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1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на
2018 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельтум- Запоріжжя»»
(найменування)

1.1 Загальна інформація
Назва підприємства

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВельтумЗапоріжжя»

Рік заснування
Форма власності
Місце знаходження
Код ЄДРПОУ
Прізвище, ім’я, по батькові посадової,
керівника, посада

2008
Приватна власність
69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова,99
35924440
Генеральний директор – Бурчак Ігор
Васильович,
Директор – Бережний Андрій
Олександровичкторович
Тел./факс (061)228-55-01,
umweltzp@ukr.net
Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 19.11.2009
№ 495 «Про визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів
та виключення послуг з вивезення
побутових відходів зі складу послуг з
утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій по
житловому фонду комунальної
власності м. Запоріжжя»,
Рішення Запорізької міської ради від
25.07.2012 року № 32 «Про визначення
товариства з обмеженою
відповідальністю «Ремондіс
Запоріжжя» (яке перейменовано в ТОВ
«Вельтум- Запоріжжя») виконавцем
послуг з вивезення твердих побутових
відходів з приватного сектору
м.Запоріжжя»
97 072,2

Тел., факс, E-mail
Право на виконання послуг з
вивезення відходів (№, дата видачі)

Повна планова собівартість послуг,
тис. грн
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Обсяг вивезення відходів (близько),
1,594
млн. куб. метрів
Повна планова собівартість грн за 1
60,90
куб. метр
1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі програми

Покращення якості обслуговування
мешканців, шляхом своєчасного та
якісного надання послуг .
Поліпшення
екологічної
ситуації,
шляхом придбання та встановлення
евроконтейнерів та сучасної техніки для
вивезення твердих побутових відходів

Строк реалізації інвестиційної
програми

2018 рік

Збирання
та вивезення побутових
вiдходiв є основним видом діяльності
підприємства
ТОВ
«ВельтумЗапоріжжя». Для виконання цієї задачі
на підприємстві існує вся необхідна
матеріальна технічна база. ТОВ
На якому етапі реалізації заходів,
«Вельтум- Запоріжжя» має необхідний
зазначених в інвестиційній програмі, парк
спеціалізованої
техніки
та
знаходиться підприємство
кваліфікований штат працівників. У
2016 році проведені роботи з
переведення автомобілів з бензинового
пального на газове пальне, що дозволяє
економити витрати підприємства на
пальне і знизити тарифну складову
послуги для мешканців міста
Головними етапами запланованих
Головні етапи реалізації
заходах є закупка машин та обладнання
інвестиційної програми
для виконання робіт з збирання та
вивезення відходів

1.3. Відомості про інвестиції за програмою
Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн) в т.ч.
власні кошти

10 367,4
10 367,4
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позичкові кошти

0

залучені кошти

0

бюджетні кошти

0

інші заходи (розшифрувати)

0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального
обсягу інвестицій):

100

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних
засобів спеціального та спеціалізованого призначення
(тис грн)

0

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони
навколишнього середовища

0

Інші заходи (тис грн)

10 367,4

Генеральний директор
ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»

Бурчак І.В.

Директор ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»

Бережний А.О.

6

2. Пояснювальна записка
В Україні Конституцією гарантується право кожної людини на сприятливе
навколишнє середовище, що обумовлює необхідність розробки ефективної
соціально – економічної політики, найважливішими і обов’язковими елементами
якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів
управління екологічною безпекою.
Однією з невирішених проблем, яка постійно погіршується, є проблема
утворення, накопичення та утилізація твердих побутових відходів (далі - ТПВ):
їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує
постійно досліджувати та вирішувати питання цієї сфери діяльності. Щорічне
утворення ТПВ у місті Запоріжжя становить близько 1,5 млн куб. метрів, та
спостерігається тенденція зміни їх морфологічного стану, в зв’язку з чим і зміна
їх об’єму.
2.1. Характеристика ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»
Підприємство ТОВ «Вельтум- Запоріжжя» створено у 2008 році шляхом
об’єднання двох підприємств: ЗКАТП-082801 «Комунсантрансекологія» та
німецької компанії «REMONDIS». Обидва підприємства працюють на ринку
надання послуг поводження з відходами більш як 90 років та мають значний
досвід та певні результати в цій сфері.
Протягом роботи підприємства ТОВ «Вельтум- Запоріжжя» у місті
Запоріжжя основні резерви фінансування капіталовкладень покривались за
рахунок власних джерел. Проводились роботи з оновлення контейнерного та
автомобільного парків підприємства, вдосконалювались заходи щодо
покращення санітарного стану міста, шляхом комплектації маршрутів роботи
автотранспорту.
На сьогодні зі зміною економічної та фінансової складової на
підприємстві, а саме зростання цін на енергетичні та матеріальні ресурси гостро
стало питання зміни тарифу на надання послуг. ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»
надано економічно обґрунтовані матеріали, які підтверджують необхідність
впровадження нових цін на послуги поводження з відходами.
Згідно постанови КМУ від 26 липня 2006 року за № 1010 п.21 – рівень
рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на
прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на
технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по
підприємству 12 відсотків.
На сьогодні ТОВ «Вельтум- Запоріжжя» щомісячно сплачує податок на
прибуток, згідно законодавчих актів України та відповідно фінансовому
результату за виконанням наданих послуг, решта коштів підприємства
направляється на удосконалення технологій, реконструкцію об’єктів,
автоматизацію і диспетчеризацію, ресурсозбереження та підвищення екологічної
безпеки.
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Відповідно проведеному плановому розрахунку тарифу на вивезення
побутових відходів визначено плановий прибуток підприємства, який в
подальшому передбачено, як інвестиції на покращення надання послуг з
вивезення відходів. Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після
сплати податку на прибуток), який планується здійснювати шляхом
акумулювання протягом 6 місяців власних коштів з моменту застосування
нового тарифу.
Відповідно Податкового Кодексу України податок на прибуток складає
18%.
Плановий прибуток підприємства після сплати податку на прибуток
становить 8 134,7 тис грн. Амортизаційні відрахування складають 2 232,7 тис.
грн. Загальний обсяг інвестицій складає 10 367,4 тис.грн
Згідно з вищенаведеним інформуємо, що ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»
займає активну позицію щодо участі у місцевих програмах природоохоронних
заходів. За власні кошти підприємства ведуться роботи з оновлення сучасного
обладнання з збирання та вивезення відходів, постійно надаються звіти до
місцевих органів влади щодо виконання цих робіт.
Оновлення парку автотранспорту з залученням нових автомобілів більшої
місткості дозволило зменшити кількість транспорту на дорозі, як слід знизити
викиди забруднюючих речовин, тим самим покращити екологічний стан міста.
В перспективі підприємства подальше виконання заходів в цьому напрямку.
2.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної
програми
Інвестиційна програма підготована на підставі: Постанови КМУ від 26
липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з вивезення побутових відходів» та наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 10.08.2009 №243 «Про
затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»
Інвестиційна програма ТОВ «Вельтум- Запоріжжя» спрямована на надання
своєчасних и якісних послуг з вивезення відходів, покрашення санітарного та
екологічного стану міста.
В зв’язку з збільшенням норми накопичення ТПВ за рішенням
міськвиконкому за № 47 від 23.02.2018 року «про введення нових норм надання
послуг з вивезення побутових відходів», споживачам послуг на цей час не
вистачає біля 500 контейнерів (необхідна кількість за нормами становить біля
5600 шт, на сьогодні існує 5099 шт). Значна частина існуючого контейнерного
парку потребує постійного ремонту, деяка взагалі заміни. На підставі
вищенаведеного та з метою повного та якісного надання послуг з збирання та
вивезення твердих побутових відходів у інвестиційну програму закладено
придбання 977 од. контейнерів на суму 10 367,4 тис.грн.
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Додаток № 1 до документу
«Інвестиційна програма
поводження
з
твердими
побутовими
відходами
ТОВ
«Вельтум- Запоріжжя»

План капітальних інвестицій
ТОВ " Вельтум- Запоріжжя "

№
п/п

1.

2

Найменування об'єктів
капіталовкладень

Об'єм капітальних інвестицій
загальна
Кількість
вартість од.,
вартість, тис
(одиниць)
тис грн
грн

Придбання нових
контейнерів для збирання
ТПВ
Придбання нових
контейнерів для збирання
вторинної сировини

Всього:

500

8,000

4000,0

477

13,336

6367,4

10 367,4

Генеральний директор
ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»

Бурчак І.В.

Директор ТОВ «Вельтум- Запоріжжя»

Бережний А.О.

