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           1.Інвестиційна картка підприємства до інвестиційної програми на 

                                                          2021 – 2022 роки 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Конотопське підприємство «Флора» 

________________________________________________________________ 
                                                                    (наіменування) 

1.1 Загальна інформація про підприємство 

Назва підприємства 
Товариство з обмеженою відповідальністю Конотопське 

підприємство «Флора» 

Рік заснування 1998 рік 

Форма власності Приватна власність 

Місце знаходження : 

Юридична адреса 

Поштова адреса 

                                                                                                        

41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська,114 

41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська,114 

Код ЄДРПОУ 21109497 

Прізвище, імя, по батькові 

керівника, посада 

Директор - Яременко Володимир Романович 

Тел., факс, Е- mail Тел./факс (05447)-2-50-70, florakonotop@gmail.com 

Право на користуванням 

полігоном ТПВ 

Згідно Рішення 2 сесії 08 скликання Попівської сільської 

ради від 18.12.2020р. «Про поновлення договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності ТОВ Конотопське 

підприємство «Флора» на території Попівської сільської 

ради», додаткова угода від 28,12,2020р. до договору оренди 

землі від 10 січня 2003року №1. 

Повна планова собівартість 

послуг, тис.грн       

3279,93      збирання    660,19 

                    Захоронення    2619,74 

Обсяг збирання і захоронення 

відходів (близько) , тис.куб. 

метрів 

139,51        захоронення 

В т. ч.          збирання    81,04      

Повна планова собівартість 

грн. за 1 куб. метр 

                    Збирання- 8,15 

                    Захоронення- 18,79 

 

 

Директор ТОВ  КП «Флора»                                                                     В.Р.Яременк 



 

 

 

 

 

1.2.Загальна інформація про інвестиційну програму 

Цілі програми 

Оновлення рухомого складу парку (бульдозер), який 

задіяний для забезпечення всіх технологічних 

процесів по прийомці, складуванню, ущільненню та 

захороненню побутових відходів з подальшою 

пошаровою ізоляцією відходів шаром грунту на 

полігоні ТПВ, розробка проектної документації про 

уточнення обсягів потужності полігону на 2021-

2022р. 

Строк реалізації інвестиційної 

програми 

2021-2022 роки 

На якому етапі реалізації 

заходів, визначених в 

інвестиційній програмі , 

знаходиться підприємство  

Вивчення ринку продавців спецтехніки, асортименти 

техніки та її параметрів. 

Головні етапи реалізації 

інвестиційної програми 

1. Відбір спецтехніки, їх року випуску для закупки. 

2. Закупівля спецтехніки та їх доставка на 

підприємство. 

3. Акумулювання коштів. 

Можливі значні ризики Зростання собівартості і, як наслідок, зменшення 

розміру очікуваного розміру прибутку, зростання 

відсотку не платежів, що теж має ризик недотримання 

очікуваного прибутку. 

  

 

 

 

 

 

Директор ТОВ  КП «Флора»                                                                     В.Р.Яременко 



 

  

 

 

 

 

1.3.Відомості про інвестиції за програмою 

 2021-2022 

Загальний обсяг інвестицій, 

(тис.грн.)  в т.ч. 
344,369 

власні кошти 344,369 

 

позичкові 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.) 

244,369 

Розробка проектної документації про 

уточнення обсягів потужності 

полігону на 2021-2022р. ( тис.грн.) 

100,000 

Інші заходи ( тис. грн.) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ТОВ  КП «Флора»                                                                     В.Р.Яременк 

 



 

 

                                                  2.Пояснювальна записка 

1.1. Ця Інвестиційна програма ТОВ КП «Флора»» (інвестиційна складова) на 2021-2022 

роки (далі - «Програма») розроблена відповідно до статті 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 24 червня 2004 року №1875-ІV та передбачає перелік заходів, 

строки та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел 

фінансування. 1.2. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування 

та спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат ТОВ КП «Флора» на 

придбання спеціальної техніки та розробку проекту (коригування проекту полігону ТПВ) 

для надання послуг з захоронення побутових відходів (інвестиційної складової).                                               

 

2.1.Характеристика ТОВ  КП  «Флора»   

ТОВ КП «Флора» засновано в 1998 році.  

За статутом підприємство є багатопрофільним та надає послуги по санітарному 

очищенню міста, обслуговування міських контейнерних майданчиків, збирання та 

захороненню твердих побутових відходів, надання інших видів послуг бюджетним 

установам, підприємствам, організаціям різних- форм власності та населенню міської 

територіальної громади. 

Одним із видів діяльності підприємства є  захоронення твердих побутових відходів. 

Для виконання даних послуг використовується спеціальна техніка: бульдозери, грейдери. 

Також експлуатується полігон ТВП, який потребує значних вкладень для забезпечення на 

належному рівні заходів екологічної безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Рорахунок суми інвестицій ТОВ Конотопське підприємство «Флора» 

Розрахунок вартості інвестицій на придбання спецтехніки: 

За технічними параметрами, потужністю, економічністю у використання ПММ для 

експлуатаційних заходів, що проводяться на полігоні ТПВ згідно загальнодержавних 

правил та стандартів, а також робіт, передбачених проектом, договором оренди земельної 

ділянки під полігон ТПВ – підходить бульдозер на гусеничному ходу марки Т-130 

Потужність 140-160 л/с 

Витрати ПММ 244,3 г/к Вт*ч 

Вартість спецтехніки такої марки на первинному ринку становить 1,8 мл.-2,2 мл 

                                                          На вторинному ринку180,0тис. -350,0тис. 

 

Вартість спецтехніки на вторинному ринку в середньому коштує  220000,00 грн. 

Доставка техніки до підприємства м. Конотоп -24369,00грн. 

 

Крім того витрати на розробку проектної документації про уточнення обсягів потужності 

полігону на 2021-2022р (згідно рекомендації екологічної служби) 100000,00грн. 

 

Загальна сума інвестиції на придбання спецтехніки та розробку документів складає -

344369,00грн. 

 



2.3. Розрахунок річного прибутку для здійснення капітальних вкладень 

Показники Обсяг 

м.куб. 

Собіва

ртість    

1 м3  

Обгрунтована 

собівартість 

Тариф Дохід за 

рік по 

тарифу 

Дохід за 

рік без 

ПДВ 

Захоронення       

Населення 123985 18,79 2328289,49 24,24 3003493,44 2502911,20 

В т.ч. збирання 81037,98      

       

Бюджетні 

споживачі 

5320 18,79 99900,14 27,85 148052,00 123376,67 

Інші споживачі 10200 18,79 191548,14 30,43 310308,00 258590,00 

Разом 139505  2619737,77  3461853,44 2884877,87 

Збирання       

Населення  8,15 660187,69 10,63 861148,82 717624,02 

Всього   3279925,46  4323002,26 3602501,89 

       

Прибуток за рік 

до 

оподаткування 

     322576,43 

Податок на 

прибуток 18% 
     58063,76 

Чистий 

прибуток 
     264512,67 

 

    Відповідно до планового розрахунку тарифу на вивезення побутових відходів 

визначено плановий прибуток підприємства, який в подальшому передбачено 

використовувати як інвестиції на покращення якості надання послуг зі збирання та 

захоронення відходів.                           

    Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після сплати податку на 

прибуток), який планується почати здійснювати з травня 2021 року . 

2.4. Розрахунок строку виконання плану інвестицій 

Річний прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на 

прибуток    264512,67   грн. (без ПДВ) 

Річна сума амортизації     79856,52     грн. (без ПДВ) 

Середньомісячна сума інвестицій                     344369,19 грн./12 міс.= 28697,43грн. 

Строк виконання інвестиційної програми: 

344369,19грн./28697,43 грн.= 12 міс. 

2021 рік ( травень-грудень): 28697,43 * 8 міс.= 229579,44 грн. 

2022 рік (січень- квітень) : 28697,43 * 4 міс. = 114789,72 грн. 

Завершення акумулювання коштів – квітень 2022 року. 



Графік акумулювання коштів наведений у 3 розділі програми в Плані капітальних 

інвестицій. 

Зміна строків виконання інвестиційної програми можлива у випадку значних інфляційних 

процесів, що призведуть до зниження рівня прибутку та збільшення вартості бульдозера 

та їх доставки, та різке зростання курсу євро, що приведе до збільшення вартості 

інвестиції в цілому. 

* в залежності від розміру фактичного прибутку підприємства від надання послуг з 

захоронення ТПВ сума інвестицій може бути з коригована. Технічні параметри 

спецтехніки можуть бути також відкориговані в залежності від результатів виконання 

етапів програми та вивчення коньюктури ринку. 

    2.5.Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 

Інвестиційна програма виконана на підставі :  

   Постанови КМУ від  26 липня 2006 року  №1010   із змінами від 27.03.2019р. №318  

«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими  

Інвестиційна програма  ТОВ КП «Флора» спрямована на виконання якісних послуг з 

поводження з відходів та дозволить: 

- покращити санітарний та екологічний стан міста Конотоп; 

-  своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов’язання; 

- підвищити культуру надання послуг зі збирання та захоронення відходів. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

               Економіст                                                     Н.Несук 

 

 



                                       3. План капітальних інвестицій 

«Інвестиційна програма поводження з твердими побутовими відходами 

                              ТОВ Конотопське підприємство  «Флора» 

 

№п/п Найменування об’єктів 

капіталовкладень 

Кількісні показники Обсяг фінансування, тис. грн. 

(графік акумулювання коштів) 
разом В т.ч. по рокам разом В т.ч. по рокам 

2021 р. 2022 р. 2021 р. 2022 р. 

1. Проєкт  1.Оновлення рухомого складу (бульдозер)  
        
1.1. Придбання бульдозера 1  1    
1,2 Проектна документація 1 1     
1.3. Разом інвестицій, в тому 

числі: 
      

 Власні кошти, з них:    344,369 229,579 114,79 
- прибуток для 

здійснення 

капітальних 

вкладень 

(інвестиційна 

складова тарифу) 

   264,513 176,342 88,171 

- інші власні 

джерела 

(амортизація) 

   79,856 53,237 26,619 

 Залучені кошти       
 Бюджетні кошти, з них       
 -державний бюджет       
 -місцевий бюджет       
 Інші джерела       

 

 

 

 

Директор ТОВ  КП «Флора»                                                                     В.Р.Яременко 

 


