Інформація про намір ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» щодо зміни тарифів на послуги
з поводження з побутовими відходів
Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у місті Запоріжжя з 2020 року
було визначено ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя», в зв’язку з чим встановлено тариф на
послуги з поводження з побутовими відходами з розрахунку обсягів міста Запоріжжя. Як
єдиний виконавець послуг з вивезення побутових відходів ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя»
знаходиться під пильним поглядам всієї громади міста, тому повинно дотримуватись
чіткого та якісного надання послуг з поводження з побутовими відходами, відповідно до
діючого законодавства. ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» постійно звітує про роботу
підприємства, як на телебаченні, так і на власному сайті. В зв’язку із суттєвими змінами, які
відбулись в законодавстві України (Постанова КМ № 1018 від 28.10.2020) та в умовах роботи
нашого підприємства, а саме: зниження обсягів надання послуг, через введення військового
стану, значна зміна вартості паливо-мастильних матеріалів та інших матеріальних ресурсів,
значне ускладнення логістичних процесів, зміна ставок оподаткування. ТОВ «ВЕЛЬТУМЗапоріжжя» змушено переглянути тариф на послуги з поводження з побутовими відходами.
Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05.06.2018 за № 130 «Про затвердження Порядку
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з
обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» доводить до відома
споживачів послуг про розміри планових тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами.
1. Загальний розмір розрахунку тарифу на послуги з вивезення побутових відходів,
розроблений відповідно до обсягів надання послуг і економічно обґрунтованих планових
витрат підприємства на 2022 рік становить:
 вивезення твердих (далі за текстом ТПВ)– 148,36 грн./м³ ;
 вивезення великогабаритних (далі за текстом ВГПВ) – 234,58 грн./м³ ;
 вивезення ремонтних (далі за текстом РПВ) -394,49 грн./м³ ;
 вивезення рідких (далі за текстом Рідкі ПВ) – 177,60 грн./м³.
2. Загальний розмір розрахунку тарифу на послуги з захоронення побутових відходів,
розроблений відповідно до надання послуг і економічно обґрунтованих планових витрат
підприємства на 2022 рік становить 267,42 грн/ тонну для всіх споживачів послуг.
Структура тарифу за наданням послуг поводження з побутовими відходами за 1 м³ за
елементами витрат:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
№
з/п
1
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Структура
Матеріальні витрати (пальне,
запчастини)
Витрати на оплату праці
Відрахування на загальнообов'язкові
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Інші витрати ( в т.ч. на транспорт,
дотримання технології та охорону праці)
Собівартість
Прибуток (в т.ч. інвестиції)
Вартість з ПДВ
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запчастини)
Витрати на оплату праці
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Відрахування на загальнообов'язкові
державне соціальне страхування
Амортизація
Інші витрати ( в т.ч. на транспорт,
дотримання технології та охорону праці)
Собівартість
Прибуток (в т.ч. інвестиції)
Вартість з ПДВ
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грн./м³
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Структура тарифу за наданням послуг з захоронення побутових відходів за 1 тонну, за
елементами витрат:
№
Структура
Захоронення ПВ
з/п
Одиниці виміру
сума
1
Матеріальні витрати (пальне, запчастини)
грн/ тону
44,50
2
Витрати на оплату праці
грн/ тону
44,65
3
Відрахування на загальнообов'язкові державне соціальне
грн/ тону
9,82
страхування
4
Амортизація
грн/ тону
5,84
5
Інші витрати ( в т.ч. на транспорт, дотримання технології та
грн/ тону
118,04
охорону праці)
6
Екологічний податок
грн/ тону
49,5
Собівартість
грн/ тону
222,85
Прибуток (в т.ч. інвестиції)
грн/ тону
0
Вартість з ПДВ
грн/ тону
267,42

Послуги з вивезення ТПВ та захоронення побутових відходів надаються щоденно.
Послуги з вивезення ВГПВ та РПВ надаються за графіком, послуги з вивезення Рідких ПВ
надаються за замовленням. Підставою для надання послуг з поводження з побутовими
відходами є укладений договір.
Надані розрахунки відповідають вартості послуг поводження з побутовими
відходами для населення з розрахунку на одного мешканця міста з урахуванням норм та
щільності відходів встановлених органами ЗМР:
 для мешканців багатоповерхівок – 40,24 грн/місяць, замість 29,00 грн/місяць.
 для мешканців приватного сектору – 45,09 грн/місяць, замість 33,00 грн/місяць.
Обґрунтування змін тарифу з поводження з побутовими відходами:
Зміна тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами є вимушеною мірою.
На протязі тривалого часу ТОВ «ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» намагалося зберігати стабільність
та якість надання послуг не зважаючи на суттєві зміни вартості паливо-мастильних
матеріалів.
Основними факторами перегляду тарифу є:
 істотна зміна вартості палива – у понад 3 рази;
 значний рівень інфляції у 1 півріччі 2022 року, що призвів до суттєвих змін
вартості запчастин та їх постачання;
 зростання мінімальної заробітної плати на 8,5%;
 збільшення ставок екологічного податку на 10%.
Додатково надаємо інформацію щодо існуючих тарифів з вивезення відходів
Востаннє тарифи переглядалися у 2021 році та складали:
 вивезення ТПВ 100,16 грн/м3
 вивезення ВГПВ 197,32 грн/м3
 вивезення РПВ 564,37 грн/м3
 вивезення Рідкі ПВ 203,59 грн/м3
 захоронення відходів на ПТПВ-1 – 222,86 грн/тонну
З вересня 2021 року відбулись зміни в законодавчій базі України у сфері поводження
з побутовими відходами, а саме в постановах КМУ № 1010 «Про порядок формування
тарифів» та № 1070 «Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами»,

№ 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування», що
вплинуло на складові тарифу поводження з побутовими відходами.
Наразі витрати пов’язані з обслуговуванням абонентів за індивідуальними
договорами не входять до складу тарифу на послуги поводження з побутовими відходами.
Відповідно до постанови КМУ № 808 «Про встановлення граничного розміру плати
за абонентське обслуговування» від 21.09.2019р. (зі змінами та доповненнями) ТОВ
«ВЕЛЬТУМ-Запоріжжя» виконало розрахунок абонентської плати за послугу поводження з
побутовими відходами.
До складу абонентської плати включено витрати пов’язані з обслуговуванням
абонентів за індивідуальними договорами, а саме: заробітна плата та нарахування
абонентського відділу, витрати пов’язані з друком та доставкою рахунків, витрати з
обслуговування програмного забезпечення щодо нарахування за особовими рахунками.
Розмір абонентської плати за послугу поводження з побутовими відходами
встановлено у розмірі 2,1 грн. Абонентська плата встановлена в розрахунку на один
особовий рахунок. Тобто, кількість зареєстрованих осіб за особовим рахунком не впливає
на розмір абонентської плати.
Пропозиції та зауваження просимо надавати протягом 7 днів з моменту опублікування
інформації: - на електронну адресу office@weltum.com., за телефоном 228-55-25 (гаряча
лінія) або за адресою: 69068 м. Запоріжжя вул. Іванова,99

