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1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на 

2021 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, т.в.о. директора 

– Бурчак Ігор Васильович 

 

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 28.10.2019  

№ 468 «Про введення в дію рішення 

конкурсної комісії з визначення 

переможця конкурсу з вивезення 

побутових відходів на території міста 

Запоріжжя» введеним рішенням 

вирішено визначити  переможцем 

послуг з вивезення побутових відходів 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» на 

десятирічний строк  

Обсяг вивезення побутових відходів 

(близько), млн. куб. метрів 

1,687 

Обсяг захоронення відходів   на 

полігоні ТПВ-1(близько), тис.тн 

208,243 
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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 та автомобіля 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 

рік (з моменту встановлення тарифу у 2021 році) 

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 2020 році: 

 Для надання послуг залучені нові сучасні 

спеціалізовані автомобілі.  

 Для надання послуг з захоронення побутових 

відходів придбано бульдозер.  

 Налагоджена робота з вивезення ремонтних та 

великогабаритних відходів.  

  покращення якості послуг налагоджена система 

зворотного зв’язку «Контакт-центр 15-80», 

завершується робота по впровадженню особистого 

кабінету для онлайн розрахунків і оперативності в 

вирішенні питань мешканців міста.   

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. 13 763,19 

Послуга Вивезення побутових відходів, в т.ч.: 10 683,19 

        власні кошти 10 683,19 

        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) 

38 % 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища 
0 

Інші заходи (тис грн) 62 % 

Послуга Захоронення відходів на полігоні ТПВ-1, в 

т.ч. 
3 080,0 

        власні кошти 3080,0 

        позичкові кошти 0 

        залучені кошти 0 

        бюджетні кошти 0 

        інші заходи (розшифрувати) 0 

Напрямки використання інвестицій (у % від загального 

обсягу інвестицій): 
100 % 
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Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних 

засобів спеціального та спеціалізованого призначення 

(тис грн) 

69,8% 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 

навколишнього середовища 
 

Інші заходи (тис грн) 30,2 % 

  

 

 

Генеральний директор, т.в.о. директора 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бурчак І.В. 
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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, яка почне впроваджуватися після 

введення в дію тарифів на поводження з побутовими відходами у 2021 році.  

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 звіти до 

міськвиконкому 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 200 заявок на ремонт контейнерів, крім того понад 500 контейнерів у 

період 2019-2020 виведено з ладу вандалами. Понад 50% контейнерного парку 

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

стані та потребує заміни.  

Керуючись чинним законодавством, схемою санітарного очищення міста 

Запоріжжя затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 24.09.2019 року за № 431 та необхідністю роздільного вивезення 

відокремлених відходів на етапі їх збирання, виникає потреба в перегляді 

маршрутів для надання послуг з вивезення і придбанні окремого 

спецавтотранспорту для перевезення таких відходів.  

На підставі вищенаведеного та з метою повного та якісного надання послуг 

з збирання та вивезення побутових відходів у інвестиційну програму закладено 

придбання: спеціальних вантажних автомобілів (сміттєвоз) на базі МАЗ для 

вивезення різних видів відходів в кількості 2 одиниць на суму 4123,19 тис. грн та 

800 одиниць контейнерів на суму 6 560,0 тис. грн.  

Загальна сума інвестицій становить 10 683,19 тис. грн. 
 

Послуги з захоронення відходів на полігоні ТПВ-1 

 

Остаточним етапом поводження з відходами є їх розміщення на полігоні 

твердих побутових відходів. Інструкцією по експлуатації полігону ТПВ-1 

передбачена наступна технологія: розвантаження автомобілів з відходами на 

спеціальній робочий карті, ущільнення відходів бульдозерною технікою з 

подальшим ізолюванням інертними матеріалами. До робочої карти  на території 

полігону прокладаються тимчасові дороги, які періодично відновлюються і 

переміщуються в залежності від заповнення робочої карти. Тобто в процесі 

захоронення відходів в водночас задіяно декілька одиниць важкої техніки. 

 

На ций час на полігоні ТПВ використовується частина морально застарілої 

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

понад 30-35 років.. Наше підприємство в 2020 році змогло за рахунок тарифу 

придбати та замінити тільки один бульдозер, тому питання оновлення 

бульдозерної техніки продовжує бути актуальним і подалі.   

З метою оновлення парку бульдозерної техніки у інвестиційну програму 

закладено придбання високотехнологічного спеціалізованого бульдозера, 

призначення якого саме виконання робіт на полігонах ТПВ. 
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Ще однією з першочергових задач роботи на полігонні є відсутність  

власного електрозабезпечення (не має прямого договору між підприємством (по 

об’єкту ПТПВ-1) та з Запорізькими міськими мережами). Для виконання робіт з 

забезпечення полігону безперебійним електропостачанням необхідної 

потужності гостро стоїть питання виконання ряду робіт та технічних умов до 

отримання доступу до електромереж міста, що і передбачено цією інвестиційною 

програмою.  
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Додаток № 1  до документу 

«Інвестиційна програма  

поводження з побутовими 

відходами ТОВ  «ВЕЛЬТУМ - 

Запоріжжя» 

 

 

 

План капітальних інвестицій 

за послугою «Вивезення побутових відходів» 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» на 2021 р. 

 

№ 

п/п 

Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

 

Об'єм капітальних інвестицій 

Кількість 

(одиниць) 

 

вартість од.,           

тис грн 

(без ПДВ) 

загальна 

вартість, тис 

грн 

 (без ПДВ) 

 

1. 
Контейнер для збирання 

ТПВ 
800 8, 2 6 560,0 

2 Сміттєвоз на базі МАЗ- 1 2044,25 2044,25 

3 Сміттєвоз на базі МАЗ- 1 2078,94 2078,94 

Всього: 10 683,19 

 

 

 

Генеральний директор, т.в.о. директора 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бурчак І.В. 
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Додаток № 2  до документу 

«Інвестиційна програма  

поводження з побутовими 

відходами ТОВ  «ВЕЛЬТУМ - 

Запоріжжя» 

 

 

 

План капітальних інвестицій 

за послугою «Захоронення відходів на полігоні ТПВ-1» 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» на 2021 р. 

 

№ 

п/п 

Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

 

Об'єм капітальних інвестицій 

Кількість 

(одиниць) 

 

вартість од.,           

тис грн 

(без ПДВ) 

загальна 

вартість, тис 

грн 

(без ПДВ) 

 
1. Бульдозер 1 2 150,0 2 150,0 

2 

Роботи з 

електропостачання полігону 

ТПВ-1 (по вул. Базовій 10в) 

1 930,0 930,0 

Всього: 3080,0 

 

 

 

Генеральний директор, т.в.о. директора 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя» Бурчак І.В. 



12 
 

 
 

Додаток № 3  до документу 

«Інвестиційна програма 

поводження з побутовими 

відходами ТОВ  «ВЕЛЬТУМ - 

Запоріжжя» 

 

Графік реалізації капітальних інвестицій 

за послугою «Вивезення побутових відходів» 

 ТОВ " ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя "  

 

№ п/п 
Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

Серпень

2021р., 

тис.грн. 

Вересень 

2021р. ., 

тис.грн. 

Жовтень 

2021р. ., 

тис.грн. 

Листопад 

2021р. ., 

тис.грн. 

Разом,  

(тис.грн без 

ПДВ). 

 

1. Контейнер для збирання ТПВ 1640 1640 1640 1640 6 560,0 

2. Сміттєвоз на базі МАЗ  1002,25 521,0 521,0 2044,25 

 Сміттєвоз на базі МАЗ   1039,47 1039,47 2078,94 

 Разом тис. грн (без ПДВ) 1640 2642,25 3200,47 3200,47 10 683,19 

 

Генеральний директор, т.в.о. директора 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя»                                                                                Бурчак І.В. 
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Додаток № 4  до документу 

«Інвестиційна програма 

поводження з побутовими 

відходами ТОВ  «ВЕЛЬТУМ - 

Запоріжжя» 

 

Графік реалізації капітальних інвестицій 

за послугою «Захоронення побутових відходів» 

 ТОВ " ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя "  

 

№ п/п 
Найменування об'єктів 

капіталовкладень 

квітень 

2021р., 

тис.грн. 

травень 

2021р. ., 

тис.грн. 

липень 

2021р. ., 

тис.грн. 

Серпень 

2021р. ., 

тис.грн. 

вересень

2021р. ., 

тис.грн. 

Листопад 

2021р. ., 

тис.грн. 

Грудень 

2021р. ., 

тис.грн. 

Разом, 

(тис.грн 

без ПДВ). 
 

1. Бульдозер   1 100,0   1050,0  2 150,0 

2 
Роботи з електропостачання полігону 

ТБВ-1 (по вул. Базовій 10в) 
405,0 133,33   116,67 125 150,0 930 

 Разом тис. грн (без ПДВ) 405,0 133,33 1 100,0  116,67 1175,0 150,0 3 080,0 

 

Генеральний директор, т.в.о. директора 

 ТОВ «ВЕЛЬТУМ - Запоріжжя»                                                                                Бурчак І.В. 


