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1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на 

2019 рік   

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя»» 
(найменування) 

 

1.1 Загальна інформація  

 

Назва підприємства Товариство з обмеженою 

відповідальністю  «ВЕЛЬТУМ- 

Запоріжжя» 

Рік заснування 2008 

Форма власності Приватна власність 

Місце знаходження 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова,99 

Код ЄДРПОУ 35924440 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової, 

керівника, посада 

Генеральний директор – Бурчак Ігор 

Васильович, 

Директор – Бережний Андрій 

Олександровичкторович 

Тел., факс, E-mail Тел./факс (061)228-55-01, 

office@weltum.com 

Право на виконання послуг з 

вивезення відходів  (№,  дата видачі) 

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» 

Обсяг вивезення побутових відходів 

(близько), млн. куб. метрів 

1,612 

Обсяг захоронення відходів   на 

полігоні ТПВ-1(близько), тис.тн 

230,0 
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1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

Цілі програми 

Послуга з вивезення побутових відходів: 

Покращення якості обслуговування мешканців, шляхом 

своєчасного та якісного надання послуг . 

 Поліпшення екологічної ситуації, шляхом придбання та 

встановлення евроконтейнерів для вивезення твердих 

побутових відходів 

Послуга захоронення відходів на полігоні ТПВ-1: 

Приведення умов експлуатації полігону ТПВ №1 до умов 

природоохоронного законодавства. Забезпечення 

реалізації технологічного процесу захоронення побутових 

відходів. 

Строк реалізації 

інвестиційної 

програми 

2019 рік 

На якому етапі 

реалізації заходів, 

зазначених в 

інвестиційній 

програмі, 

знаходиться 

підприємство 

Поводження з побутовими відходами є основним видом 

діяльності  підприємства ТОВ «ВЕЛЬТУМ- Запоріжжя». 

Для виконання цієї задачі на підприємстві існує вся 

необхідна матеріальна технічна база. ТОВ «ВЕЛЬТУМ - 

Запоріжжя» має необхідний парк спеціалізованої техніки 

та кваліфікований штат працівників. У 2018 році: 

 для надання послуг залучені нові сучасні 

спеціалізовані автомобілі.  

 на автомобілях підприємства встановлені  GPS-

трекери та датчики рівня палива, що дозволяє 

контролювати фактичний пробіг автотранспорту та 

кількість пального, необхідного для повного 

виконання маршрутного завдання з надання послуг 

з вивезення відходів.  

 для покращення якості послуг налагоджена система 

зворотного зв’язку «Контактцентр 15-80».   

Головні етапи 

реалізації 

інвестиційної 

програми 

Головними етапами запланованих заходів є: 

1. Накопичення коштів 

2. Вибір постачальників  

3. Реалізація заходів інвестиційної програми 
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1.3. Відомості про інвестиції за програмою 

Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн) в т.ч. 14 927,01 

Послуга Вивезення побутових відходів, в т.ч.: 10 080,0 

        власні кошти 10 080,0 

        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) 100% 

Послуга Захоронення відходів на полігоні ТПВ-1, в 

т.ч. 
4 847,01 

        власні кошти 4 847,01 

        позичкові кошти 0 

        залучені кошти 0 

        бюджетні кошти 0 

        інші заходи (розшифрувати) 0 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального 

обсягу інвестицій): 
100 % 



6 
 

 
 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних 

засобів спеціального та спеціалізованого призначення 

(тис грн) 

81,8 % 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища 
5,2 % 

Інші заходи (тис грн) 13,0 % 

  

 

Генеральний директор  

ТОВ «ВЕЛЬТУМ- Запоріжжя»         Бурчак І.В. 

 

Директор ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бережний А.О. 
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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 1,6 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. 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» підготовано цю інвестиційну програму, як 

складову частину майбутнього тарифу.  

Розроблено план капітальних інвестицій підприємства,  який планується 

здійснювати шляхом акумулювання протягом року власних коштів.  

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 щодо 

виконання цих робіт. 

В перспективі підприємства подальше виконання заходів в цьому 

напрямку.  

2.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної 

програми 
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Інвестиційна програма ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» спрямована на 

надання своєчасних и якісних послуг з поводження з  відходами, покрашення 

санітарного та екологічного стану міста, забезпечення вимог природоохоронного 

законодавства та технології  захоронення ТПВ. 

 

Послуги з вивезення побутових відходів 

 

Значна частина існуючого контейнерного парку на цей час потребує 

постійного ремонту, деяка взагалі заміни. Щомісяця на підприємство надходить 

понад 50 заявок на ремонт контейнерів, крім того понад 100 контейнерів у період 

2018-2019 виведено з ладу вандалами. Понад 70% контейнерного парку це 

пластикові контейнери, 90% яких на цей час знаходиться у незадовільному стані 

та потребує заміни. На підставі вищенаведеного та з метою повного та якісного 

надання послуг з збирання та вивезення твердих побутових відходів у 

інвестиційну програму закладено придбання 1000 од. контейнерів на суму 

10 080,0 тис.грн. 
 

Послуги з захоронення відходів на полігоні ТПВ-1 

 

Відповідно до п.2.3 «Правил експлуатації об’єктів поводження з 

побутовими відходами», затверджені Наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

04.05.2012 № 196 відходи, які завозяться на ПТПВ-1, повинні проходити 

радіометричний контроль на контрольно-пропускному пункті, який обладнаний 

засобами радіометричного контролю.  

На цей час ця норма виконується за допомогою переносного прибору 

радіометричного контролю, що не дозволяє забезпечити радіометричний 

контроль автомобілів з закритим бункером через відсутність доступу. 

На підставі вищенаведеного у інвестиційну програму закладено придбання 

автоматичного стаціонарного засобу безперервного радіаційного контролю, що 

дозволить проводити його безперервно та в повному обсязі. 

 

Відповідно до п 5.5. «Правил експлуатації полігонів побутових відходів» 

Затверджені  Наказом  Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України 01.12.2010 N 435 автомобілі, які доставляють побутові 

відходи на полігон ТПВ повинні при виїзді проходити контрольно-дезінфікуючу 

зону для знезараження коліс. 

На цей час контрольно-дезінфікуюча зона ТПВ-1 знаходиться у 

незадовільному стані, що призводить до значних витрат дезінфікуючих розчинів 

та низькій якості знезараження коліс автотранспорту. 

На підставі вищенаведеного у інвестиційну програму закладено 

реконструкцію контрольно-дезінфікуючої зони ТПВ-1. 
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Кінцевою фазою життєвого циклу будь-якого полігону ТПВ є рекультивація 

відповідно до ДБН В.2.4-2-2005. ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ Основні положення проектування. Після закриття полігону 

відповідно до проекту рекультивації реалізуються заходи щодо приведення 

ділянки ПТПВ для подальшого використання. Фінансування цих заходів 

проводиться за рахунок резервного фонду на рекультивацію, який формується в 

період експлуатації полігону.  

З метою розрахунку загального розміру резервного фонду та початку його 

формування необхідно розробити проект рекультивації ТПВ-1 у якому буде 

описані етапи та заходи з рекультивації ТПВ-1.  

На підставі вищенаведеного у інвестиційну програму закладено розробку 

проекту рекультивації полігону ТПВ-1. 

 

На цей час на полігоні ТПВ використовується морально застаріла 

бульдозерна техніка, яка має значний фізичний знос. Вік бульдозерів становить 

понад 30-35 років.  

З метою оновлення парку бульдозерної техніки у інвестиційну програму 

закладено придбання високотехнологічного спеціалізованого бульдозера, 

призначення якого саме виконання робіт на полігонах ТПВ 

  



10 
 

 
 

Додаток № 1  до документу 

«Інвестиційна програма  

поводження з твердими 

побутовими відходами ТОВ  

«ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» 

 

 

 

План капітальних інвестицій 

за послугою «Вивезення побутових відходів» 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» 

 

№ 

п/п 

Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

 

Об'єм капітальних інвестицій 

Кількість 

(одиниць) 

 

вартість од.,           

тис грн 

 

загальна 

вартість, тис 

грн 

 

1. 

Придбання нових 

контейнерів для збирання 

ТПВ 

1 000 10,080 10 080,0 

Всього: 10 080,00 

 

 

 

Генеральний директор 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя»     Бурчак І.В. 

 

Директор ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бережний А.О. 
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Додаток № 2  до документу 

«Інвестиційна програма  

поводження з твердими 

побутовими відходами ТОВ  

«ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» 

 

 

 

План капітальних інвестицій 

за послугою «Захоронення відходів на полігоні ТПВ-1» 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» 

 

№ 

п/п 

Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

 

Об'єм капітальних інвестицій 

Кількість 

(одиниць) 

 

вартість од.,           

тис грн 

 

загальна 

вартість, тис 

грн 

 

1. 
Придбання нового 

бульдозера  
1 2666,66 2666,666 

2 
Контрольно-дезінфікуюча 

зона 
1 81,0 81,0 

3 
Проект рекультивації 

полігону ТПВ-1 
1 1 469,0 1 469,0 

4 

Автоматичний 

стаціонарний засіб 

безперервного радіаційного 

контролю  

1 630,344 630,344 

     

Всього: 4847,01 

 

 

 

Генеральний директор 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ- Запоріжжя»     Бурчак І.В. 

 

Директор ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бережний А.О. 



12 
 

 
 

 


