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І КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Розглянуто законодавче регулювання орендних і концесійних відносин у сфері комунального водопостачання. Визначено 
базові істотні умови договорів оренди та концесії у комунальному водопостачанні. Висвітлено специфічні аспекти оренди та 
концесії об’єктів водопостачання, що знаходяться у комунальній власності.
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Рассмотрено законодательное регулирование арендных и концессионных отношений в сфере коммунального водоснабже-
ния. Определены базовые существенные условия договоров аренды и концессии в коммунальном водоснабжении. Освещены 
специфические аспекты аренды и концессии объектов водоснабжения, находящихся в коммунальной собственности.
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The article deals with the legislative regulation of lease and concession relations in municipal water supply. Basic essential terms of 
leases and concessions in the municipal water supply have been defined. Specific aspects of the lease and concession of water supply 
facilities which are in public ownership have been considered.
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Постановка проблеми. Одним із шляхів виконан-
ня Програми розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні та Державної цільової еконо-
мічної програми розвитку інвестиційної діяльності 
на 2011-2015 роки, задекларованих у цих законо-
давчих актах, є налагодження і розвиток державно-
приватного партнерства (ДПП). Особливо актуальне 
це завдання для інтенсивно деградуючої підгалузі 
комунального водопостачання (КВ), зважаючи на її 
надзвичайну соціальну значимість, а саме залеж-
ність здоров'я нації та тривалість життя населення 
від якості питної води.

Однак ряд об'єктивних і суб'єктивних чинників 
гальмують імплементацію в цю підгалузь інститутів 
ДПП, серед них – складність і багаторівневість укра-
їнського законодавства. За визнанням вітчизняних і 
зарубіжних експертів в області ДПП, надмірна кіль-
кість законодавчих і нормативних актів обумовлює 
складність практичного використання їх положень 
при укладанні угод про ДПП та є однією з причин їх 
низької якості.

Зважаючи на те, що на сьогоднішній день най-
більш поширеними формами ДПП у підгалузі КВ є 
орендні та концесійні відносини, варто виконати ана-
ліз відповідних законодавчих і нормативних актів із 
метою визначення положень, які доцільно викорис-
товувати в якості базових при укладанні договорів 
оренди та концесії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню ДПП у житлово-комунальному господарстві 
країни присвячена значна кількість наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних вчених. У них наводяться 
результати досліджень набутого досвіду, здійснюєть-
ся його порівняння з досвідом ДПП у відповідній сфе-
рі зарубіжних країн, надаються рекомендації щодо 
удосконалення налагодження співпраці з приватним 
сектором в рамках ДПП, виконується аналіз зако-
нодавчої бази з ДПП у цілому або положень норма-
тивно-правових актів для окремих підгалузей тощо. 
Серед них доцільно виділити роботи [1; 2], оскільки 
результати проведених у них досліджень покладені 

в основу запропонованих авторами проектів типових 
договорів концесії та оренди об'єктів централізовано-
го водо-, теплопостачання і водовідведення, що пере-
бувають у комунальній власності.

Однак у зазначених та інших публікаціях не вда-
лося виявити тих істотних умов, які потрібно при-
ймати за базові при укладанні кожної угоди орен-
ди та концесії у підгалузі КВ. Тому, зважаючи на 
надзвичайну громіздкість в Україні нормативно-пра-
вового забезпечення і, відповідно, складність його 
практичного використання при укладанні угод про 
ДПП у сфері КВ, доцільно виконати його детальний 
аналіз на предмет виокремлення тих положень, які 
складатимуть основу кожного договору оренди та 
концесії у підгалузі КВ.

Постановка завдання. На основі вищевикладено-
го можна сформулювати завдання дослідження, яке 
полягає у визначенні базових істотних умов догово-
рів оренди та концесії у підгалузі КВ, а також спе-
цифічних аспектів орендних і концесійних відносин 
у зазначеній підгалузі для позбавлення необхідності 
опрацювання значної кількості нормативно-право-
вих актів під час налагодження співпраці за цими 
договорами в рамках ДПП.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від-
носини оренди об'єктів у сфері КВ регулюються 
положеннями Закону України (ЗУ) «Про оренду 
державного та комунального майна» [3], ЗУ «Про 
особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у 
сферах теплопостачання, водопостачання та водовід-
ведення, що перебувають у комунальній власності» 
(далі – ЗУ «Про особливості…») [4], а також Госпо-
дарського кодексу України [5], Цивільного кодексу 
України [6] та іншими нормативно-правовими ак-
тами. Чимало положень у зазначених законодавчих 
актах повторюються, інші – взаємодоповнюються, 
окремі – наводяться з посиланнями на вимоги од-
ного чи декількох із перерахованих та інших нор-
мативно-правових документів. Наприклад, у ст. 1, 
п. 6 ЗУ «Про оренду державного та комунального 
майна» [3] говориться, що відносини оренди об'єктів 
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централізованого водопостачання, які перебувають 
у комунальній власності, регулюються зазначеним 
законом, однак із врахуванням особливостей, пе-
редбачених ЗУ «Про особливості…» [4], а в п. 6 § 5 
Господарського кодексу України [5] йдеться, що до 
відносин оренди повинні застосовуватись відповід-
ні положення Цивільного кодексу України, однак із 
урахуванням особливостей, передбачених Господар-
ським кодексом.

Користуватись на практиці побудованим таким 
чином нормативно-правовим забезпеченням досить 
складно. Тому доцільно виділити із нього ті осно-
вні положення, які можна було б приймати в якос-
ті базових при укладанні відповідних угод. Йдеться, 
насамперед, про істотні умови договорів оренди та 
концесії. Комплексний аналіз вищезазначених зако-
нодавчих актів, зокрема ст. 10 «Істотні умови дого-
вору оренди» ЗУ «Про оренду державного та кому-
нального майна» [3], ст. 8 «Умови договору оренди 
чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водо-
постачання та водовідведення» ЗУ «Про особливос-
ті…» [4], а також ст. 284 «Умови договору оренди» 
Господарського кодексу України [5] дозволяє сфор-
мулювати істотні умови оренди об’єктів водопоста-
чання, що перебувають у комунальній власності, які 
повинні складати основу кожної відповідної угоди:

- склад і вартість майна комунального водопос-
тачального підприємства (КВП) на момент передачі 
в оренду;

- термін, на який укладається договір оренди;
- величина орендної плати з урахуванням її ін-

дексації;
- порядок використання амортизаційних відраху-

вань;
- порядок та умови відновлення переданого в 

оренду майна КВП та його повернення; 
- порядок та умови списання (виведення з експлу-

атації) майна КВП в складі об'єкта оренди;
- обов'язки орендаря щодо страхування взятого в 

оренду об'єкта КВ;
- обов'язки сторін договору щодо забезпечення 

збереження переданого в оренду об'єкта КВ;
- обов'язки орендаря щодо надання послуг водо-

постачання у гарантованих обсягах і належної якості;
- максимальний розмір витрат енергоресурсів на 

одиницю виробленої продукції (послуг) та макси-
мально допустимі обсяги втрат і технологічних ви-
трат питної води на одиницю продукції (послуг);

- порядок здійснення власником КВП контролю 
за станом орендованого об'єкта;

- відповідальність сторін за безпеку експлуатації 
об'єкта.

Укладаючи договір про оренду основних фондів 
КВП, обов’язково потрібно враховувати специфічні 
аспекти, властиві для підгалузі КВ. Детальний ана-
ліз положень розділу ІІ ЗУ «Про особливості…» [4] 
дозволяє стверджувати, що базовими із них є наступ-
ні: 

- передана в оренду інфраструктура водопостачан-
ня залишається у власності територіальної громади; 

- доходи, одержані в результаті оренди майна 
КВП, належать орендареві;

- витрати, необхідні для підтримання інфраструк-
тури водопостачання в робочому стані (проведення 
технічних оглядів, обслуговування, ремонти тощо) 
здійснюються за рахунок орендаря; 

- ризик випадкового знищення або випадкового 
пошкодження основних фондів КВП несе власник, а 
їх страхування здійснюється орендарем на користь 
територіальної громади; 

- власник КВП (за згодою орендаря) може про-
водити поліпшення технічного стану інфраструктури 
КВ за власні кошти, при цьому основні фонди підля-
гають переоцінці, а орендна плата – пропорційному 
збільшенню; 

- проведення робіт із поліпшення технічного ста-
ну інфраструктури КВ за кошти орендаря не може 
служити підставою для перегляду розміру орендної 
плати.

Особливої уваги заслуговує позиція, що після за-
кінчення терміну угоди орендар зобов’язаний повер-
нути територіальній громаді майно КВП незалежно 
від суми нарахованих амортизаційних відрахувань. 
При цьому він має право залишити за собою проведе-
ні власним коштом поліпшення орендованого майна 
за умови, якщо їх можна відокремити від КВП, не 
завдаючи йому шкоди. Інші поліпшення, проведені 
за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у 
власності територіальної громади, однак їх вартість 
(крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без 
згоди власника КВП) підлягає компенсації оренда-
рю. Не підлягають залишенню за орендарем поліп-
шення, проведені ним за рахунок амортизаційних 
відрахувань, нарахованих на орендоване майно КВП, 
а також компенсація вартості таких поліпшень.

Актуальними залишаються також питання опти-
мальних термінів договорів оренди основних фон-
дів КВП та визнання вітчизняним законодавством 
орендних відносин формою ДПП. За ЗУ «Про осо-
бливості…», строк дії договору оренди об'єкта у 
сфері водопостачання, що перебуває у комунальній 
власності, не може бути менше 2 та більше 30 років 
[4, ст. 13 п. 1]. Експерти Фонду «Інститут економіки 
міста» зазначають, що тривалість договору оренди не 
повинна перевищувати 15 років [7, с. 26], фахівці 
Міжнародного центру соціально-економічних дослі-
джень «Леонтьевский центр» [8, с. 8-9] вважають, 
що договір оренди повинен укладатись на термін від 
8 до 15 років, за даними міжнародної Організації 
економічного співробітництва та розвитку – від 10 
до 12 років [9, с. 18], а окремі вітчизняні дослідники 
вважають, що тривалість оренди інфраструктурних 
об'єктів має становити 2-10 років [2, с. 12]. Тобто пи-
тання встановлення оптимальних термінів договорів 
оренди об’єктів КВ (особливо враховуючи нестабіль-
ність політичної ситуації в Україні) на сьогоднішній 
день залишається відкритим.

Характерно, що оренда не визнана прямо ЗУ 
«Про державно-приватне партнерство» [10] формою 
ДПП (тобто вона не значиться серед перерахованих 
у ст. 5 згаданого закону форм партнерства). Хоча 
цілком резонно її можна віднести до категорії «інші 
договори», оскільки більшості ознакам ДПП, перед-
бачених ст. 1 ЗУ «Про державно-приватне партнер-
ство» [10], а саме: довготривалість відносин (від 5 
до 50 років); передача приватному партнеру частини 
ризиків у процесі здійснення ДПП; забезпечення ви-
щих техніко-економічних показників ефективності 
діяльності підприємства, ніж у разі здійснення такої 
діяльності державним партнером без залучення при-
ватного партнера вона відповідає повністю, а ознаці 
«внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти 
партнерства із джерел, не заборонених законодав-
ством» – відповідає частково або епізодично.

Водночас із орендою у водогосподарській діяль-
ності на світовому рівні широко практикується укла-
дання концесійних угод. Поясненням цьому є те, що 
концесія вигідна всім сторонам партнерства. Для 
приватного сектора доцільність участі у таких про-
ектах обумовлюється, насамперед, довготривалими 
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термінами користування інфраструктурою водопос-
тачання (притому часто на пільгових умовах), висо-
кими гарантіями повернення інвестицій (адже ризик 
забезпечення мінімального рівня рентабельності ді-
яльності КВП залишається за муніципалітетом), а 
також можливістю отримання додаткових прибутків 
за рахунок інноваційної діяльності та зростання про-
дуктивності праці.

Інтерес муніципалітетів полягає, насамперед, у 
вирішенні частини соціально-економічних проблем 
місцевої громади; підвищенні ефективності виробни-
чої діяльності КВП; покращенні якості послуг водо-
постачання; можливості вирішення стратегічних за-
вдань КВП за рахунок інвестиційних надходжень; 
одержанні концесійних платежів; зростанні кваліфі-
кації місцевого персоналу; можливості запозичення 
передового досвіду приватного партнера, викорис-
танні інновацій та екологічно безпечних технологіч-
них процесів.

Нормативно-правове забезпечення концесійних 
відносин в Україні (як і орендних) також досить 
складне та багаторівневе. Основними законодавчими 
актами України, які регулюють концесії, є Господар-
ський кодекс України [5], ЗУ «Про концесії» [11] та 
ЗУ «Про особливості…» [4]. Визначені вище базові 
істотні умови для договорів оренди потрібно вико-
ристовувати також у випадку укладання у сфері КВ 
концесійних угод. Однак детальний аналіз ст. 8 ЗУ 
«Про особливості…» [4]) показує, що вони повинні 
бути доповнені наступними додатковими позиціями:

- умови та порядок відшкодування концесіонеру 
невідшкодованої протягом дії договору концесії вар-
тості новостворених за рахунок концесіонера об’єктів 
інфраструктури КВ та проведених її поліпшень;

- обсяги інвестицій концесіонера у КВП;
- обсяги робіт, які повинні бути профінансова-

ні (виконані) концесіонером та/або перелік об’єктів 
інфраструктури водопостачання, які повинні бути 
ним створені;

- перелік видів майна, яке вимушений придбати 
концесіонер для забезпечення виконання концесій-
ного договору й яке перейде у власність територіаль-
ної громади після закінчення проекту;

- умови придбання зазначеного вище майна та по-
рядок його передачі власнику КВП;

- порядок внесення змін у договір та умови його 
розірвання.

При цьому варто зважати, що для концесії 
об'єктів у сферах водопостачання, водовідведення 
та теплопостачання, що перебувають у комунальній 
власності, властивий ряд специфічних аспектів. Де-
тальний аналіз статей 15 і 16 ЗУ «Про особливос-
ті…» [4]) дозволяє визначити основні з них для інф-
раструктури КВ:

- обсяг послуг водопостачання та їх якість пови-
нні відповідати показникам, зазначеним у концесій-
ному договорі;

- концесіонер не має права без згоди власника по-
вністю або частково передавати третім особам майно-
ві права на об’єкти інфраструктури КВ;

- жодна із сторін договору не може самостійно 
(без дозволу партнера) залучати третіх осіб до ство-
рення об’єктів КВ чи управління його інфраструкту-
рою, якщо концесійним договором передбачено ви-
ключне право концесіонера на виконання зазначених 
функцій;

- підтримування інфраструктури КВ в належному 
стані (проведення технічного огляду, обслуговуван-
ня, ремонту тощо) здійснюються за кошти концесіо-
нера та включаються до складу його витрат;

- витрати, пов’язані з поліпшенням наданого в 
концесію об’єкта КВ (модернізація, модифікація, до-
будова, дообладнання, реконструкція тощо), спрямо-
вані на збільшення майбутніх економічних вигод, 
первинно очікуваних від його використання, здій-
снюються за рахунок амортизаційних відрахувань та 
інших джерел, передбачених умовами договору; вони 
відображаються як капітальні інвестиції, що вклю-
чаються у вартість наданого в концесію об’єкта;

- право власності на наданий у концесію об’єкт 
КВП, навіть якщо він поліпшений (реконструйо-
ваний, технічно переоснащений) концесіонером, а 
також майно, придбане концесіонером за рахунок 
амортизаційних відрахувань, зберігається у від-
повідної територіальної громади; при цьому у разі 
припинення концесійного договору власник КВП не 
відшкодовує концесіонеру вартість створених (збу-
дованих) об’єктів і/або проведених поліпшень інф-
раструктури, проведених концесіонером за рахунок 
амортизаційних відрахувань на основні фонди;

- у разі припинення концесійного договору до 
закінчення терміну його дії через невиконання 
власником КВП своїх зобов’язань або з інших під-
став, не залежних від концесіонера, концесієдавець 
зобов’язаний відшкодувати йому вартість створених 
(збудованих) за його рахунок об’єктів інфраструкту-
ри КВ і/або проведених її поліпшень;

- у разі припинення концесійного договору до за-
кінчення терміну його дії через невиконання конце-
сіонером взятих на себе зобов’язань відшкодування 
йому вартості створених за його рахунок об’єктів 
КВ та проведених за його рахунок поліпшень інфра-
структури КВ визначаються угодою.

Актуальним на сьогоднішній день залишаєть-
ся також питання оптимальних термінів концесій-
них угод у сфері КВ. Згідно ЗУ «Про особливості…»  
[4, ст. 17], строк дії договору концесії об'єкта у сфері 
водопостачання не може бути менше трьох та більше 
п'ятдесяти років, при цьому об'єкти централізовано-
го водопостачання, які надають відповідні послуги 
ста і більше тисячам фізичних осіб, повинні нада-
ватися в концесію на термін не менше десяти років. 
За даними Організації економічного співробітництва 
та розвитку середня тривалість концесійних угод у 
секторі водопостачання на світовому рівні становить  
25-30 років [12, с. 21; 9, с. 19]. Думки вітчизняних на-
уковців із цього питання суттєво відрізняються. На-
приклад, К. Павлюк та О. Павлюк вважають, що кон-
цесійні угоди повинні укладатись на 40-50 років [13], 
П. Шилепницький – на 20-60 років [14, с. 47],  
О. Димченко – на 15-30 років [15, с. 100].

Тобто єдиної думки щодо оптимальних термінів 
концесійних угод у сфері вітчизняного КВ не існує. 
Очевидно, що вони залежать від значної кількості 
чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру, 
насамперед – політичного стану в державі та не за-
декларованих в програмних документах, а реальних 
напрямів її економічного та соціального розвитку. 
При цьому всьому варто відмітити, що українським 
законодавством (а саме ЗУ «Про державно-приват-
не партнерство»), концесії визнані формою ДПП 
[10, ст. 5].

Висновки з проведеного дослідження. Викорис-
тання на практиці визначених у статті базових іс-
тотних умов і специфічних аспектів договорів орен-
ди та концесії у підгалузі КВ істотно полегшить 
укладання відповідних угод за рахунок позбавлен-
ня необхідності опрацювання значної кількості нор-
мативно-правових актів. Подальші перспективи на-
укових досліджень у даному напрямку полягають 
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у дослідженні законодавчого регулювання інших 
форм співпраці з приватним сектором у підгалузі 
КВ та формулюванні базових істотних умов і специ-
фічних аспектів відповідних договорів з метою по-
легшення їх укладання.
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