

Комунальна 

 

150 

- - - 

228. 10.06.

2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Уро- 
жайна країна» 
37078234 

- пров. 4-й Цен-

тральний, 2б, 

с.Пустовійтівка

Роменський 

район 

5924187901 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

1,250 13343,689 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 
Відпрацьовані індустріальні, гідравлічні, 
вакуумні, компресорні, редукторні масла 
(масла зіпсовані, забруднені або 
неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.05                                                 2 кл. 

8,550 

Мастила автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьована полімерна тара з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 3 кл. 

8,300  

Фільтри відпрацьовані автомобільні 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 
Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 
Бочки металеві забруднені нафтопродукта-
тами (тара металева, скляна, дерев’яна, 
текстильна, картонна або паперова, що 
використовується при перевезеннях, 
зіпсована або відпрацьована чи забруднена) 
6000.3.1.04                                                 3 кл. 
Пил металевоабразивний (шлам, що утво-
рюється під час шліфування, хонінгування, 
притирання) 
2820.2.1.22                                                 4 кл. 

2403,689 

Абразивні заточувальні круги відпрацьо-
вані (матеріали абразивні та вироби з них 
зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 
що не можуть бути використані за при-
значенням) 
2910.1.0.12                                                4 кл. 

Відпрацьована тара металева (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилися під час 
перевезення) 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 

колодки (відходи перевезень, не позначені 

іншим способом) 

6000.2.9.22                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Відпрацьовані ремені приводні (вироби та 

матеріали гумові, зіпсовані або відпрацьо-
вані) 
7710.3.1.17                                                 4 кл. 

  

Відпрацьовані гумові шланги, рукава (ви- 
роби  та  матеріали  гумові,  зіпсовані  або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                                4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Полімерна тара з-під мінералних добрив 
відпрацьована (суміш відходів, матеріалів 
та виробів з пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                4 кл. 
Автомобільні відпрацьовані шини (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Зола від згорання деревини (зола летка) 
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 
Мішки паперові з-під посівного матеріалу 
(макулатура паперова та картонна) 
7710.3.1.01                                                 4 кл. 

Автомобільні фільтри повітряні відпрацьо-
вані (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом) 
6000.2.9.22                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Залишки зернові непридатні для викорис-
тання (залишки зернові від очищення зерна) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

  

Ємності полімерні використані (тара плас- 
тикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                                 4 кл. 

230.* 10.06.
2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю агро-
фірма «Вікторія» 
14015985 

- вул. Рябоконь, 
б. 1, смт Жовт-
неве, Білопіль-
ський район 
5920655300 

Приватна 
 
10 

- - - 

231.* 10.06.
2014 

Підприємство 
облспоживспілки 
«Центральний 
ринок м. Суми» 
01562148 

3824 вул. Засумська, 
буд. 2, м. Суми 
5910136600 

Приватна 
 
185 

- - - 

232.* 10.06.
2014 

Комунальне під-
приємство «Ком-
бінат благоуст-
рою» 
21103589 

- вул. Гастелло,  
буд. 31,  
м. Лебедин 
5910500000 

Комунальна  
 
150 

- - - 

233. 10.06.
2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Ви-
робниче підпри-
ємство «Полісан» 
32318370 

- вул. Івана Під-
дубного, 25, 
м. Суми 
5910100000 

Приватна 
 
10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

1,097 5995,950 

Батареї та акумулятори відпрацьовані (ба-
тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

Мішки паперові використані (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені) 
7730.3.1.01                                                 4 кл. 

510,950 

Мішки полімерні використані (матеріали 

пакувальні пластмасові зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені)  

7730.3.1.02                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Ганчір’я обтиральне, забруднене фарбою 

(матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьо-
вані чи забруднені)                         
7730.3.1.06                                                 4 кл. 

  

Тканина фільтрувальна, забруднена фарбою 
(матеріали фільтрувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені)  
7730.3.1.05                                                 4 кл. 

Брухт чорних металів (брухт чорних 
металів дрібний. інший)  
7710.3.1.08                                                 4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                                 4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Відходи будівельні змішані (відходи 
змішані будівництва та знесення будівель і 
споруд) 
4510.2.9.09                                                 4 кл. 

Зіпсовані піддони (деревина та вироби з 
деревини зіпсовані або використані) 
7710.3.1.10                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

234. 18.06. 
2014 

Міжрегіональний 
центр швидкого 
реагування Дер-
жавної служби 
України з надзви-
чайних ситуацій 
33219415 

425 вул. Маяковсь-
кого, 64,  
м. Ромни 
5910700000 

Державна 
 

31 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,114 1566,000 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                                 1 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відходи масел технічних 

6000.2.8                                                      2 кл. 

1,941  

Відпрацьовані автомобільні шини (шини, 

зіпсовані перед початком експлуатації, від- 

працьовані, пошкоджені чи забруднені під 

час експлуатації) 

6000.2.9.03                                                 4 кл. 

25,472 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Відходи, що містять залізо та його сполуки 

(брухт чорних металів дрібний, інший) 

7710.3.1.08                                                 4 кл. 

235.* 18.06. 

2014 

Державне під-

приємство «Пів-

денна залізниця» 

відокремлений 

підрозділ «Сумсь-

ка дистанція елек-

тропостачання» 

40075815 

07214 вул. Привок-

зальна, 5 а, 

м. Суми 

5910136000 

Державна 

 

31 

- - - 

236. 18.06.

2014 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Ох-

тирська молочна 

промислова ком-

панія «Славія» 

37761522 

- пров. М. Хви-

льового, 1 а, 

м. Охтирка 

5910200000 

Приватна 

 

10 

Батареї та акумулятори відпрацьовані (ба-

тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  

6000.2.9.04                                                 1 кл.  

0,156 27604,734 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                                 1 кл. 

Масла автомобільні відпрацьовані (масла та 

мастила моторні трансмісійні, інші 

зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                                 2 кл. 

3,672 

Індустріальні мастила відпрацьовані (масла 

зіпсовані, забруднені або неіденифіковані, 

їх залишки, що не можуть бути використані 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      за призначенням) 

2910.1.0.05                                                2 кл. 
 

 

Відпрацьовані фільтри автомобільні 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

0,414 

Тара металева відпрацьована, у т.ч з-під 
фарб (тара металева використана, у т.ч. 
дрібна (банки консервні тощо), за винятком 
відходів тари, що утворилися під час 
перевезення) 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

24968,034 

Папір та картон пакувальні відпрацьовані 
(папір та картон пакувальні зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.01                                                 4 кл. 

Сироватка згущеня некондиційна 
1551.3.1.16                                                 4 кл. 
Зола, попіл від згорання лісосировини (зола 
летка) 
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 
Упакування полімерне відпрацьоване (су-
міш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає спеціально- 
му обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 
Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 

Жировий шлам від механічного очищення 

вод стічних (шлам від очищення вод 

стічних неспецифічних промислових) 

9030.2.9.04                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Шлак від згоряння кам’яного вугілля (шлак 

паливний) 

4010.2.8.01                                                 4 кл. 

 

 

Тверді побутові відходи (відходи комуналь- 

ні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні шини (шини 

зіпсовані, відпрацьовані, пошкоджені чи 

забруднені під час експлуатації) 

6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 

колодки (відходи перевезень, не позначені 

іншим способом) 

6000.2.9.22                                                 4 кл. 

Фольга каширована непридатна до 

використання (матеріали пакувальні змі-

шані, у т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.03                                                 4 кл. 

Пакувальна тара непридатна до викорис-

тання (матеріали пакувальні пласт-масові 

зіпсовані, відпрацьовані чи заб-руднені) 

7730.3.1.02                                                 4 кл. 

Тара (ящики, пакети) непридатні до вико-

ристання (макулатура паперова та картон-

на) 

7710.3.1.01                                                 4 кл. 

Абразивні заточувальні круги відпрацьо-

вані (матеріали абразивні та вироби з них 

зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, 

що не можуть бути використані за при-

значенням) 

2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонін-
гування та притирання) 
2820.2.1.22                                                 4 кл. 

  

Сир твердий некондиційний 
1551.3.1.06                                                 4 кл. 
Забруднені води від миття молокоперероб-
ного обладнання (відходи рідки очищення 
вод стічних) 
1551.2.6.01                                                 4 кл. 

Піддони дерев’яні непридатні до вико-
ристання (матеріали пакувальні змішані, у 
т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, відпра-
цьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                                 4 кл. 

237.* 18.06.

2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «Гуа-
ла Кложерс Украї-
на» 
35743082 

- вул. Лінійна, 

буд. 18,  

м. Суми 

5910100000 

Приватна 

 

10 

- - - 

238. 18.06.

2014 

Фермерське гос-
подарство «Лути-
щанська Слобода» 
36293580 

- вул. Набереж-
на, 23,  
с. Лутище, 
Охтирський 
район 
5920385601 

Приватна 
 
10 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,180 1117,267 

Масла автомобільні відпрацьовані (масла та 
мастила моторні трансмісійні, інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,340 

Відпрацьовані фільтри автомобільні 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

0,362 

Тара використана пластикова з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 3 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Медичні препарати непридатні для вико-

ристання (відходи інші, збирання та зни-
щення яких не обумовлено спеціальними 
вимогами для запобігання виникненню 
інфекції) 
8510.2.9.07                                                 3 кл. 

 

 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 
Тара полімерна з-під мінеральних добрив 
(суміш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 

29,167 

 

Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонін-
гування та притирання) 
2820.2.1.22                                                 4 кл. 

Попіл від згорання деревини (зола летка) 
9010.2.9.04                                                 4 кл. 
Лампи розжарювання відпрацьовані (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Зернові відходи, придатні до використання, 
вилучені мінеральні включення, вловлений 
пил зерновий (залишки зернові від 
очищення зерна) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані, відпрацьовані, пошкоджені чи 
забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Відпрацьовані автомобільні гальмівні 

колодки (відходи перевезень, не позначені 

іншим способом або комбіновані) 

6000.2.9.22                                                 4 кл. 

  

Брухт чорних металів дрібний, інший  

7710.3.1.08                                                 4 кл. 

Абразивні круги відпрацьовані (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, заб-

руднені або неідентифіковані, що не 

можуть бути використані за призначенням) 

2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Відпрацьований ремінь привідний (вироби 

та матеріали гумові зіпсовані або 

відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Солома колоскових некондиційна 

0111.2.9.01                                                 4 кл. 

Рукава гумові відпрацьовані (вироби та ма-

теріали гумові зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Мішки паперові з-під посівного матеріалу 

використані (макулатура паперова та 

картонна) 

7710.3.1.01                                                 4 кл. 

239. 04.07.

2014 

Товариство з об-

меженою відпові- 

дальністю «Гол-

ландська аграрна 

компанія» 

34171851 

- вул. Централь-

на, 1, с. Береза, 

Глухівський 

район  

5921581101 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,139 1637,225 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                                 1 кл. 

Масла автомобільні відпрацьовані (масла та 

мастила моторні трансмісійні, інші 

зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                                 2 кл. 

1,400 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

3,630 

 

Відпрацьовані фільтри автомобільні (відхо- 
ди перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 
Тара використана пластикова з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 3 кл. 
Зола, попіл від згорання деревини (зола 
летка)  
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

60,725 

Тара паперова (ящики, мішки) використана 
(макулатура паперова та картонна)  
7710.3.1.01                                                 4 кл. 
Пил металевоабразивний (шлам, що 
утворюється під час шліфування, хонін-
гування та притирання) 
2820.2.1.22                                                 4 кл. 

Тара полімерна з-під мінеральних добрив 
(суміш відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.1.20                                                 4 кл. 
Ошурки та стружка токарна металів чорних 
(ошурки та стружка токарна метадів 
чорних, що утворюються від процесів їх 
формування (у т.ч. кування, зварювання, 
пресування, волочіння, токарного 
оброблення, різання та обпилювання)  
2820.2.1.01                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Абразивні круги відпрацьовані (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                              4 кл. 

  

Тара металева дрібна відпрацьована (тара 
металева використана, в т.ч. дрібна, за 
винятком відходів тари, що утворилися під 
час перевезення)  
7710.3.1.07                                                 4 кл. 
Відпрацьовані автомобільні шини (шини 
зіпсовані, відпрацьовані, пошкоджені чи 
забруднені під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Пломби пластикові використані (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластамас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Зернові відходи, придатні до використання, 
вилучені мінеральні включення, вловлений 
пил зерновий (залишки зернові від 
очищення зерна) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

240.* 04.07.

2014 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Пер-

ше травня» 

30794462 

- вул. Петровсь-

кого, 27,            

с. Грунь,  

Охтирський  

район 

5920382401 

Приватна 

 

240 

- - - 

241.* 04.07.

2014 

Приватне сільсь-

когосподарське 

підприємство 

- вул.Київська, 

буд. 1,  

Охтирський  

Приватна 

 

120 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  «Комишанське» 

30794436 
 район 

5920383601 

  
  

242.* 04.07.

2014 

Приватне підпри-

ємство «Павлівсь- 

ке» 

32364757 

- вул. Леніна, 4, 

с. Мала Павлів- 

ка,  

Охтирський 

район 

5920383601 

Приватна 

 

10 

- - - 

243. 26.09.

2014 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Біо 

Лат» 

34072544 

- 1-й провулок 

Шевченка, 25, 

смт Дубов’язів-

ка,  

Конотопський 

район 

5922055300 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані свинцево-кислотні акуму-
ляторні батареї (батареї свинцеві зіпсовані 
або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,340 2486,503 

Мастила автомобільні відпрацьовані (масла 
та мастила моторні, трансмісійні інші 
зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

1,260 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

1,946 

Відпрацьована полімерна тара з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                                 3 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 

59,203 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 

Відпрацьована полімерна тара з-під 

мінеральних добрив (суміш відходів, 

матеріалів та виробів з пластмас інших, що 

не підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.05                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Залишки зернові, непридатні для 
використання (залишки зернові від 
очищення зерна) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

  

Відпрацьовані заточувальні круги (ма-
теріали абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 
Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання) 
2820.2.1.20                                                 4 кл. 

Відпрацьована тара металева (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень) 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 
Тара полімерна відпрацьована (тара 
пластикова дрібна використана) 
7710.3.1.04                                                 4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Залишки відрізних кругів (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, хонін-

гування та притирання) 

2820.2.1.22                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Автомобільні гальмівні колодки від-
працьовані (відходи перевезень, не 
позначені іншим способом) 
6000.2.9.22                                                 4 кл. 

  

244.* 26.09.

2014 

Товариство з об-
меженою відпо-
відальністю «СК 
Агро» 
33976979 

- вул. Першотра-
внева, 1, 
с. Калінінське, 
Липоводолин-
ський район 
5923281701 

Приватна 
 
10 

- - - 

245.* 29.10.

2014 

Комунальний зак-
лад «Конотопська 
центральна район-
на лікарня імені 
академіка Михай-
ла Давидова» 
02007532 

- вул. Семашка, 
буд. 5,  
м. Конотоп 
5910400000 

Комунальна 
 
32 

- - - 

246.* 

 

17.08. 

2015 

Товариство з об-
меженою відпові-
дальністю 
«ЗАУЕР»  
33234716 

- пр. Луговий, 
буд. 10, 
м. Лебедин 
5910500000 

Приватна  
240 

- - - 

247.* 28.08. 

2019 

ТОВ «Агрофірма 
«Хвиля» 
03779538 

- пров. Заводсь-
кий, 4,  
с. Осоївка, 
Краснопільсь-
кий район 
5922383801 

Приватна  
 
10 

- - - 

248.* 17.08.

2015 

ПАТ «Укрнафта»  
Прикарпатське 
управління буро-
вих робіт № 63 
Перекопівського 
родовища 
00135390 

- пров. Несторів-
ський, буд. 3-5, 
Шевченківсь-  
кий район, 
м. Київ 
8039100000 

- - - - 

249.* 04.09.
2015 

Товариство з об-

меженою відпові- 
- вул. Перемоги, 

буд. 3,  
- - - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  дальністю «Ряс-

нянське»  

30841386 

 с. Рясне, 

Краснопільсь-

кий район 

5922385001 

    

250. 04.09. 

2015 

Товаристо з об-

меженою відпові- 

дальністю «Во-

рожбалатінвест» 

34236384 

- вул. Сумська,1, 

с. Ворожба, 

Лебединський 

район 

5922982401 

- Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лам-
пи люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,308 12258,445 

Батареї та акумулятори відпрацьовані (ба-
тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьо-вані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

Масла відпрацьовані (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

4,280 

Тара з-під засобів хімічного оброблення 
насіння та захисту рослин (матеріали паку-
вальні, пластмасові, зіпсовані, відпрацьо-
вані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                                 2 кл. 

 

Відходи металевої тари з-під фарб, лаків, 
емалей тощо (тара металева використана, у 
т.ч. дрібна (банки консервні тощо), за 
винятком відходів тари, що утворилися під 
час перевезень)  
7710.3.1.07                                                 3 кл. 

11,268 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та  скловиробів, що не 
підлягають спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                                 3 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший  
7710.3.1.08                                                 3 кл. 

Фільтри масляні (відходи, що утворилися 
під час експлуатації транспортних засобів 
та перевезень, не позначені іншим 
способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                      3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Залишки зернові від очищення зерна 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

8015,045  

Кола абразивні (матеріали абразивні та ви-
роби з них зіпсовані, забруднені або не- 
ідентифіковані, які не можуть бути 
використані за призначенням)  
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Солома колосових культур  
0111.2.9.01                                                 4 кл. 
Шини зіпсовані перед початком експлуата-
ції, відпрацьовані чи забруднені під час 
експлуатації)  
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Гальмові накладки транспорту відпрацьо-
вані (матеріали з вмістом азбесту зіпсовані 
або відпрацьовані) 
7710.3.1.18                                                 4 кл. 
Сміття з території підприємства (у т.ч. 
відходи побутові, сміття з урн, віники, 
мітли тощо) 
7720.3.1.03                                                 4 кл. 
Тара (мішки) з-під аміачної селітри 
використані (матеріали пакувальні пласт-
масові зіпсовані, відпрацьовані чи 
забрудненні)  
7730.3.1.02                                                4 кл. 

251.* 13.04. 

2016 

Фермерське гос-
подарство «На-
тон»  
34878603 

- вул. Централь-
на, 89, 
с. Постольне, 
Сумський 
район 
5924786701 

Приватна  
 

10 

- - - 

252.* 13.04. 

2016 

Товаристо з об-
меженою відпові-
дальністю «Пта- 
шине подвір’я»  
37970022 

- Покровська 

площа, 13,  

м. Суми 

5910136600 

Приватна  

 

10 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

253. 28.04. 

2016 

Товаристо з об-

меженою відпові- 

дальністю «БВКК 

«Федорченко» 

14005202 

- вул. Тополян-

ська, 26/1,  

м. Суми 

5910136600 

Приватна  

 

10 

Батареї та акумулятори відпрацьовані (ба-
тареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

1,256 7166,760 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

Масла відпрацьовані (масла та мастила мо-
торні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

1,658 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень, не позначені іншим способом 
або комбіновані)  
6000.2.9                                                      3 кл. 

0,074 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

Зола (зола летка)  
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

45,984 

Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані чи забруднені під час 
експлуатації)  
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Залишки ПВХ-матеріалу (профіль та листи, 
обрізки, куски полімерних труб (матеріали 
та вироби з пластмас зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, що не 
можуть бути використані за призначенням) 
4510.1.3.08                                                 4 кл. 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн  

7720.3.1.01                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відходи деревини кускові 
2000.2.2.01                                                 4 кл. 

  

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи перевезень, не позначені 
іншим способом)  
6000.2.9.22                                                 4 кл. 

Залишки, обрізки листів зі скла (склобій від 
розкрою листів до позначених розмірів, 
борти стрічок скла, обрізки під час розкрою 
фігурних виробів)  
2612.2.9.01                                                 4 кл. 
Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скло виробів, що не 
підлягає спеціальному обробленню) 
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший 
7710.3.1.08                                                 4 кл. 

Стружка деревини 
2000.2.2.09                                                 4 кл. 

254. 28.04. 

2016 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Біло-

пілля Агросвіт»  

35671804 

- вул. Соборна, 

буд. 10, 

м. Білопілля 

5920610100 

Приватна  

 

10 

Відпрацьовані свинцево-кислотні акуму-
ляторні батареї (батареї свинцеві зіпсовані 
або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,161 1760,498 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.26                                                1 кл. 
Масла відпрацьовані (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,613 

Відпрацьована полімерна тара з-під засобів 
хімічного захисту рослин (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню) 
77410.3.1.05                                               3 кл. 

1,547 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені)  
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

  

Відпрацьовані фільтри автомобільні 
(відходи перевезень, не позначені іншим 
способом) 
6000.2.9.22                                                 3 кл. 
Пісок, забруднений нафтопродуктами (аб-
сорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи 
забруднені) 
7730.3.1.04                                                 3 кл. 
Зола летка  
9010.2.9.04                                                 4 кл. 

71,648 

Залишки алюмінію, міді (брухт кольорових 
металів дрібний, інший) 
7710.3.1.09                                                 4 кл. 
Відпрацьована тара металева (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилася під час 
перевезень)  
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 
скла технічного та скловиробів, що не 
підлягають спеціальному обробленню)  
7710.3.1.03                                                 4 кл. 
Залишки зернові, непридатні для 
використання, вилучені мінеральні вклю-
чення, вловлений пил зерновий (відходи 
виробничо-технологічні, інші, не позначені 
іншим способом, або відходи від 
комбінованих процесів) 
1561.2.9.04                                                 4 кл. 

Відпрацьовані автомобільні гальмівні 
колодки (відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних засобів та 
перевезень,  не  позначені  іншим  способом 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      або комбіновані)  
6000.2.9                                                     4 кл. 

  

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Відпрацьовані прогумовані ремені (вироби 
та матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані)  
7710.3.1.17                                                 4 кл. 
Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Ошурки та стружка токарна металів чорних 
(ошурки та стружка токарна металів 
чорних, що утворюються від процесів їх 
формування (у т.ч. кування, зварювання, 
пресування, волочіння, токарного оброб-
лення, різання та обпилювання) 
2820.2.1.01                                                 4 кл. 
Відпрацьовані гумові шланги (вироби та 
матеріали гумові зіпсовані або від-
працьовані) 
7710.3.1.17                                                 4 кл. 
Відпрацьована полімерна тара з-під 
мінеральних добрив (суміш відходів, 
матеріалів та виробів з пластмас інших, що 
не підлягає спеціальному обробленню)   
7710.3.1.05                                                 4 кл. 
Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, або неідентифіковані)  
2910.1.01.12                                               4 кл. 

Пил металевоабразивний (шлам, що 

утворюється під час шліфування, 

хонінгування та притирання) 

2820.2.1.22                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Огарки електродів (відходи, одержані у 

процесах зварювання)  

2820.2.1.20                                                 4 кл. 

 

 

Брухт чорних металів дрібний, інший 

7710.3.1.08                                                 4 кл. 

255.* 28.04. 

2016 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Пта- 

хопродукт-2007» 

34932382 

- вул. Русанівсь-

ка, 15/1,  

смт Липова 

Долина 

5923255100 

Приватна  

 

10 

- - - 

256.* 28.04. 

2016 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Глу-

хівський елева-

тор»  

34950527 

- вул. Індустріа-

льна, 4,  

м. Глухів 

5910300000 

Приватна  

 

10 

- - - 

257.■ 23.09. 

2016 

Комунальна ус-

танова «Лебедин-

ська центральна 

районна лікарня 

ім. лікаря К.О.Зі-

льберника» 

02007555 

7184 вул. Першогвар

дійська, 17,  

м. Лебедин 

5910500000  

Комунальна 

 

32 

- - 256,209 

258.* 25.05. 

2016 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Бу-

ринський молоко-

завод»  

39580318 

- вул. Конотоп-

ське шосе, 1,  

м. Буринь 

5920910100 

Приватна 

 

10 

- - - 

259.* 05.08. 

2016 

Приватне сільсь-

когосподарське 

підприємство 

«Дружба»  

30903007 

- вул. Московсь-

ка, 22, 

смт Велика Пи-

сарівка 

5921255100 

Приватна 

 

10 

 

- - - 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

260.* 05.08. 
2016 

Комунальний зак-
лад Сумської об-
ласної ради «Об- 
ласний клінічний 
перинатальний 
центр» 
36897937 

- вул. Санаторна, 
буд. 3,  
м. Суми 
5910136300 

Комунальна 
 
430 

 

  

261.* 06.09. 
2016 

Приватне акціо-
нерне товариство  
«Вирівське хлібо-
приймальне під- 
приємство»  
05387446 

- вул. Привокза-
льна, 5,  
с. Білани, Біло-
пільський рай- 
он 
5920681903 

Приватна  
 
10 

- - - 

262.* 06.09. 
2016 

Приватне під-
приємство «Буй-
мерське»  
34573641 

- вул. Тростяне-
цька, 25,  
с. Буймер, 
Тростянецький 
район 
5920610100 

Приватна  
 

10 

- - - 

263.* 19.09. 
2016 

Товариство з об-
меженою відпові-
дальністю «Ша-
лигинське»  
03778295 

- вул. Леніна, 
буд. 205,  
с. Шалигине, 
Глухівський 
район 
5921555800 

Приватна  
 

10 

- - - 

264. 
 

05.10. 
2016 

Сільськогосподар-
ський споживчий 
кооператив «Яро-
славна» 
30934805 

- вул. Калинівка, 
буд. 1 А, 
с. Скуносове, 
Путивльський 
район 
5923810100 

Приватна  
 
330 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,100 4238,126 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 
Відпрацьовані масла (відходи масел 
технічних) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

6,124 

Відпрацьовані автомобільні фільтри 
(відходи, що утворилися під час  експлуата- 

1,070 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ції транспортних засобів та перевезень, не  

позначені іншим способом або комбіновані) 

6000.2.9                                                      3 кл. 

  

Використана тара пластикова з-під засобів 

захисту рослин (тара пластикова, дрібна 

використана) 

7710.3.1.04                                                 3 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.03                                                 4 кл. 

622,626 

Тара з-під фарби використана (тара мета-

лева використана, у т.ч. дрібна (банки кон-

сервні тощо), за винятком відходів тари, що 

утворилася під час перевезень) 

7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Пил металевоабразивний (відходи механо-

оброблення) 

2820.2.1                                                      4 кл. 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 

абразивні та вироби з них зіпсовані, забруд-

нені, що не можуть бути використані за 

призначенням) 

2910.1.0.12                                                 4 кл. 

Огарки електродів (відходи, одержані в 

процесах зварювання) 

2820.2.1.20                                                 4 кл. 

Відпрацьовані шини (шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені) 

6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Використані поліетиленові мішки з-під 

міндобрив, каустичної соди та вапна 

(матеріали пакувальні пластмасові, зіпсова- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ні, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.02                                                 4 кл. 

  

Паперові мішки з-під цементу (папір та 
картон пакувальні зіпсовані, відпрацьовані 
чи забруднені) 
7730.3.1.01                                                 4 кл. 

Непридатні зерновідходи від очищення зер- 
на, у т.ч. пил, вловлений газоочисними 
установками (відходи кінцевої продукції 
виробництва злаків хлібних та культур 
сільськогосподарських) 
0111.3                                                         4 кл. 

Використана тара пластикова з-під миючих 
засобів (тара пластикова дрібна 
використана) 
7710.3.1.04                                                 4 кл. 

Відпрацьовані гальмівні накладки (відходи, 
що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
позначені іншим способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                      4 кл. 

Відпрацьовані ремені техстропні (вироби та 
матеріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                                 4 кл. 

Відпрацьовані світлодіодні лампи (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 

Стружка чорних металів (ошурки та 
стружка токарна металів чорних, що 
утворюються від процесів їх формування (у 
т.ч. кування, зварювання, пресування, 
волочіння, токарного оброблення, різання  
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      та обпилювання) 
2820.2.1.01                                                 4 кл. 

  

Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

265. 15.11.

2016 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю Агро- 

фірма «Севери-

нівка» 

30879975 

- вул. Гагаріна, 

буд. 1 А ,  

с.Северинівка, 

Сумський  

район 

5924786901 

Приватна  

 

10 

- - - 

266. 02.02. 

2017 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю 

«Фармхім» 

31368897 

- вул. Індустріа-

льна, 1,  

м. Шостка  

5911000000 

- Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,073 3236,473 

Відпрацьовані акумулятори (батареї свин-

цеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                                 1 кл. 

Масла відпрацьовані (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані) 

6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,066 

Шлам виробництва фармацевтичної про-

дукції (таблетки фільтрувальні, абсорбенти 

інщі відпрацьовані)  

2442.2.9.10                                                 3 кл. 

53,697 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні, 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 

7730.3.1.06                                                 3 кл. 

Фільтри автомобільні відпрацьовані (від-

ходи від перевезень, не позначені іншим 

способом) 

6000.2.9.22                                                 3 кл. 

Залишки кубові від виробництва 

фармацевтичної продукції (залишки кубові  
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      та залишки від виробництва фармацев-
тичної продукції) 
2442.2.9.07                                                 3 кл. 

  

Некондиційні хімічні речовини (хімікати 
основні органічні інші некондиційні) 
2414.3.1.02                                                 4 кл. 

153,623 

Відходи від процесів згорання (шлак 
паливний)  
4010.2.8.01                                                 4 кл. 
Відходи змішані будівництва та знесення 
будівель і споруд (відходи змішані 
будівництва та знесення будівель і споруд)  
4510.2.9.09                                                 4 кл. 
Тара скляна відпрацьована (тара скляна 
використана та бій скла (за винятком 
відходів тари, що утворилися під час 
перевезень, та тари аптечної) 
7710.3.1.02                                                4 кл. 
Макулатура паперова та картонна  
7710.3.1.01                                                 4 кл. 
Брухт чорних металів дрібний, інший  
7710.3.1.01                                                 4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.120                                                  4 кл. 
Відходи тверді побутові (відходи кому-
нальні (міські) змішані у т.ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                                 4 кл. 
Відпрацьований фільтруючий матеріал від 
виробництва фармацевтичної  продукції 
(матеріали фільтруючі зіпсовані, 
відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.05                                                 4 кл. 
Шлам виробництва фармацевтичної 
продукції (таблетки фільтрувальні, 
абсорбенти інші відпрацьовані)  
2442.2.9.10                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Шини відпрацьовані (шини зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, 
пошкоджені чи забруднені під час 
експлатції експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

  

Тара поліетиленова відпрацьована (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з пластмас 
інших, що не підлягає спеціальному 
обробленню) 
7710.3.1.05                                                 4 кл. 

267. 07.03.

2017 

Державне підпри-

ємство «Глухів-

ське лісове госпо-

дарство» 

00992906  

- вул. Мурашка, 

буд. 169, 

с. Баничі, 

Глухівський 

район 

5921580701  

Державна  

 

31 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,303 3445,203 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)  
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

Масла відпрацьовані (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,560 

Відходи масляних фільтрів (відходи 
перевезень, не позначені іншим способом)  
6000.2.9.22                                                 3 кл. 

0,035 

Матеріали обтиральні зіпсовані (матеріали 
обтиральні зіпсовані чи забруднені)  
7730.3.1.06                                                 3 кл. 

 

Брухт чорних металів дрібний, інший  
7710.3.1.08                                                 4 кл. 

1648,453 

Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані перед 
початком експлуатації, відпрацьовані, 
пошкоджені чи забруднені під час 
експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

Тирса деревини 
2000.2.2.17                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Обапіл деревних відходів (обапіл крім 
шпального)  
2000.2.2.02                                                 4 кл. 

  

Відходи деревини кускові (відходи 
деревини кускові)  
2000.2.2.01                                                 4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи комуналь-
ні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

268.* 07.03.

2017 

Сумське дочірнє 

агролісогосподар-

ське підприємство 

«Сумський агро-

лісгосп»  

14013667 

- просп. Курський, 

буд. 2 А,  

м. Суми 

5910136000 

Комунальна   

  

32 

- - - 

269. 22.03.

2017 

Державне під-

приємство «Сере-

дино-Будське лі-

сове господарс-

тво»  

00992970 

- вул. Сумська, 38, 

м. Середина-

Буда 

5924410100 

Державна  

 

31 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
та відходи, що містять ртуть, інші зіпсовані 
або відпрацьовані)  
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,055 3366,918 

Батареї та акумулятори відпрацьовані 
(батареї свинцеві зіпсовані або 
відпрацьовані) 
6000.2.9.04                                                 1 кл. 
Відпрацьовані масла (масла та мастила 
моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 
відпрацьовані)  
6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,204 

Фільтри автомобільні відпрацьовані 
(відходи, що утворюються під час 
експлуатації транспортних засобів, не 
позначені іншим способом або комбіновані) 
6000.2.9                                                      3 кл. 

0,005 

Шини відпрацьовані (шини, зіпсовані перед 
початком експлуатації, відпрацьовані, 
пошкоджені чи забруднені) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 

2989,668 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Брухт чорних металів (устаткування та ін-

струмент загального виробничого характе- 

ру, відпрацьоване чи неремонтнопридатне) 

7740.3.1.02                                                 4 кл. 

  

Тирса деревинна, у т.ч. стружка 

2000.2.2.17                                                 4 кл. 

Рідкі відходи (шлам септиків) 

7720.3.1.02                                                 4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 

(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)  

7720.3.1.01                                                 4 кл. 

270. 22.03.

2017 

Приватне акціо-

нерне товариство 

«Сад»  

00414701 

- вул. Харківська, 

буд. 28, 

с. Високе,  

Охтирський 

район 

5920381201 

Приватна  

 

10 

- - - 

271. 22.03. 

2017 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Аг-

ротермінал конст-

ракшин» 

39838125 

- вул. Заводська, 

буд. 1,  

смт Степанівка, 

Сумський район 

5924755800 

Приватна 

 

10 

Відпрацьовані люмінесцентні лампи (лампи 

люмінесцентні та відходи, що містять 

ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)  

7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,060 12565,075 

Відпрацьовані масла (масла та мастила 

моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані)  

6000.2.8.10                                                 2 кл. 

0,738 

Акумулятори відпрацьовані (батареї 

свинцеві зіпсовані або відпрацьовані) 

6000.2.9.04                                                 2 кл. 

Відпрацьовані лампи розжарювання (бій 

скла технічного та скловиробів, що не 

підлягає спеціальному обробленню)  

7710.3.1.03                                                 3 кл. 

0,030 

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 

зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені)  

7730.3.1.06                                                 3 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, забруд-
нені, що не можуть бути використані за 
призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 

11894,575  

Зернові відходи, пил зерновий (відходи ви-
робничо-технологічні, не позначені іншим 
способом, або відходи від комбінованих 
процесів)  
1561.2.9                                                      4 кл. 
Огарки електродів (відходи, одержані у 
процесах зварювання)  
2820.2.120                                                  4 кл. 
Тара металева з-під фарб (тара металева 
використана, у т.ч. дрібна, за винятком 
відходів тари, що утворилися під час 
перевезень)  
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Побутові відходи (відходи комунальні 
(міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

272.* 06.04.

2017 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю Агро-

фірма «ім. Чапа-

єва» 

30822068 

- вул. Шкільна, 

буд. 22, с. Слоут, 

Глухівський 

район 

5921586401 

Приватна 

 

10 

- - - 

273. 06.04.

2017 

Приватне під-

приємство 

«Транс-Кор» 

35336680 

- вул. Трудова, 7, 

с. Дубов’язівка,  

Конотопський 

район 

5922055300 

Приватна 

 

120 

Відпрацьовані акумулятори (батареї 
свинцеві зіпсовані або відпрацьовані)  
6000.2.9.04                                                 1 кл. 

0,173 1177,640 

Відпрацьовані масла (відходи масел 
технічних) 
6000.2.8                                                      2 кл. 

0,616 

Відпрацьовані автомобільні фільтри  
(відходи, що утворилися під час 
експлуатації транспортних  засобів та  пере- 

0,036 



 

 

 219 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      везень, не позначені іншим способом або 
комбіновані)  
6000.2.9                                                      3 кл. 

  

Промаслене ганчір’я (матеріали обтиральні 
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.06                                                 3 кл. 
Пил металевоабразивний (відходи механо-
оброблення) 
2820.2.1                                                      4 кл. 

2,840 

Відпрацьовані абразивні круги (матеріали 
абразивні та вироби з них зіпсовані, 
забруднені, що не можуть бути використані 
за призначенням) 
2910.1.0.12                                                 4 кл. 
Шини відпрацьовані автомобільні (шини, 
зіпсовані перед початком експлуатації, 
відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені 
під час експлуатації) 
6000.2.9.03                                                 4 кл. 
Відпрацьовані гальмівні накладки (відходи, 
що утворилися під час експлуатації 
транспортних засобів та перевезень, не 
позначені іншим способом або комбіновані)  
6000.2.9                                                      4 кл. 
Тверді побутові відходи (відходи кому-
нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн)  
7720.3.1.01                                                 4 кл. 

274.* 06.04.
2017 

Комунальний зак-
лад Сумської об-
ласної ради «Сум-
ська обласна клі-
нічна лікарня»  
38136517 

- вул. Троїцька, 

буд. 48, м. Суми 

5910136600 

Комуналь-

ний заклад 

 

430 

 

- - - 

275. 13.03.

2018 

Товариство з об-

меженою відпо-

відальністю «Гуа- 

- просп. Курський, 

буд. 147/4,                 

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Лампи люмінесцентні відпрацьовані (лампи 
люмінесцентні та відходи, що містять 
ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані) 
7710.3.1.26                                                 1 кл. 

0,018 23928,460 
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Продовження додатка  
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  лапак Україна» 

38958996 

   Відходи промивання та очищення (шлам 

фарб, що містить галогеновані розчинники) 

2210.2.6.01                                                 2 кл. 

46,720  

Залишки паперу та картону (залишки 

паперу) 

2210.1.2.01                                                 4 кл. 

478,460 

Тверді побутові відходи (відходи кому-

нальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн) 

7720.3.1.01                                                 4 кл. 

Залишки плівки полівінілхлоридної 

2210.1.2.11                                                 4 кл. 

Відходи поліетилену (обрізки, висічки, 

стрічки та інші відходи плівкових та 

неплівкових поліетиленів низької та 

високої щільності) 

2522.2.9.01                                                 4 кл. 

Відходи пластмас (суміш відходів, 

матеріалів та виробів з пластмас інших, що 

не підлягає спеціальному обробленню) 

7710.3.1.05                                                 4 кл. 

Залишки клею 

2210.1.2.09                                                 4 кл. 

Металеві бочки з-під фарби, лаку та 

розчиннику (тара металева використана, у 

т.ч. дрібна (банки консервні тощо), за 

винятком відходів тари, що утворилися під 

час перевезень) 

7710.3.1.07                                                 4 кл. 

Брухт легованої сталі (чавун та сталь 

некондиційні) 

2711.3.1.01                                                 4 кл. 

Залишки фольги алюмінієвої (залишки 

матеріалів поліграфічних інших) 

2210.1.2.10                                                 4 кл. 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Одяг захисний зіпсований, відпрацьований 
чи забруднений 
7710.3.1.07                                                 4 кл. 

  

 

* Матеріали не надано 

■ Показник загального утворення відходів < 1000 

● Підприємство ліквідовано, реорганізовано або знаходиться на стадії закриття  
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ІІ. Об’єкти оброблення та утилізації відходів 
 

№ 

з/п 

Дата 

реєстра-

ції 

Назва, іденти-

фікаційний код 

за ЄДРПОУ 

Код 

підпоря-

дкуван-

ня за 

СПОДУ 

Адреса 

(населений 

пункт, район), 

код за 

КОАТУУ 

Форма 

власності, 

код за КФВ 

Характеристика відходів, що 

оброблюються чи утилізуються 

(найменування, код за класифі-

катором відходів, група, клас 

небезпеки) 

Обсяг від-

ходів, що об-

роблюються 

чи утилізу-

ються, т/рік 

Опис технології (проце-

су) утилізації чи оброб-

лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.* 26.05. 
2000 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальніс-
тю «Сумський 
завод гумово-
технічних ви-
робів» 
33813854 

- вул. Прикор-
донна, 47,  
м. Суми 
5910136300 

Приватна 
 
10 

- - - 

2.● 22.04. 
2003 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «ЕЛГА» 
14002505 

- пров. Річний, 
буд. 6,  
с. Пирогівка, 
Шосткинсь-
кий район 
591100000 

Приватна 
 
10 

У стані припинення - - 

3.* 25.11. 
2003 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «Пере-
робка техніч-
них відходів» 
32009596 

- вул. Гагаріна, 
буд. 2,  
м. Шостка 
5911000000 

Приватна 
 
10 

- - - 

4.* 16.01. 
2008 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «Фірма 
«КАТАНА» 
32054434 

- пров. Річний, 
буд 6, 
с. Пирогівка, 
Шосткинсь-
кий район 
5925380404 

Приватна 
 
10 

- - - 

5. 22.10. 

2009 

Приватне ак-
ціонерне това- 
риство «Шост- 
кинський завод 

- вул. Індуст-

ріальна, 1,  

м. Шостка 
5911000000 

Приватна 

 
10 

Некондиційна суміш розчинників 

(хімікати основні інші 

некондиційні) 

2414.3.1.02                                 3 кл. 

11,280 Утилізація некондицій-

ної суміші розчинників 

полягає у відгонці сумі-

ші  органічних  розчин- 
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  хімічних ре-
активів» 
05761264 

     ників 

6. 01.07. 

2011 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «Лебе-
динський наф-
томаслозавод» 
22589938 

- вул. 19 Серп-
ня, 8,  
м. Лебедин 
5910500000 

Приватна 
 
10 

Відпрацьовані нафтопродукти, 
непридатні для використання за 
призначенням, у т.ч. відпра-
цьовані моторні, індустріальні 
масла та їх суміші (відходи масел 
технічних – відпрацьовані оливи 
некондиційні) 
6000.2.8                                      2 кл. 

517,130 Технологічний процес 

полягає в очистці від-

працьованих олив ін-

дустріальних, гідрав-

лічних, компресорних, 

енергетичних, транс-

місійних, частково мо-

торних – від меха-

нічних домішок та во-

ди, з подальшим вико-

ристанням у вироб-

ництві трансмісійних 

олив для промис-

лового устаткування, 

шляхом змішування з 

залишками прямої пе-

регонки нафти 

7.* 18.10. 

2011 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «Інея» 
36849003 

- вул. Карла 
Маркса, 51,  
м. Шостка 
 
591100000 

Приватна 
 
10 

- - - 

8.* 20.09. 

2017 

Товариство з 
обмеженою 
відповідаль-
ністю «ПО 
Свема»  
41247520 

- вул. Гагаріна, 
буд. 1,                 
м. Шостка 
5911000000 

Приватна 
 
10 

- - - 

9. 29.04. 

2013 

Фізична особа-

підприємець 

Романчик 

Дмитро Генна-  

- с. Солотвино,  

Шосткинсь- 

кий район  

5911100000 

Приватна 

 

10 

Відходи полімерної тари та 

упаковки (матеріали пакувальні 

пластмасові зіпсовані, відпрацьо- 

вані чи забруднені)  

7730.3.1.02                                 4 кл. 

2,186 Багатоконтурний пі-

роліз з каталітичним 

допаленням відхідних 

газів 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  дійович 

2637211033 

   Відходи харчового виробництва 
(матеріали пакувальні змішані, у 
т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсо-
вані, відпрацьовані чи забруднені) 
7730.3.1.03                                 4 кл. 

  

Гумові відходи (вироби та ма-
теріали гумові зіпсовані або 
відпрацьовані) 
7710.3.1.17                                 4 кл. 
Тара пластикова дрібна вико-
ристана (відходи тари пластикової 
дрібної використаної) 
7710.3.1.04                                 4 кл. 
Відходи полімерні (суміш 
відходів, матеріалів та виробів з 
пластмас інших, що не підлягає 
спеціальному обробленню) 
7710.3.1.05                                 4 кл. 

Відходи паперу та паперової тари, 
друкованої, рекламної продукції 
(папір та картон пакувальні зіп-
совані, відпрацьовані чи забруд-
нені) 
7730.3.1.01                                 4 кл. 

Вхідні компоненти приготування 
продуктів харчування (добавки 
харчові інші (у т.ч. барвники, 
ароматизатори, наповнювачі) зіп-
совані, забруднені або неіденти-
фіковані, їх залишки, що не мо-
жуть бути використані за призна-
ченням) 
1551.1.1.07                                 4 кл. 

Відходи від надання послуг апте- 

карських і фармацевтичних, інші 

(відходи виробництва, одержання і 

застосування фармацевтичних пре- 

36,279 
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Продовження додатка 
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      паратів) 
8530.2.9                                      3 кл. 

  

Клінічні та подібні їм відходи, 
відходи, що виникають у резуль-
таті медичного догляду, вете-
ринарної чи подібної практики, 
відходи, що утворюються у 
лікарнях або інших закладах під 
час досліджень, догляду за 
пацієнтами або при виконанні 
дослідницьких робіт (за винятком 
біологічних відходів) (відходи від 
надання послуг з охорони здоров’я 
людей) 
8510.2.9                                     3 кл. 
Клінічні та подібні їм відходи, 
відходи, що виникають у резуль-
таті медичного догляду, вете-
ринарної чи подібної практики, 
відходи, що утворюються у 
лікарнях або інших закладах під 
час досліджень, догляду за 
пацієнтами або при виконанні 
дослідницьких робіт (за винятком 
біологічних відходів) (відходи, що 
утворюються в процесі проведення 
науково-дослідних робіт у галузі 
охорони здоров’я) 
8540.2.9                                     3 кл. 
Продукти харчування (відходи 
кінцевої продукції виробництва 
продуктів молочних) 
1551.3                                         3 кл. 

Тютюнові вироби (сигари, сигаре- 

ти некондиційні) 

16003.1.03                                  3 кл. 

Продукти хімічні зіпсовані чи заб- 5,575 
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Продовження додатка 
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      руднені (відходи, що складаються 

або містять хімічні речовини, що 

не відповідають специфікації або 

мають прострочений термін 

придатності) 

5200.3.1.16                                 2 кл. 

  

Люмінесцентні та ртутні лампи 

(лампи люмінесцентні та відходи, 

що містять ртуть, інші зіпсовані 

або відпрацьовані) 

7710.3.1.26                                1 кл. 

0,015 Демеркуризація ртуті 

із застосуванням су-

міші газогенеруючої 

сірковмісної 

10.

* 

25.03. 

2015 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніс-

тю «Сервісний 

центр реге-

нерації масел» 

37888771 

- вул. Гагаріна, 

буд. 2 б, 

м. Шостка 

5911100000 

Приватна 

 

10 

- - - 

11. 13.04. 

2016 

Комунальне 

підприємство 

«Сумижилком-

сервіс» Сумсь-

кої міської 

ради 

34328815 

01009 вул. Романа 

Атаманюка, 

буд. 49 А,   

м. Суми 

5910136600 

Комунальн

а 

 

32 

Відходи комунальні (міські) 

змішані, у т.ч. сміття з урн (тверді 

побутові відходи)  

7720.3.1.01                                 4 кл. 

82031,240 Утилізація відходів 

здійснюється шляхом 

складування на спе-

ціально пристосо-

ваному полігоні (від-

повідно до ДБН В.2.4-

2-2005) 

12. 28.04. 

2016 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю «БВК 

компанія 

«Федорченко» 

14005202 

- вул. Топо-

лянська, 26/1, 

м. Суми 

5910136600 

Приватна 

 

10 

Футерування та вогнетриви 

відпрацьовані; шлам від котлів 

парових; золошлакові відходи; 

зола вугільна (відходи від 

технологічних процесів вироб-

ництва і розподілу енергії 

електирчної, газу, пари та гарячої 

води, не позначені іншим спо-

собом)  

4010.2.9.12                                 4 кл. 

175367,100 Здійснюється утилі-

зація суміші вироб-

ничо-технологічних 

відходів шляхом їх 

використання для 

рекультивації земель 

глиняного кар’єра Пі-

щанського родовища  
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Продовження додатка  
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13.
* 

15.11. 

2016 

Товариство з 

обмеженою 

відповідаль-

ністю «Безпе-

чні технології 

утилізації»  

38513633 

- вул. Гагаріна,  

буд. 2 б, 2 в, 

м. Шостка 

5911000000 

Приватна  - - - 

14.
* 

26.04. 

2017 

Публічне ак-

ціонерне то-

вариство «Укр-

нафта» нафто-

газовидобувне 

управління 

«Охтирканаф-

тогаз» 

00135390 

07164 вул. Київська, 

буд. 119,  

м. Охтирка 

5910200000 

Приватна 

 

10 

- - - 

15. 27.03. 

2018 

Державне під-

приємство 

«Сумська біо-

логічна фаб-

рика» 

00483004 

- вул. Гамалія, 

буд. 25, 

м. Суми 

5910136300 

Державна 

 

30  

 

Тара аптекарська зіпсована або 
відпрацьована 
8530.2.9.04                                 3 кл. 

0,078 Утилізація здійс-

нюється шляхом 

спалюваня в терміч-

ному утилізаторі УТ 

100Д 

Відходи від надання послуг 
ветеринарних, збирання та 
знищення яких не обумовлено 
спеціальними вимогами для 
запобігання виникненню інфекції 
8520.2.9.04                                 2 кл. 

0,998 

Прилади та інструменти для 
послуг ветеринарних, інші 
зіпсовані або використані 
8520.2.9.02                                 2 кл. 

Частина тіла та органи, у т.ч. міху-
ри з кров’ю та кров консервована 
8510.2.9.04                                 1 кл. 

0,210 

16. 25.05. 

2018 

Комунальне 

підприємство 

«Буринь-теп-  

- вул. Набереж-

на, 9,  

м. Буринь 

5920910100 

Комунальн

а 

 

150 

Тверді побутові відходи (відходи 

комунальні (міські) змішані, у т.ч. 

сміття з урн)                     

7720.3.1.01                                 4 кл. 

2657,80 Збирання, перевезен-

ня, розміщення твер- 

дих побутових відхо-

дів на міське звалище 



 

 

 228 
 

Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  лосервіс» 

33126127 

   Мул від очищення відстійників 

(шлам від очищення вод стічних 

комунальних (міських) 

9030.2.9.05                                4 кл. 

 Відведення стічних 

вод на очисні спо-

руди, очищення вод 

стічних комунальних 

(міських) 

 

* Матеріали не надано 

● Підприємство ліквідовано, реорганізовано або знаходиться на стадії закриття 
 

 

Керівник апарату  Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Виконуючий обов’язки директора 

Департаменту захисту довкілля  

та енергетики             Ірина КАШПУР 

 

 

  

   

 

 

 
 


