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Іван ЗЄВАКОВ
Старший юрист ЮФ «Антіка»

31 жовтня 2010 року 
набрав чинності Закон Укра-
їни «Про державно-приватне 
партнерство», який за заду-
мом його творців має встано-
вити основні засади та прин-
ципи співробітництва між 
органами державної влади 
та місцевого самоврядування 
України і приватними інвес-
торами.

Зрозуміло, що основним 
інтересом держави, що його 
покликане задовольнити 
державно-приватне парт-
нерство, є залучення приват-
них коштів та, у певній час-
тині, передача приватним 
партнерам прав та обов’язків 
з управління об’єктами дер-
жавної та комунальної влас-
ності, управління якими з 
боку уповноважених орга-
нів державної та комунальної 
влади виявилось неефектив-
ним. Стаття 1 Закону Укра-
їни «Про державно-приватне 
партнерство» прямо вста-
новлює, що однією з ознак 
державно-приватного парт-
нерства є забезпечення 
вищих техніко-економічних 
показників ефективності 
діяльності, ніж у разі здій-
снення такої діяльності дер-
жавним партнером без залу-
чення приватного партнера.

Разом з тим, прак-
тична реалізація державно-
приватного партнерства сти-
кається сьогодні і, очевидно, 
стикатиметься у найближ-
чому майбутньому з вели-
кою кількістю проблем, що у 
першу чергу пов’язані з від-
сутністю дієвих гарантій для 
інвесторів та взаємною супер-
ечністю передбачених зако-
нодавством процедур взає-
модії держави та приватних 
підприємців. Яскравим при-
кладом у цьому питанні є 
сфера житлово-комунальних 
послуг, про необхідність залу-
чення до якої приватного 
капіталу говориться вже дуже 
давно і нагальна необхід-
ність модернізації якої зрозу-
міла всім. Серед інших видів 
житлово-комунальних послуг 
велике значення мають 
послуги з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення.

На сьогоднішній день в 
Україні силами органів місце-
вого самоврядування прово-
диться певна робота із залу-
чення приватних підприємців 

до процесу модернізації та 
реконструкції існуючих тру-
бопровідних мереж та облад-
нання, будівництва нових 
мереж, закупівлі сучасного 
обладнання тощо. Як показує 
практика, найбільш ефектив-
ною та розповсюдженою фор-
мою співпраці місцевих рад 
та приватних підприємців є 
передача майнових комплек-
сів відповідних комунальних 
підприємств (водоканалів) в 
концесію.

Закон України «Про 
концесії» визначає поря-
док визначення об’єктів, які 
мають передаватись у кон-
цесію, порядок проведення 
концесійних конкурсів, укла-
дення концесійних договорів 
тощо. Постановою КМ Укра-
їни від 12.04.2010 року № 642 
було затверджено Положення 
про проведення концесійного 
конкурсу та укладення конце-
сійних договорів на об’єкти 
права державної і комуналь-
ної власності, які надаються у 
концесію.

У цілому концесійні кон-
курси в Україні проводяться, 
переможців визначають та 
укладають з ними концесійні 
договори. Проте є ряд обста-
вин, які не дають можли-
вості визнати практику, яка 
склалась у цій сфері, цілком 
успішною. Однією з таких 
обставин є питання форму-
вання та затвердження тари-
фів на житлово-комунальні 
послуги, зокрема централі-
зоване водопостачання та 
водовідведення. Саме вста-
новлення економічно обґрун-
тованих тарифів на житлово-
комунальні послуги, які 
мають враховувати і певну 
частину прибутку виробника 
послуг, є необхідною умовою 
економічної ефективності 
діяльності підприємства-
виробника, а відтак, факто-
ром надзвичайної ваги для 
інвестора, який вирішува-
тиме вступати чи ні у парт-
нерські відносини з державою 
у сфері ЖКХ. Ціни/тарифи на 
житлово-комунальні послуги 
з водопостачання та водо-
відведення належать до дер-
жавних фіксованих та регу-
льованих цін і тарифів. До 
недавнього часу їх розмір 
затверджувався органами 
місцевого самоврядування. 
Відтак умови договорів кон-
цесії, які укладались з орга-
нами місцевого самовря-
дування зазвичай містили 
зобов’язання останніх затвер-
дити економічно обґрунто-
вані тарифи на комунальні 

послуги. У свою чергу такі 
положення надавали в цьому 
відношенні концесіонерам 
додаткові важелі впливу на 
концесієдавців, оскільки, на 
жаль, в Україні затвердження 
тарифів на комунальні 
послуги часто залежить не від 
економічного обґрунтування, 
а від політичної доціль-
ності. При цьому приватні 
підприємці-концесіонери 
зазнають збитків та втрача-
ють зацікавленість у продо-
вженні інвестування у розви-
ток об’єкту концесії.

Разом з тим, 09.07.2010 р. 
був прийнятий та з 
22.07.2010 р. набув чинності 
Закон України «Про Націо-
нальну комісію регулювання 
ринку комунальних послуг», 
яким запроваджено відпо-
відну комісію, до компетенції 
якої серед іншого віднесено 
ліцензування господарської 
діяльності з централізованого 
водопостачання та водовід-
ведення в обсягах, що пере-
вищують рівень, який вста-
новлюється умовами та 
правилами провадження гос-
подарської діяльності (ліцен-
зійними умовами); роз-
роблення і затвердження 
ліцензійних умов і порядку 
контролю за їх дотриманням; 
розроблення порядків (мето-
дик) формування тарифів 
на комунальні послуги для 
суб’єктів природних монопо-
лій та суб’єктів господарю-
вання на суміжних ринках, 
ліцензування діяльності яких 
здійснюється Національ-
ною комісією регулювання 
ринку комунальних послуг 
України; встановлення тари-
фів на комунальні послуги 
суб’єктам природних моно-
полій та суб’єктам господарю-
вання на суміжних ринках, 
ліцензування діяльності яких 
здійснюється Національною 
комісією регулювання ринку 
комунальних послуг України 
тощо.

Згідно з перехідними 
положеннями зазначеного 
закону формування Націо-
нальної комісії регулювання 
ринку комунальних послуг 
України, її апарату та тери-
торіальних органів має бути 
завершено до 1 січня 2011 
року. Національна комісія 
регулювання електроенерге-
тики України виконує функ-
ції державного регулювання 
у сфері теплопостачання, 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
до закінчення процесу фор-
мування Національної комі-

сії регулювання ринку кому-
нальних послуг України.

Також Законом Укра-
їни «Про Національну комі-
сію регулювання ринку кому-
нальних послуг» були внесені 
відповідні зміни до інших 
законів, зокрема до Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закону 
України «Про житлово-
комунальні послуги», Закону 
України «Про питну воду та 
питне водопостачання» та 
інші. Згідно зі ст. 31 Закону 
України «Про житлово-
комунальні послуги» вико-
навці/виробники здійсню-
ють розрахунки економічно 
обґрунтованих витрат на вироб-
ництво (надання) житлово-
комунальних послуг і 
подають їх органам, уповно-
важеним здійснювати вста-
новлення тарифів.

Органи місцевого само-
врядування встановлю-
ють тарифи на житлово-
комунальні послуги у розмірі 
не нижче економічно обґрун-
тованих витрат на їх вироб-
ництво.

При встановленні цін/
тарифів на послуги, які виро-
бляються суб’єктами природ-
них монополій, регулювання 
діяльності яких здійснюється 
Національною комісією регу-
лювання ринку комунальних 
послуг України та Національ-
ною комісією регулювання 
електроенергетики України 
відповідно до законодавства, 
повноваження органів місце-
вого самоврядування поши-
рюються виключно на тариф 
(складову тарифу), який (яка) 
не підлягає встановленню 
Національною комісією регу-
лювання ринку комунальних 
послуг України.

Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про природні моно-
полії» природна монополія – 
стан товарного ринку, при 
якому задоволення попиту 
на цьому ринку є більш 
ефективним за умови від-
сутності конкуренції вна-
слідок технологічних осо-
бливостей виробництва (у 
зв’язку з істотним зменшен-
ням витрат виробництва на 
одиницю товару в міру збіль-
шення обсягів виробництва), 
а товари (послуги), що виро-
бляються суб’єктами природ-
них монополій, не можуть 
бути замінені у споживанні 
іншими товарами (послу-
гами), у зв’язку з чим попит 
на цьому товарному ринку 
менше залежить від зміни 
цін на ці товари (послуги), 
ніж попит на інші товари 
(послуги) (далі – товари).

Суміжний ринок – товар-
ний ринок, що не перебуває 
у стані природної монопо-
лії, для суб’єктів якого реалі-
зація вироблених товарів або 
використання товарів інших 
суб’єктів господарювання 
неможливе без безпосеред-
нього використання товарів, 
що виробляються (реалізу-

ються) суб’єктами природних 
монополій. Враховуючи спе-
цифіку надання послуг з цен-
тралізованого водопоста-
чання та водовідведення, 
вбачається обґрунтованим 
висновок, що підприємства, 
які надають такі послуги, 
підпадають під визначення 
суб’єктів природних монопо-
лій.

Згідно зі ст. 11 Закону 
України «Про питну воду та 
питне водопостачання» Наці-
ональна комісія регулювання 
ринку комунальних послуг 
України є органом держав-
ного регулювання діяльності 
суб’єктів природних моно-
полій та суб’єктів господа-
рювання на суміжних до них 
ринках у сфері централізо-
ваного водопостачання та 
водовідведення відповідно 
до Закону України «Про при-
родні монополії».

При цьому відповідно до 
ст. 12, 13 Закону України «Про 
питну воду та питне водопос-
тачання» до повноважень 
Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастополь-
ської міських державних адмі-
ністрацій у сфері питної води 
та питного водопостачання 
належить ліцензування гос-
подарської діяльності з цен-
тралізованого водопоста-
чання та водовідведення, 
обсяги якої встановлюються 
ліцензійними умовами, а до 
повноважень органів місце-
вого самоврядування у сфері 
питної води та питного водо-
постачання належить вста-
новлення тарифів на послуги 
централізованого водопоста-
чання і водовідведення (крім 
тарифів на ці послуги, які 
встановлюються Національ-
ною комісією регулювання 
ринку комунальних послуг 
України).

Відповідно до п. 1.4 Ліцен-
зійних умов провадження 
господарської діяльності з 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення, 
затверджених наказом Дер-
жавного комітету України 
з питань регуляторної полі-
тики та підприємництва та 
Державного комітету будів-
ництва, архітектури та жит-
лової політики України від 
14 лютого 2001 р. № 35/34, 
Мінжитлокомунгосп (наразі 
його місце посіла Комісія) 
здійснює ліцензування діяль-
ності суб’єктів господарю-
вання, що надають (мають 
намір надавати) послуги з 
централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
не менше ніж ста тисячам 
фізичних осіб, або системи 
централізованого водопос-

тачання та водовідведення 
яких розташовані на терито-
рії двох або більше областей, 
а також спільних підприємств 
та підприємств з іноземними 
інвестиціями. Рада міні-
стрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські дер-
жавні адміністрації здійсню-
ють ліцензування діяльності 
з централізованого водопос-
тачання та водовідведення 
суб’єктів господарювання, 
що провадять її у межах від-
повідних адміністративно-
територіальних одиниць.

Виходячи з наведеного, 
з моменту набрання чин-
ності Законом України «Про 
Національну комісію регу-
лювання ринку комуналь-
них послуг України» розподіл 
повноважень у сфері вста-
новлення тарифів на центра-
лізоване водопостачання на 
водовідведення між органами 
державної влади та орга-
нами місцевого самовряду-
вання виглядає як наведено 
у Таблиці. Вказаний у Таблиці 
розподіл підтверджується 
також листом Національної 
комісії регулювання електро-
енергетики № 5881/23/17-10 
від 17.09.2010 року.

Таким чином, на сьо-
годні у більшості випадків 
органи місцевого самовря-
дування позбавлено повно-
важень щодо встановлення 
тарифів на послуги з центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення. Відтак, вони 
не можуть нести та не нести-
муть жодних зобов’язань 
щодо встановлення тарифів 
на економічно обґрунтова-
ному рівні. Приватні інвес-
тори ж опинились у ситуації 
ще більшої невизначеності 
щодо перспектив партнер-
ства з державою у сфері 
комунальних послуг. Адже 
встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів на 
комунальні послуги, зокрема 
на послуги з водопостачання 
єдиним державним органом, 
який об’єктивно менше заці-
кавлений у вирішенні міс-
цевих проблем ніж органи 
місцевого самоврядування, 
скоріш за все буде нелегкою 
та повільною процедурою з 
малопрогнозованими резуль-
татами. Більше того, оскільки 
законодавство України не 
передбачає участі у дого-
ворі концесії будь-яких інших 
органів державної влади 
окрім тих, які можуть бути 
концесієдавцем у відповід-
ності до законодавства, вста-
новлення економічно обґрун-
тованих тарифів вилучене зі 
сфери відносин між концесіо-
нером і концесієдавцем.

ДПП у сфері надання комунальних послуг
Проблеми реалізації
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САМОВРЯДУВАННЯ

Централізоване 
водопостачання 
та водовідведення

Суб'єктам господарювання, що надають 
послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення не менше ніж ста тисячам фізичних 
осіб або системи централізованого водопостачання 
та водовідведення яких розташовані на території 
двох або більше областей, а також спільних 
підприємств та підприємств з іноземними 
інвестиціями, грн/м3

Суб'єктам господарювання, 
що надають послуги з 
централізованого водопостачання 
та водовідведення у межах 
відповідних адміністративно-
територіальних одиниць, грн/м3

Прийняття Закону «Про 
національну комісію регу-
лювання ринку кому-
нальних послуг» (далі – 
Закон) ще раз свідчить 
про тенденцію сьогод-
нішнього керівництва 
країни до переміщення 
влади у центр. Незважа-
ючи на обіцянки надання 
якомога більше повно-
важень на місця і, таким 
чином зміни самої філо-
софії управління нашою 
державою, коаліція вко-
тре показує, що усі клю-
чові питання буде вирішу-

вати саме вона і виключно вона.
Даний Закон і справді значно скоротив повно-

важення органів місцевого самоврядування у 
сфері встановлення тарифів на водопостачання 
та водовідведення. Відповідно до згаданого авто-
ром Листа Національної комісії регулювання 

електроенергетики України № 5881/23/17-10 
від 17.09.2010 р. Національна комісія регулю-
вання ринку комунальних послуг (далі – Комісія) 
встановлюватиме тарифи тим суб’єктам госпо-
дарювання, яким остання (до прийняття Закону 
Міністерство з питань житлово-комунального гос-
подарства) видала відповідні ліцензії, кількість 
яких безперечно є та буде значною через визна-
чене коло суб’єктів, що підлягає такому ліцензу-
ванню. І лише решта підприємців зможуть безпо-
середньо співпрацювати з органами місцевого 
самоврядування.

Загалом можна стверджувати, що, з однієї 
сторони, встановлення єдиних тарифів на водо-
постачання є кроком правильним, адже це забез-
печить уніфікованість вартості цього виду кому-
нальних послуг у всіх великих містах. З іншої 
сторони, ми не знаємо, який буде рівень таких 
тарифів. До того ж принципи роботи у кожному 
водоканалі безсумнівно є різними, а тому вста-
новлення таких тарифів у певній мірі буде кроком 
неправильним щодо деяких комунальних підпри-
ємств.
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