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I. EXECUTIVE SUMMARY 
 
AMDI signed Cooperative Agreement with USAID on July 9, 2012 for implementation of the 
SWaSAD Project.  During Mobilization Period from July 9, 2012 to September 30, 2012, AMDI 
accomplished following activities:  
 

 AMDI conducted sessions with local consultants and partners and introduced AMDI, the 
Project Team and SWaSAD’s objectives.  

 SWaSAD signed MOCs with the ARC Ministry of Agrarian Policy and Food and Saky, 
Razdolnensky and Pervomaisky Rayon Administrations as beneficiaries.  These MOCs are 
accompanied by letters of support and approved procurement plans (See SWaSAD 
Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

 SWaSAD Team prepared SOW for conducting assessment for PPP organization and SOW 
for assessment of water situation in rural areas of ARC.  Two organizations have been 
selected as subcontractors for conducting of these assessments in result of tender provided 
by AMDI (See SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

 The Project Team conducted a General review of the operation areas and developed 
evaluation criteria for bids selection in operation areas (See SWaSAD Mobilization Report 
from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

 The Project Team in cooperation with stakeholders prepared preliminary activities 
description for water improvements in Saky, Razdolnensky and Pervomaysky Rayons (See 
SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

 SWaSAD Project Page on AMDI Web –Site developed. 
 
AMDI started its activities during 1st Quarter (from October 1, 2012 to December 31, 2012), in the 
following directions: 
 

 SWaSAD Project registration (See Attachment 1) 
 AMDI Capacity building plan. (See Attachment 2) 
 Signature of MOC with the ARC Ministry of Economic Development and Trade.  This 

MOC is still under “consideration” at the ARC Ministry of Economic Development and 
Trade without any response and/or feedback.  Instead, the Project signed a MOC with the 
ARC Ministry of Agrarian Policy and Food and Saky, Razdolnensky and Pervomaisky 
Rayon Administrations as beneficiaries and recipients.  Based on these MOCs, SWaSAD 
Project is registered by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.  
Therefore, there is no need in the mentioned MOC for the Project further implementation 
and this activity is in the standby status. (See SWaSAD Mobilization Report from July 9, 
2012 to September 30, 2012 and Attachment 2 of this Report.) 

 The Project Communications Strategy and Action plan (See Attachment 3)  
 Final report on Analysis of Legal and Regulatory Framework and Options for Establishment 

of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs (See Attachment 4) 
 Final report on Research of Problems and Perspectives of Crimean Rural Areas Water 

Supply (See Attachment 5). 
 Present findings of the final reports on Analysis of Legal and Regulatory Framework and 

Options for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply and Research of Problems 
and Perspectives of Crimean Rural Areas Water Supply.  (Attachments 6 and 7) 

 Establish selection commissions in operation areas (See Attachments 8, 9 and 10)  
 Select pilot projects in operation areas (See Attachments 11, 12, and 13). 
  Draft action plans for infrastructure development/improvements in selected pilots. Saky 

Rayon (See Attachment 14) 
 Draft action plans for infrastructure development/improvements in selected pilots.  

Pervomaisky Rayon (See Attachment 15) 
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 Draft action plans for infrastructure development/improvements in selected pilots. 
Razdolnensky Rayon (See Attachment 16) 

 Draft and segregate partners’ contributions in selected pilots (See Attachment 17)   
 Prepare documents ( Technical Conditions) needed for the development of technical projects 

on infrastructure improvements in selected pilots in Saky Rayon (See Attachment 18) 
 Select models of water management PPPs in Rayons (See Attachments 19, 20 and 21)  

 
II. LIST OF MAJOR ACTIONS FOR THE NEXT QUARTER (January 2013 – to 
March 2013 
 

 Hire Environment Specialist and Technical Supervisor 
 Complete the Environmental Review (ER) Checklist for each pilot project site and submit it 

to AOR and MEO 
 Prepare an Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) for each project site 

and submit them to AOR and MEO 
 Prepare an Environmental Assessment (EA), if applicable. 
 Develop tender documents for Technical Projects development 
 Select Technical Projects design company 
 Receive and finalize a Technical Project from the selected design company 
 Develop Tender Documents for Construction/Engineering Company Selection, based on 

selected and approved Technical Design Project 
 Get the construction project finalized and approved (prepare detailed technical design for 

pilot projects in Saky Rayon (Detailed Technical Design documentation) 
 Finalize money segregation in Saky Rayon. 
 Continue seminars and fine tuning of selected PPPs models. 
 Conduct preliminary technical assessment on situation with water supply in pilot 

communities, focused on technical options, including pre-feasibility study 
 
III. KEY MILESTONES AND MAJOR DELIVERABLES SUMMARY 
 
Objective 1. Enhance pilot communities potential for ramping up irrigated high-value crop 
production and yields increase 
 

 AMDI conducted sessions with local consultants and partners and introduced AMDI, the 
Project Team and SWaSAD’s objectives(See SWaSAD Mobilization Report from July 9, 
2012 to September 30, 2012) 

Timeline:  August, 2012  
 

 The Project Team conducted a General review of the operation areas (See SWaSAD 
Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

Timeline:  July - September, 2012  
 

 The Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in selected 
pilots  for Saky Rayon (See Attachment 14)    

Timeline:  December, 2012  
 

 The Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in selected 
pilots for Pervomaisky Rayon (See Attachment 15) 

Timeline:  December, 2012  
 

 The Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in selected 
pilots for Razdolnensky Rayon (See Attachment 16) 
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Timeline:  December, 2012  

 
 The Team conducted a round table “On Discussion of ARC Agrarian Sector Economic 

Strategy Development in 2013” (See Attachment 22) 
Timeline:  December, 2012  

 
Objective 2. Mobilize and establish community commitment and engagement in water 
resource management 
 

 SOW for conducting assessment for PPP organization and SOW for assessment of water 
situation in rural areas of ARC prepared.  Assessments interim reports received. (See 
SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

Timeline:  July - September, 2012  
 

 Final report on Analysis of Legal and Regulatory Framework and Options for Establishment 
of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs (See Attachment 4) 

Timeline:  October- December, 2012  
 

 Final report on Research of Problems and Perspectives of Crimean Rural Areas Water 
Supply (See Attachment 5). 

Timeline:  October- December, 2012  
 

 The Project drafted and segregated partners’ contributions in selected pilots (See 
Attachment 17)  

Timeline:  October- December, 2012  
 

Objective 3. Provide access to community-owned improved infrastructure 
 

 Evaluation criteria for bids selection in operation areas developed. 
 Short list for bids in Saky Rayon prepared. 
 Short list for bids in Razdolnensky Rayon prepared. 
 Short list for bids in Pervomaysky Rayon prepared. 

 (See SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 
Timeline:  July - September, 2012 

 
 The Project established selection commission in Saky Rayon operation area (See 

Attachment 8)  
Timeline:  October, 2012  

 
 The Project established selection commission in Pervomaisky Rayon operation area (See 

Attachment 9)  
Timeline:  October, 2012  

 
 The Project established selection commission in Razdolnensky Rayon operation areas (See 

Attachment 10)  
Timeline:  October, 2012  

 
 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short 

lists in Saky Rayon operation areas (See Attachments 11).  
Timeline:  December, 2012  

 
 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short 

lists in Pervomaisky Rayon operation areas (See Attachment12).  
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Timeline:  December, 2012  
 

 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short 
lists in Razdolnensky Rayon operation areas (See Attachment 13).  

Timeline:  December, 2012  
 

 The Project Team prepared documents (Technical Conditions) needed for the development 
of technical projects on infrastructure improvements in selected pilots for Saky rayon (See 
Attachment 18)  

Timeline:  December, 2012  
 
Objective 4. Create sustainable community ownership of stable water resource supply and 
management (water management cooperative as a member of private- public partnership 
(PPP)  
 

 Training on PPP in cooperation with P3DP Project conducted. (See SWaSAD Mobilization 
Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 

Timeline:  September, 2012  
 

 The Project Team started presentations of findings from the final reports on Analysis of 
Legal and Regulatory Framework and Options for Establishment of Crimean Rural Areas 
Water Supply and Research of Problems and Perspectives of Crimean Rural Areas Water 
Supply.  (See Attachments 6 and 7) 

Timeline:  October- December, 2012 
 

 The Project Team organized discussions and selection of a model for water resources 
management  in Saky Rayon (Attachment 19) 

Timeline: December, 2012 
 

 The Project Team organized discussions and selection of a model for water resources 
management  in Pervomaisky Rayon (Attachment 20) 

Timeline: December, 2012 
 

 The Project Team organized discussions and selection of a model for water resources 
management  in Razdolnensky Rayon (Attachment 21) 

Timeline: December, 2012 
 
IV. TASKS AND SUBTASKS 
 
TASK 1: Development of PPP models and regulatory framework for cooperative water 
supply in the rural and agriculture areas, July 2012 – January 2013. 
 
 
Sub-task 1.2 Recommendations and development of regulatory changes related to water 
tariffs system in rural areas of Crimea (September-December 2012) 
 
Outcomes / Deliverables: Water supply assessment report, tariff system analysis, report on 
regulatory changes in tariff system 
 

 Development of recommendations on water supply model for rural areas of Crimea 
Outcomes / Deliverables: Set of recommendations. Final Report. 

 
 Development of recommendations on regulatory changes for tariff system 
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Outcomes / Deliverables: Set of recommendations. Final Report. 
 

 Meeting with key project stakeholders to present Final Report 
Outcomes / Deliverables: Minutes of meetings. 

 
During the implementation of this Subtask the Project Team conducted an assessment and research 
of problems and perspectives of Crimean rural areas water supply and focused on analysis of water 
supply assessment report, tariff system analysis, and report on regulatory changes in tariff system.  
The Project Team prepared a Final Report (See Attachment 5 and 7) and sent it to local partners.  
A meeting with local partners, upon their request, is postponed till January 2013. 
 
Sub-task 1.3 Development of a model for public-private partnership (October-December 2012) 
Outcomes / Deliverables: PPP assessment report, PPP model identified 
 

 Meetings with local partners, Crimean Government, local communities, and private sector 
participants to assess current situation on PPPs in Crimea 
Outcomes / Deliverables: Assessment conducted. Interim Report. (See SWaSAD 
Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012 

 
 Development of recommendations on the model PPP for Crimean rural water supply 

Outcomes / Deliverables: PPP model selected for Crimea water supply in rural areas. 
Interim Report. (See SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 
2012 

 
The Project Team prepared a Final Report on Analysis of Legal and Regulatory Framework and 
Options for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs (See Attachment 4 and 6) 
and sent it to local partners. 
 
Sub-task 1.4 Development of typical agreements of partnership for water supply on the basis of 
cooperation 
Completion Dates: October-December 2012 
Outcomes / Deliverables: PPP model agreement developed 
 

 Analysis of different type of agreements on PPPs and their applicability for rural water 
supply 
Outcomes / Deliverables: Analysis conducted. Interim Report. (See SWaSAD 
Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012) 
 

 Preparation of the model PPP agreement for water supply in rural areas of Crimea 
Outcomes / Deliverables: Model PPP agreement developed. Final Report on PPP. 
(Attachment 4 and 6) 
 

 Meeting with the key project stakeholders to present the Assessment Final Report 
Outcomes / Deliverables: Minutes of meetings 

 
The Project prepared a Final report on Analysis of Legal and Regulatory Framework and Options 
for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs (See Attachment 4 and 6) and sent 
it to local partners.  The Project Team organized three round tables in Saky, Pervomaisky and 
Razdolnensky Rayons and presented typical models for PPP organization.  Protocols and lists of 
participants are given in Attachments 19, 20 and 21.  Selected models are given in Table 1. 
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Table 1.  Selected models for PPP in three rayons 
 
Rayon Model 
Saky Community Based Enterprise (CBE) 
Pervomaisky Agriculture servicing cooperative 
Razdolnensky Community Based Enterprise (CBE), TBC 
 
 The Project Team will continue work on the selected models in the next quarter. 
 
Sub-task 1.5 Develop inputs to the Crimean agriculture strategy, using Project's innovations 
(October 2012- February 2013) 
Outcomes / Deliverables: Amendments to the regional agricultural strategy developed and 
approved 
 

 Meeting with Crimean Government to identify the current status with agriculture strategy  
Outcomes / Deliverables: Minutes of meetings. 

 
 Development of recommendations to the agriculture strategy of Crimea 

Outcomes / Deliverables: Interim Report with set of recommendations. 
 

 Presentation of recommendations to the Crimean Government and other key stakeholders 
Outcomes / Deliverables: Minutes of meetings. Report with final recommendations 

 
In December 2012, the Project Team organized a round table “On Discussion of ARC Agrarian 
Sector Economic Strategy Development in 2013” (See Attachment 22).   
 
TASK 2: Implementation of PPP models in cooperative water supply in rural areas for pilot 
communities and agriculture producers 
October 2012 – April 2014 
 
Sub-task 2.2 Training of first group of pilot communities and private sector participants on PPPs 
arrangements (September-December 2012) 
Outcomes / Deliverables: Training sessions conducted for the pilot communities 
 

 Conduct training workshop on PPP arrangements in water supply 
Outcomes / Deliverables: Training workshop conducted. Report on training. 

 
The Project Team organized training in cooperation with P3DP Project in September 2012 (See 
SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012).  The Project Team 
will continue training on PPP formation. 
 
Sub-task 2.3 Organizational and legal work on creation of water supply cooperatives in pilot 
communities (October 2012 – February 2013) 
Outcomes / Deliverables: Cooperatives created and PPP agreements are put into practice 
 

 Legal assistance provided to the pilot communities on finalization of agreements 
Outcomes / Deliverables: Final draft agreements prepared and agreed by the parties 

 
 Assistance on signing of agreements and support to their implementation 

Outcomes / Deliverables: Agreements signed and enforced 
 
In progress, according to the Work Plan. 
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Sub-task 2.4 Design, preparation, and implementation of pilot water supply improvement projects 
(October 2012 – September 2013) 
 
Outcomes / Deliverables: Water supply systems designed, contractors selected, works started 
 

 Prepare detailed technical design for pilot projects 
Outcomes / Deliverables: Detailed Technical Design documentation 

 
 Conduct preliminary technical assessment on situation with water supply in pilot 

communities 
Outcomes / Deliverables: Assessment Report on technical options, including pre-feasibility 
study 

 
 Complete the Environmental Review (ER) Checklist for each pilot project site 

Outcomes / Deliverables: ER Checklists completed and submitted to AOR and MEO 
 

 Prepare an Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) for each project site 
Outcomes / Deliverables: EMMPs completed and submitted to AOR and MEO 

 
 Prepare an Environmental Assessment (EA)  if applicable 

Outcomes / Deliverables: Environmental Assessment (EA) process in accordance with the 
award 

 
 Selection of implementation sub-contractors 

Outcomes / Deliverables: Implementation sub-contractor selected. Agreement signed  
 

 Implementation of water supply projects in pilot communities 
Outcomes / Deliverables: First group of water supply projects implemented 

 
 
The main activities under this sub-task have been planned for Quarter 2 in Saky Rayon, according 
to the WP.  However, in 1st Quarter, the Project Team has achieved the following: 
 

 The Project Team established selection commission in Saky Rayon operation area (See 
Attachment 8)  

 The Project Team established selection commission in Pervomaisky Rayon operation area 
(See Attachment 9)  

 The Project established selection commission in Razdolnensky Rayon operation area (See 
Attachment 10) 

 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short list 
in Saky Rayon operation area (See Attachments 11).  

 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short list 
in Pervomaisky Rayon operation area (See Attachment12).  

 In cooperation with local partners the Project Team selected pilot projects from the short list 
in Razdolnensky Rayon operation area (See Attachment 13).  

 The Project Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in 
selected pilots for Saky Rayon (See Attachment 14)    

 The Project Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in 
selected pilots for Pervomaisky Rayon (See Attachment 15) 

 The Project Team drafted action plans for infrastructure development/improvements in 
selected pilots for Razdolnensky Rayon (See Attachment 16) 

 The Project Team drafted and segregated partners’ contributions in selected pilots (See 
Attachment 17)  
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 The Project Team prepared documents (Technical Conditions) needed for the development 
of technical projects on infrastructure improvements in selected pilots for Saky rayon (See 
Attachment 18)  

 The Project Team provided methodological and coordination support for preparing of 
Rayons’ State Administrations orders on creation of selection commissions in operation 
areas (namely, Pervomaysky, Razdolnensky, and Saksky rayons). 

 The Project Team provided organizational, logistical and methodological support for round 
tables and meetings in operation areas for the Project’s partners, including involvement of 
the women NGO “Krepkiy Oreshek”, on preparing an initial meeting of water management 
cooperative members. 

 The Project Team provided methodological support for organization of bidding process in 
three rayons, covering 12 village councils, which have involved 356 people actively 
participated in discussions, while preparing their applications.  

 
These activities were based on thorough field on-site inspections, discussions and round tables with 
local communities and partners that included visits to the following villages in Rayons: (See Table 
2 and SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012): 
 
Table 2.  On–site Visits of the Project Team in 1st Quarter. 
 
Rayon Town/Village/ Private Enterprise  
Saky Saky , Mykhaylovka, Chervonoe and Orekhovo, Enterprize “Mriya”. 
Pervomaisky Pervomaisk, Novaya Derevnya SOK Gilek, Kamenka SOK Bratya, Chernovo 

SOK Agrobereket. 
Razdolnensky Razdolnoe, Berezovka, Niva Altey-A Ltd, Serebrianka SOK Krymekoprodukt 
 
TASK 5: Dissemination, information and capacity building for implementation of sustainable 
water supply model in rural and agriculture areas 
September 2012 – July 2014 
 
SWaSAD Communications Strategy and Action Plan reviewed and approved by USAID. / 
Comments 

Sub-task 5.4 Publications and dissemination of the project results and information to the key 
stakeholders 
Completion Dates: ongoing 
Outcomes / Deliverables: Regular publications and media coverage in place. 
 

 Project webpage on AMDI website provides regular information on Project tasks, activities, 
and events 
Completion Dates: ongoing 
Outcomes / Deliverables: Regular information on Project activities and events is provided 

 
Please, see SWaSAD Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012 
 

 Organize press-coverage for important meetings, selected events, and conferences 
Completion Dates: Ongoing 
Outcomes / Deliverables: Press coverage organized.  

 
Please, see Mobilization Report from July 9, 2012 to September 30, 2012 
 

 Cooperate with Crimean TV and radio channels to develop programs to address the broad 
audience on water supply  PPP in rural areas through periodic TV and radio broadcast  

 Completion Dates: Ongoing 
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 Outcomes / Deliverables: Information programs developed and broadcast, Increased 
awareness about PPP in water supply in rural areas of Crimea 

 
 Participate in donors coordination activities on infrastructure assistance in Crimea 
 Completion Dates: Ongoing 

Outcomes / Deliverables: Donor coordination format established. Coordination meetings 
conducted on regular basis. 

 
The Project Crimean Team presented the project to USAID Projects active in Crimea and USAID 
Mission Director Jed Barton in November 2012.  
 

 Disseminate key project outputs, studies, manuals and other important deliverables to local 
rural communities of Crimea 
Completion Dates: Ongoing 
Outcomes / Deliverables: Dissemination events on quarterly basis 

 
The Project disseminated a Final report on Analysis of Legal and Regulatory Framework and 
Options for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs to local partners. 
 
Upon the Request of Sudak Rayon Administration and in order to create a solid base for the 
Project’s result dissemination, the Project Team organized a roundtable on 12/14/2013, focusing on 
the following issues: 
  

 SWaSAD Project, its goals and objectives. 
 Conclusions and recommendations of Final reports on “Analysis of Legal and Regulatory 

Framework and Options for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs” and 
“Research of Problems and Perspectives of Crimean Rural Areas Water Supply” 

 Agrarian strategy development and key problems that are hampering its implementation, 
such as extraordinary lack of drinking water; irrigation water and absence of access to 
groundwater sources; high energy-output ratio, which leads to high prime cost (energy cost 
takes one third of total cost structure) and outdated refrigerating equipment: and, total 
absence of city and rayon gasification (Use of alternative energy sources might be a 
solution). 

 
In the meeting participated the Project Team, Ms. Gorbatyuk Marina Vladimirovna, Vice chairman 
of Sudaksky city council, Mr. Garnichev Alexandr Mykhalovich, Head of Department of 
Economics of Sudaksky city council and representatives of winemaking enterprises of Sudaksky 
rayon:  Mr. A. Sirivko, Chief Engineer of state enterprise “Morskoe”,  Mr. A. Bajenov, Chief 
Engineer of state enterprise “Sudak”, Mr. S. Rybak, Chief Electrician of “Solnechnaya Dolina” Ltd. 
Company. 
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AMDI conducted preliminary organizational assessment in 2011 as a part of DGP application 
process to identify capacity development needs to be addressed. In particular these included: 

 Organizational development capacity building, including personnel’s skills enhancement in: 
HR management, financial management, monitoring, evaluation and knowledge 
management, fundraising, strategic planning and communications, grant management skills 
improvement; and 

 Technical expertise and skills/capacity development in the areas of water supply systems 
design and engineering, agricultural irrigation techniques and equipment, water supply 
management, PPP models and regulatory framework  for cooperative water supply, 
sustainable solutions for rural water supply infrastructure financing, capacity building and 
information dissemination, public outreach, consensus building and conflict resolution. 

 Improvement of internal policies and procedures in compliance with USAID’s requirements 
and regulations. 

In July of 2012 AMDI signed cooperative agreement #  AID-121-A-12-00003 with USAID to 
implement the program entitled Sustainable Water Supply for Agriculture Development in Crimea 
(SWaSAD). In accordance with terms of the cooperative agreement AMDI is to develop a capacity 
building plan outlining staff development needs and resources allocated. 

During September – October of 2012, AMDI conducted organizational capacity assessment (OCA) 
at the institutional and individual levels to identify specific needs and most crucial areas for the 
individuals’ skills upgrade and training. The OCA covered following areas: 
 

A. Governance 
B. Administration 
C. Human Resource Management 
D. Financial Management 
E. Infrastructure 
F. Organizational Management 
G. Program Management 
H. Project Performance Management 

 
The OCA team included AMDI Director, Deputy Director, Chief Accountant, HR Manager, 
Accountant and an external consultant.  
 
The following OCA tools were selected and utilized during the assessment:  
 

 Organizational Capacity Assessment (OCA) tool available from USAID New Partners 
Initiative at: http://www.npi-connect.net, and  

 McKinsey Capacity Assessment Grid, available at: 
http://www.vppartners.org/learning/mckinsey-vpp-ocat as supplementary tool to allow for 
more in-depth analysis. 
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The above OCA grids were used to score on each element of organizational capacity areas, by 
selecting the text that best describes the organization's current status or performance. In addition 
AMDI, with the support of external expert, conducted preliminary review of its operational policies 
and procedures to substantiate some of the findings. 
 
Following scores were assigned to each of the elements stated in the assessment grids was based on 
the following: 
 

 Clear need for increased capacity  
 Basic level of capacity in place  
 Moderate level of capacity in place  
 High level of capacity in place  

 
The above scoring allowed mapping of key capacity areas which will require further improvements. 
The results of the assessment are summarized in the table below: 
 

Area 

Scoring (number of elements) 

Clear need for 
increased 
capacity 

Basic level of 
capacity in 

place 

Moderate level 
of capacity in 

place 

High level of 
capacity in 

place 

A. Governance - 4 - 1 

B. Administration - - 5 - 

C. Human Resource Management - 2 5 1 

D. Financial Management - 1 6 - 

E. Infrastructure1  - 3 2 - 

F. Organizational Management 3 2 1 - 

G. Program Management 2 2 1 - 

H. Project Performance management 2 2 2 - 

 
This process was followed by the discussions involving key AMDI personnel to identify 
organization and area/element specific: capacity challenge and capacity needs to address, capacity 
building actions and expected results. The priority level for each of the actions was discussed 
which further allowed to identify implementation timeframe for each of the actions.  
 
In addition “source / arrangement” for each of the capacity building actions was discussed to 
identify method or approach to be used to address OCA findings. For planning purposes different 
methods of addressing OCA findings were used, including training, in-house work and consulting 
support. 

 

                                                            
1 Per McKinsey Capacity Assessment Grid 
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The results of the assessments and discussions are consolidated in AMDI Capacity Building Plan as 
presented in the Attachment 1. 
 
Separate basic TNA was conducted for AMDI staff. The results allowed identifying immediate 
training needs as seen by the staff members. The analysis and discussions also allowed specifying 
methods of meeting AMDI personnel training needs: 
 

 In-house courses. This covers a course to be run on AMDI premises and tailored to the 
needs of AMDI staff and consultants. Due to the limited internal capacity commissioning of 
an external trainer will be required to develop and deliver the course.  

 
 External training courses. Attending external training courses have the advantage of 

allowing AMDI to network and learn from people in other organizations. This networking 
element is one of the reasons for using classroom based training. External training, if 
provided by highly specialized entities (e.g. US based) can be expensive, but there are a 
number of courses available from local organizations.  

 
 Conferences and events. AMDI is planning to attend conferences which are useful for 

getting up to date with developments, for networking and learning from others.   
 

 E-learning. E-learning is increasingly being used to supplement traditional courses. With 
the developments in technology, structured E-learning is becoming more sophisticated and 
can be tailored to individual needs. This is of particular interest for AMDI as in a number of 
areas we would require training which can be provided only by US based organizations. 
 

 Subscriptions and publications. In some cases AMDI is planning to buy periodicals or 
some appropriate toolkits or using subscription to on-line resources (e.g. legal databases). 
This includes regular updates in the areas of financial and human resource management. 

 
 Coaching, Mentoring and Consulting. Use of this method will focus on improving an 

individual’s skills and performance for the current job, including development of practical 
tools which would allow increasing operational effectiveness. The experienced professionals 
will be hired from outside the organization, especially where assistance or a training need is 
identified at the management level.  

 
TNA results and Organizational Capacity Building Plan data allowed producing consolidated 
Individual Capacity Building (Training) plan presented in the Attachment 2. The plan also includes 
preliminary assessment of resources needed for training as identified by AMDI through the research 
of local and international training providers. 
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Attachment 1. ORGANIZATIONAL CAPACITY BUILDING PLAN 

Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

A. GOVERNANCE 

Vision/Mission      

There is no formalized vision/mission at the 
organizational level. 

Training in Strategy Development 
(Strategic Planning) 

Mission statement 
developed 

Low 
External training 

courses 
August 2013 

Organizational Structure      

The organization has a basic organizational 
chart. However it’s not linked to the current 
project portfolio. Responsibilities and 
reporting lines are not well defined. Job 
descriptions are outdated. 

Organizational Chart and job 
descriptions for key personnel to 
be updated / developed based on 
current project portfolio. Relevant 
clauses incorporated into 
consulting contracts.  

Organizational Chart and 
Job Descriptions updated 

High 
In-house 

development and 
consulting 

December 2012 Organizational design 

Most roles and responsibilities or 
organizational units, sub-teams and offices 
are identified however not formalized. 
Coordination between different programs is 
generally good, however coordination issues 
exist. 

Board Composition and Responsibility      

AMDI board meetings take place, however 
documentation and attendance are irregular. 
Board TOR and work processes to be 
improved. 

Board TOR to be updated and 
work processes improved. 

Board TOR updated, 
regular board meeting 
reports produced and 

work processes 
formalized. 

Low 
In-house 

development 
December 2013 

Succession Planning      
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

There is high dependence on CEO/ 
executive director; organization would 
continue to exist without his/her presence, 
but likely in a very different form or with 
significant drops in capability and quality.  

Discussions on staffing structure, 
other NGOs experience and best 

practices review 
Backup plan developed Low 

In-house 
development 

December 2013 

B. ADMINISTRATION 
Operational Policies, Procedures and 
Systems

     

The organization has most or all 
documented administrative procedures and 
they are appropriate. They need to be 
updated and relevant staff trained in 
implementation.  

P&Ps update and personnel 
training 

P&Ps updated and 
personnel trained in 

implementation 
High 

In-house 
development and 

consulting 
January 2013 

Travel Policies and Procedures      
The organization has most or all 
documented travel policies and procedures 
and they are appropriate. Certain sections to 
be updated to reflect on current practices. 

Travel P&Ps will have to be 
updated 

Travel P&Ps are updated High Consulting December 2012 

Procurement      
The organizational policies and procedures 
need to be updated. Contract management 
section to be expanded to allow for effective 
sub-award management. 

Update of procurement policies 
and procedures  

P&Ps include sub-award 
management guidelines 

and up to date 
High Consulting December 2012 

Branding/Marking      
The organization has project level branding 
and marking plans. However these are at the 
early stages of implementation. The 
organizational level branding and marking 
is not developed. 

Development of AMDI 
organizational branding and 

marking plan. 

AMDI has organizational 
branding and marking 

plan 
Medium 

External Training 
Courses 
In-house 

development 
Consulting 

April 2013 

C. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Job Descriptions      
Job descriptions do not include all key 
sections and in some cases do not 

Job descriptions and TORs for 
AMDI staff and consultants 

Job descriptions and 
TORs for key experts are 

High 
In-house 

development 
January 2013 
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

correspond to organizational Policies and 
Procedures. TORs for consultants (team 
leaders) are not in line with the lines of 
responsibilities and reporting. 

update. based on actual work 
distribution, staffing 
levels and functions 
performed by AMDI 

personnel. 

External Review 

Recruitment and Retention      
HR personnel have not been 
trained/oriented to apply the guidelines. 
Personnel has limited knowledge of 
Ukrainian and USAID legislative 
requirements.

Personnel Training 
Personnel trained in 
applying donor and 
national guidelines 

Medium 
External Training 

Courses 
E-learning 

May 2013 

Staffing Levels      
AMDI staff is minimal. Staffing needs and 
organizational chart needs to be reviewed 
based on current project portfolio and 
activity level. Staffing planning to be 
developed.  

Staffing needs revision and plan 
development 

AMDI staffing plan 
developed and updated 

on a regular basis 
Medium 

To be developed in-
house 

External Review 
March 2013 

Personnel Policies      
Personnel policies do not reflect on current 
AMDI organizational structure. There is no 
system for updating personnel policies and 
manuals. 

Personnel Manual Update 
Personnel Manual 

updated, procedures for 
further updates in place 

 
To be developed in-

house 
External Review 

February 2013 

Staff Salaries and Benefits Policy      
The organization has a rationale for staff 
salaries, such as pay grade and range, and 
this is consistently applied to all staff but is 
not reviewed and updated annually, the 
procedure for annual inflationary and 
market research based adjustments is not 
developed. The consultants’ compensations 
/ positions are not linked to the current pay 
scale. 

Personnel Manual update 
Consultants compensation /grades 

review and update 

Personnel Manual 
updated 

Consultants 
compensation /grades 

reviewed and consistently 
applied 

High 
To be developed in-

house 
External Review 

January 2013 

Staff Performance Management      
The organization has a process for assessing 
staff performance, but it has not been used 

Appraisal and incentive system 
implementation 

Appraisal and incentive 
system operational 

High 
To be developed in-

house 
December 2012 / 

January 2013 
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

to date. No incentive system in place. The 
lists of responsibilities/tasks need to be 
updated. There are no professional 
development plans in place.  

Personnel development plans 
development 

Personnel 
development/training 

plans developed 

External Review 

D. FINANCIAL MANAGEMENT 

Financial Planning      
The organizational budgeting is at the early 
stages of implementation. Limited 
involvement of key personnel in the 
process. Cost allocation methodology for 
common (organizational) costs has not been 
fully developed. Budget control has not 
been fully implemented. Budget statement / 
reports are not prepared on a regular basis. 
Pipeline analysis and re-budgeting 
procedures are not in place. 
Cash flow planning and monitoring 
procedures to be formalized. 

Organizational budgeting and 
control development 

Cost allocation methodology 
update 

Cash flow planning and 
monitoring enhanced 

 

Financial P&Ps updated 
Personnel Trained 

Procedures implemented 
Medium 

External Training 
Courses 

In-house courses 
Consulting 

October 2012 – 
January 2013 

Financial Systems      
Accounting software does not allow for 
automatic generation of USAID required 
reports. Financial reporting policies and 
procedures need to be updated and 
responsibilities clearly identified. Financial 
information back up is not performed on a 
regular basis. Expense coding system to be 
improved and organizational P&Ps updated. 

Accounting software update for 
reports generation 

Personnel training in software use 
P&Ps update 

Expense coding system 
improvement 

Accounting software 
updated 

Personnel trained 
P&Ps updated and 

expense coding improved 

High 

External Training 
Courses 

In-house courses 
Consulting 

November 2012 - 
January 2013 

Financial Controls      
Segregation of duties in the areas of cash 
management to be improved and P&P 
updated.  Key personnel responsible for 
expense approvals and verification has 
limited knowledge of applicable cost 
principles.  

P&Ps update.  
AMDI personnel training 

P&Ps related to financials 
controls updated. AMDI 

personnel trained in 
USAID financial 

management  

High 

External Training 
Courses 

E-learning 
Consulting 

December 2012 

Financial Documentation      
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

The financial management manual requires 
review and updates. 

Financial Management manual 
update 

Financial Management 
manual updated 

High Consulting December 2012 

Cost Share      

The organization has no documented cost 
share policies and procedures in place. 

Development of cost share P&Ps. 
AMDI P&Ps developed 

and implemented. 
Medium 

In-house 
development 
Consulting 

March 2013 

E. INFRASTRUCTURE 

Physical infrastructure (Kyiv office) needs 
to be improved to ensure more efficient 
work environment. Software and hardware 
upgrades are required. 
Electronic databases and data storage 
systems need to be improved to improve 
information sharing and efficiency. 

Review of existing software and 
hardware and preparation of 
proposed upgrades for USAID 
approval. Review of office 
accommodation options and 
selection of the suitable office 
space (if proved to be more 
advantages). 

Infrastructure allows for 
more efficient AMDI 

operations 
Medium 

In-house 
development 

December 2012 

F. ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

Strategic Planning      

No strategic plan exists for the organization 
AMDI personnel training in 
strategic planning. Strategic plan 
development. 

AMDI Strategic Plan 
Developed 

Medium 

External Training 
Courses 

To be developed in-
house 

October 2013 

Funding Model      
The organization is highly dependent on 
USAID funding. No strategy or plan exists 
to ensure access to multiple funding 
sources.  

Funding options review. 
Development of funding strategy 

and long term finance plan 

Funding options 
reviewed, Funding 

strategy and finance plan 
developed 

Medium 

Participation on 
conferences/events 
External Training 

Courses 

August 2013 
/June 2014 

Fund-raising      
Fund raising capacity is limited and needs to 
be increased. Business development 
activities distract key personnel from 
programmatic work and tie up senior 
management team. 

Training in fund raising 
Fund raising capacity 

increased 
Medium 

External Training 
Courses 

Participation on 
conferences/events 

July 2013 

External Relationship      
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

AMDI needs to build new and enhance 
alliances with other for-profit, non-profit 
and public sector entities to ensure long 
term and mutually beneficial cooperation. 

Alliances development and 
networking 

New alliances developed 
with local and 

international non- profit 
and for profit 
organizations 

Medium 
Participation on 

conferences/events 
December 2013 

Public Relations and marketing      
Public relations and marketing functions are 
not developed. Limited number of 
communication products exists. No PR and 
marketing planning at the organizational 
level.

PR and marketing functions 
development 

PR and marketing 
functions established, 
plan developed, new 

communication products 
introduced

Medium 

External training 
courses  

Conferences and 
events 

July 2013 

Management of legal and liability matters      

Limited legal support is available from 
outside of the organization (used on “as 
needed basis”). No routine legal review of 
AMDI activities and documentation. 

Legal review procedures 
development 

Legal review procedures 
developed and functional 

Medium 

In house 
development  

Books and journals, 
subscription to  
legal databases 

March 2013 

Work Plan Development      
The organization has annual work plans for 
the projects but it does not have 
organizational work plan with stated goals, 
measurable objectives, strategies, timeline, 
responsibilities and indicators. There are no 
clear links between work plans and  
program budgets. No procedures for the 
quarterly review of plans. 

Organizational work plan 
developed and linked to the 
program budget. WP review 
procedures established and 

implemented. 

WP is updated on a 
regular basis. Progress is 
measured against clearly 

stated goals and 
indicators. 

High 

External training 
courses 
In-house 

development 

June 2013 

Change Management      
The organization does not have a process to 
respond to internal changes, for example in 
staffing, leadership, budgets or to external 
changes such as government policies, 
security threats, etc. 

Change management processes 
development 

AMDI P&Ps developed Medium 

External training 
courses 
In-house 

development 

July 2013 

Knowledge Management       
The organization has extensive knowledge 
database, however it requires 

“Knowledge database” 
established and data 

P&Ps developed, storage 
structure established and 

Medium 
In-house 

development 
May 2013 
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

systematization, formalization of processes.  collection/data storage processes 
formalized 

functional, data 
systematization initiated 

New Opportunity Development      

There is no system in place to track and 
identify current and future funding 
opportunities. Limited in-house “business 
development” capacity. 

Donor or funding sources matrix 
development, procedures 

establishment for regular updates 

Donor or funding sources 
matrix developed and 
updated on a regular 
basis, opportunities 

monitored by AMDI 

Medium 
(linked to 
strategy 

developme
nt) 

In-house 
development 

External Review 
August 2013 

G. PROGRAM MANAGEMENT 

Donor Compliance      
Limited knowledge of USAID cost 
principles, standard provisions, and 
procurement regulations. AMDI personnel 
have no experience and knowledge in the 
area of USAID required financial audits. 

Personnel trained in USAID rules 
and regulations, including those 

related to financial audits 

Personnel trained in 
USAID rules and 

regulations 
High 

External training 
courses 

E-learning 
Consulting 

April 2013 

Sub-grant (contract) Management      
The organization does not have policies and 
procedures to guide sub-grant or sub-
subcontract management, including 
technical and financial oversight/ 
supervision. AMDI personnel have limited 
experience in sub-award management. 

Sub-contract P&Ps development 
and personnel training 

P&Ps developed  
Personnel trained 

High 
External training 

courses 
Consulting 

March 2013 

Technical Reporting      
Field and activity reporting procedures are 
not formalized. Progress reporting from the 
individual consultants needs to be improved. 

Reporting systems improvement 
P&Ps developed  
Personnel trained 

High 
In-house 

development 
External Review 

February 2013 

Community Involvement      
The organization does not have 
participatory planning and decision making 
processes that involve affected 
communities. 

Participatory processes 
establishment for local 

communities 
Processes established Medium 

In-house 
development 

June 2013 

Culture and Gender      
AMDI does not have processes and tools for 
assessing local gender issues relevant to its 

Processes and tools development 
Processes and tools 

developed 
Medium 

In-house 
development 

March 2013 
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Capacity challenge and capacity needs to 
address 

Capacity building action 
Expected 
Results 

Priority 
level 

Source / 
Arrangement 

Tentative 
Deadline 

programs. External Review 

I. PROJECT PERFORMANCE MANAGEMENT 

Project Implementation Status      
There are basic M and E systems in place, 
however it’s not formalized. There is no 
system to ensure adequate corrective actions 
are taken in case of deviations from the 
program work plans. 

P&Ps for M&E introduced 
AMDI personnel training 

M&E system is 
formalized and 

operational 
AMDI personnel trained 

High 

External training 
courses 

E-learning 
Consulting 

January 2013 / 
April 2013 

Monitoring and Evaluation 
There are no formal systems & trained 
individuals in place to collect and analyze 
information on programs, activities & 
impact, including process and outcome 
indicators on a regular basis.  

Supervision      
Supervision responsibilities are unclear, 
supervisors are inadequately trained and 
supervision is not done according to a clear 
supervision plan. Organizational Chart and job 

descriptions update 
Introduction of regular progress 

review meetings  

Regular progress review 
meetings held 

Organizational Chart and 
job descriptions updated 

 

High 

External training 
courses 
In-house 

development 
External Review 

January 2013/ 
March 2013 

Quality Assurance 
There is no quality assurance system in 
place. The organization has performance 
expectations but does not have a system to 
assess performance against standards. 
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Attachment 2 - INDIVIDUAL CAPACITY BUILDING (TRAINING) PLAN 

NAME POSITION Capacity building action 
Priority 

level 
Source / Arrangement 

Tentative 
Deadline / 
Timeframe 

Estimated 
Units and unit 

cost in USD 

Total Cost, 
USD 

Sidorenko 
Valentina 

Accountant 

Accounting software 
"1C:Accounting 8" 

advanced certified training  
High 

External training seminars 
provider - http://www.1cbit.ua 

February – 
March 2013 

140 140 

Accounting software 
"1C:Accounting 8" 

advanced training courses 
High 

In-house training and 
Coaching/Consulting from the 
provider - http://www.1cbit.ua 

Through June 
2014 

600 per year 1,200 

Training in applicable 
Ukrainian regulations 

 
Medium 

External training seminars 
www.kompas.com.ua 

February 2013 
– December 

2013 
2  x 150  300  

Training in tax and 
accounting regulations - 

Ukraine 
High 

External training seminars 
www.kompas.com.ua 

http://practic.ligazakon.ua 

February 2013  
– December 

2013 
3 x 150 450 

Training in tax and 
accounting regulations - 

Ukraine 
High 

Subscriptions and publications 
http://www.ligazakon.ua/ 

Through June 
2014 

200 per year 400 

Improvement of English 
language skills High 

International Foreign Language 
School "Dennis' School" training 

http://www.dschool.com.ua/ 

Through June 
2014 

146,25 per 
month x 16 

2,340 

Maslova-Bering 
Evgeniya 

Project 
assistant/HR 

specialist 

Financial Management for 
Recipients Workshop 

High USAID/Ukraine January 2013 None (USAID) None (USAID) 

HR Management Training High 
External training seminars 

www.kompas.com.ua 
February 2013 1 x 150 150 

Training in HR regulations 
and best practices 

High 
External training seminars 

www.kompas.com.ua 
http://practic.ligazakon.ua 

February 2013 
– December 

2013 
3 x 150  450  
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NAME POSITION Capacity building action 
Priority 

level 
Source / Arrangement 

Tentative 
Deadline / 
Timeframe 

Estimated 
Units and unit 

cost in USD 

Total Cost, 
USD 

  

Regular updates on HR 
related issues 

 
Subscriptions and publications 

http://www.ligazakon.ua/ 
Through June 

2014 
200 per year 400 

Accounting software 
"1C:Accounting 8" training 

– HR Module 
High 

External training seminars 
provider - http://www.1cbit.ua 

2013 140 140 

Improvement of English 
language skills High 

International Foreign Language 
School "Dennis' School" training 

http://www.dschool.com.ua/ 

Through June 
2014 

146,25 per 
month x 16 

2,340 

Federal Grants & Contract 
Requirements for HR 

Professionals 
High 

E-learning 
Webinar Recording from 

www.insidengo.org 
(subject to payment process) 

March 2013 150 150 

Demyanenko Iryna Chief Accountant 

Financial Management for 
Recipients Workshop 

High USAID/Ukraine January 2013 None (USAID) None (USAID) 

Accounting software 
"1C:Accounting 8" 

advanced certified training  
High 

External training seminars 
provider - http://www.1cbit.ua 

February – 
March 2013 

140 140 

Training in tax and 
accounting regulations – 

Ukraine 
High 

External training seminars 
www.kompas.com.ua 

http://practic.ligazakon.ua 

February 2012 
– March 2013 

4 x 150 600 

Cost Allowability for 
Nonprofit Organizations 

 
High 

E-learning 
Webinar Recording from 

www.insidengo.org  
(subject to payment process) 

February 2013 175 175 

Training in tax and 
accounting regulations - 

Ukraine 
High 

Subscriptions and publications 
http://www.ligazakon.ua/ 

Through June 
2014 

200 per year 400 

Improvement of English 
language skills High 

International Foreign Language 
School "Dennis' School" training 

http://www.dschool.com.ua/ 

Through June 
2014 

146,25 per 
month x 16 

2,340 
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NAME POSITION Capacity building action 
Priority 

level 
Source / Arrangement 

Tentative 
Deadline / 
Timeframe 

Estimated 
Units and unit 

cost in USD 

Total Cost, 
USD 

Tarakanov Sergiy 
AMDI Deputy 

Director 

USAID Subaward 
Management 

Medium 
External training seminars 

www.insidengo.org 
TBD 600 600 

USAID Rules & 
Regulations 

High 
External training seminars 

USAID/Ukraine 
May 2013 1,200 1,200 

Strategic Planning Medium 
External training seminars 

www.kompas.com.ua 
March 2013 – 

June 2013 
2x150 300 

Change Management Medium External training seminars 
March 2013 – 

June 2013 
TBD sum TBD sum 

Improvement of English 
language skills High 

International Foreign Language 
School "Dennis' School" training 

http://www.dschool.com.ua/ 

Through June 
2014 

146,25 per 
month x 16 

2,340 

Performance Management 
for NGOs 

Medium External training seminars TBD TBD sum TBD sum 

Fundraising for NGOs Medium 
External training seminars 

http://www.fundraiser.org.ua 
February 2013 

– May 2013 
700 (excluding 

travel) 
700  

Networking and Capacity 
Building  

Medium 
Conferences and events 

Various 
Through June 

2014 
4 x 500 2,000 

Victor Andrievsky 
Project Director / 
AMDI Director 

Fundraising for NGOs Medium 
External training seminars 

http://www.fundraiser.org.ua 
February 2013 

– May 2013 
700 (excluding 

travel)  
700  

Strategic Planning Medium 
External training seminars 

www.kompas.com.ua 
March 2013 – 

June 2013 
2x150 300 

Networking and Capacity 
Building  

Medium 
Conferences and events 

Various 
Through June 

2014 
4 x 500 2,000 

USAID Subaward 
Management 

Medium 
External training seminars  

www.insidengo.org 
TBD 

600 (excluding 
travel) 

600 
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NAME POSITION Capacity building action 
Priority 

level 
Source / Arrangement 

Tentative 
Deadline / 
Timeframe 

Estimated 
Units and unit 

cost in USD 

Total Cost, 
USD 

Sergiy Krochak 
Monitoring and 

Evaluation 
Specialist 

Monitoring and Evaluation High 
External training seminars 

USAID 
TBD 

None 
(USAID) 

None 
(USAID) 

Anna Khvalinska 
PR and 

Communications 
Specialist 

PR and communications for 
NGOs 

Medium 
External training seminars 

USAID 
TBD 

None 
(USAID) 

None 
(USAID) 

GRAND TOTAL 22,855 
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SECTION I – COMMUNICATIONS STRATEGY 
EXECUTIVE SUMMARY  
 
Communications is an integral part of any Project’s successful performance. At the Project’s 
inception, clear communications help align staff around a common vision and message. 
During implementation, it helps Project achieve objectives, report progress, satisfy 
stakeholder needs, and document impact. It provides a roadmap for what, how, and to whom 
Project staff should be communicating to avoid mixed messages, or successes going 
unnoticed.  
 
The USAID Sustainable Water Supply for Agriculture Development (SWaSAD) Project (the 
Project) communications strategy will  inform about work implemented, policy reforms, 
capacity building activities, and public-private dialogue across the Project’s five objectives. 
Though specific activities will have different target audiences, results, lessons learned, and 
best practices will be disseminated to our collaborating partners (local communities and 
governments), USAID, other donors, and the Government of ARC. 
 
The main goal of the communications strategy is to establish fruitful collaboration with local 
communities and governments in ARC, commercial banks, domestic and international 
financial organizations showing them advantages of implementation of the new systems of 
water supply and effective management of water resources and impact on economic, human 
and community development.  
 
Communications Strategy At-A-Glance 
 
Primary Audience: local communities, local governments and Government of ARC, USAID, 
and credit providers. 
Secondary Audience: Associations, local organizations, USAID Implementers, private 
enterprises, producers’ organizations, business associations, other donors and media. 
 
Communications Objectives: 

 Government of ARC understands  importance  of introduction of a new strategy of 
water supply management in Crimea  

 Local governments, private business organizations, banks and other credit providers 
understand how improved access to drinking water can enhance an agricultural 
development and economic growth in Crimea 

 
Communications Tools: Face-to-face meetings, public events, success stories, monthly 
Project’s updates, Project web page and social media, backgrounders, “SWaSAD Issue 
Briefs”, communities of practice, photos/videos.  
 
The Strategy was developed in October 2012 by the Project Communications and Public 
Outreach Manager (CPOM) after a review of the Project Cooperative Agreement, first 
quarterly report, the first-year Work Plan, Project Performance Monitoring Plan, and 
consultations conducted with the Project’s staff and key stakeholders.  
 
The Strategy’s proposed communication tools include agreed-upon content and quality 
standards. Project messages and tools should be reviewed annually and modified when 
necessary to reflect the Project’s evolving communication needs.  
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Following is a review of the Project’s context and a summary of the communications 
challenges and stakeholders’ preferred communications tools, which provide insight into 
which audiences to target, messages to use, and communications tools to develop.  

 
SWaSAD Project Result Framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECT CONTEXT 
 
The Crimean peninsula's economic, human and community development is hampered by 
limited or non-existing access to drinking water. The lack of adequate water resources limits 
the economic potential from local value-added agriculture. Additional negative factors are: 
confrontation in Crimea, conflict over energy prices or supplies, organized crime 
constraining investment opportunities in Crimea, and persistent political "fluctuations" in 
Kyiv. The aim of the Project is to find new strategies, efficient and flexible approaches to 
alleviate the situation. 

Objective 1. Enhance pilot 
communities  potential for 
ramping up irrigated high-
value crop production and 

yields increase 
 

USAID objective 
Sustaining democracy through broad-based, resilient economic growth 

 

Project Objective 
Rehabilitated water infrastructure systems and improved water supply for rural 

population and agricultural production with a positive impact on the productivity, 
size and predictability of agricultural yields and well-documented lessons-learned 

and procedures for scaling up the approach to other communities in Crimea. 

Objective 3. Provide 
access to community-

owned improved 
infrastructure 

Objective 5. Develop and 
implement sustainable 

financing mechanisms for 
water systems and 

replication of the project’s 
results 

 

Objective 2.  Mobilize and 
establish rural 

communities’ commitment 
and engagement in water 

resource management 

Objective 4. Create 
sustainable community 

ownership of stable water 
resource supply and 
management (water 

management cooperative as 
a member of private- 
public partnership (PPP)
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Sustainable solutions can be achieved when local communities are empowered to assume 
ownership and to implement effective management of water resources among low-income 
rural residents and public and private partners. Private management (or concession) is one 
approach to sustainable water access. Alternatively, local water management cooperatives 
can be formed with participation of local governments, citizens and private companies to 
assume ownership and manage local water utilities. Either approach requires an economically 
viable tariff system to ensure maintenance and development of the utility from the income 
stream resulting from predictable levels of tariffs. 
 
Rehabilitated water infrastructure systems and improved water supply for rural population 
and agricultural production will lead to a positive impact on the productivity, size and 
predictability of agricultural yields. Well-documented lessons-learned and procedures will be 
used for scaling up the approach to other communities in Crimea. Communities operate best 
when the resources necessary for their health, social and economic development are within 
their grasp and that optimal management of those resources is dependent upon empowered 
and informed decision makers with access to working infrastructure. Thus, SWaSAD Project's 
objectives are to: 1) enhance pilot communities potential for ramping up irrigated high-value 
crop production and yields increase; 2) mobilize and establish community commitment and 
engagement in water resource management; 3) provide access to community-owned 
improved infrastructure; 4) create sustainable community ownership of stable water resource 
supply and management (water management cooperative as a member of private- public 
partnership (PPP); and 5) develop and implement sustainable financing mechanisms for water 
systems and replication of the Project results. 
 
COMMUNICATIONS CONTEXT  
 
The Project currently faces a complex communications operating environment due to 
multiple stakeholders with varying interests. Our main goal is to use different approaches to 
different audiences when talking about the situation with water in Crimea and presenting the 
easiest way to improve situation. Lack of communication channels in rural areas of ARC is 
additional negative factor. Given the absence of well-developed Internet services, 
traditionally main communication channels are local radio and TV. In these conditions, 
significantly increases role of local agrarian journalists, as providers of Project's objectives 
and messages to wide rural population. Also we plan to use personal contacts, forums, 
conferences, education brochures, up-to-date web page, brief one-pagers on technical topics, 
etc. 
 
STAKEHOLDER ANALYSIS  
 
The Project identified up to 10 different stakeholders. The stakeholders – defined as 
individuals, organizations, and institutions affected by the Project or that have a vested 
interest in its activities and results – can either be supportive or negatively predisposed to the 
Project’s objectives. To prioritize our outreach, we conducted a stakeholder analysis to 
identify and categorize each stakeholder by: 
 

 Interest. Level of stakeholder interest in seeing the Project’s results. 
 Importance. Degree to which the involvement and support of the stakeholder is 

critical to the Project reaching its desired impact. 
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Stakeholder Mapping Tool 

 

- 
In
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High Interest - Low 

Importance 
 

Periodically engage to 
maintain interest 

 
High Interest - High 

Importance 
 

Regularly engage to 
keep satisfied 

 
Low Interest - Low 

Importance 
 

Passively engage to 
keep in the loop 

 
Low Interest - High 

Importance 
 

Strategically engage 
to stimulate interest 

 - Importance to Project + 
 

 
Groups that are highly important to the Project’s success but are somewhat hesitant include 
the Government of ARC, local governments and communities (not pilot), and credit 
providers. Those who fall in the upper right corner constitute a primary audience group, 
which is the target of the Project’s outreach and technical assistance.  Other groups will also 
serve as channels for conveying Project information. 
 
TARGET AUDIENCES  
 
Due to the number of stakeholders, we’ve combined them into the audience groups below to 
more efficiently initiate, reach, and maintain effective communications. Messages need to be 
specific to each audience group.  
 
Table 1: Primary Audience  

Audience Illustrative 
Composition 

Desired knowledge or 
action 

Role in achievement of  
Project objectives  

Government 
of ARC and 
local 
governments 

ARC, Rayon, and 
Village 
administrations 

Knowledge on how to 
better prioritize policies, 
administrative and 
legislative changes in 
water tariffs system in 
rural areas  
 
Action:   support for 
implementation 
SWaSAD Project, use of 
influence to association 
and local communities 

 Setting and 
implementing new  
tariffs system in rural 
areas 

 Providing public 
information on the 
Project, including  
clear procedures for 
getting licenses and 
permits for 
abstraction and use 
of ground water 
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The secondary audience(s) listed below will benefit from collaboration with the Project on 
joint activities and will play an important role in further dissemination of the Project’s results.  
 
Table 2: Secondary Audiences 

Local 
Communities  

Non-commercial 
organizations in the 
region 

Knowledge on how to 
get involved different 
Projects in ARC  
 
Action: sustained 
support for Project’s 
facilitated initiatives in 
each of the objectives  

 Facilitating 
conditions in the 
regions 

 Partnering on 
provision of public 
outreach  

USAID  USAID/Ukraine  
U.S. Embassy/Econ 
USDA/Ukraine 
USAID/Washington  

Knowledge of Project 
achievements, 
communication and 
lessons learned in 
technical approaches 
 
Action: support Project 

 Oversight, funding, 
technical and 
programmatic 
guidance to ensure 
Project meets 
objectives and 
responds to the 
Agency’s initiatives  

Credit 
providers 

Commercial banks 
and non-banking 
financial institutions, 
other credit 
providers  

Knowledge of actual 
(current) risks and 
opportunities, legal and 
regulatory environment, 
needs and problems. 
Action: increased 
lending to the Project’s 
participants 

 Potential source of 
much-need finance 
in  water supply 
system 
 

Audience Illustrative 
Composition 

Desired knowledge 
or action 

Role in 
achievement of  
Project objectives  

Associations 
 

Association of Farmers and 
Landowners, American 
Chamber of Commerce, 
European Business 
Association, 
legal service providers 
(national and regional) 

Partnership with the 
Project, 
understanding of 
legal and economic 
situation with 
Crimean water 
supply 

 Advocacy group 
on different 
issues 

 Partners in public 
outreach, legal 
support  

 Maintain close  
contacts in ARC 

Local 
organizations 

NGO Crimean Agricultural 
Cooperatives Association,  
Association of Farmers and 
Private Landowners, 
Crimean Republican 
Organization "Ecology and 
World",  Association of 
Water Operators 

Knowledge of high 
needs of change 
water supply system 
in ARC, market 
dynamics  

 Partners in 
producing 
informational 
materials  

 Partners in 
Education 
Campaign 
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COMMUNICATIONS OBJECTIVES  
 
General Project communications objective: 
  
The Project communications objective is to establish fruitful collaboration with local 
communities in ARC, commercial banks, domestic and international financial organizations 
showing them advantages of implementation of the new systems of water supply and 
effective management of water resources.  
 
Audience-specific communications objectives: 
 
 Ensure that ARC Government understands importance of water supply system change on 

the example of the SWaSAD Project.  
 Local governments understand how improved access to drinking water can enhance 

an agricultural development and economic growth in Crimea 
 

 Private business organizations are aware of how they can be organized to become 
more competitive in the agrarian sector 
 

 Banks and other credit providers better understand borrowers’ needs, sector risks and 
opportunities, and issue loans. 

 
 
MESSAGES  

USAID 
implementers  

AgroInvest , Public Private 
Partnerships Development 
Program (P3DP) 

Awareness of 
Project work and 
successes, 
knowledge sharing 

 Partnership and 
coordination on 
activities that 
share common 
objectives  

Private 
enterprises,  
producers 
organizations, 
business 
associations 
etc. 

Business  organizations in 
the region 

Knowledge of how 
to compete in the 
marketplace (such 
as, tips on 
management 
practices; marketing 
strategies, and 
access to financing) 

 Involvement in 
PPP models and 
regulatory 
framework 
drafting for 
cooperative 
water supply 

Other donors  EU, IFC, IMF, EBRD, 
UNDP, EU Member states 
(Germany, Sweden, etc.) 
World Bank  

Awareness of the 
Project work and 
successes, 
knowledge sharing 

 Partnership and 
coordination on 
activities that 
share common 
objectives  

Media National and local  media Awareness of the 
Project activities 
and successes. 
Participation in 
Education 
Campaigns 

 Partners to 
deliver the 
Project’s 
messages  
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Based on the above objectives, below are some general messages. The message will be 
supplemented with the specific Project data and reinforce the Project’s emphasis on local 
sustainability, anti-corruption, environment protection and gender.  
 
Government of Autonomous Republic of Crimea 
 
“Collaboration with USAID SWaSAD Project will help Crimean peninsula's economic, 
human and community development” to: 
 

o Develop the agrarian sector in Crimea 
o Improve water resources management 
o Encourage future investments 
o Meet expectations of the Government of Crimea 
 

Local governments 
 
“Collaboration with USAID SWaSAD Project will reinforce your own local objectives.” 
Collaboration will: 

 
o Revive your rayon economically 
o Create better life conditions in your rayon 
o Support agriculture development 
o Create sustainable investment climate 

 
USAID  
 
“The SWaSAD Project is contributing to the USAID objective that calls for “sustaining 
democracy through broad-based, resilient economic growth” by creating clean water supply 
systems and improving efficiency of water use.”  
We are partners working together to successfully implement a challenging Project. 
 
Local Communities 
 
"Collaboration with USAID SWaSAD Project will create better life conditions for your 
community" 
 If you get together, you will be able to achieve much more, create independent sustainable 
access to water resources. 
 
Business organizations in the region  
 
"Collaboration with USAID SWaSAD Project gives you new opportunities in business 
development". 
You can make more money by accessing credit and investing in new and more effective 
water management systems through involvement in Public Private Partnership models. 
 
Credit providers  
 
“Your risks are minimized if you credit water management cooperatives based on the Public 
Private Partnership.”  
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STRATEGIC APPROACH  
 
To position SWaSAD Project as a trusted provider of innovative mechanisms (PPP models, 
cooperative community-based approach) in water supply management in ARC, the overall 
communications approach will involve reinforcing the above messages through 
communications including one-on-one consultations, regular meetings with key partners, 
regionally organized events and attendance at sector-specific conferences. The face-to-face 
nature of this Project’s communications is critical given the Project’s emphasis on capacity 
building and importance of maintaining accomplishments the partners have to date. 
 
The face-to-face communications will be supported through other communications channels 
detailed below. Information on the Project’s implementation will be posted on the Project 
page on the AMDI's web site. 
 
 
COMMUNICATIONS TOOLS AND TACTICS  
 
Face-to-face/interpersonal communications 
 
One of the most effective Project outreach tools is interpersonal communications (meetings 
and attendance of public events).  
 
The Project has a single list of the key counterparts, donors, USAID Projects, and industry 
associations. Due to the Project specific, tradition of face-to-face communication in targeted 
rayons is the most effective way to reach understanding and receive support to the Project. 
 
Events 
 
Public events (workshops, training, presentations and media events) are another important 
tool to solicit input from all audience groups and inform them about the Project’s 
implementation and successes.  
 
The Project will develop a monthly events calendar of both Project-organized and other 
related events for optimal coordination and attendance.  
 
Any event-specific handouts or presentation materials will be developed on as needed basis. 
All public materials will be developed in accordance with USAID branding and marking 
requirements.  
 
Information about planned events should be send to the Agreement Officer’s Representative 
(AOR) at least two weeks in advance.  
 
Communications with and through USAID 
 
Clear and consistent communications with USAID via AOR are critical for the Project to 
meet award requirements. Given the difficult political situation in Ukraine, confrontation in 
Crimea, organized crime constraining investment opportunities in Crimea, prepossession to 
all new Projects, it is essential the Project  informs the Mission staff and US Embassy’s 
Economic Section timely on the Project’s implementation steps.  
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Award deliverables. The Project has already established a clear format and content 
requirements for key deliverables, including yearly work plans, quarterly and annual reports, 
and consultant reports.  
 
Other reports. In addition to the standard reporting requirements, the Project develops a 
weekly report summarizing significant Project’s news and upcoming events.  
 
 Public Information through USAID. USAID/Ukraine’s Development Outreach and 
Communications Officer (DOC) shared public outreach guidelines (summarized in Annex B) 
for implementing partners. The guidelines include tips on press relations, public events, and 
branding. The guidance also explains how to share information about events and prepare 
talking points for the Mission Director and/or Ambassador. In summary, the DOC should be 
consulted before the Project Director or Project staff agrees to an interview with a U.S. or 
foreign journalist or a journalist from a major local media outlet who asks for information 
beyond the technical scope of the Project, or when the team members will be making remarks 
at an event where media will be present. Invitations to the USAID AOR for his/her 
participation at any Project-related events should also be provided two weeks in advance and 
a month in advance for the Mission Director and/or Ambassador. Any supporting materials 
(backgrounders, press releases, talking points) should be e-mailed for review seven business 
days before the event.  
 
Success stories, capturing milestones and the human impact of activities, will also be 
produced as they arise and will be developed by the CPOM. Shorter-form impact stories (up 
to 200 words) will be sent to the AOR with a copy to the Development and Communications 
Outreach (DOC) officers for publication in the USAID Insight, Frontlines, USAID website 
and the Mission biweekly e-newsletter. The five possible types of success stories templates 
include:  

 Snapshot – 500 words with picture; 
 Case Study – documents success in three sections: challenge, initiative, results 
 First Person – testimonials focusing on individuals, less than 300 words with picture 
 Photo and Caption – short caption and 250 word narrative 
 Before and after – two photos, showing before and after improvements, 350 words. 
 

Project page on AMDI Website 
 
To share the latest Project news, reference material, and grant/bidding opportunities, bilingual 
Project page on AMDI web site is developed and constantly updated. The Project’s 
implementation steps will be highlighted on the webpage, as well as success stories and any 
other public information. 
 
Project Backgrounders  
 
Currently the Project is developing a one-pager/newsletter in English and Ukrainian, which 
describes the overall Project goal, results to be achieved and a brief overview of each 
objective. Such backgrounders will be also developed on main Project’s activities (see Table 
3 for themes). At the end of the Project, a one-pager will be developed summarizing its 
accomplishments.  
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Besides the target audiences, the Project backgrounders will be disseminated at the 
regionally-based press clubs of the Center for Ukrainian Reform Education and/or added to 
the existing training agendas of current and anticipated USAID media strengthening 
programs (U-Media, Ukraine Media, etc). 
 
Table 3. Proposed Project Backgrounder Themes 

 
Backgrounder Subject Matter Target Audience 

Overall Project one-
pager/newsletter  

General information about 
the  Project’s goal and 
objectives, activities, 
expected results 

National and local 
Government, potential 
partners, general public, 
media (to be distributed at 
media events) 

Water management 
cooperative 

Information on the water 
management cooperative 
based on the public-private 
partnership (PPP) 
explaining effectiveness of 
this model. 

National and local 
Government, business, media 
(to be distributed at media 
events) 

Sustainable Access to 
Financial Services for 
communities 

Information on benefits of 
the partnership for banks 
and other credit providers 

Financial institutions, banks 

Regulatory changes for tariff 
system 

 

Comparative analysis of the 
old and  new tariff system, 
information on the benefits 
of the new system 

National and local 
Government, general public, 
business, media (to be 
distributed at media events) 

 
SWaSAD Project “Issue” Briefs 
 
A series of “issue” briefs on the Project’s activities will be published in AMDI's E-bulletin 
and AMDI's "Theory and Practice of Markets" journal.  
 
Media Relations  
 
Ukrainian media outlets are both a target audience for the Project’s communications and tool 
to disseminate information on the water situation in Crimea. On one hand, media coverage on 
this theme is already high, but often the quality of the information is inadequate, especially at 
the local level, focusing on the sensational nature of the story and not on its educational task. 
Several Crimean outlets are politically motivated and are reluctant to share an objective 
perspective.  
 
To ensure the Project comprehensively engages media, the Project’s media strategy will be: 
1) coordinated with other public outreach efforts on water issues; 2) focused on the Project 
objectives and most important topics of the Project (improving the water supply system, 
changing tariff system, PPP modeling etc.); and 3) build journalists’ capacity to better 
understand the nuances in organization of water supply system management and adoption of 
necessary changes. 
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The Project will develop a comprehensive media list of national and local media outlets and 
public opinion leaders. To inform media, the information on the Project’s implementation 
will be sent every month.  
 
The Project will establish contacts with lead journalist and problems-oriented mass media and 
will use experience of other projects that have successfully worked in this direction. 
 
The Project plans to organize media roundtables at the IPC in Simferopol during which 
Project's experts and USAID officials discuss project development and successes with local 
media. 
 
More on the Project’s policy on media relations is available in Annex D.  
 
Linkages with Technical Communities of Practice (Knowledge Networks) 
 
To learn from international experience and share the Project’s lessons learned, the Project 
will also identify and engage in key European and global technical knowledge communities, 
i.e. professional associations that focus on similar issues the Project faces. Membership and 
participation in such knowledge networks will help the Project staff to be aware of European 
practices and international experience, speak with experts on current issues in the water 
supply Projects. 
 
Visual Communications  
 
Photos tell a thousand words and can visually enable a remote audience to see and grasp what 
is happening on-the-ground. The Project staff will take photographs from the very beginning 
of the Project’s implementation. All photos will be copied on disc for next distribution and 
will be used for the Project communication materials.   
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SECTION II - ACTION PLAN 
 
This is an action plan for activities through the next two quarters and some subsequent or ongoing activities. It designates the actions, timing, and responsible staff 
member for each action item articulated in the strategy. 
 

Project Communications Activity 
Persons 

Responsible 

2012 2013 2014 

Dec 
 

Jan 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Aug 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dec
 

Jan 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Finalize Project communications strategy 
and ensure each staff member is aware 
of his/her communications 
responsibilities  

PD/DPD with 
CPOM 

                    

Finalize templates, e.g. consultant 
report, event invites, and download final 
branded templates onto shared drive 

CPOM                     

Prepare Weekly Reports for AOR  and 
submit to the USAID  

PD/DPD, 
Project staff, 
CPOM 

                    

Develop Project one-pager, overview of 
goals and activities, update it according 
to accomplishments  

Project staff, 
CPOM 

                    

Finalize structure, design and deploy 
information for Project page on AMDI 
Website.  

CPOM with IT 
Specialist  

                    

Organize a launch event in pilot area 
and field days for a view on-site project 
work and accomplishments  

PD/DPD with 
CPOM 

                    

Finalize potential success story plan; 
draft success story  

Project staff 
with CPOM  

                    

Organize and conduct a series of media 
events to raise interest in SWaSAD 
Project and its role as a catalyst of 
reforms in agricultural sector and provide 
information on key Project issues 

CPOM, 
Logistics 
Specialists 
and DPD 

                    

Prepare articles for media on best 
practices, interviews with beneficiaries, 
etc.  

PD/DPD with 
CPOM 

                    

Prepare issue “briefs”, publish it through 
E-bulletin and AMDI journal 

CPOM, 
PD/DPD 
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ANNEX A – ROLES AND RESPONSIBILITIES  

 
All USAID SWaSAD Project staff members are responsible for Project communications. 
Technical team interacts daily with counterparts and Project beneficiaries, and support staff 
introduces the Project to consultants, potential partners, and the public-at-large. Communications 
is not just the job of the Communications and Public Outreach Manager. All staff should prepare 
to share timely information on media coverage, organizational partners and industry specific 
events to help contribute to Project outreach, team coordination, and overall Project success. 
Below is a brief summary of individuals’ proposed communications roles and responsibilities:  
 
 Project Director - AMDI Director Dr. Victor Andrievsky is the lead liaison to USAID and 

Government of ARC counterparts. He is the designated spokesperson for the Project and can 
designate this role to Deputy Project Director and Technical Experts (for technical matters). 
He oversees overall donor and stakeholder relations, Project performance, and provides 
substantive input to Project’s public communications activities and reports. 

 
 Deputy Project Director - Mr. Sergiy Tarakanov, oversees the work of the technical team, 

the M&E / gender and communications support staff, provides full financial management, IT, 
operational, management and logistical support to the Project. 

 
 Crimea Field Coordinator – Mr. Boris Shadrin is responsible for operational management 

and coordination of the Project activities in Crimea, coordination of field public events. He is 
liaison to local authorities, communities and other stakeholders. 

 
 Communications and Public Outreach Manager - Mrs. Anna Khvalinska leads overall 

Project communications functions and coordinates with staff to support their outreach 
activities. She provides quality assurance with Ukrainian and English print materials, USAID 
branding and web site guidance, and is the focal point for media relations.  

 
 M&E and Gender Specialist - Sergiy Krochak leads the data gathering, analysis, and quality 

assurance for the Project M&E system, ensures activities are gender-sensitive, and supports 
the production and realization of quarterly reports, sharing milestones and data with the 
communications specialist to feed into success stories and other communications products.  

 
 Short-term technical advisors. With a more standardized trip report format, information from 

short-term consultants can be shared more widely if the meetings or deliverables affect more 
than one activity. Debriefs with the management team in addition to their direct Project 
counterparts can provide inputs to the weekly news reports, if appropriate.  

 
  Chief Accountant helps with budgeting and monitoring of communications expenses.  
 
 IT Specialist assists with network operations and helps review short-listed companies for 

designing and hosting the Project page on AMDI website. 
 



 

 

ANNEX B – QUICK TIPS FOR PROJECT COMMUNICATIONS 

 
This handout was developed to help USAID SWaSAD Project staff with issues that frequently 
come up in Project communications. It is designed to facilitate a common understanding of 
Project and USAID/Ukraine mission guidelines on media relations, branding, event planning, 
and reporting.  
Project Name 

 The Project full name is: "Partnership for Sustainable Water Supply for Agriculture 
Development in Crimea". In some documents the Project has been called the "Water For 
Crimean Agri Sector Project", but the short-form is simply “USAID SWaSAD Project” 
with USAID in the title to associate the Project with USAID funding. Feel free to clarify 
that it’s a Project and not an investment firm. Adapt it to your audience’s current 
understanding. Try not to focus only on your component.  

 When introducing the Project, it is helpful to mention the full Project name and explain in 
very brief terms what the Project is about in a language that a 12-year old would 
understand.  

USAID SWaSAD Project is a program designed to rehabilitate water 
infrastructure systems and improve water supply for rural population and 
agricultural production in Crimea. 
 
 
Through tariff policy reform, engagement in water resource management, PPP, 
develop and implement sustainable financing mechanisms for water systems, the 
Project contributes to a positive impact on the productivity, size and predictability 
of agricultural yields in Crimea. 
 
 
USAID SWaSAD Project works with Ukrainian partners for the Crimean 
peninsula's economic, human and community development and 
strengthening of Ukraine’s agricultural sector.  

Logos  
 In August 2005, Project logos were banned for new USAID Projects. Now, Project 

brands include the USAID name and the name of the Project and are sometimes referred 
to as “graphic identities.” 
Below are the English and Ukrainian versions of how to present the Project name on 
reports. 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

Water for Crimean Agri Sector 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branding and Marking  

 To increase its visibility worldwide, USAID introduced new policies on branding and 
marking (ADS 320) in January 2007. “Branding” refers to how a program or Project is 
named and positioned, who it is from; it identifies the sponsor of the work. “Marking” 
refers to applying graphic identities to all commodities, program, and communications 
materials to visibly acknowledge contributors; it identifies organizations supporting the 
work. Each USAID Project now has to develop a branding implementation plan 
explaining how the program will publicize milestones, use communications tools, and 
share the message that the assistance was “from the American people.” The ADS 320 
guidance includes cases when we can ask for exceptions to marking, for example, when it 
will affect host country ownership or deter program goals. Only the USAID CO has the 
authority to approve any exceptions to marking that are not in our contract. The ADS 320 
also provides branding guidance for grantees. 

USAID Style Manual 
 Contractors must also follow the guidance in USAID’s Graphics Standards Manual, a 

style guide which specifies which fonts, color, and templates to use on Project reports 
that are about Project activities.  

 USAID recommends standards for typography (font) to ensure brand consistency across 
all printed materials (Graphics Standards Manual, Section 2.10).1 The Project should use 
Times New Roman 12 pt. for all Project-related documents and communications, with 
some exceptions for external event agendas and materials – printed in Garamond 12 pt – 
and professional designed documents (Adobe Gils Sans and Adobe Garamond).   

Reports 
 In addition to following branded layout and style guidelines (see template), all Project 

reports must include an acknowledgement of USAID support, placed on the bottom of the 
cover page:  
<DATE> 
This publication was produced for review by the United States Agency for International 
Development. It was prepared by [list authors and/or organizations involved in the 
preparation of the report.]  
In Ukrainian: 

                                            
1 The Adobe Gill Sans font is used for all professionally designed and printed communications for headlines, subheads, etc. 
Adobe Garamond Regular can be used for body text in a professionally designed document. Arial is the standard for desktop 
publishing and body text, with Times New Roman as the default. 

Вода для агросектору Криму 



 

 

Ця публікація була підготовлена на розгляд Агентством США з міжнародного 
розвитку. Вона була підготовлена [перелік авторів та/або організацій, які брали 
участь у підготовці звіту.]  

 On an inside page, either the inside front, or on the table of contents page, contractors 
must include the following disclaimer:  
DISCLAIMER 
The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of 
the United States Agency for International Development or the United States 
Government.  
In Ukrainian:  
Думки і погляди, висловлені в цій публікації авторами, необов’язково 
відображають позицію Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду 
Сполучених Штатів Америки.  

 
Web site  

 The USAID SWaSAD Project page on AMDI Web Site should comply with USAID’s 
web site guidance linked below. The guidance includes enabling disabled persons to view 
any PDFs or pictures by coding them, a privacy statement, and proper placement of the 
USAID logo. All USAID Project websites need to be reviewed and approved by LPA in 
Washington D.C. prior to going live, as per Agency policy in ADS 557. A summary 
checklist is available at http://www.usaid.gov/info_technology/xweb/contracts.html. 

USAID Communications 
 

 USAID needs timely information on the Project’s contribution to USG strategic goals in 
Ukraine. The Embassy, coordinated with USAID, is also a critical audience for 
understanding the latest on developments in water supplying sphere in ARC and its effect 
on agricultural sphere.  Coordinate with the Project Director/Deputy Project Director to 
engage the USAID Mission’s director’s office, program office and technical office 
directors in USAID SWaSAD Project activities. Site visits and inclusion in Project events 
are one good option. USAID needs one-month notice to invite the Mission Director to an 
event and a monthly calendar of events. Please bold the event for which you would like 
to have mission or Embassy attendance. 
 

Media Policy  
 Please clear all media requests with the communications and outreach manager. Detailed 

media guidelines are provided in a separate document. In sum, the Project Director/ 
Deputy Project Director are designated spokespersons and can speak to local press on 
technical issues but defer policy and USAID-specific questions to USAID.  

For additional questions, please contact Anna Khvalinska, Communications and Public 
Outreach Manager, akhvalinska@amdi.org.ua
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ANNEX C - SUCCESS STORY CHECKLIST 
 
Checklist for Reviewing Success Stories 
 
Success stories help Projects put a human face on the impact of our work. Success stories can be 
formatted according to one of the five USAID’s story types detailed on www.usaid.gov/stories. 
Below are some questions to ask when reviewing a draft success story.  
 
 Mission needs: Was there any specific guidance from the mission and does it meet those 

expectations? 
 
Impact 
 Does the story describe a significant, measurable change? 
 Does it focus on how the Project has benefited an individual, community, or country? 
 Is there a link to the Project’s overall anticipated results and monitoring and evaluation data?  
 Are the successes described directly attributable to Project activities? 
 
Content 
 Title: Does it summarize the key point of the story? Is it short, simple, and engaging? 
 Lead: Does the lead (first few sentences) grab the reader’s attention? 
 Clarity: Is the story easy to follow? Is there language that is too technical or too specific that 

would need to be explained or simplified?  
 Structure: Does it detail what the Project did, what changed, and who benefited? 
 Quotes: Are they appealing, accurate, and relevant? 
 Project reference: Does it properly name the Project, e.g., USAID SWaSAD Project? 
 Audience: Does it take into account sensitivities of potential readers, including the mission?  
 Tone: Is the tone appropriate and considerate of political and cultural sensitivities for the 

client and host country (e.g., no “should” or “musts”)? 
 Grammar: Is it grammatically correct and consistent? 
 Acronyms: Are they used sparingly and explained the first time they are mentioned? 
 Detail: Do story details strengthen the story’s key point and are they appropriate to convince 

readers of that point? Is there extraneous information that could be taken out of the story? 
 Voice: Are the actions of Project staff and beneficiaries described using active voice? 
 
Format  
 Template: Does it follow one of the five USAID template types? 
 Placement: Is the title, quote, photo, and subheading placement consistent with the template? 
 Fonts: Are the fonts consistent with the template (e.g. Arial 30pt for Title)? 
 Length: Does it have the preferred word count (different for every story see Section 5.8-5.12 

of the USAID Graphic Standards Manual)? 
 Photograph: Does it have good composition, resolution, and clear link to story content? Does 

it have an engaging caption that adds to the reader’s knowledge of the photo? When 
appropriate, does it include beneficiaries named/described in the story? 
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ANNEX D - OFFICE MEDIA POLICY AND GUIDELINES 
 
Office Media Policy and Guidelines 
 
Our field offices should not speak to the media about our Project activities without explicit 
written permission from USAID. According to ADS 559, “all media inquiries, whether in 
Washington or overseas, shall be referred immediately to Legislative and Public Affairs /Press 
Relations (LPA/PR).” Project staff should not contact LPA directly but should refer media 
requests to their AOR and to their development outreach and communications (DOC) officer, 
who will secure the appropriate internal approvals, including coordination with the Embassy’s 
public affairs officer (PAO), when necessary. 
 
Speaking With the Media  
 
In the event USAID grants specific or blanket written approval for Project staff to speak to the 
media, a Project spokesperson is designated (usually the chief of party). In such cases, other 
Project staff should refer all media inquiries to the designated Project spokesperson. If there is no 
designated spokesperson, staff should consult with the chief of party prior to speaking with 
journalists. In all cases, staff should respond only to questions regarding the Project’s technical 
work. Any questions involving U.S. foreign policy and bilateral relations should be politely 
declined, as these are questions that only an official representative of the Embassy can address. 
 
Interview Guidelines 
 
The bottom line is to stick to discussion of your Project. If the journalist seems intent on probing 
into areas outside the technical scope of the Project, it is best to avoid the interview all together. 
Delay by saying you must request authorization from the Embassy or USAID, or refer the 
journalist directly to the USAID Mission DOC or to the Embassy PAO. In no case can Project 
staff speak on behalf of USAID or the U.S. Government, in accordance with ADS 559.  
Attribution to USAID is important. 
 
Interview Tips: 
 
Be prepared. Bone up on the main subject of the interview. Decide what your main messages 
should be, and your purpose (to persuade, to educate, or both), and write talking points for 
yourself so that you can reinforce those messages throughout the interview.  
 
Never say “no comment.” This statement is often used by the media to paint the organization in a 
negative light. Instead, direct the conversation. People won’t always know what the journalist 
asked, but your responses will get published, so keep talking about what you want the journalist 
to write about—keep reinforcing your key messages. 
 
Know your audience. Learn about the journalist’s style and have an understanding of how your 
message is likely to be used in the local press—then tailor your messages to your audience. 
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Treat reporters professionally and with respect. Even if you get upset, stay poised and stay on 
subject. Stick to your technical area of expertise.  
 
Don’t talk “tech.” Use plain language, and explain unfamiliar sector terms as you go along to 
help your audience understand your subject better. 
 
Anything you say may be quoted. There is no “off the record” in many parts of the world, so 
stick to your main messages about your Project. 
 
Don’t speculate. If you don’t know, just say you don’t know and either suggest another source of 
information or tell the interviewer you will get back to him or her with an answer at a later date. 
 
Take notes. Develop your own notes from the interview to share with your PMU and USAID. 
 
Relax—don’t sweat it. Use body language that communicates steadiness, trustworthiness, and 
empathy 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 4  Final Report on Analysis of Legal and Regulatory Framework 
and Options for Establishment of Crimean Rural Areas Water Supply PPPs 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СПРИЯНННЯ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-
ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Aналіз нормативно-правової бази і можливостей 
створення державно-приватного партнерства 
(ДПП) для водопостачання сільських районів 

Криму 

 

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ПРО ВИКОНАННЯ   ПОСЛУГ 

ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ SWaSAD-2-08/12 

від 21.08.2012 р. 

 

 

Київ -2012 

Вода для агросектору Криму 



2 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП. Загальні засади правового регулювання державно-
приватного партнерства в Україні …………………………………. 

 
3 
 

1. Аналіз механізмів ДПП в комунальному секторі України: 
юридичні, регуляторні, технічні і фінансові аспекти ……………… 

 
7 
 

2. Аналіз можливостей реалізації проектів колективного 
водопостачання в сільських районах у формі ДПП, виходячи з 
існуючого законодавства в Україні: можливості, обмеження, 
правові форми ………………………………………………………… 

 
 
 
33 

3. Особливості реалізації невеликих проектів місцевого рівня з 
використанням механізмів ДПП (прийнятні форми ДПП, критерії 
вибору приватних партнерів, вимоги до підготовки і реалізації 
проектів, можливості по їх фінансуванню, необхідність і 
можливість залучення засобів державного і місцевих бюджетів) … 
 

 
 
 
 
38 

4. Аналіз існуючих підходів для залучення приватного сектора 
для створення/оновлення та експлуатації водопостачання в 
сільській місцевості Криму (наприклад, UNDP, DESPRO, USIF) та 
перспективи для їх широкого застосування в Україні …………… 
 
5. Рекомендації щодо вибору оптимальної концепції моделей 
ДПП для водопостачання у селах у трьох районах Криму: 
Сакському, Роздольненському і Первомайському районах ……. 
 
6. Примірні процедури для підготовки та реалізації проектів 
колективного водопостачання у сільських та 
сільськогосподарських районах у формі державно-приватного 
партнерства, шаблони, контракти, що регулюють відносини з 
партнерами (приватними та громадськими) у рамках реалізації 
проектів ………………………………………………………………. 
 

 
 
 
45 
 
 
 
56 
 
 
 
 
 
 
64 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………… 
 

78 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА………………………………………… 
 
ДОДАТОК …………………………………………………….……… 
 

80 
 
82 



3 

 

ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

Правовими засадами державно-приватного партнерства в Україні є 
Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 
України, Закон України «Про державно-приватне партнерство», інші 
законодавчі акти України, а також міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України1. 

У разі якщо міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються 
правила міжнародного договору. 

До інших законодавчих актів України, що регулюють відносини  
здійснення державно-приватного партнерства у сфері водопостачання в 
Україні, в першу чергу, належать: 

• Закон України «Про концесії» №997-ХІV від 16.07.1999; 
• Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію 
об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності» 
№2624-VІ від 21.10.2010; 

 
На виконання Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» Кабінетом Міністрів України були прийняті такі підзаконні 
нормативно-правові акти: 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання приватним партнером державному партнеру 
інформації про виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства» від 09.02.2011 №81; 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним 
партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними» 
від 16.02. 2011 №232; 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-
приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; 

• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації 
здійснення державно-приватного партнерства» від 11.04.2011 
№384; 

• Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
27.02.2012 №255 «Деякі питання проведення аналізу ефективності  
здійснення державно-приватного партнерства» (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 15.03.2012 р. №399/20712. 

                                                           
1
 Стаття 2 Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
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На виконання Закону України “Про концесії” схвалено постанови 

Кабінету Міністрів України:  
- від 12 квітня 2000 р. №642 “Про затвердження положення про 
проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних  
договорів на об'єкти права державної і комунальної  власності, 
які надаються у концесію»;  

- від 12 квітня 2000 р. № 643 «Про затвердження Типового 
концесійного договору». 

  
Відповідно до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» державними партнерами на місцевому рівні можуть бути: 
• Автономна Республіка Крим; 
• територіальні громади в особі відповідних органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування2. 
 Представницьким органом Автономної Республіки Крим є 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим3. 
До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

належить визначення порядку укладення і затвердження договорів і угод 
від імені Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до відання 
Автономної Республіки Крим, затвердження договорів і угод4. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим як орган виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим самостійно здійснює виконавчі 
функції і повноваження з питань, віднесених до відання Автономної 
Республіки Крим Конституцією України, Конституцією Автономної 
Республіки Крим і законами України5.  

Територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр6. 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 
самоврядування.  

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 
межах повноважень, визначених Конституцією України, законами, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.  

                                                           
2Частина 1 статті 1 Закону  України “Про державно-приватне партнерство»  від 1 липня 2010 року 
№2404- VI. 
3 Стаття 136 Конституції України від 28 червня 1996 року. 
4 Стаття  26 Конституції Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 року. 
 
5
 Стаття  35 Конституції Автономної Республіки Крим. 

6
 Стаття 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР. 
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Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, 
селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють 
за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених 
законодавством7. 

Зокрема, сільський, селищний, міський голова укладає від імені 
територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори 
відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної 
компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради8. 

Законом України «Про державно-приватне партнерство» 
передбачена наявність уповноваженого  органу виконавчої влади з питань 
державно-приватного партнерства та визначено його повноваження у цій 
сфері. Відповідно до Конституції України цей орган визначається 
Президентом України шляхом включення до положення про відповідний 
центральний орган виконавчої влади повноважень з питань державно-
приватного партнерства, передбачених відповіднім законом. 

Відповідно до Указу Президента України від 31 травня 2011 р. 
№ 634/2011 «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» 
спеціально уповноваженим органом з питань державно-приватного 
партнерства визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України (Мінекономрозвитку). Повноваження Мінекономрозвитку у цій 
сфері визначені Положенням про міністерство, а також постановами 
Кабінету Міністрів з питань державно-приватного партнерства 9.   

Зауважимо, що Законом України «Про державно-приватне 
партнерство» передбачена лише одна форма здійснення державно-
приватного партнерства (ДПП)  -  договірна.  Наявність 
інституціалізованих ДПП, що передбачають створення для реалізації 
проекту на засадах державно-приватного партнерства юридичної особи 
(спільного підприємства), Законом не передбачено. 

Відповідно до Закону «Про державно-приватне партнерство» в 
рамках здійснення державно-приватного партнерства можуть бути 
укладені такі договори:  концесії, про спільну діяльність, угоди про 
розподіл продукції, а також інші договори. 

Для застосування при реалізації проектів державно-приватного 
партнерства в сфері водопостачання сільських районів Криму з цього 
переліку може використовуватися такі договірні форми: договори концесії, 
про спільну діяльність та оренди.   

В Україні існують окремі нормативно-правові акти, що регулюють 
відносини концесії та оренди державного та комунального майна. Зокрема, 
                                                           
7
 Стаття 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

8
   п. 16 частини 4 статті  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

9
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання приватним партнером 
державному партнеру інформації про виконання договору,  укладеного в рамках державно-приватного 
партнерства» від 09.02.2011 №81; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; 
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 
партнерства» від 11.04.2011 №384 
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відносини щодо концесії регулюються Законом України «Про концесії»10,  
щодо оренди – Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна»11, щодо спільної діяльності  - Цивільний кодекс України (ст. 77). 

У 2010 р. було схвалено Закон  України «Про особливості передачі в 
оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності»12, яким 
передбачено окремі процедури виявлення ініціативи щодо укладання 
відповідних угод, підготовки та проведення конкурсу та встановлюються 
вимоги до самих угод. Визначені спеціальними законами з питань оренди і 
концесії процедури значною мірою відрізняються від процедур, 
передбачених Законом України «Про державно-приватне партнерство», як 
щодо переліку та змісту заходів, які необхідно здійснити для реалізації 
відповідних проектів, так і щодо інституцій, які беруть участь у підготовці, 
реалізації та моніторингу цих проектів. 

Тобто, відповідно до чинного законодавства  такі договори як 
концесія (а також оренда) можуть укладатися за двома моделями: 

- за процедурами, що передбачені  спеціальними законами у цій 
сфері; 

- за процедурами, що передбачені Законом України «Про державно-
приватне партнерство», з урахуванням особливостей, що викладені у 
відповідних спеціальних законах.  

Що стосується договорів про спільну діяльність, то вони у випадку, 
якщо проекти, які реалізуються за цією правовою конструкцією, 
відповідають ознакам державно-приватного партнерства, визначеним 
Законом України «Про державно-приватне партнерство», укладаються в 
рамках процедур, визначених цим законом. 

 

                                                           
10

 Закон України “Про концесії» від 16 липня 1999 року №997-ХІV. 
11

 Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII 
12

 Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, 
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21 жовтня 2010 року 
№2624-VІ. 
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1. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДПП В КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ 
УКРАЇНИ: ЮРИДИЧНІ, РЕГУЛЯТОРНІ, ТЕХНІЧНІ І ФІНАНСОВІ 

АСПЕКТИ 

Розглянемо механізми державно-приватного партнерства (ДПП), які 
можуть використовуватися у комунальному секторі України та, зокрема, 
на території АРК Крим. 

Концесійні (орендні) угоди 
Законом України «Про державно-приватне партнерство» до 

договірних форм ДПП безпосередньо не віднесено орендні угоди. 
Водночас, закон не містить заперечення щодо віднесення таких угод до 
ДПП, оскільки перелік  договорів, що є формами ДПП, містить слово 
«тощо». 

Водночас, для того, щоб орендна угода розглядалася в рамках 
Закону України «Про державно-приватне партнерство» (тобто була 
договірною формою ДПП), необхідно, щоб проект по експлуатації 
(модернізації) об’єкта, що надається в оренду, відповідав таким ознакам: 

- забезпечував вищі  техніко-економічні показники ефективності  
діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності державним 
партнером без залучення приватного партнера;  

- передбачав довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передбачав передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   
процесі здійснення державно-приватного партнерства;  

- передбачав внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти 
партнерства із джерел, не заборонених законодавством. 

Зауважимо, що відповідно до світової практики угоди щодо оренди 
комунального (державного) майна відносяться до ДПП. Між тим, якщо 
концесійні угоди, як правило, передбачають передачу приватному 
партнеру обов’язків щодо здійснення  робіт з експлуатації та модернізації 
інфраструктурного об’єкту в обмін на право отримувати плату із 
споживачів за товари/послуги, вироблені/ надані з використанням таких 
об’єктів, то договір оренди (афермажу)  інфраструктурного об’єкту, якщо й 
передбачає проведення робіт з його модернізації, то значною мірою за 
рахунок фондів публічної влади (державного або місцевого бюджету).  

Договори концесії використовуються у світі набагато частіше, ніж 
договори оренди, та є більш затребуваними з огляду на необхідність 
модернізації інфраструктури у країнах, що розвиваються. 

Зважаючи на те, що особливості укладення концесійних та 
орендних угод для об’єктів централізованого водопостачання, 
теплопостачання та водовідведення, що належать до комунальної 
власності, визначені єдиним законом, у цьому розділі при аналізі 
механізмів ДПП у комунальному секторі України будемо розглядати їх 
разом. 
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Як було зазначено вище, укладення концесійних угод може 
здійснюватися за двома сценаріями: 

- відповідно до процедур, визначених спеціальним 
законодавством у цій сфері; 

-  відповідно до процедур, визначених законом про державно-
приватне партнерство, з урахуванням особливостей спеціальних 
законів. 

Здійснимо оцінку переваг та недоліків застосування кожного з цих 
варіантів. 

Укладення концесійних угод по відношенню до об’єктів 
комунальної власності відповідно до спеціального законодавства 
регулюється Законом України «Про концесії» (див.рис.1).  

 
Рис.1. Схема укладення концесійних угод відповідно до Закону 

України «Про концесії». 
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У випадку об’єктів централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення цей закон застосовується  з особливостями, визначеними 
Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів 
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності».  У цьому випадку процедура  є 
більш складною  (рис. 2,3).  
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Рис. 2. Схема укладення концесійних угод відповідно до 
спеціального законодавства (комунальна власність, об’єкти 
централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 
етап ініціації проекту). 
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Рис. 3. Схема укладення концесійних угод відповідно до 
спеціального законодавства (комунальна власність, об’єкти 
централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, 
етап організації та проведення конкурсу). 
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Укладення концесійних угод за цією процедурою передбачає участь 
таких інституцій: 

- приватний партнер; 
- виконавчий орган міської, сільської чи селищної ради; 
- відповідний місцевий орган виконавчої влади; 
- міська, сільська чи селищна рада; 
- обласна чи районна рада (стосовно об’єктів, що перебувають у 
спільній власності територіальних громад); 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України; 

- Фонд державного майна України. 
Укладення концесійних угод по відношенню до об’єктів 

комунальної власності за процедурами, передбаченими Законом України 
«Про державно-приватне партнерство», є набагато складнішим  (рис. 4 - 6) 
та передбачає участь у відповідних процедурах таких інституцій: 

- приватний партнер;  
- місцева рада; 
- виконавчий орган місцевого самоврядування, уповноважений 
відповідною радою; 

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
- Міністерство фінансів України; 
- Міністерство з питань регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України; 

- експерт з питань екології (якщо для реалізації проекту 
обов’язковою є екологічна експертиза) 

- Фонд державного майна України. 
З огляду на складність і довго тривалість процедур, передбачених 

Законом України «Про державно-приватне партнерство», а також 
відсутності досвіду їх застосування, реалізовувати проекти в рамках цього 
закону має сенс лише у випадку отримання державної підтримки для їх 
реалізації. В противному випадку краще скористатися процедурами, 
передбаченими спеціальним законодавством. 
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Рис.4. Схема  укладення концесійних угод в рамках Закону про ДПП 
(об’єкти централізованого теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, комунальна власність, етап ініціації проекту). 
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Рис. 5. Схема  укладення концесійних угод в рамках Закону про ДПП 
(об’єкти централізованого теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, комунальна власність, етап організації проведення 
конкурсу). 
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Рис. 6. Схема  укладення концесійних угод в рамках Закону про 
ДПП (об’єкти централізованого теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, комунальна власність, етап проведення конкурсу). 
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Водночас, у цьому випадку  органом місцевого самоврядування 
територіальної громади, до власності якої належить  об’єкт, по 
відношенню до якого має реалізовуватися проект ДПП, має бути 
затверджено порядок надання державної підтримки здійснення державно-
приватного партнерства. При підготовці цього порядку орган місцевого 
самоврядування має орієнтуватися на відповідний порядок, який 
затверджено по відношенню до    об’єктів державної власності13.  

Зауважимо, що зазначений вище порядок містить низку 
неузгодженостей та протирічить сутності  ДПП. Так, відповідно до цього 
порядку, ініціювання надання державної підтримки державним партнером 
або приватним партнером за погодженням з державним партнером має 
здійснюватися вже після укладення договору про ДПП (див. рис. 7) 
(відповідно до порядку документи, які подаються на розгляд 
Мінекономрозвитку  для ініціювання розгляду питання про державну 
підтримку ДПП, мають містити звіт про виконання договору державно-
приватного партнерства). Зазначене протиріччя фактично зводить нанівець 
можливості отримати державну підтримку при реалізації проектів 
державно-приватного партнерства. Якщо органи місцевої влади будуть 
орієнтуватися на цей порядок надання державної підтримки проектам 
ДПП, така підтримка взагалі буде унеможливлена. 

Відповідно до світового досвіду  рішення про надання державної 
підтримки має бути оголошено задовго до проведення конкурсу, оскільки 
це покращує привабливість проекту для приватного бізнесу і, відповідно, 
знижує ризики його реалізації та вартість залучення капіталу. Ідеально, 
якщо правила та критерії надання державної підтримки визначені на 
законодавчому рівні.  В Україні все зроблено навпаки. 

Подібне регулювання надання державної підтримки позбавляє 
сенсу готувати та укладати концесійні угоди в рамках державно-
приватного партнерства. З одного боку, процедури здійснення ДПП 
занадто складні і тривалі, відсутній досвід їх застосування, існує низка 
неузгоджених питань у їх правовому регулюванні. З іншого, жодних 
реальних стимулів використання моделі державно-приватного партнерства 
для укладення концесійних угод не існує. 

 

                                                           
13

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 
здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279 
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Рис.7. Схема надання державної підтримки в рамках ДПП (державна 
власність). 



18 

 

З огляду на зазначене, та враховуючи те, що застосування для 
укладення концесійних угод процедур, передбачених Законом України 
«Про державно-приватне партнерство», не звільняє учасників цього 
процесу від здійснення заходів, передбачених законами  «Про концесії» та 
«Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого 
водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності», для прийняття ініціатором проекту рішення щодо віднесення 
концесійних угод до державно-приватного партнерства необхідні суттєві 
стимулюючи заходи. Між тим, таких стимулюючих заходів Закон України 
«Про державно-приватне партнерство» не містить. Більш того, порядок 
надання державної підтримки здійсненню ДПП на об’єкти комунальної 
власності взагалі не розповсюджується. Водночас цим порядком14  
визначено, що державна підтримка щодо об’єктів комунальної власності 
надається згідно з порядком, затвердженим відповідним органом місцевого 
самоврядування. Зрозуміло, що порядок, затверджений органом місцевого 
самоврядування, не може регулювати питання надання підтримки 
здійснення ДПП з державного бюджету. З огляду на це, відповідно до 
існуючого правового регулювання державної підтримки за рахунок коштів 
державного бюджету чи надання державних гарантій для проектів ДПП по 
відношенню до об’єктів комунальної власності не передбачено взагалі. 
Така підтримка може здійснюватися лише за рахунок місцевих бюджетів, 
зокрема, бюджетів розвитку місцевих бюджетів, обсяги яких є дуже 
обмеженими і лише для декількох міст України можуть бути суттєвими 
при реалізації подібних проектів. 

 
Угоди про спільну діяльність 
Відповідно до Цивільного кодексу України за договором про  

спільну  діяльність  сторони  (учасники) зобов'язуються  спільно  діяти  без  
створення юридичної особи для досягнення певної мети. Спільна 
діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів  учасників  
(просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. У випадку ДПП 
учасниками договору про спільну діяльність мають бути приватний 
партнер та державний партнер (у розумінні, визначеному вище).  

Договір про спільну  діяльність  укладається  у  письмовій формі. 
Його умови,  у  тому  числі, координація спільних дій  учасників  або  
ведення  їхніх  спільних справ,  правовий  статус виділеного для спільної 
діяльності майна, покриття витрат та збитків  учасників,  їх  участь  у  
результатах спільних  дій  та  інші умови визначаються за домовленістю 
сторін, якщо  інше  не  встановлено  законом  про  окремі  види   спільної 
діяльності. 

                                                           
14

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 

здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; 
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Найбільш розповсюдженим та таким, що може бути використаний 
для реалізації проектів в формі ДПП є договір простого товариства, за  
якимсторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати  свої  вклади  та  
спільно  діяти  з  метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.  
Вкладом  учасника  вважається  все  те,  що  він вносить у спільну 
діяльність (спільне майно),  в тому числі  грошові  кошти, інше майно,  
професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та 
ділові зв'язки. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо 
інше не   випливає   із  договору  простого  товариства  або  фактичних 
обставин.  Грошова   оцінка   вкладу   учасника   провадиться   за 
погодженням між учасниками. 

 Цивільним кодексом передбачено, що внесене  учасниками  майно,  
яким  вони  володіли на праві власності,  а також вироблена  у  результаті  
спільної  діяльності продукція  та  одержані  від  такої  діяльності  плоди  і 
доходи є спільною частковою власністю учасників,  якщо інше не  
встановлено договором простого товариства або законом. Внесене 
учасниками  майно,  яким  вони  володіли на підставах інших,  ніж право 
власності,  використовується  в  інтересах  усіх учасників і є їхнім 
спільним майном. 

Ведення  бухгалтерського  обліку спільного майна учасників може 
бути доручено ними одному з учасників. 

Користування спільним майном учасників здійснюється за  їх 
спільною  згодою,  а  в  разі  недосягнення згоди - у порядку,  що 
встановлюється за рішенням суду. 

Обов'язки учасників  щодо  утримання  спільного  майна  та 
порядок   відшкодування   витрат,  пов'язаних  із  виконанням  цих 
обов'язків, встановлюються договором простого товариства. При цьому, 
під час ведення спільних справ кожний  учасник  має  право діяти від імені 
всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено,  що 
ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма 
учасниками договору простого товариства. У разі спільного ведення справ 
для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників. 

 У відносинах  із  третіми  особами  повноваження  учасника 
вчиняти   правочини   від   імені   всіх  учасників  посвідчується 
довіреністю,  виданою  йому  іншими  учасниками,   або   договором 
простого товариства. 

У   відносинах  із  третіми  особами  учасники  не  можуть 
посилатися на обмеження прав учасника,  який вчинив правочин, щодо 
ведення   спільних  справ  учасників,  крім  випадків,  коли  вони доведуть,  
що на момент вчинення правочину третя особа  знала  або могла знати про 
наявність таких обмежень. 

Учасник,  який  вчинив  від імені всіх учасників правочин, щодо 
якого його право на ведення  спільних  справ  учасників  було обмежене, 
або вчинив в інтересах усіх учасників правочин від свого імені,  може 
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вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат,  якщо 
вчинення цього правочину було необхідним в інтересах усіх учасників.  
Учасники,  яким внаслідок таких  правочинів  було завдано збитків, мають 
право вимагати їх відшкодування. 

 Рішення   щодо   спільних   справ   учасників  приймаються 
учасниками за спільною згодою,  якщо інше не встановлено договором 
простого товариства. 

Порядок відшкодування  витрат  і  збитків,  пов'язаних  із спільною  
діяльністю  учасників,  визначається за домовленістю між ними.  У разі 
відсутності такої домовленості кожний  учасник  несе витрати  та  збитки  
пропорційно  вартості  його  вкладу у спільне майно. 

Умова, за якою учасник повністю  звільняється  від  участі  у 
відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною. 

 Зауважимо також, що якщо  договір  простого  товариства   не   
пов'язаний із здійсненням  його  учасниками  підприємницької діяльності,  
кожний учасник відповідає за спільними  договірними  зобов'язаннями  
усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно.  За 
спільними зобов'язаннями,  що  виникли  не  з  договору,  учасники 
відповідають солідарно. 2. Якщо договір простого товариства пов'язаний із 
здійсненням його учасниками підприємницької діяльності,  учасники 
відповідають солідарно  за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від 
підстав їх виникнення. 

Цивільним кодексом визначено, що прибуток, одержаний   
учасниками    договору    простого товариства  в  результаті  їх спільної 
діяльності,  розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у 
спільне майно,  якщо інше не   встановлено   договором   простого   
товариства   або   іншою домовленістю учасників. Умова про позбавлення  
або  відмову  учасника  від  права  на частину прибутку є нікчемною. 

  Договір простого товариства припиняється у разі: 
- визнання   учасника   недієздатним,   безвісно  відсутнім, 

обмеження  його  цивільної  дієздатності,  якщо  домовленістю  між 
учасниками   не   передбачено   збереження   договору  щодо  інших 
учасників; 

- оголошення  учасника  банкрутом,  якщо  домовленістю   між 
учасниками   не   передбачено   збереження   договору  щодо  інших 
учасників; 

- смерті фізичної особи - учасника або ліквідації  юридичної 
особи  - учасника договору простого товариства,  якщо домовленістю між 
учасниками  не  передбачено  збереження  договору  щодо  інших 
учасників   або   заміщення  учасника,  який  помер  (ліквідованої 
юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками); 

- відмови учасника від подальшої участі у договорі  простого 
товариства  або  розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо  
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домовленістю  між  учасниками  не   передбачено   збереження договору 
щодо інших учасників; 

- спливу строку договору простого товариства; 
- виділу  частки  учасника  на  вимогу його кредитора,  якщо 

домовленістю між учасниками  не  передбачено  збереження  договору 
щодо інших учасників; 

- досягнення  мети  товариства  або настання обставин,  коли 
досягнення мети товариства стало неможливим. 

У  разі  припинення  договору  простого  товариства  речі, передані  
у  спільне  володіння  та  (або) користування учасників, повертаються 
учасникам,  які їх надали,  без винагороди, якщо інше не передбачено 
домовленістю сторін. 

Поділ майна,  що є у спільній власності учасників, і спільних прав  
вимоги,  які  виникли  у  них,   здійснюється   в   порядку, встановленому 
цим Кодексом. 

З  моменту  припинення  договору  простого товариства його 
учасники  несуть  солідарну   відповідальність   за   невиконаними 
спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб. 

Підкреслимо, що договір про спільну діяльність (простого 
товариства) може укладатися в рамках Закону України «Про державно-
приватне партнерство» та за передбаченими ним процедурами лише у 
випадку, якщо проекти, що реалізуються у цій правовій формі, 
відповідають таким ознакам: 

- забезпечення вищих       техніко-економічних       показників 
ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності 
державним партнером без залучення приватного партнера;  

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   процесі 

здійснення державно-приватного партнерства;  
- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти 

партнерства із джерел, не заборонених законодавством. 
 
Зауважимо, що в принципі, договір про спільну діяльність є логічно 

близьким до принципів державно-приватного партнерства. Водночас, при 
аналізі можливостей його застосування слід врахувати таке: 

- зазначений договір може укладатися як в рамках Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» за передбаченими ним   
процедурами, так і відповідно до Цивільного кодексу; 

- укладення відповідних договорів для реалізації 
інфраструктурних проектів на засадах ДПП в Україні не застосовувалося і 
потребує розвитку методологічного забезпечення у цій сфері; 

- невідпрацьованим методологічно до цього часу вважається 
ведення  бухгалтерського  обліку спільного майна учасників, що може 
призводити до значних складностей у його застосуванні; 
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- відповідно до Податкового кодексу України вклади учасників у 
спільну діяльність обкладаються податком на додану вартість (ПДВ), що 
призведе до удорожчання інвестиційних проектів, які планується 
реалізувати на засадах ДПП, що для об’єктів комунальної сфери є 
критичним та призведе до відмови приватного бізнесу брати участь у 
подібних проектах. 

Крім того, зауважимо, що у випадку укладення угод про спільну 
діяльність в рамках Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
поряд з усіма визначеними вище складностями необхідно бути 
використовувати для них досить складну процедуру. Тобто, поряд з іншим 
слід буде здійснити майже ті ж самі заходи, що й наведені на рис. 4-6. 
Однак у цьому випадку для об’єктів централізованого водопостачання, 
теплопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній 
власності, не вимагатиме погодження конкурсної документації 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства на етапі організації конкурсу для об’єктів 
централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення, що 
знаходяться у  комунальній власності.  

Також у цьому випадку не треба здійснювати посвідчення договору 
нотаріусом, реєстрації договору у Міністерстві регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства та повідомлення про 
укладення договору Фонду держмайна на етапі проведення конкурсу. Крім 
того, у цьому випадку організація та проведення конкурсу здійснюється за 
процедурами, визначеними в рамках Закону «Про державно-приватне 
партнерство»15. 

Процедура укладення угод про спільну діяльність в рамках Закону 
України «Про державно-приватне партнерство» наведена на рис 8-10. 

 
 

                                                           
15

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 
здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» від 11.04.2011 №384. 
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Рис. 8. Схема  укладення   угод про спільну діяльність в рамках Закону про 
ДПП (комунальна власність, етап ініціації проекту). 
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Рис. 9. Схема  укладення угод про спільну діяльність в рамках Закону про 
ДПП (комунальна власність, етап організації проведення конкурсу). 
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Рис. 10. Схема  укладення угод про спільну діяльність в рамках Закону про 
ДПП (комунальна власність, етап проведення конкурсу). 
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Особливості застосування механізмів ДПП в комунальному секторі 
України по відношенню до об’єктів, що належать Автономній республіці 
Крим 

Процедури ініціації, організації та проведення конкурсу на 
визначення переможця проекту для об’єктів, що належать Автономній 
республіці Крим (АРК), а також укладення відповідних договорів та 
здійснення моніторингу їх реалізації  має певні особливості у порівнянні з 
іншими об’єктами комунальної власності. 

Закон  України «Про концесії» регулює питання надання у 
концесію об’єктів державної та комунальної власності. Закон України 
«Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого 
водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності» також регулює питання надання у концесію (оренду) об’єктів 
комунальної власності.  Жодного згадування про об’єкти, що належать АР 
Крим, у цих законах не існує.  

Більш того, серед інституцій, що беруть участь у ініціюванні 
укладення концесійних угод, організації та проведенні концесійного  
(орендного) конкурсу, а також схвалення рішень з цих питань Рада 
Міністрів та Верховна Рада АРК відсутні. З огляду на це, укладення 
концесійних угод по відношенню до об’єктів, що належать АРК, 
відповідно до спеціального законодавства в сфері концесій неможливо. 
Відповідно, концесійні угоди по відношенню до об’єктів, що належать 
АРК, можуть укладатися лише відповідно до процедур, передбачених 
Законом України «Про державно-приватне партнерство». 

Укладення концесійних угод по відношенню до об’єктів , що 
належать АРК, за процедурами, передбаченими Законом України «Про 
державно-приватне партнерство» (рис. 11 - 12),  передбачає участь у ньому 
таких інституцій: 

- приватний партнер;  
- Рада Міністрів АРК; 
- орган, уповноважений Радою Міністрів АРК; 
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
- Міністерство фінансів України; 
- орган, уповноважений з питань ДПП (якщо ним буде визначено 
інший ніж Мінекономрозвитку орган виконавчої влади); 

- експерт з питань екології (якщо для реалізації проекту 
обов’язковою є екологічна експертиза). 
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Рис.11. Схема укладення концесійних угод та угод про спільну 
діяльність в рамках Закону про ДПП (АРК, етап ініціації). 



28 

 

 

 

Рис. 12. Схема укладення концесійних угод та угод про спільну 
діяльність в рамках Закону про ДПП (для об’єктів, що належать АРК, етап 
організації конкурсу). 



29 

 

 

 

Рис.13. Схема укладення концесійних угод та угод про спільну 
діяльність в рамках Закону про ДПП (для об’єктів, що належать АРК, етап 
проведення конкурсу). 
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Зауважимо також, що як і у випадку об’єктів  комунальної 
власності,  для реалізації заходів, передбачених Законом України «Про 
державно-приватне партнерство», для об’єктів, що належать АРК, 
необхідно розробити та схвалити Радою Міністрів Автономної Республіки 
Крим  порядок надання державної підтримки здійснення ДПП. 

Порівняльний аналіз процедур ухвалення рішень про використання 
різних можливих механізмів ДПП по відношенню до об’єктів комунальної 
власності (централізованого теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення), дає змогу зробити такі висновки. 

1) Відповідно до Закону України  «Про особливості передачі в 
оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності» ініціювання 
реалізації проекту у формі концесійної угоди  (договору оренди) може 
здійснюватися фізичною/юридичною особою або виконавчим органом 
міської ради або місцевим органом виконавчої влади; у випадку ДПП – 
органом місцевого самоврядування або приватним партнером 
(фізичною/юридичною особою). 

2) Порядок проведення конкурсу з визначення переможця ДПП, 
схвалений на виконання Закону України «Про державно-приватне 
партнерство», на укладення  концесійних угод (договорів оренди) для 
об’єктів комунальної власності не розповсюджується. Цей порядок 
використовується лише при укладанні договорів про спільну діяльність, 
зокрема, договорів простого товариства, у випадку якщо відповідні 
проекти відповідають таким ознакам: 

- забезпечення вищих       техніко-економічних       показників 
ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності 
державним партнером без залучення приватного партнера;  

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   процесі 

здійснення державно-приватного партнерства;  
- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством. 
3) Укладення концесійних угод (договорів оренди) в рамках 

законодавства про державно-приватне партнерство потребує їх додаткової 
(порівняно з варіантом використання спеціального законодавства)  
реєстрації (крім обліку Фондом держмайна та реєстрації Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства для об’єктів централізованого водопостачання, 
теплопостачання та водовідведення) у Міністерстві економічного розвитку 
та торгівлі. Крім того, такі угоди підлягатимуть моніторингу з боку 
Мінекономрозвитку як органу, уповноваженого з питань ДПП. 

4) Стимулом для використання занадто складної процедури 
ініціювання та реалізації проекту ДПП може бути лише можливість 
отримати державну підтримку у здійсненні ДПП. Водночас у Законі 
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України «Про державно-приватне партнерство» питання надання такої 
підтримки виписано декларативно, а схвалений Кабінетом Міністрів 
порядок її надання 16 не відповідає сутності ДПП,  протирічить окремим 
положенням порядку організації здійснення державно-приватного 
партнерства17 і не може бути застосованим для об’єктів комунальної 
власності. Зважаючи на це, можна зробити висновок, що існуюче 
регулювання надання державної підтримки позбавляє сенсу ініціаторів 
проектів модернізації комунальної інфраструктури готувати та укладати 
концесійні угоди, а також договори оренди в рамках закону про державно-
приватне партнерство. 

5) Проекти ДПП по відношенню до об’єктів комунальної власності  
є сенс здійснювати відповідно до процедур, визначених Законом України 
«Про державно-приватне партнерство», лише у формі договорів спільної 
діяльності (договір простого товариства).   Водночас, питання їх 
підготовки та застосування в Україні доволі слабо регламентовані, вони є 
невигідними з точки зору оподаткування, відсутні методологічні засади 
ведення бухгалтерського обліку в рамках цих договорів. З огляду на це, 
навряд чи найближчим часом слід очікувати пожвавлення укладення таких 
договорів в Україні в рамках державно-приватного партнерства, особливо 
для систем колективного водопостачання у сільських районах.  

6) При застосуванні процедур укладення проектів ДПП відповідно 
до процедур, передбачених Законом України «Про державно-приватне 
партнерство», відповідні проекти мають відповідати таким ознакам: 

- забезпечення вищих       техніко-економічних       показників 
ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності 
державним партнером без залучення приватного партнера;  

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   процесі 

здійснення державно-приватного партнерства;  
- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством. 
7)  Положення Закону України  «Про особливості передачі в оренду 

чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, що перебувають у комунальній власності» не 
розповсюджуються на об’єкти централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, що належать АРК. Теж саме стосується й об’єктів, що 
перебувають у спільній власності територіальних громад, розташованих у 
Автономній Республіці Крим. 

8) Об’єкти централізованого водо-, теплопостачання та 
водовідведення, що знаходяться у комунальній власності міст, сел, селищ, 

                                                           
16

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 
здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; 
17

 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного 
партнерства» від 11.04.2011 №384. 
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які розташовані на території Автономної республіки Крим, можуть 
укладати концесійні угоди відповідно до процедур, визначених Законом 
України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів 
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності». Водночас, у цьому випадку Рада 
Міністрів АРК не буде мати жодного впливу на процеси ініціювання 
передачі в концесію відповідних об’єктів, організацію та проведення 
концесійного конкурсу, схвалення рішень з цих питань. 

9) Порядок надання державної підтримки здійсненню ДПП на 
об’єкти, що належать АРК,  не розповсюджується (також як і для всіх 
об’єктів комунальної власності). Водночас цим порядком18  визначено, що 
державна підтримка щодо таких об’єктів  надається згідно з порядком, 
затвердженим Радою Міністрів АРК. Зрозуміло, що подібні порядки (для 
об’єктів комунальної власності і, зокрема, тих, що належать АРК)  не може 
регулювати питання надання підтримки здійснення ДПП з державного 
бюджету. З огляду на це відповідно до існуючого правового регулювання 
державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету чи надання 
державних гарантій для проектів ДПП по відношенню до об’єктів 
комунальної власності та тих, що належать АРК, не передбачено взагалі. 
Така підтримка може здійснюватися лише за рахунок  місцевих бюджетів 
або бюджету Автономної Республіки Крим. 

10) Приватний партнер (юридична або фізична особа) може бути 
ініціатором щодо розгляду питання про здійснення проектів у формі 
державно-приватного партнерства лише у випадку, якщо реалізація 
проекту здійснюється відповідно до процедур Закону України «Про 
державно-приватне партнерство» або, якщо концесійна угода (договір 
оренди) укладається щодо об’єкта централізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення комунальної форми власності. 

 
 

                                                           
18

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 

здійсненню державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 №279; 
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2. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 
КОЛЕКТИВНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ 
У ФОРМІ ДПП, ВИХОДЯЧИ З ІСНУЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ, ПРАВОВІ ФОРМИ 
 

Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» не 
визначено терміну «колективне водопостачання». 

Водночас, відповідно до зазначеного закону визначено  термін 
система питного  водопостачання   -   сукупність   технічних засобів,  
включаючи мережі,  споруди, устаткування (пристрої), для 
централізованого та нецентралізованого питного водопостачання. 

У свою чергу, централізоване питне водопостачання є 
господарською діяльністю із  забезпечення  споживачів  питною  водою за 
допомогою комплексу об'єктів,  споруд,  розподільних водопровідних  
мереж,  пов'язаних  єдиним   технологічним  процесом  виробництва  та  
транспортування питної води. Нецентралізоване питне    водопостачання    
-    забезпечення індивідуальних  споживачів   питною   водою   з   джерел   
питного водопостачання,  за  допомогою  пунктів розливу води (в тому 
числі пересувних),  застосування установок (пристроїв) підготовки питної 
води та постачання фасованої питної води.  

З урахуванням того, що відповідно до технічного завдання 
передбачено проведення аналізу нормативно-правового середовища для 
створення ДПП для водопостачання сільських районів Криму, очевидно 
мова йде переважно про нецентралізоване питне водопостачання, яке 
здійснюється за допомогою індивідуальних та колективних  установок 
(пристроїв)  питного водопостачання, які відповідно до Закону України 
«Про питну воду та питне водопостачання» визначаються як «установки 
(пристрої) для забору  води  з  водного об'єкта  або  водопровідної мережі 
та доведення її якості до вимог державних стандартів». 

До сфер застосування ДПП відповідно до Закону України «Про 
державно-приватне партнерство»  віднесено збір, очищення та 
розподілення води. Тобто реалізація проектів колективного 
водопостачання у сільських районах у формі ДПП є можливим, якщо 
зазначені проекти відповідають таким ознакам: 

-     забезпечення вищих       техніко-економічних       показників 
ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності 
державним партнером без залучення приватного партнера;  

-  довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
-   передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   процесі 

здійснення державно-приватного партнерства;  
-     внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством. 
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Відповідно до законодавства здійснення державно-приватного 
партнерства у сфері водопостачання сільських районів Криму може 
передбачати   виконання однієї або кількох таких функцій:  

проектування;       
фінансування;  
будівництво;   
відновлення (реконструкція, модернізація);       
експлуатація;   
пошук;   
обслуговування.   
Майже всі ці функції є актуальними для проектів ДПП у сфері 

колективного водопостачання. Водночас, найбільш поширеними, на нашу 
думку, серед них є такі:  фінансування; будівництво;  відновлення 
(реконструкція, модернізація);  експлуатація;  обслуговування. 

Правовими формами здійснення державно-приватного  партнерства  
реалізації проектів колективного водопостачання може бути договір  
концесії; договір оренди, договір про спільну діяльність. 

Як було зазначено вище, всі ці договірні форми можуть 
використовуватися як у рамках Закону України «Про державно-приватне 
партнерство», так і відповідно до правового регулювання спеціального 
законодавства щодо укладення та виконання таких договорів. 

Проведене дослідження довело, що здійснювати ДПП по 
відношенню до об’єктів колективного водопостачання сільських районів 
відповідно до процедур, передбачених Законом України «Про державно-
приватне партнерство» є недоцільним з огляду на надзвичайну складність 
та тривалість цього процесу, участі у ньому значної кількості установ 
публічної влади, необхідність відповідної кваліфікації для підготовки 
складних документів, відсутність можливості залучати до реалізації 
подібних проектів державну підтримку (кошти державного бюджету), 
невизначеністю методології щодо надання  підтримки з боку місцевої 
влади тощо. 

Набагато простіше реалізовувати ті ж самі договірні форми 
відповідно до регулювання їх спеціальним законодавством.  

Водночас, підкреслимо, що реалізація проектів колективного 
водопостачання у сільських районах Криму по відношенню до об’єктів, що 
є власністю АРК, можливо лише за процедурами, визначеними Законом 
України «Про державно-приватне партнерство». 

Якщо мова йде про застосування ДПП до об’єктів централізованого 
водопостачання сільських районів Криму, то при укладенні концесійних 
(орендних) договорів слід використовувати процедури, передбачені 
Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів              
централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що 
перебувають у комунальній власності». Зазначені процедури є теж доволі 
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складними і передбачають тривалий та ресурсоємний процес підготовки 
відповідних документів. 

Зауважимо, що дія цього Закону  поширюється не лише на об’єкти 
централізованого водопостачання та водовідведення, а й на відносини, 
пов'язані з передачею в  концесію  об'єктів  незавершеного будівництва та 
законсервованих об'єктів,  що перебувають у комунальній власності, які 
можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження 
діяльності у сферах  водопостачання   (ст.2 Закону).  Зазначене в принципі 
дозволяє використовувати цей Закон й для об’єктів нецентралізованого 
водопостачання у випадку, якщо вони є об’єктами незавершеного 
будівництва або законсервованими об’єктами. 

Підтверджує цю позицію положення Закону України «Про 
концесії», яким зазначено, що у концесію можуть надаватися об'єкти  
права  державної  чи комунальної   власності,   які   використовуються  для  
здійснення  діяльності у  сфері   водопостачання, відведення та очищення 
стічних вод у порядку, визначеному  Законом України "Про особливості 
передачі в оренду чи концесію   об'єктів   централізованого  водо-,  
теплопостачання  і водовідведення,    що   перебувають   у   комунальній   
власності". 

   Крім того, Законом України «Про концесії» визначено, що 
об'єктами права державної чи  комунальної  власності,  які надаються у 
концесію, є:  

- майно підприємств,  які є цілісними майновими комплексами або 
системою цілісних майнових комплексів,  що забезпечують 
комплексне надання  послуг у сферах діяльності, визначених 
Законом (водопостачання, відведення та очищення стічних вод);  

- об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані  об'єкти, 
які  можуть  бути  добудовані  з метою їх використання для 
надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах  
діяльності,  визначених Законом (водопостачання, відведення та 
очищення стічних вод);  

- спеціально збудовані  об'єкти відповідно до умов концесійного 
договору для задоволення громадських потреб у  сферах  
діяльності, визначених Законом (водопостачання, відведення та 
очищення стічних вод);  

   
     Крім того, концесія може   надаватися  на  окремі  види  

підприємницької діяльності у сферах господарської діяльності, визначених 
Законом. 

Зазначене визначення дає широкий простір до застосування 
концесійних договорів для реалізації проектів на засадах ДПП у сфері 
водопостачання сільських районів. 

 Законом передбачено, що затвердження   переліку   об'єктів    права    
комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється 
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виключно на пленарних засіданнях відповідних рад. Рішення про надання 
концесії на об'єкт  права  комунальної власності    за   результатами   
концесійного   конкурсу   приймає уповноважений орган місцевого 
самоврядування.  Концесія на об'єкти права комунальної власності  
надається з   урахуванням   інтересів   регіону,  територіальної  громади  в 
забезпеченні  споживачів  товарами  (роботами,   послугами),   які 
проживають на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці.  

У разі,  коли після оголошення  концесійного  конкурсу  на участь  
у  зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, концесійний 
договір може бути укладений  уповноваженим  органом  з цим 
претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору. 

З огляду на зазначене можна зробити такі висновки. 
1) Відповідно до чинного законодавства існують можливості 

реалізації проектів колективного водопостачання у формі ДПП як в рамках 
Закону України «Про державно-приватне партнерство», так і в рамках 
спеціального законодавства (закони про концесії та про особливості 
передачу в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, 
теплопостачання та водовідведення, що знаходяться у комунальній 
власності). 

2) У випадку застосування процедур укладання договорів у формі 
ДПП в рамках Закону України «Про державно-приватне партнерство» для 
реалізації проектів колективного водопостачання у сільських регіонах 
(крім об’єктів, що знаходяться у власності АРК) є сенс використовувати 
лише правову форму «договір про спільну діяльність (просте товариство)» 
і лише у тому випадку, якщо проект задовольняє таким вимогам: 

- забезпечення вищих техніко-економічних       показників 
ефективності  діяльності,  ніж  у разі здійснення такої діяльності 
державним партнером без залучення приватного партнера;  

- довготривалість відносин (від 5 до 50 років);  
- передача приватному  партнеру  частини  ризиків   у   процесі 

здійснення державно-приватного партнерства;  
- внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством. 
Водночас, слід зазначити, що цей шлях є надзвичайно складним для 

ініціаторів цього проекту (як суб’єктів підприємництва, так і органів 
міського самоврядування) внаслідок занадто складних процедур, значної 
кількості учасників, що беруть участь у цьому процесі, відсутності досвіду 
реалізації проектів у цій формі та методичних рекомендацій з цих питань.  

Крім того, використання цієї правової форми є також невигідним з 
економічної точки зору внаслідок оподаткування вкладів сторін у спільну 
діяльність відповідно до Податкового кодексу України. 

3) Проекти колективного водопостачання у сільських районах 
також можуть реалізовуватися у формі концесійних договорів або 
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договорів оренди. У цьому випадку більш оптимальним є використання 
спеціального законодавства (крім об’єктів, що належать АРК).  

 Проекти колективного водопостачання на об’єктах 
централізованого водопостачання та водовідведення обов’язково мають 
укладатися з використанням процедур, які передбачені законом, що 
встановлює особливості укладення концесійних/орендних договорів у цій 
сфері. 

Проекти колективного водопостачання на об’єктах 
нецентралізованого водопостачання можуть укладатися як з 
використанням процедур, передбачених законом про концесії (або про 
оренду державного і комунального майна), так і тих, що передбачені 
законом, який встановлює особливості для об’єктів централізованого 
водопостачання (у випадку об'єктів  незавершеного будівництва та 
законсервованих об'єктів,  що перебувають у комунальній власності, які 
можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження 
діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод). 

  Проекти колективного водопостачання на об’єктах, що належать 
АР Крим, мають реалізовуватися в рамках процедур, що встановлені 
Законом України «Про державно-приватне партнерство» з урахуванням 
особливостей спеціального законодавства.   
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3.  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ 
МІСЦЕВОГО РІВНЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМІВ ДПП 
(ПРИЙНЯТНІ ФОРМИ ДПП, КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРИВАТНИХ 

ПАРТНЕРІВ, ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТІВ, МОЖЛИВОСТІ ПО ЇХ ФІНАНСУВАННЮ, 

НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ 
ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ) 

 
 
Аналіз правового регулювання з питань створення ДПП для 

водопостачання сільських районів дав змогу зробити такі висновки щодо 
особливостей реалізації проектів. 

 
Прийнятні форми ДПП 
 
Найбільш прийнятними формами державно-приватного 

партнерства для застосування їх при реалізації проектів колективного 
водопостачання в сільських районах є концесія та оренда. 

Орендні договори є більш оптимальними у випадку, якщо основною 
метою залучення приватного сектору є підвищення ефективності 
експлуатації об’єктів централізованого або нецентралізованого 
водопостачання та водовідведення, очищення стічних вод. 

Договори концесії є більш оптимальними у випадку, якщо метою 
залучення приватного сектору є створення чи модернізація об’єктів 
колективного водопостачання у сільських районах за рахунок залучення 
коштів приватного партнера (часткового або у повному обсязі). 

Порядок укладення таких договорів залежить від форми власності 
об’єкту (комунальна або власність АРК), технічних характеристик об’єкту 
(належність до централізованих або нецентралізованих систем 
водопостачання),  характеру проекту ( експлуатація, модернізація, 
добудова незавершеного об’єкту або створення нового об’єкту). 

З огляду на ці характеристики має здійснюватися вибір процедур 
укладення таких договорів (див. табл.1).  
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Таблиця 1.  
Можливості застосування окремих процедур укладання угод 

для об’єктів комунальної власності та АРК на засадах державно-
приватного партнерства 

 
Закон про ДПП 

Закон 
про 

оренду 

Закон 
про 

концесії 

Закон про 
особливості 

(оренда/концесія) Характеристики 
об’єкта/проекту 

концесія оренда СД оренда концесія оренда концесія 

Форми 
власності: 

       

комунальна + + + + + + + 
АРК + + +      
Технічні 
характеристики: 

       

централізовані + + +    + + 
нецентралізовані + + + + +  +*  
Характер 
проекту: 

       

експлуатація + + + + + + + 
модернізація +  +  +   + 
добудова 
незавершеного 

+  +  +   + 

будівництво 
нового 

+  +  +   + 

 
*  у випадку об'єктів  незавершеного будівництва та 

законсервованих об'єктів,  що перебувають у комунальній власності, які 
можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження 
діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод 

 
Критерії вибору приватних партнерів 
Вибір приватних партнерів для участі в проектах на засадах 

державно-приватного партнерства відповідно до законодавства 
відбувається на підставі відкритих конкурсних торгів. 

Зазначена умова застосовується як для реализації масштабних 
інфраструктурниї проектів, так і для невеличких проектів, якими є проекти 
колективного водопостачання у сильських районів. 

Законодавством не встановлено критеріїв вибору приватних 
партнерів при проведенні конкурсу на проект ДПП. Ці критерії мають бути 
сформовані в залежності від мети залучення приватного сектору для 
поліпшення водопостачання сільських районів та вимог, які визначає орган 
місцевого самоврядування.  
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В цілому вибір таких критеріїв при реалізації проектів колективного 
водопостачання в сільських районах залежать від  таких факторів: 

- правова форма реалізації проекту (концесія, оренда, спільна 
діяльність); 

- процедура укладення договору (Закон України «Про державно-
приватне партнерство»; спеціальне законодавство про 
оренду/концесію; законодавство про особливості надання в 
оренду/концесію об’єктів централізованого водопостачання та 
водовідведення); 

- належність до ринку природних монополій (централізовані 
системи водопостачання та водовідведення; нецентралізовані 
системи водопостачання). 

Якщо залучення приватного партнера здійснюється з метою 
модернізації (будівництва нового об’єкту) та передбачає застосування 
форми концесії або спільнох діяльності, приватний партнер повинен мати 
досвід модернізації (створення) подібних об’єктів, а також можливість 
залучити власні або запозичені ресурси для реалізації проекту. 

Якщо метою залучення приватного партнера є підвищення 
ефективності експлуатації існуючого об’єкту та підвищення якості послуг, 
що надаються споживачам, то достатньо належного досвіду та кваліфікації 
приватного партнеру. 

У випадку, якщо об’єкт належить до централізованих систем 
водопостачання та водовідведення, законодавством встановлюються 
додаткові критерії до приватного партнера, якому передаються в оренду чи 
концесію такі об'єкти. Зокрема, законом зазначено, що орендарем,  
концесіонером  об'єкта централізованого водо-, теплопостачання  і  
водовідведення,  що  перебуває  у  комунальній власності,  може  бути  
юридична  особа  - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа - 
підприємець.  При цьому, особа,  з якою укладено договір оренди  чи  
концесії  щодо об'єкта централізованого водо-,  теплопостачання і 
водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана 
протягом  трьох місяців  з  дня  підписання  відповідного  договору  (з  дня 
здачі об'єкта в експлуатацію, якщо об'єкт був збудований, добудований чи 
відновлений  відповідно до умов концесійного договору) забезпечити 
відповідність   своєї   матеріально-технічної   бази   та    штату спеціалістів    
ліцензійним    умовам   здійснення   господарської діяльності,  для якої 
об'єкт береться  в  оренду  чи  концесію,  і одержати ліцензію на 
відповідний вид діяльності. 

 
Вимоги до підготовки і реалізації проектів 
Вимоги до підготовки та реалізаціх проектів колективного 

водопостачання у сільських районах залежать від обраної правової форми 
ДПП та процедури, за якою він реалізується (відповідно до Закону України 
“Про державно-приватне партнерство”, відповідно до спеціального 
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законодавства про оренду чи концесію з урахуванням або без особливостей 
встановлених для об’єктів централізованого водопостачання та 
водовідведення).  Процедури ініціації таких проектів, проведення конкурсу 
та визначення переможців для кожного з зазначених вище варіантів були 
окреслені у розділі 1 цього Звіту. 

 
Можливості по фінансуванню проектів 
Проекти колективного водопостачання у сільських районах 

(модернізація чи (та) експлуатація існуючих або створення нових об’єктів) 
мають реалізовуватися частково за рахунок коштів приватного партнера, 
частково (враховуючи велику соціальну значимість таких проектів) за 
рахунок державної підтримки. 

Серед найбільш розповсюджених форм державної підтримки можна 
навести такі:   

- пряма бюджетна підтримка (часткове фінансування заходів 
проекту, погашення відсотків за кредитами, надання основних засобів, 
землі тощо); 

- податкові канікули (відмова від/зменшення податків та зборів на 
час реалізації проекту); 

- надання державних та місцевих гарантій при залученні приватним 
партнером запозичень;   

- залучення державою/органами місцевого самоврядування кредитів 
від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій 
(МФО); 

- гарантії відшкодування збитків приватного партнера внаслідок 
невідповідності попиту запланованим показникам, невиконання 
державним партнером забов’язань за угодою, неадекватного тарифного 
регулювання тощо;   

- гарантування державного заказу на певні товари/послуги; 
- гарантування державою проектних ризиків у випадку змін  більш 

ніж очікувані у інфляції, обмінному курсі, відсоткових ставок за 
кредитами, цін на енергоресурси; 

 - надання ексклюзивного права на виробництво товарів/послуг, 
дозвіл здійснювати перехресне субсидування тощо. 

 Важливою формою державної підтримки при реалізації невеликих 
проектів місцевого значення є бюджетні інвестиційні субвенції, які 
використовуються як часткове фінансування державою того чи іншого 
проекту, а також субвенції по відшкодуванню різниці в тарифах. 
Необхідність у такому субсидуванні може виникати внаслідок 
неможливості відшкодувати витрати на реалізацію проекту виключно за 
рахунок тарифів, а також низького платоспроможного попиту на послуги, 
що надаватимуться приватним оператором ДПП. Тобто у випадку, якщо 
неможливо досягти окупності проекту ДПП виключно за рахунок оплати 
послуг споживачами. Подібна підтримка, як правило, здійснюється 
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шляхом перерахування коштів з бюджету на рахунок приватного партнера 
або проектної компанії, що реалізує проект ДПП. Подібна підтримка може 
надаватися як за рахунок коштів, передбачених в рамках бюджетних 
програм, так і за рахунок коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів. 

Альтернативним (додатковим заходом до) бюджетній підтримці у 
формі інвестиційних субсидій може бути надання приватному партнеру 
(проектній компанії) права на ексклюзивність у виконанні послуг для 
окремих категорій споживачів та/або дозвіл здійснювати перехресне 
субсидування вартості послуг у випадках, коли це дає змогу утримувати 
прийнятні ціни/тарифи для соціально незахищених верств населення.  

При реалізації проектів державно-приватного партнерства також 
можна використовувати різноманітні методи податкової та митної 
підтримки: звільнення приватного партнера (проектної компанії) від 
частини податків та зборів, відтермінування сплати окремих податків та 
зборів тощо.    

 
Необхідність і можливість залучення коштів місцевих бюджетів 
Бюджетним кодексом України (БК) передбачені субвенції на 

виконання інвестиційних програм (проектів), які можуть бути застосовані 
як фінансова участь держави у реалізації проекту у формі ДПП. Відповідно 
до БК такі субвенції мають надаватися виключно на створення чи 
оновлення основних фондів комунальної форми власності. При цьому 
приватний партнер (одержувач бюджетних коштів) може отримувати їх на 
безповоротній основі. Зазначені позиції повністю відповідають вимогам до 
бюджетної підтримки проектів ДПП. Водночас існують серйозні проблеми 
для використання такої підтримки  для проектів, що мають тривалі терміни 
реалізації.  

По-перше, критерії, що використовуються при розподілі субвенцій 
на виконання інвестиційних проектів, окреслені у БК дуже широко 
(«розподіл субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) 
здійснюється на підставі формалізованих параметрів, що базуються на 
фактичних та прогнозних показниках економічного та соціального  
розвитку відповідної території (основними з яких є показники обсягу 
промислового виробництва, обсягу валової продукції сільського 
господарства, обсягу інвестицій в основний капітал, рівня щільності 
населення, рівня безробіття населення, доходів населення у розрахунку на 
одну особу, середньомісячної заробітної плати працівників)». Вони майже 
не прив’язані до інфраструктурних потреб території. Процедури 
пріоритизації надання субвенцій на виконання інвестиційних програм 
(проектів) не визначені.  

По-друге, не існує бюджетних механізмів, які дають змогу 
забезпечити виділення подібних субвенцій відповідно до графіку реалізації 
проекту ДПП на середньо- та довгострокову перспективу. Субвенції 
надаються у формі бюджетних програм згідно з порядками використання 
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бюджетних коштів за відповідною програмою. Порядки використання 
бюджетних коштів діють протягом терміну реалізації програми. Водночас 
самі бюджетні програми включаються до річного державного бюджету з 
урахуванням їх пріоритетності. Тобто будь яких забов’язань з боку 
держави здійснювати бюджетні видатки на реалізацію бюджетної 
програми протягом всього терміну її реалізації у Бюджетному кодексі не 
міститься. Задекларовані лише наміри робити це в разі можливості, що не є 
прийнятним при реалізації будь якої державної цільової програми, а у 
випадку ДПП є неприпустимим.  Тобто у нинішньому вигляді БК закладає 
лише основи для застосування субвенцій на виконання інвестиційних 
програм (проектів) для реалізації проектів в формі ДПП. Практичне 
застосування цього механізму можливе лише за умов розвитку відповідних 
бюджетних механізмів, які забезпечать можливість використання цієї 
форми підтримки у довгостроковій перспективі та врегулюють питання 
вибору програм (проектів), яким надаватиметься підтримка з боку 
держави. 

Бюджетний кодекс певною мірою врегульовує надання державних 
та місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання 
боргових забов’язань . Водночас як державні, так і місцеві гарантії 
надаються «лише на умовах платності, строковості, майнового 
забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб’єктів». 
Тобто, для того щоб отримати цю гарантію необхідно спочатку отримати 
безвідзивні та безумовні гарантії банків або надати інше належне 
забезпечення, а потім ще й сплатити за надання державної/місцевої 
гарантії до бюджету. У такому розумінні  державні/місцеві гарантії не 
можна відносити до заходів державної підтримки, оскільки замість того, 
щоб знизити вартість запозиченого капіталу (сплатити меншу ніж при 
гарантіях комерційних банків суму за отримання державної гарантії та 
отримати кредити від МФО на пільгових умовах), ми збільшуємо витрати 
приватного бізнесу, оскільки вимагаємо від одержувача такої гарантії двічі 
сплатити за її отримання (один раз чималу суму за отримання безвідзивної 
та безумовної гарантії комерційному банку, другий – безпосередньо за 
державну/місцеву гарантію). Відповідно ми збільшуємо навантаження на 
споживачів товарів/послуг, що виробляються в рамках проекту ДПП. 

Не відповідає ідеології державно-приватного партнерства й 
положення про те, що державні/місцеві гарантії не надаються, якщо 
джерелом їх повернення є кошти державного (місцевого) бюджету. 
Відповідно до цього проект ДПП, часткове фінансування якого 
відбувається за участю держави через виділення на його реалізацію 
субвенції на виконання інвестиційних проектів, не може отримувати 
державні/місцеві гарантії для залучення інших коштів для цього проекту. 
Фактично це положення лишає можливості користуватися 
державними/місцевими гарантіями при реалізації проектів у сфері 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, будівництва доріг у 
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випадку, якщо частково кошти на їх реалізацію передбачені у 
державному/місцевому бюджетах.  Наприклад, в рамках реалізації 
Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 
рр. або інших державних цільових програм. Тобто по суті надання 
державних/місцевих гарантій забезпечення повного або часткового 
виконання боргових забов’язань у той формі, як це врегульовано у 
Бюджетному кодексі, не може розглядатися як бюджетна підтримка 
реалізації проектів ДПП, особливо у сільських районах.   

З огляду на зазначене, при реализації проектів колективного 
водопостачання у сільських районах реально можна розраховувати на такі 
засоби державної підтримки: 

- використання коштів державних цільових програм відповідного 
профілю (Загальнодержавна програма реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства, Загальнодержавна 
програма “Питна вода України” тощо); 

- звільнення приватного партнера від окремих місцевих налогів та 
зборів. 
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4. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДЛЯ СТВОРЕННЯ/ОНОВЛЕННЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ 
МІСЦЕВОСТІ КРИМУ (НАПРИКЛАД, UNDP, DESPRO, USIF) ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ЇХ ШИРОКОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Водопостачання сільських районів Автономної Республіки Крим 
здійснюється з поверхневих та підземних джерел, а також ряду каптажів. 
Крім цього по території Криму проходить Північнокримський канал, який 
дає додаткову можливість щодо використання Дніпровської води для 
питного водопостачання і зрошування. Всього в Криму 23 водосховища, з 
них 13 водосховищ питного призначення, які використовуються в своїй 
більшості для забезпечення питною водою міст. У сільській місцевості 
основним джерелом питного водопостачання є підземні свердловини, 
пробурені ще в 60-80 роки минулого століття. 

Основна частина виробничих потужностей водопровідно-
каналізаційної системи селищ і сіл АРК зношена і потребує реконструкції. 
Крім цього низький рівень надаваних послуг, а так само режимний 
характер забезпечення питною водою, при якому багато жителів сіл взагалі 
не отримують воду обумовлює низький рівень оплати населенням. 
Відсутність приладів обліку, величезні втрати води в трубопровідній 
системі і зрівнялівка у відношенні оплати за воду приводила до зменшення 
подачі води, а в багатьох селах до її повного відключення.  

У сформованій ситуації погіршення проблем сільського 
водопостачання та їх подальше загострення викликало увагу низки 
програм міжнародної допомоги, які спробували розробити та застосувати 
підходи моделі децентралізованого водопостачання, що базуються на 
соціальній мобілізації та активній участі бенефіціарів. Програми 
реалізовувались за фінансової підтримки іноземних донорів, а також за 
участю місцевої влади та самих жителів сіл, що об'єдналися в спільноти. 
Таким чином, було розроблено і здійснено ряд пілотних проектів з 
реконструкції систем водопостачання побудованих на принципах 
державно-приватного партнерства. У цій главі надано аналіз підходів для 
залучення приватного сектора для створення/оновлення та експлуатації 
водопостачання в сільській місцевості Криму на прикладі трьох програм: 
Програми розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) ПРООН, швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, та 
проекту Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) «Сприяння 
розвитку соціальної інфраструктури». 

 
ПРІК ПРООН 
У сформованій ситуації за фінансової підтримки країн-донорів 

Програма розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) ПРООН за участю районної 
влади та самих жителів сіл, що об'єдналися в спільноти, розробила і 
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здійснила ряд пілотних проектів з реконструкції систем водопостачання 
побудованих на принципах державно-приватного партнерства. 

ПРООН започаткувало ПРІК у 1995 році, як реакцію на посилення 
напруженості на півострові. Протягом перших шести років, програма 
успішно надавала підтримку організації мережі громадських організацій 
(переважно кримськотатарських) та неурядових організацій (НО). Вона 
також займалася розв'язанням ряду пріоритетних питань, пов'язаних із 
інфраструктурою - системами водопостачання та водовідведення, 
школами, закладами охорони здоров'я. Нарешті, програма започаткувала 
ряд заходів, спрямованих на отримання прибутків, головним чином у 
приміських районах. Різні компоненти програми фінансувалися групою 
міжнародних донорських агентств, зокрема із Швейцарії, Канади, 
Туреччини, Швеції, Нідерландів та Норвегії. 

Починаючи з 2002 р., ПРІК ПРООН підтримує ініціативи 
територіальних громад, одним з головних пріоритетів яких є 
водопостачання. За вказаний період Програма, за участю районної влади та 
жителів кримських сіл, які об'єдналися в органи самоорганізації населення 
(ОСН), здійснила більше 300 проектів з реконструкції систем 
водопостачання в 14 районах АР Крим загальною вартістю понад 9 млн. 
доларів. В цілому було відновлено більше 500 км водоводів, замінено 56 
водонапірних башт. 

Проекти з реконструкції систем водопостачання виконувалися в 
рамках діяльності ПРІК ПРООН щодо забезпечення сталого розвитку 14-
ти районів Автономної Республіки Крим. Одним з основних підходів у цій 
роботі є децентралізація у сфері комунальних і соціальних послуг. Перехід 
від централізованої системи до управління за участю громади та 
залученням приватного бізнесу є одним з основних способів забезпечення 
сталого розвитку на місцевому рівні. 

Під час реалізації пілотних проектів, ПРИК ПРООН виділяла до 
40%  вартості проектів,  допомагала у придбанні обладнання та труб. 
Решта коштів і виконання робіт забезпечувалося за рахунок громади та 
місцевих бюджетів. 

Хоча проектування і будівництво водопровідних систем, 
заснованих на свердловинах, є складним завданням, існують ще більш 
складні питання: організація стійкого управління, фінансування 
водопостачання в сільській місцевості. Основні проблеми стосуються 
фінансової стійкості інвестицій, утримання та обслуговування нових 
систем водопостачання через відсутність бюджетного фінансування. 
Також спостерігається недостатній рівень технічних знань і 
організаційного потенціалу на місцевому рівні. 

Тому, програма ПРІК ПРООН у своїй діяльності приділяє увагу 
саме питанням сталого функціонування відновлених або споруджених 
систем водопостачання. Після завершення проекту по воді громада разом з 
сільською радою визначає форму обслуговування та встановлює тарифи. У 
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більшості випадків відновлені системи водопостачання передаються в 
управління приватному підприємцю на базі ОСН або обслуговуючому 
кооперативу, засновниками якого є члени територіальної громади. 
Обраний громадою суб'єкт господарювання укладає договори зі 
споживачами води. Він регулярно інформує громаду про тарифи та 
поточні питання експлуатації мережі. 

Близькість постачальника до кінцевого споживача дозволяє 
забезпечити повсюдну установку водомірів і «соціальний контроль». Це, в 
свою чергу, веде до поліпшення ситуації з оплатою спожитої води. Вчасно 
зібрані кошти - це не тільки відсутність боргів у підприємства, але і 
можливість інвестувати в оновлення мереж, виконувати ремонт 
обладнання, своєчасно усувати витоки. 

У 2010 році ПРІК ПРООН продовжила співфінансування 6-ти 
раніше початих проектів, спрямованих на поліпшення систем 
водопостачання в сільських районах АР Крим. Але основна увага 
приділялася інституційному закріпленню моделі децентралізованого 
управління сільським водопостачанням. На базовому рівні цієї моделі 
знаходяться вибрані громадою суб'єкти господарювання, на районному 
рівні - сервісні компанії, на республіканському - Асоціація постачальників 
сільського водопостачання. 

Створення районних сервісних компаній - своєрідних 
супермаркетів послуг у сфері сільського водопостачання - дозволяє 
вирішувати наступні проблеми операторів: проектування та ремонт систем 
водопостачання, технічний консалтинг; матеріально-технічне забезпечення 
постачальників сільського водопостачання; лабораторний контроль якості 
питної води; повірка, обслуговування та ремонт лічильників води; 
визначення місць витоку води, роботи по визначенню фактичного місця 
розташування інженерних мереж; надання в оренду техніки та обладнання; 
фінансовий і юридичний консалтинг; інформаційні послуги. 

У двох районах АР Крим - Червоногвардійському та Радянському - 
ПРІК ПРООН вже реалізувала пілотні проекти зі створення сервісних 
компаній. Обидва пілотні проекти стартували в 2009 р.; у 2010 р. сервісні 
компанії почали надавати послуги операторам водопостачання та 
розвивати свою матеріально-технічну базу. 

В ході реалізації проектів апробовані два різних підходи до 
створення сервісних компаній: в одному випадку сервісна компанія 
створюється на базі корпоративних відносин, де підприємства-засновники 
корпорації зберігають статус самостійних юридичних осіб, а корпорація не 
втручається в їх фінансово-господарську діяльність; у другому випадку - 
це створення єдиної районної обслуговуючої компанії на базі існуючого 
сильного підприємства, яке буде надавати послуги на договірних засадах. 

3 березня 2010 рішенням колегії Міністерства ЖКГ АРК було 
рекомендовано органам місцевого самоврядування використовувати 
рекомендації експертів ПРІК ПРООН щодо впровадження ефективних 
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моделей організації водопостачання для різних типів сільських населених 
пунктів, а також сприяти процесу створення обслуговуючих компаній в 
окремих регіонах Криму на базі вже існуючих підприємств, 
використовуючи запропоновані моделі договірних або корпоративних 
відносин. 

На початку грудня 2010 р. була створена Асоціація кримських 
водопостачальників «АКВО». На даному етапі в неї увійшов 21 оператор 
сільського водопостачання різної форми власності. Серед них - приватні 
підприємці, приватні підприємці на базі ОСН, комунальні підприємства. 

Досвід управління системами сільського водопостачання за 
моделлю ПРІК ПРООН у 80 селах і селищах АР Крим, в яких проживає 
близько 42 тис. жителів, свідчить про те, що сьогодні існують дієві 
механізми управління і регулювання в ВКГ (водопровідно-каналізаційному 
господарстві). Найбільш переконливим аргументом, який підтверджує це 
твердження, є те, що в зазначених селах вода подається цілодобово, жителі 
відшкодовують 100% вартості послуг водопостачання та оплачують 
практично 100% нарахованих сум. 

Наведений Інститутом Місцевого Розвитку (ІМР) аналіз механізмів 
фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств, 
створених на базі співтовариств ПРІК19,  показує, що успіх функціонування 
цієї моделі полягає в реалізації на практиці принципів ефективного 
управління комунальним майном та ціноутворення на послуги 
централізованого водопостачання. 

Головною умовою для цього є наявність у жителів реальної 
можливості організовувати, планувати, контролювати і приймати участь в 
регулюванні діяльності підприємства водопостачання. У цій ситуації за 
порівняно невеликою фінансовою підтримкою з боку донора (ПРІК 
ПРООН) та сільського бюджету, жителі сіл готові сьогодні вкладати власні 
кошти на отримання життєво-необхідних послуг. Жителі одного села 
можуть зібрати на реконструкцію систем від 70 до 100 тис.грн. 

Створена модель управління комунальним майном у сфері 
сільського водопостачання може служити основою для подальшого 
удосконалення механізмів господарювання, які дозволять залучати 
фінансові ресурси з різних джерел, так як участь громади в процесі 
управління може служити свого роду гарантією ефективності та цільового 
використання коштів на інвестиційні цілі. 

Однак, незважаючи на існування явних переваг моделі 
підприємства на базі співтовариств, деякі елементи цієї моделі вимагають 
удосконалення. Для забезпечення стійкості функціонування моделі в 
частині можливого залучення коштів на фінансування інвестиційної 
діяльності із зовнішніх джерел необхідно усунути деякі проблеми 
організаційно-правового характеру і закріпити в законодавстві України 

                                                           
19    Структуры Водоснабжения Сел в Крыму, Финальный отчет. Подготовлен для программы развития 
ООН Институтом Местного Развития  31 мая 2007 г. 
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вже існуючу практику регулювання тарифів, яка підтвердила свою 
ефективність. 

Серед можливих джерел фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності підприємств водопостачання та водовідведення в Україні та в 
сільській місцевості зокрема слід розглядати: доходи від реалізації послуг; 
бюджетне фінансування; позикові кошти; приватні інвестиції; гранти 
донорів. 

 
Можливість фінансування діяльності сільських підприємств 

ВКГ за рахунок доходів від реалізації послуг  
У даний момент підприємства на базі співтовариств ПРІК можуть 

реально забезпечувати фінансування діяльності за рахунок доходів від 
реалізації послуг. В існуючих умовах доходи від реалізації послуг є 
основним і найбільш стабільним джерелом фінансування. Це пов'язано з 
тим, що організації співтовариств і створені на їх базі підприємства змогли 
на практиці реалізувати принципи ефективного ціноутворення у сфері 
ВКГ. 

В результаті застосування ефективного ціноутворення, управління 
та регулювання, члени спільнот мають якісні послуги, відшкодовують в 
тарифах 100% їх вартості, оплачують послуги за весь спожитий обсяг, 
мають можливість раціонально використовувати воду. 

Таким чином, можна зробити висновок про переважно позитивні 
аспекти процесу та практики ціноутворення в селах, де функціонує 
створена за сприяння ПРІК ПРООН модель. 

Однак, як зазначено в дослідженні ІМР, у підприємств спільнот 
існують ряд проблем, що пов'язані з порядком формування тарифів у 
частині структури видатків, таких як відсутність їх класифікації на прямі, 
загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут послуг а 
також не включення в розрахунки амортизаційні відрахувань . Також 
зустрічаються й інші проблеми, пов'язані в першу чергу з включенням у 
тарифи заробітної плати нижче мінімальної, відсутність витрат на 
проведення хімічних і бактеріологічних досліджень якості питної води в 
системах та її регулярного знезараження, проведення яких передбачено 
технологічним регламентам водопостачання, та інші. 

Також, ті сільські споживачі, які змушені купувати воду у 
комунальних підприємств (наприклад, у с. Севастянівка Бахчисарайського 
району), або підприємств, що перебувають у власності АР Крим, повністю 
залежать від того, наскільки ефективно функціонують такі підприємства. А 
саме, в умовах інфляції відсутність інвестицій в інженерні системи, що 
знаходяться на балансі цих підприємств, і відсутність обліку споживання 
води призводить до постійного подорожчання послуг для споживачів. Як 
результат, витрати, що виникають через неефективну роботу комунальних 
підприємств ВКГ та підприємств республіканської власності АР Крим, 
перекладаються на споживачів сіл, які змушені купувати на вводі в село 
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воду за тарифами, на збільшення яких сільські споживачі ніяк не можуть 
вплинути. Особливо відчутним подорожчання води ставати для сільських 
громадян в літні місяці, коли зростає в ній потребу. 

 
Можливість фінансування діяльності сільських підприємств 

ВКГ за рахунок коштів Державного бюджету України 
Серед можливих джерел фінансування операційної діяльності 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства можна назвати 
тільки міжбюджетні трансферти, до яких відносяться субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання и водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків и споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот20. 

Існуюча модель підприємства на базі співтовариств ПРІК дозволяє 
теоретично залучати кошти державного бюджету в рамках державних 
програм на реалізацію інвестиційних проектів у селах АР Крим шляхом 
підготовки сільськими і селищними радами заявок (обґрунтувань) на 
бюджетні асигнування в конкретному бюджетному році та їх погодження в 
установленому порядку з райдержадміністраціями . При цьому приватні 
підприємці не можуть бути одержувачами бюджетних коштів як виконавці 
бюджетних програм. У якості приватних за формою власності суб'єктів 
господарювання, вони можуть бути одержувачами бюджетних коштів на 
реалізацію конкретних інвестиційних проектів тільки на умовах конкурсу 
та за наявності організаційних можливостей для належного обліку 
бюджетних коштів. 

Сьогодні приватні підприємці - фізичні особи не готові 
організаційно брати участь у конкурсах на освоєння бюджетних коштів та 
вести їх належний бухгалтерський облік через відсутність штату 
співробітників, необхідного для виконання такої роботи, і відсутність у 
них фінансової звітності за результатами діяльності, так як останнім не 
передбачено законодавством. Таким чином, можна очікувати залучення 
коштів державних бюджетних програм на реалізацію конкретних 
інвестиційних проектів в селах АР Крим, але підприємства на базі 
співтовариств в існуючій організаційно-правовій формі не зможуть їх 
реалізовувати. 

 
Можливість фінансування діяльності сільських підприємств 

ВКГ за рахунок коштів місцевих бюджетів: бюджету АР Крим та 
сільських і селищних бюджетів: 

Можливість фінансування місцевих цільових програм, в.т.ч. у сфері 
ВКГ, з місцевих бюджетів передбачена Бюджетним кодексом України. 
Виплати місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, 
                                                           
20 У видатках Державного бюджету України на 2012 рік виділено 7388300 гривень. 
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встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що 
пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статями 88 - 91 
Бюджетного кодексу України. 

Зазвичай річні доходи бюджетів сільських, селищних рад без 
урахування міжбюджетних трансфертів занадто малі, а їх значна частина 
(до 90%) передбачена на фінансування соціальної сфери. Це говорить про 
малу ймовірність виділення з сільських бюджетів коштів, необхідних в 
повному обсязі на фінансування інвестиційної діяльності підприємств. У 
той же час, кошти сільських та селищних рад, які виділялися за програмою 
ПРІК ПРООН для відновлення систем ВКГ в пілотних селах (суми 
фінансування коливалися в діапазоні від 14 до 20 тис. грн.), Були 
достатніми для реалізації проектів на умовах спільного фінансування з 
донорами та самими мешканцями. Цей приклад підтверджує, що, 
незважаючи на малі кошти сільських бюджетів, їх використання може бути 
дуже ефективним, якщо вони комбінуються з іншими джерелами 
фінансування. 

  
Можливість фінансування діяльності сільських підприємств 

ВКГ за рахунок запозичень АР Крим: 
Для цілей інвестування АР Крим та міста можуть здійснювати 

внутрішні запозичення. Сільські, селищні чи районні ради не можуть 
виступати в ролі позичальників. Рішення про запозичення приймає 
Верховна Рада АР Крим або міська рада21. 

Незважаючи на те, що немає сьогодні обмежень, які вказують, що 
приватні підприємці не можуть брати участь у конкурсах на отримання 
бюджетного фінансування, наша експертна оцінка переліку висунутих до 
конкурсанту вимог вказує на те, що вони складні для виконання. 
Відповідно, як і у випадку фінансування інвестиційних проектів за рахунок 
коштів місцевих бюджетів, навряд чи часті підприємці зможуть бути 
одержувачами коштів бюджетної програми, реалізованої за рахунок 
запозичень АР Крим. 

  
Можливість фінансування діяльності за рахунок запозичень 

підприємствами на базі співтовариств ПРІК: 
Оцінюючи можливість запозичення підприємствами на базі 

співтовариств ПРІК (приватними підприємцями - фізичними особами) в 
комерційних банках або в спеціальних фондах (наприклад, установах 
спільного фінансування) на операційні та інвестиційні цілі, звіт ІМР 
відзначає наявність високого ризику таких операцій, як для банків та 
фондів, так і для підприємців. Це пов'язано з тим, що для повернення 
кредиту фінансова установа вимагатиме відповідне забезпечення. Як 
показав досвід функціонування підприємств співтовариств, підприємці не 
мають в користуванні належним чином оформлених активів, які могли б 
                                                           
21 Постановление КМУ №2145 от 25.11.1999. 
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розцінюватися як прийнятне забезпечення. Виняток становлять незначні 
грошові заощадження, що накопичуються при неповному витрачанні сум 
щомісячних платежів споживачів. При цьому, сам приватний підприємець 
відповідно до українського законодавства відповідає за своїми 
зобов'язаннями всім своїм особистим майном. 

 
Можливість фінансування діяльності сільських підприємств 

ВКГ за рахунок приватних інвестиції,  грантів донорів: 
Всі проекти на базі співтовариств ПРІК реалізувались із залученням 

приватних інвестицій членів громад. Залучення системного приватного 
капіталу у сільське водопостачання можливо за таких умов: 

• об'єкт оренди (концесії) привабливий для інвестора з точки зору 
можливості забезпечити економію на масштабі; 

• договірні відносини забезпечують надійний захист прав 
власника об'єктів водопостачання та інвесторів; 

• державне регулювання діяльності підприємств ВКГ може 
забезпечити баланс інтересів споживачів і регульованих підприємств 
шляхом чітких і прозорих механізмів ліцензування, встановлення тарифів, 
моніторингу показників діяльності підприємств. 

 
DESPRO 
Схожій підхід до вирішення проблем сільського водопостачання 

було застосовано у швейцарсько-українському проекті «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO. Проект здійснюється за фінансової 
підтримки Швейцарської Конфедерації, що надається через Швейцарську 
Агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і виконується Швейцарським 
центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat), Швейцарія. 
Проект DESPRO реалізується у  три фази: 1 фаза 2007-2009, друга фаза 
2010 -2012 та третя фаза 2013-2015 роки.   Проект здійснюється у 
Вінницькій та Сумській областях, в Автономній Республіці Крим, а також 
на національному рівні. У кожній області було відібрано  по три райони та 
у кожному районі по декілька сіл. Проект виконується. 

Виконання проекту ґрунтується на тісному співробітництві з 
існуючими партнерами, а також іншими партнерськими організаціями, які 
включають різноманітні асоціації, установи та організації, що 
спеціалізуються у різних аспектах децентралізації.  Окрім того, проект 
тісно співпрацюватиме із іншим проектами донорської підтримки та 
ініціативами з децентралізації.  Метою координації є не тільки обмін 
досвідом, але й уникнення дублювання та використання досвіду, здобутого 
в інших донорських ініціативах. 

Головним результатом діяльності Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO у 2007-2009 роках 
стало створення дієвої моделі надання послуг для населення 
децентралізованим шляхом. Йдеться, насамперед, про співфінансування 
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проектів сільських громад із налагодження систем та послуг 
водопостачання. На етапі впровадження моделі були використані різні 
організаційно-правові підходи, включаючи обслуговуючий кооператив. 
Діяльність обслуговуючих кооперативів базувалась на залученні 
отримувачів вигод (бенефіціарів) на всіх рівнях планування, реалізації, 
утримання та обслуговування. Такий підхід передбачає справедливість і 
участь громадян та розглядається як стійкий з точки зору довгострокового 
надання послуг в межах існуючих правових та економічних умов, а також 
демонструє значний потенціал для його подальшого поширення. 

Протягом першої трирічної фази проект DESPRO працював на 
місцевому, регіональному та національному рівнях  на виконання 
наступних  завдань: 

• розбудова децентралізованих моделей у наданні публічних 
послуг, зокрема  покращення комунальних (водопостачання) та соціальних 
послуг, завдяки більшому залученню місцевих  громад та об’єднань 
громадян ;  

• сприяння інтеграції моделі децентралізованого надання послуг 
у громаді в систему місцевої влади;  

• врахування досвіду та кращих практик, отриманих в пілотних 
регіонах, при створенні “національного плану дій” щодо децентралізації. 

Цільовими регіонами для реалізації проектних завдань було обрано 
Автономну Республіку Крим та Вінницьку область. В Криму для реалізації 
пілотних проектів було обрано Бахчисарайський, Ленінський та 
Нижньогірський райони. 

За два роки діяльності DESPRO було реалізовано 40 проектів 
місцевих громад. Досягнуто значних соціальних та економічних 
результатів: близько 15 тис. сільських мешканців цільових регіонів 
одержали можливість користуватися якісними послугами водопостачання, 
загальна вартість проектів склала понад 7,6 млн. гривень, з яких близько 
54% – внесок Швейцарсько-українського проекту DESPRO, 29% – зібрано 
мешканцями громад, решту – близько 17% профінансували місцеві 
бюджети.  

Друга фаза DESPRO спрямована на подальше впровадження 
напрацьованих моделей та досвіду в інших регіонах України, підтримка 
реформи місцевого самоврядування та реформи адміністративно-
територіального устрою. В період з 2010 по 2012 роки Проект здійснює 
подальшу підтримку громад із децентралізованого надання послуг, 
розширивши географію діяльності та спектр сфер впливу. Відтепер, окрім 
Вінницької області та Автономної Республіки Крим, Проект «Підтримка 
децентралізації в Україні» працює у Сумській області. Крім сфери 
водопостачання, DESPRO підтримує місцеві проекти з утилізації  твердих 
побутових відходів. 

На пілотній стадії у першій фазі проекту було апробовано два 
підходи - обслуговуючий кооператив та підприємство на базі громади. 



54 

 

Обслуговуючий кооператив є некомерційною недержавною 
юридичною особою що ініціюється і створюється шляхом об'єднання 
фізичних та / або юридичних осіб. Таким чином, обслуговуючий 
кооператив є членською організацією. Обслуговуючий кооператив може 
бути створений для забезпечення такими послугами, як водопостачання, 
членів кооперативу, а також інших осіб.  

Право юридичних осіб ставати членами кооперативу є дуже 
важливим. У такий спосіб можна залучити до участі у підприємстві 
установи і організації, що розташовані на території села та є 
водоспоживачами.  При прийнятті рішень у кооперативі діє правило: «один 
член організації – один голос». 

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових 
внесків його членів,  виготовленої продукції, доходів, одержаних від її 
реалізації, та провадження іншої  передбаченої  статутом діяльності,  а  
також  іншого майна,  придбаного на підставах,  не заборонених законом.  
Обслуговуючий кооператив може мати у власності інженерні мережі, 
зокрема, систему водопостачання, за умови набуття права власності в 
установленому законом порядку. 

У межах іншого підходу для сільського водопостачання  – 
підприємство на базі громади (ПБГ), приватний підприємець або приватне 
/ комунальне підприємство за контрактом з власником інфраструктури 
(Організація на базі громади – ОБГ, або сільська рада) надає послуги 
споживачам. У випадку з приватним підприємцем, як правило, це людина, 
яка була обрана серед сільських жителів для надання послуг 
водопостачання і офіційно зареєстрована. Відповідно до законодавства, 
цей підхід залишає можливість для безпосередньої участі громадян у таких 
сферах як: планування, фінансування, здійснення необхідних поліпшень 
технічної частини водопостачання. У той же час навряд чи може мати 
місце залучення громадян до експлуатації та обслуговування. 

В обох підходах ОБГ інвестує кошти в інфраструктуру і може бути 
власником об’єктів водопостачання. У деяких випадках інфраструктура 
знаходиться у комунальній власності. Важливою відмінністю між цими 
двома підходами є спосіб організації надання послуг та правові наслідки. В 
українському контексті це має значення, адже існує брак можливостей для 
стягнення платежів та обмежені можливості приватного сектору у наданні 
послуг належної якості за умов нестачі обігових коштів. Зважаючи на 
юридичний статус, приватний підприємець несе відповідальність за його/її 
бізнес-зобов'язання усіма своїми активами. Це означає, що діяльність 
приватного підприємця несе високі ризики, коли споживачі не сплачують 
рахунки за воду. Іноді на практиці ОБГ бере на себе відповідальність за 
сплату її членами рахунків за воду, хоча така відповідальність не має 
юридичної сили, та й забезпечити виконання цього зобов’язання в 
правових межах важко. 
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Проект УФСІ «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» 
До вирішення проблем з сільським водопостачанням в Криму 

долучився й Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ). УФСІ було 
створено зусиллями уряду України та Світового Банку  у рамках Проекту 
підтримки соціального захисту у квітні 2000 р.  

У Криму Український фонд соціальних інвестицій розпочав 
діяльність у жовтні 2005 року. Протягом 2005-2008 рр. УФСІ впровадив на 
Кримському півострові 33 проекти, спрямованих на розвиток соціально-
комунальної інфраструктури Красноперекопського, Джанкойського, 
Роздольненського та Бахчисарайського районів. У ці райони УФСІ 
інвестував близько   10 мільйонів гривень, які було спрямовано на 
вирішення проблем з водопостачанням, ремонт шкіл, клубів, дитячого 
садка, а також на реконструкцію дренажних систем та доріг. 

У даний час в автономії Фондом впроваджується грантовий проект 
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», термін реалізації якого – 
2009-2012 рр. Фінансується проект Урядом Федеративної Республіки 
Німеччина в рамках українсько-німецького співробітництва. Проект 
реалізується у 8 районах Криму. Станом на кінець квітня 2012 року в 
проектному портфелі Фонду знаходиться 116 мікропроектів, 48 з яких 
наразі завершено. У соціально-комунальні об’єкти сільської місцевості 
Криму буде інвестовано близько 80 млн. грн. У Сакському районі 
планується реалізувати 18 мікропроектів на загальну суму 15 млн. грн. 

Структура проекту включає в себе три компоненти:  
1. Впровадження мікропроектів як низки заходів, реалізація яких 

спрямована на досягнення конкретної мети;  
2. Розвиток потенціалу менеджерів та фахівців соціальної сфери 

щодо реформування системи надання соціальних послуг; 
3. Управління проектом,моніторинг та оцінка, що має на меті 

забезпечити успішне виконання Проекту шляхом застосування ефективних 
гнучких механізмів управління, моніторингу та оцінки, розповсюдження 
кращого досвіду і практики. 

Нещодавно Виконавчою дирекцією УФСІ було проведено 
моніторинг 27 водних об’єктів, зокрема у Бахчисарайському районі - 10 
водних мікропроектів, з них на 6 встановлено енергозберігаючі технології, 
у Білогірському – 7 мікропроектів, у Кіровському – 3, у Роздольненському 
– 3, Нижньогірському – 2, по одному у Совєтському і 
Красногвардійському. Моніторинг підтвердив, що після завершення 
мікропроектів усі об’єкти успішно експлуатуються. Основні цілі 
мікропроектів були досягнуті – громади отримали якісне водопостачання з 
застосуванням новітнього енергозберігаючого обладнання. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
МОДЕЛЕЙ ДПП ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У СЕЛАХ У ТРЬОХ 
РАЙОНАХ КРИМУ: САКСЬКОМУ,РОЗДОЛЬНЕНСЬКОМУ І 

ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНАХ 

Як згадувалось раніше, здійснення державно-приватного 
партнерства у сфері водопостачання сільських районів Криму згідно 
діючого законодавства може передбачати  виконання однієї або кількох 
таких функцій: проектування; фінансування; будівництво; відновлення 
(реконструкція, модернізація); експлуатація; пошук; та/або 
обслуговування.  

Майже всі ці функції є актуальними для проектів ДПП у сфері 
колективного водопостачання. Водночас, найбільш поширеними, на нашу 
думку, серед них є такі: фінансування; будівництво; відновлення 
(реконструкція, модернізація); експлуатація; обслуговування. 

Правовими формами здійснення державно-приватного партнерства 
реалізації проектів колективного водопостачання може бути договір 
концесії; договір оренди, договір про спільну діяльність. Вибір конкретної 
правової форми здійснення державно-приватного партнерства може 
варіюватися у залежності від місцевих обставин, пріоритетів місцевої 
громади, наявного обладнання та ресурсів, а також інших обставин. Дуже 
важливою є також організаційна форма ініціювання та впровадження 
проектів колективного водопостачання, що забезпечує прозорість, 
ефективність та доступність послуг, а також участь усіх членів громади у 
прийнятті рішень. 

Як показує попередній досвід реалізації проектів у сфері 
водопостачання сільських районів Криму, зокрема за підтримкою проектів 
міжнародної допомоги DESPRO та ПРІК ООН, найбільш прийнятною 
організаційною формою для здійснення таких проектів є модель 
децентралізованого водопостачання, що базується на соціальній 
мобілізації та активній участі усіх учасників процесу. Ця модель 
характерна тим, що поряд зі звичними, добре відомими «гравцями», 
такими як сільська (селищна) рада та виконком, надавач послуги та 
споживач, з’являється ще один — організація на базі громади. І це є 
принциповою рисою і особливістю даної моделі.  
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Рис. 14. Децентралізована модель надання послуг: загальний вигляд 

 

Методологічні рекомендації щодо вибору оптимальної концепції 
моделей ДПП для водопостачання у вищоозначених селах базуються 
насамперед на досвіді впровадження відповідних проектів у рамках 
проектів DESPRO та ПРІК ООН. Завдяки цім проектам вже нароблено 
великій досвід щодо впровадження децентралізованої моделі надання 
послугу сфері водопостачання на рівні громади, що відображено у низці 
аналітичних робіт та методичних посібниках2223.  

Особливістю моделі децентралізованого водопостачання є те, що 
головною дієвою особою є Організація на Базі Громади (ОБГ) як частина 
місцевої громади, що згуртована, вмотивована, об’єднана спільною 
ідеєю. Причому об’єднана як юридична особа (офіційно зареєстрована) – 
організація, що створюється членами сільської громади на основі спільних 
інтересів та погоджених цілей. На практиці ОБГ може мати різну 
організаційну-правову форму. В Україні громадяни мають право на 
об’єднання у громадські організації, органи самоорганізації населення 

                                                           
22 Вячеслав СОРОКОВСЬКИЙ, Експерт з питань децентралізації, Швейцарсько-український проект 
«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO), Україна; Андре ОЛЬШЕВСКІ, Експерт з питань 
водопостачання та водовідведення, Фундація Skat, Санкт-Галлен, Швейцарія: ОБСЛУГОВУЮЧІ 
КООПЕРАТИВИ – РІШЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 

 
23 Сороковський В.Є. Децентралізація в дії: підвищення спромо-жності громад у наданні послуг: 
Методичний посібник / [розроблено в рамках Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO]. – К. : ТОВ РПЦ «Золоті Ворота». – 2009. – 115 c. 
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(наприклад, вуличні комітети), кооперативи та в інші форми недержавних 
некомерційних організацій.  

Організація на Базі Громади формує Підприємство на базі громади 
(ПБГ) – у переважній більшості випадків організація створена членами 
ОБГ (або фізична особа, обрана ОБГ) з метою утримання та 
обслуговування системи водопостачання. Потреба організаційно розділити 
ОБГ та ПБГ на різні організаційно-правові форми витікає із випадків, коли 
ОБГ законом обмежена у праві утримувати та/або обслуговувати систему. 
Для прикладу, в Україні органи самоорганізації населення, якщо і можуть 
замовляти будівництво чи ремонт систем водопостачання, а також мати їх 
у власності, не наділені правом обслуговувати ці системи, надаючи 
послуги мешканцям.  

Місцеві органи влади також відіграють важливу роль у цьому 
процесі. Так, сільська рада є відповідальною за організацію надання 
публічних послуг, включаючи водопостачання, на відповідній території. 
Рада також відповідає за розподіл фінансів для виконання заходів, 
спрямованих, зокрема, на водопостачання. Районні органи влади (рада та 
державна адміністрація) відповідають за координацію регіонального 
розвитку та за захист спільних інтересів громад району. Районна влада має 
у розпорядженні певні кошти в рамках державних і регіональних цільових 
програм. Ці кошти можуть бути доступні сільським громадам для 
виконання відповідних програм на території села.  

Як показує досвід впровадження децентралізованої моделі надання 
послугу сфері водопостачання на теренах України, найбільш успішними є 
два підходи до децентралізованого водопостачання на базі громади: 
Обслуговуючий кооператив і Підприємство на базі громади. 

 
Обслуговуючий кооператив:  
Обслуговуючий кооператив є некомерційною недержавною 

юридичною особою. Обслуговуючий кооператив є членською організацією 
– він ініціюється і створюється шляхом об'єднання фізичних та / або 
юридичних осіб. Обслуговуючий кооператив може бути створений для 
забезпечення такими послугами, як водопостачання, членів кооперативу, а 
також інших осіб. 

З моменту державної реєстрації кооператив набуває усієї повноти 
наданих законом можливостей: укладає угоди, відкриває рахунки, набуває 
майнові та немайнові права. Членами кооперативу можуть бути як фізичні 
(з 16 років), так і юридичні особи. На практиці членами сільського 
кооперативу стають представники домогосподарств (по одному від 
кожного), адже вважається, що члени кооперативу діють також і в 
інтересах усіх членів своєї сім’ ї.  

Право юридичних осіб ставати членами кооперативу є дуже 
важливим. У такий спосіб можна залучити до участі підприємства, 
установи і організації, що розташовані на території села і є 
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водоспоживачами. При прийнятті рішень у кооперативі діє правило: «один 
член організації – один голос».  

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових 
внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її 
реалізації, та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також 
іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. 
Обслуговуючий кооператив може мати у власності інженерні мережі, 
зокрема, систему водопостачання, за умови набуття права власності в 
установленому законом порядку. 

 

 

 

Рис. 15. Децентралізована модель надання послуг на базі обслуговуючого 
кооперативу. Підприємство на базі громади 

 

У межах іншого підходу для сільського водопостачання – 
«Підприємство на базі громади» (ПБГ), приватний підприємець або 
приватне / комунальне підприємство за контрактом з власником 
інфраструктури (ОБГ або сільська рада) надає послуги споживачам. У 
випадку з приватним підприємцем, як правило, це людина, яка була обрана 
серед сільських жителів для надання послуг водопостачання і офіційно 
зареєстрована. 
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Підхід «Підприємство на базі громади» тією чи іншою мірою 
містить бізнес-компонент, і тому його не можна назвати до кінця 
некомерційним. Однак, відповідно до законодавства, цей підхід залишає 
можливість для безпосередньої участі громадян у таких сферах як: 
планування, фінансування, здійснення необхідних поліпшень технічної 
частини водопостачання. У той же час навряд чи може мати місце 
залучення громадян до експлуатації та обслуговування. 

Таблиця 2  

Характеристики підходів до організації децентралізованого сільського 
водопостачання 

Ознака Підхід «Обслуговуючий 
кооператив» 

Підхід «Підприємство на базі 
громади» 

Правова форма Членська неприбуткова 
організація, офіційно 
зареєстрована  

ОБГ: членська неприбуткова 
організація, офіційно 
зареєстрована 

ПБГ: офіційно зареєстрована 
комерційна структура (або 
фізична особа-підприємець)  

Основна мета 
організації 

Задоволення потреб членів 
у визначених сферах 

ОБГ: представництво та захист 
прав та законних інтересів членів  

ПБГ: здійснення господарської 
діяльності з метою отримання 
економічних та соціальних 
результатів  

Володіння майном Обслуговуючий 
кооператив може мати у 
власності майно, у т.ч. 
інфраструктуру 
водопостачання  

ОБГ може мати у власності 
майно, у т.ч. інфраструктуру 
водопостачання  

Роль отримувачів 
вигод у плануванні, 
наданні послуг та 
утриманні і 
обслуговуванні  

Безпосередня – на усіх 
етапах та сферах діяльності  

Безпосередня - при плануванні та 
внесенні покращень.  

Опосередкована – на стадії 
утримання та обслуговування. 
Іноді ОБГ може контролювати 
якість послуг (напр., ОСН має 
таке право)  

Надання послуг Надає послугу (забезпечує 
водопостачанням) членам 
організації ( а також інших 
особам – не членам, у 
межах 20% від загального 
обсягу послуги). Договори 
на надання послуг не 

ОБГ послугу надавати не може. 
ПБГ надає послугу споживачам 
(домогосподарствам та іншим) на 
підставі договору.  
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вимагаються. 

Платежі за послуги Платежі за воду вносяться, 
як правило, раз на місяць у 
формі членських чи 
періодичних внесків. 
Процедури примусового 
стягнення платежів 
встановлюються 
внутрішніми правилами.  

Платежі вносяться щомісячно 
відповідно до затвердженого 
тарифу. Примусове стягнення 
платежів здійснюється згідно із 
законодавством.  

Врядування та 
прийняття рішень 

Чіткий розподіл 
повноважень між органами 
управління, відповідно до 
Статуту. Рішення 
приймаються за принципом 
«один член організації – 
один голос».  

ОБГ: чіткий розподіл 
повноважень між органами 
управління, відповідно до 
Статуту. Принцип: «один член 
організації – один голос» при 
прийнятті рішень.  

ПБГ: внутрішні правила, впливу з 
боку ОБГ немає.  

Специфічні 
обмеження щодо 
надання послуг  

Обмеження у наданні 
послуг іншим, окрім 
членів, особам (не більше 
20% від загального обсягу) 

ОСН та громадські організації не 
мають права надавати послуги 
водопостачання самостійно  

Потреба у соціальній 
мобілізації 

Нагальна на усіх етапах  Нагальна на усіх етапах; проте 
можливості для соціальної 
мобілізації на стадії утримання та 
обслуговування – низькі  

 

Таким чином, модель та підходи, засновані на участі громади, такі 
як створення підприємства на базі громади або обслуговуючого 
кооперативу є перспективними для реалізації проектів з водопостачання в 
сільській місцевості у вигляді державно-приватного партнерства. Успішне 
впровадження подібної моделі великою мірою спирається на соціальну 
мобілізацію. Підходи підприємства на базі громади та обслуговуючого 
кооперативу є найбільш прийнятними для планування, впровадження та 
експлуатації заснованих на базі громад систем водопостачання в сільській 
місцевості. 

В обох підходах ОБГ інвестує кошти в інфраструктуру і може бути 
власником об’єктів водопостачання. У деяких випадках інфраструктура 
знаходиться у комунальній власності. Крім того, в обох випадках соціальна 
мобілізація відіграє важливу роль для виконання проекту громади та 
залучення приватних партнерів. 

Важливою відмінністю між цими двома підходами є спосіб 
організації надання послуг та правові наслідки, як зазначено в Табл. 1. В 
українському контексті це має значення, адже існує брак можливостей для 
стягнення платежів та обмежені можливості приватного сектору у наданні 
послуг належної якості за умов нестачі обігових коштів. Зважаючи на 
юридичний статус, приватний підприємець несе відповідальність за його/її 
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бізнес-зобов'язання усіма своїми активами. Це означає, що діяльність 
приватного підприємця несе високі ризики, коли споживачі не сплачують 
рахунки за воду. Іноді на практиці ОБГ бере на себе відповідальність за 
сплату її членами рахунків за воду, хоча така відповідальність не має 
юридичної сили, та й забезпечити виконання цього зобов’язання в 
правових межах важко. 

Обговорюючи ці два підходи, також слід визначитися із ступенем 
комерціалізації моделі децентралізованого сільського водопостачання 
найбільш прийнятним для місцевої громади й таким, що забезпечить 
найбільш ефективне і надійне водопостачання. Слід розуміти, що сама 
природа публічно-приватного партнерства має на увазі участь приватного 
сектору і тому може вимагати наявності елементів прибутковості у 
організації системи водопостачання.  

Основні відмінності двох моделей складаються у наступному: 
комерційна модель припускає, що діяльність суб’єкта підприємництва 
ППВ спрямована на отримання прибутку. При цьому члени громади, де-
юре усунуті від прийняття рішень та здійснення діяльності ППВ. За 
некомерційною моделлю, діяльність обслуговуючого кооперативу не 
спрямована на отримання прибутку. Члени громади, будучи учасниками 
ОК, усі долучені до прийняття рішень та виконання завдань кооперативу 
через внутрішні демократичні процедури.  

При цьому слід брати до уваги критерії придатності організаційно-
правових форм для утворення на їх базі систем централізованого 
водопостачання. Необхідно, щоб організаційно-правова форма, яка 
обирається, дозволяла суб'єкту права: 

1. Об’єднати майно і трудові зусилля громадян на етапі, що передує 
будівництву чи ремонту системи водопостачання;  

2. Отримати йому (суб’єкту) право власності та/або право 
користування на майно, що складатиме систему водопостачання на певній 
території;  

3. Здійснювати діяльність з водопостачання упродовж невизначено 
тривалого періоду часу.  

Якщо громада обирає модель некомерційного водопостачання, то 
обслуговуючий кооператив иоже бути найбільш прийнятною моделлю, 
оскільки його ррганізаційно-правова форма, що задовольняє усім трьом 
критеріям придатності. 

За умови використання правової форми ОК можна до початку 
будівництва (ремонту) системи водопоста-чання перетворити усіх членів 
громади на засновників (членів) організації, кожен з яких матиме однакові 
права на участь у діяльності (ОК), завдяки правилу «один член організації 
– один голос» під час прийняття рішень. Також є можливим оформити на 
організацію право власності та/або право користування на майно, що 
складатиме систему водопостачання, а також здійснювати на основі ОК 
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діяльність з водопостачання упродовж невизначено тривалого періоду 
часу.  

При цьому, орган самоорганізації населення є недосконалим 
замінником (правової форми для суб'єкта водопостачання, осуільки ОСН, 
як правова форма, не задовольняє ні одному з 3-х критеріїв придатності. 
Навіть створена у формі юридичної особи, ОСН не може мати свого майна 
на праві власності (ст.17, 26 ЗУ “Про органи самоорганізації населення”; 
не може безстроково здійснювати діяльність. Підставою її припинення 
може стати (ст.10) закінчення терміну повноважень ради, що її створила 
або рішення самої ради про дострокове припинення (ст.25) повноважень 
ОСН; - не може встановити зв’язок членів громади з майном, переданим 
суб'єкту водопостачання (ст.26).  
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6. ПРИМІРНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТІВ КОЛЕКТИВНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У СІЛЬСЬКИХ 

ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РАЙОНАХ У ФОРМІ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ШАБЛОНИ, 

КОНТРАКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ З ПАРТНЕРАМИ 
(ПРИВАТНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ) У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТІВ 
 

Створення органів самоорганізації населення 
Першим кроком у підготовці та реалізації проектів колективного 

водопостачання у сільських та сільськогосподарських районах може бути 
створення органів самоорганізації населення, що буде твердим підґрунтям 
для створення ефективної системи прийняття подальших рішень, 
здійснення громадського контролю, а також вибору такої моделі 
водопостачання, що найкращим чином враховує пріоритети та уподобання 
усіх членів громади.  

Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» 
від 11.07.2001 р. № 2625 – III, органами самоорганізації населення є 
представницькі органи, що створюються жителями, які проживають на 
законних підставах на території села, селища, міста або їх частини, для 
вирішення питань, передбачених Законом «Про органи самоорганізації 
населення». 

Порядок створення органів самоорганізації населення 
встановлюється Статтею 8 «Порядок ініціювання створення органу 
самоорганізації населення»: 

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення, в 
сільську, селищну рада може звернутися збори (конференція) жителів за 
місцем проживання за умови, якщо у ньому брали участь не менше 
половини жителів відповідної території, які мають право голосу. На зборах 
жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої 
будуть представляти інтереси жителів-учасників зборів у відповідному 
місцевому Раді. 

Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів його 
учасників. 

Ініціативна група подає до сільської, селищної ради заяву про 
створення самоорганізації населення, протокол зборів жителів про 
ініціювання створення органу самоорганізації із зазначенням основних 
напрямів діяльності, створюваного органу, а так само список учасників 
зборів із зазначенням, прізвища, імені, по батькові, року народження, серії 
і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів. 
Легалізація органів самоорганізації населення є обов'язковою і 
здійснюється шляхом її реєстрації або повідомлення про створення. У разі 
реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної 
особи. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється 
виконавчим комітетом сільської селищної ради. 
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Легалізація здійснюється двома шляхами: 
a) шляхом реєстрації у виконавчому комітеті місцевої ради 
b) шляхом письмового повідомлення виконкому місцевої ради 
Реєстрація органу самоорганізації населення дає йому право на 

набуття статусу юридичної особи, письмове повідомлення про заснування 
органу самоорганізації населення такого права йому не дає. 

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються 
таким чином: 

 Сільська, селищна рада може додатково наділяти частиною своїх 
повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею 
йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 
необхідних для здійснення цих повноважень , здійснює контроль за їх 
виконанням Фінансово-економічна основа органу самоорганізації (Стаття 
15: Делеговані повноваження сільської, селищної ради). 

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення 
є: Засоби відповідного місцевого бюджету, які передаються йому 
сільським, селищним, міським, районним у місті (у разі його створення) 
радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення 
повноважень; Добровільні внески фізичних і юридичних осіб; Інші 
надходження, не заборонені законодавством (Стаття 16: Фінансова основа 
органу самоорганізації населення).  

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації 
населення є майно, передане йому радою в оперативне управління. Орган 
самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується 
майном згідно з його призначенням 

Виходячи із Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» сільський, селищний рада передає в оперативне управління 
організації співтовариств систему водопостачання села, селища. А 
організація співтовариств в свій час вибирає приватного підприємця 
організації співтовариств, якому доручає експлуатацію та обслуговування 
системи водопостачання. Потім приватний підприємець проходить усі 
стадії реєстрації відповідно до законодавства України. 

 
Формування, планування та впровадження проектів ППП24 
Процес розвитку успішного партнерства може бути досить 

складним і потребувати всебічного досвіду у плануванні та виконанні 
відповідних проектів. Всі етапи формування партнерства є важливими і 
обумовлюють успіх або невдачу проекту в цілому. Недостатня увага до 
одного з етапів може поставити під загрозу всю успішну діяльність, 
виконану в рамках інших етапів.  

                                                           
24 На основі посібника: Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний 
посібник для органів місцевої влади та бізнесу /С. Грищенко – К., ФОП Москаленко О.М., 2011. – 140 с. 
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Розвиток успішного ППП потребує ретельного опрацювання 
широкого спектру питань. У зв’язку з цим практичні кроки з впровадження 
ППП повинні розпочинатись після того, як проаналізовані наступні 
ключові питання: 

1) Яка вірогідність реалізації ППП? Які цілі ППП? Які 
необхідні • передумови ППП? Чи зацікавлений • приватний сектор у 
ППП? 

2) Які завдання вирішує ППП? Я• кого якісного рівня 
інфраструктури необхідно досягти? Які ризики, та яка із • сторін бере їх 
на себе? Яким буде співвідношення витрат до отриманих результатів? 
Яка форма ППП є • прийнятною? 

3) Чи забезпечить ППП необхідну ефективність ресурсів? 
Таким чином, ППП може застосовуватись тільки тоді, коли є 

переконання та підтвердження у реальності досягнення завдань та переваг 
публічно-приватного партнерства 

У міжнародній практиці визначають декілька основних етапів 
формування, планування та впровадження проектів ППП, а саме: 

Етап 1 – Оцінка можливостей для надання послуг в рамках 
публічно-приватного партнерства 

На цьому етапі міські або регіональні органи влади визначають 
послуги або проекти, які можуть бути надані і реалізовані в рамках 
партнерства державного і приватного секторів. Оцінка виконується для 
того, щоб визначити, які з нових чи існуючих послуг підходять для 
партнерства на основі регіональної чи місцевої програми розвитку і 
встановлених критеріїв. Час та ресурси, витрачені в процесі відбору та 
підготовки проектів, дозволяють зменшити вірогідність невдачі і 
підвищити ефективність реалізації проекту.  

Процес відбору проекту зазвичай включає декілька етапів:  
• укладання переліку стратегічних проектів, які відповідають 

вимогам державного партнера і обумовлені суспільним значенням;  
• проведення попереднього відбору цих проектів;  
• підготовка техніко-економічного обґрунтування та оцінка 

доцільності застосування механізму ППП для реалізації таких проектів.  
На цьому етапі важливим є усвідомлення та обговорення ролі і 

функцій кожної із залучених сторін в майбутньому проекті ППП. Роль 
кожної з груп залучених сторін є критичною для досягнення цілей проекту 
публічно – приватного партнерства в кожному окремому випадку.  

Після цього за відібраними проектами виконується підготовка, 
зокрема, оцінюються і розподіляються ризики, визначаються ринкові 
вимоги і встановлюється конкурентний процес відбору для вибору 
приватного партнера 

Етап 2 – Підготовка до надання послуги або реалізації проекту в 
рамках публічно-приватного партнерства 
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Другий етап передбачає підготовку до успішного формування 
партнерства. Визначається група управління проектом для забезпечення 
ефективного управління ризиками в процесі підготовчого етапу. Необхідно 
розробити такий процес підготовки проекту, який би створив умови для 
відкритої і широкої конкуренції, відповідав вимогам публічного партнера, 
але водночас враховував би кращу міжнародну практику, та забезпечив 
швидке та виважене прийняття необхідних рішень.  

Чим більше буде зроблено на ранніх етапах процесу підготовки 
проекту, тим менше буде потрібно часу на проведення переговорів, і тим 
менше компромісних рішень треба буде приймати в останню хвилину.  

Варто зазначити, що ППП ґрунтується, перш за все, на конкуренції. 
Інвестори будуть проводити відбір проектів для своєї участі і акцентувати 
увагу на тих проектах, які мають чітко сформульовані цілі, добре підготов-
лені, відповідають стратегічним пріоритетам держави/регіону і, відповідно, 
мають велике політичне значення. Шляхом підготовки детальних, зробле-
них згідно ринковими стандартами, документів можна залучити до участі в 
конкурсі значно більше професійних учасників. 

Етап 3 – Вибір партнера  
Впродовж третього етапу місцеві органи влади розпочинають 

процес відбору приватного партнера для реалізації проекту ППП. З метою 
відбору найбільш кваліфікованого партнера та усунення можливості 
успіху для учасників з недостатнім досвідом, ресурсами, кваліфікацією 
тощо, процес відбору партнера для проекту ППП у багатьох країнах 
проводиться у два етапи: (і) попередній відбір; (іі) проведення тендеру. 

Етап 4 – Переговорний процес та укладання договору  
Після вибору приватного оператора обидві сторони розпочинають 

переговори. Переговорний процес з укладання договору концесії (або 
іншої форми ППП) є одним із найважливіших етапів у формуванні ефек-
тивного партнерства. Загальні рекомендації щодо підготовки до 
проведення переговорів стосуються:  

Підтвердження цілей, які ставить перед собою партнер, який пред-
ставляє державний сектор, у процесі укладання концесійного договору. Це 
стосується, перш за все: а) положень угоди про якість послуг, ефективність 
роботи підприємства, а також ті положення, які не можуть бути змінені 
після укладання угоди; б) розподілу ризиків між місцевим органом влади 
та приватним партнером; в) захисту інтересів населення.  

Утворення групи, яка вестиме переговори та узгодження процедури 
їх проведення. Важливим є призначення/уповноваження посадової особи, 
яка проводитиме переговори. Необхідно, щоб був саме один керівник 
переговорної групи, таким чином інша сторона не може “розділяти і 
володарювати”, а дана уповноважена особа відповідає за підготовку та 
проведення переговорів, а також його результати. Члени переговорної 
команди відіграють важливу дорадчу роль у підготовці і проведенні 
переговорів, добре володіючи окремими питаннями, що стосуються 
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об’єкту, який передається в концесію. Переговорна команда повинна 
визначити стратегічні цілі, які вона переслідує в процесі проведення 
переговорів, та відповідні тактичні дії.  

Етап 5 – Виконання та моніторинг ППП 
Після укладання контракту розпочинається процес його виконання. 

У рамках реалізації проекту ППП та з розширенням діяльності приватного 
сектору дещо змінюються ролі сторін. Найбільш важливим тут є 
трансформація ролі публічного партнера від оператора до ролі регулятора 
та адміністратора, а це потребує як розвитку ефективної регуляторної сис-
теми, так і практики моніторингу.  

Запровадження дієвого моніторингу та управління ризиками у 
відповідній угоді ППП – це ключовий фактор стосовно надання послуг та 
забезпечення економічної ефективності проекту. 

 
Організація будівництва та введення в експлуатацію систем 

водопостачання у сільській місцевості25. 
Організація будівництва має забезпечувати спрямованість усіх 

організаційних, технічних і технологічних рішень на досягнення 
кінцевого результату — введення в дію об’єкта належної якості та 
протягом встановленого терміну. 

Будівництво кожного об’єкта можна починати тільки на підставі 
попередньо опрацьованих проектів, а також рішень щодо організації 
будівництва та технології виконання робіт, які мають бути зафіксовані в 
проекті організації будівництва і проектах виконання робіт. 

Зазвичай проектування виконується в одну стадію робочий проект 
(РП). 

Перед початком будівельномонтажних (зокрема підготовчих) робіт 
на об’єкті замовник має одержати дозвіл на виконання 
будівельномонтажних робіт в органах державного 
архітектурнобудівельного контролю (ДАБК) за порядком, визначеним у 
ДБН А.2.232004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження 
та затвердження проектної документації для будівництва», передати 
підрядній організації будівельний майданчик та оформлені за 
встановленим порядком усі документи, потрібні для його повноцінного 
використання. 

Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт, 
забудовник (замовник) повинен подати до інспекції держархбудконтролю 
письмову заяву за формою згідно Додатку17, до якої додаються такі 
документи: 

1) документи від замовника будівництва: 
• документ, що засвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою; 

                                                           
25

 На основі посібника: Сільське питне водопостачання в Україні: практичний посібник / А.М. Копитін, І. П. Слободенюк; 
підготовлено в рамках Українсько-Швейцарського проекту «DESPRO», Київ 2011 
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• проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена 
в порядку, визначеному законодавством (у тому числі 
будівельний генеральний план та паспорт опорядження фасаду в 
двох примірниках, проект організації будівництва, пояснювальна 
записка, документ про затвердження проекту, позитивний 
висновок комплексної державної експертизи, журнал виконання 
робіт); 

• відомості про здійснення авторського і технічного нагляду 
(накази, договори журнал авторського нагляду); 

• копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи 
споруду, або письмової згоди його власника на проведення 
зазначених робіт (у разі здійснення реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту об’єктів містобудування); 

• фінансова звітність, що складається відповідно до статті 11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», та копія ліцензії на здійснення діяльності з надання 
фінансових послуг, засвідчена в установленому законом порядку 
(у разі здійснення будівництва, що передбачає пряме або 
опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб); 

2) документи від підрядника будівництва: 
• копії установчих документів та свідоцтва про державну 
реєстрацію; 

• копія ліцензії на виконання функцій генпідрядника будівництва 
об’єкта, засвідчена в установленому законом порядку; 

• договір (контракт) підряду на будівництво об’єкта; 
• документ про призначення відповідальних виконавців робіт; · 
відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які 
братимуть участь у виконанні замовлення; 

• пропозиції щодо залучення субпідрядників. 
Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю 

розглядає заяву з доданими документами та протягом місяця з дня 
реєстрації заяви у журналі реєстрації приймає рішення про надання 
дозволу на виконання будівельних робіт або про відмову у його наданні. 

Основні роботи з будівництва об’єкта або його частини дозволено 
починати лише після відведення в натурі майданчика (траси) для його 
будівництва, спорудження необхідної огорожі будівельного майданчика 
(охоронної, захисної або сигнальної) і створення розбивальної геодезичної 
основи. 

Після початку виконання будівельних робіт на об’єкті замовник 
зобов’язаний у 7денний термін письмово повідомити про це інспекцію 
державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на 
виконання будівельних робіт. 

Якщо будівництво об’єктів починається на вже забудованих 
ділянках, умови виконання робіт потрібно за встановленим порядком 
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погодити з відповідними органами державного нагляду, місцевою 
адміністрацією та експлуатаційними організаціями. Йдеться про виділення 
небезпечних зон, меж та осей підземних споруд і комунікацій; схеми руху 
транспорту і пішоходів з передбаченими на них безпечними під’ їздами та 
підходами до підприємств, будівель і споруд; протипожежні розриви; 
заходи щодо запобігання забрудненню території, водного та повітряного 
басейнів. 

Будівництво об’єктів має відповідати будівельним нормам, 
правилам і стандартам. 

Закінчені об’єкти потрібно здати замовникові в експлуатацію. 
Здавання прийняття об’єкта відбувається за порядком, згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 про «Порядок 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». 

Такий факт засвідчують актом, підписання якого визначає момент 
передавання об’єкта у власність замовника. Форму акта наведено в 
Додатку 17. 

Етапи здавання-прийняття, відповідні обов’язки сторін, 
необхідність випробувань, способи задоволення взаємних претензій тощо, 
а також гарантійний термін експлуатації об’єкта загалом і (або) виконання 
окремих робіт потрібно визначити в контракті про будівництво об’єкта. 

Приховані роботи підлягають огляду, після якого складають акт. 
Акт огляду прихованих робіт належить оформити після того, як 
самостійний підрозділ виконавців завершив певний процес. Влаштовувати 
огляд прихованих робіт і складати акт у тому разі, якщо наступні роботи 
мають починатися після перерви, належить безпосередньо перед 
виконанням наступних робіт. 

Проект організації будівництва для невеликих або технічно 
нескладних об’єктів водопостачання, а також окремих комплексів будівель 
і споруд можна складати в скороченому обсязі (розділ «Організація 
будівництва» у затверджуваних робочих проектах і проектах виконання 
робіт, складених на підставі робочої документації). 

Під час будівництва потрібно здійснювати заходи і виконувати 
роботи з охорони довкілля. Йдеться про рекультивацію земель, 
відновлення втрат природних ресурсів, виведення шкідливих викидів або 
очищення ґрунту, водойми та атмосфери від них. Вказані заходи та роботи 
мають бути передбачені в проектно-кошторисній документації. 

Вводити в експлуатацію нові або здійснювати реконструкцію 
чинних водопровідних та каналізаційних споруд заборонено, якщо не 
оформлено дозволу на спеціальне водокористування відповідно до 
інструкції про порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне 
водокористування. 

Водозабори всіх типів (інфільтраційні, горизонтальні, шахтні та 
трубчасті колодязі, каптажі), після того як будівництво закінчено і їх 
обладнано насосами та контрольно-вимірювальними приладами (КВП), 
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потрібно випробувати. На цьому етапі вдаються до пробного відкачування 
води, щоб перевірити, як працюють усі споруди, визначити продуктивність 
водозабору загалом і встановити оптимальний режим його експлуатації 
відповідно до обсягу води, зафіксованого в дозволі на спеціальне 
водокористування. 

Приймальна комісія, обстежуючи водозабірні споруди, виконує такі 
роботи: 

• заміри повної глибини свердловини (колодязя); 
• встановлення статичного та динамічного рівнів води; 
• визначення питомих витрат води чи продуктивності споруд. По 
закінченні перевірки і після виконання налагоджувальних та 

регулювальних робіт, за присутності комісії відбувається повторний 
пуск свердловини в експлуатаційному режимі. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 923 від 8 
жовтня 2008 року «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів», об’єкти по завершенні будівництва приймає в 
експлуатацію комісія. Комісія має підтвердити, що новозбудовані об’єкти, 
об’єкти реконструкції, реставрації, капітального ремонту, комунікації і 
споруди інженерної та транспортної інфраструктури готові до 
експлуатації, а їхнє інженерно-технічне оснащення та забезпечення, 
пускові комплекси, черги будівництва відповідають погодженій і 
затвердженій за встановленим порядком проектній документації. 

Приймальну комісію формує інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт 
на підставі письмової заяви замовника об’єкта будівництва, поданої за 
формою, що її затверджує за встановленим порядком Мінрегіонбуд. 

Не пізніше ніж за три робочі дні перед початком роботи 
приймальної комісії замовник має повідомити про це органам, 
представники яких входять до складу приймальної комісії. 

До заяви потрібно додати такі документи: 
• проектну документацію, погоджену і затверджену за 
встановленим у законодавстві порядком; 

• перелік видів будівельно-монтажних робіт з зазначенням 
суб’єктів господарювання, які їх виконали; 

• відомості про відповідальних інженерно-технічних працівників; 
• комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні 
роботи згідно з переліком, визначеним у нормативних 
документах; 

• документи, що свідчать про відповідність використаних 
матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання встановленим 
вимогам нормативних документів; 

• результати досліджень якості питної води, ґрунту, повітря 
залежно від конкретних умов будівництва; 

• висновок посадової особи інспекції державного архітектурно-
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будівельного контролю, яка здійснювала нагляд за будівництвом 
об’єкта, про можливість здавання об’єкта в експлуатацію. 

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 
розглядає подані матеріали і протягом трьох робочих днів формує 
приймальну комісію. Результати роботи приймальної комісії фіксують в 
акті про готовність об’єкта до експлуатації. Форму документа затверджує 
за встановленим порядком Мінрегіонбуд. 

Акт про готовність об’єкта до експлуатації складає замовник, а 
підписують голова та члени приймальної комісії. 

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта по закінченні будівництва 
є дата видачі свідоцтва, зареєстрованого в інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю. 

 
Видача ліцензії 
Всі підприємства, які надають послуги з водопостачання, мусять 

мати ліцензію на провадження господарської діяльності такого виду. 
Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України № 756 
від 4 липня 2001 року «Про затвердження переліку документів, які 
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 
діяльності» та Положення про Міністерство з питань житлово-
комунального господарства України, затвердженого в постанові Кабінету 
Міністрів України № 717 від 12 травня 2007 року, для отримання ліцензії 
на водопостачання потрібно подати заяву про видачу ліцензії та деякі 
документи разом з супровідним листом за підписом керівника суб’єкта 
господарювання. 

До заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з водопостачання додають такі документи: 

• стислий опис діяльності (опис території провадження ліцензованої 
діяльності, технічні можливості, характеристика систем 
водопостачання та водовідведення, іншого обладнання тощо); 

• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 
(засвідчена нотаріально або в тому органі, який видав оригінал 
документа); 

• копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або в 
тому органі, який видав оригінал документа); 

• копії установчих документів (засвідчені нотаріально); 
• копія документа, що підтверджує право власності або право 
користування об’єктами водопостачання та водовідведення 
(засвідчена нотаріально або в тому органі, який видав оригінал 
документа); 

• довідка про наявність матеріальнотехнічної бази, необхідної для 
провадження господарської діяльності відповідного виду, за 
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підписом повноважного представника суб’єкта господарювання; 
 
Видача дозволів на спецводокористування 
Ще одним дуже важливим документом для підприємств, діяльність 

яких пов’язана з експлуатацією водопровідних споруд та систем, є дозвіл 
на спецводокористування. Дозвіл на спецводокористування видають 
відповідно до вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України № 321 від 13 березня 2002 року «Порядок погодження 
та видачі дозволів на спеціальне водокористування». 

Дозволи на спецводокористування видають такі органи: 
· Республіканський комітет екології та природних ресурсів 

Автономної Республіки Крим, державні управління екології та природних 
ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, державні інспекції 
охорони Чорного та Азовського морів (далі — територіальні органи 
Мінекоресурсів) — для використання водних об’єктів загальнодержавного 
значення; 

· Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські ради за погодженням з відповідними 
територіальними органами Мінекоресурсів — для використання водних 
об’єктів місцевого значення. 

Дозволи потрібно погодити з такими органами: 
• з Республіканським комітетом з водного господарства 

Автономної Республіки Крим, територіальними органами басейнових 
управлінь водних ресурсів або обласними виробничими управліннями 
водного господарства і меліорації (далі — органи водного господарства) — 
у разі використання поверхневих вод; 

• з Державною геологічною службою або дочірніми 
підприємствами НАК «Надра України» за переліком, який затверджує 
Мінекоресурсів, — у разі використання підземних вод. 

Клопотання водокористувачів розглядають протягом місяця. 
 
Водокористувачі мають подати такі основні документи:  
• клопотання за встановленою формою; 
• погодження з іншими державними органами у сфері охорони 
водних ресурсів; 

• обґрунтування потреби у воді (нормативний розрахунок 
водоспоживання, водовідведення); 

• паспорт на джерело водопостачання; 
• схему мереж водопостачання та каналізування з зазначенням 
місця положення джерела водопостачання і випускання стічних 
вод. 

Дозвіл на спеціальне водокористування може бути двох видів: 
• короткотерміновий (не більше ніж три роки), якщо 
водокористувач скидає у водні об’єкти забруднюючі речовини в 
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такому обсязі, який перевищує граничнодопустимий, що його 
встановлюють територіальні органи Мінекоресурсів; 

• довготерміновий (від 3 до 25 років) — в усіх інших випадках.  
Якщо умови спеціального водокористування залишаються не 

змінними, за клопотанням водокористувача орган, який видав дозвіл, може 
продовжити термін спеціального водокористування, але не більше ніж на 
час дії коротко або довготермінового дозволу. В такому разі у дозволі 
ставлять відповідну позначку. За видачу дозволів та погодження клопотань 
закон не передбачає ніякої оплати. 

 
Видача спеціальних дозволів на користування надрами 
 
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами 

затверджено в постанові Кабінету Міністрів України № 273 від 27 лютого 
2008 року. Дія Порядку поширюється на всі види користування надрами. 
Дозволи видає Мінприроди переможцям відповідних аукціонів. 

На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки 
видають окремий дозвіл, термін дії якого не перевищує 20 років. Заявник, 
який має право отримати дозвіл без проведення аукціону, подає до 
Мінприроди заяву разом з відповідними документами і обов’язково 
погоджує питання про надання дозволу з такими органами влади: 

• з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними 
обласними радами, Київською та Севастопольською міськими радами — 
на користування ділянками надр, що містять корисні копалини 
загальнодержавного значення, а також ділянками надр, на яких не 
передбачають видобування корисних копалин; 

• з відповідними районними, міськими, селищними, сільськими 
радами — на користування ділянками надр, які містять корисні копалини 
місцевого значення; 

• з територіальним органом Мінприроди; 
• з Держгірпромнаглядом — на геологічне вивчення, зокрема 

досліднопромислову розробку (крім нафтогазоносних надр), видобування 
корисних копалин, будівництво та експлуатацію підземних споруд, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин, наприклад, для захоронення 
шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх 
вод, задоволення інших потреб. 

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону ухвалюють 
протягом 70 днів після надходження заяви разом з повним комплектом 
документів. Дозвіл видають надрокористувачеві, а його копію та робочий 
примірник разом з відповідними документами зберігають у Мінприроди. 

У дозволі вказують такі відомості: 
• реєстраційний номер і дата видачі; 
• вид користування надрами; 
• відомості про ділянку надр, яку надають у користування (назва, 
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місце положення, координати, площа та обмеження щодо глибини 
використання — у разі потреби); 

• вид корисної копалини (відповідно до переліку корисних 
копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого в 
постанові Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, її 
запаси на час надання дозволу); 

• назва органу, який затвердив (апробував) запаси корисної 
копалини, дата і номер протоколу (для дозволів на видобування корисних 
копалин); 

• мета користування надрами; · джерело 
фінансування робіт; · особливі умови; 

• відомості про власника дозволу (назва юридичної особи, 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код 
(номер), місце положення); 

• відомості про погодження надання дозволу; · термін 
дії дозволу. 

Форму дозволу затверджує Мінприроди. 
Надані йому права надрокористувач не може дарувати, продавати 

будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі або відчуджувати в інший 
спосіб, зокрема передавати їх до статутних фондів суб’єктів 
господарювання, створених за його участю, а також до складу майна для 
провадження спільної діяльності. 

Щоби продовжити термін дії дозволу на видобування корисних 
копалин, надрокористувач не пізніше ніж за шість місяців перед 
закінченням терміну його дії подає до Мінприроди відповідну заяву, 
вказавши причини його продовження. Якщо йдеться про дозвіл на 
геологічне вивчення надр, то заяву подають за три місяці перед 
закінченням терміну дії дозволу. Надрокористувач, який не подав заяви у 
визначений час, втрачає право на продовження терміну дії дозволу. 

 
Перелік документів, які належить подати разом з заявою про 

дозвіл на користування надрами без проведення аукціону 
 
1. Копії документів 
• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію 

суб’єкта підприємницької діяльності; 
• нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про 

внесення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
• копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера (для фізичних осіб). 
2. Інформація про фінансово-економічні можливості заявника 

видобувати корисні копалини: 
• довідка заявника про наявність коштів, серед них і позичених; · 

довідки установ банків про розрахункові рахунки; 
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• копії балансу та фінансового звіту за минулий або поточний рік за 
формою 1 і 2, які засвідчив заявник; 

• довідка про порушення згідно з законодавством процедури 
банкрутства або ліквідації; 

• довідка про наявність податкового боргу та його величину; · 
пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його 

• геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування 
необхідності використання надр; 

• технікоекономічні показники роботи підприємства за останні два 
роки (крім новостворених підприємств); програма виконання робіт з 
опрацювання ділянки надр; дані про ефективність використання та 
сподівані технікоекономічні показники експлуатації запасів (обсяг 
капітальних вкладень, річна потужність видобутку корисних копалин, 
річне виробництво готової продукції); 

• собівартість сировини та готової продукції; 
• відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела 

фінансування (у двох примірниках); 
• програма виконання робіт з введення родовища в експлуатацію з 

зазначенням окремих етапів їх проведення, терміну виконання та джерел 
фінансування до виходу підприємства на проектну потужність — для 
підприємств, які починають розробку родовища; 

• каталог географічних координат кутових точок ділянки надр 
(похибка — менш як одна секунда) з зазначенням її площі (для родовищ 
підземних вод — координати свердловин); 

• залишкові запаси корисних копалин на початок поточного року за 
даними державного балансу запасів; 

• результати хімічного та бактеріологічного аналізу води, одержані 
не раніше ніж за шість останніх місяців (для родовищ підземних вод); 

• технологічна схема розробки родовища та проект зон санітарної 
охорони (для родовищ підземних вод); 

• протоколи Державної комісії по запасах (Української 
територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по 
запасах корисних копалин, науковотехнічних чи технічних рад) про 
затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі (копії, які засвідчив 
заявник); 

• висновок Українського науководослідного інституту медичної 
реабілітації та курортології, технологічна схема розливання води 
Міністерства охорони здоров’я (для родовищ мінеральних вод); 

• проект договору про умови користування надрами у двох 
примірниках. 

3. Графічні матеріали: 
• оглядова карта (масштаб не менш як 1:200 000); 
• ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та 
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географічними координатами її кутових точок (похибка — менше ніж одна 
секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення 
координат; 

• план підрахунку запасів корисних копалин на топографічній 
основі з нанесеними межами категорій A, B, C і D [ (за наявності), з 
контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок 
ділянки надр (похибка — менш як одна секунда), а також з лініями 
геологічних розрізів; 

• гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); 
• характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та 

умовними позначками. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Моделі та підходи, що застосовувалися  у трьох вищенаведених 
проектах у Криму,  мають ознаки схожості та засновані на участі громади, 
місцевих органів влади та донорських внесків. Ці моделі довели свою 
життєстійкість та є перспективними для реалізації проектів з 
водопостачання в сільській місцевості у інших регіонах України. Успішне 
впровадження подібних моделей спирається на соціальну мобілізацію. 
Підходи підприємств на базі громади та обслуговуючих кооперативів 
доводять свою прийнятність для планування, впровадження та 
експлуатації заснованих на базі громад систем водопостачання у сільській 
місцевості. Соціальна мобілізація підвищує обізнаність громадян щодо 
вкладання власних ресурсів і коштів у будівництво та експлуатацію 
власних систем водопостачання наявними в них засобами. Частка 
зовнішнього фінансування проектів водопостачання за останні роки значно 
зменшується. У даний час 20-50% витрат покриваються за рахунок 
зовнішніх донорів. Кошти в основному використовуються для інвестицій в 
інфраструктуру, хоча немалий обсяг зовнішньої допомоги спрямовується й 
на підтримку, наприклад, інформаційне забезпечення, навчання та візити з 
обміну кращими практиками. 

Однак, слід зазначити, що всі ці проекти було реалізовано за умов 
грантового спів-фінансування. Це – невід’ємна складова усіх проектів, що 
було реалізовано у рамках трьох вищенаведених програм.  Як показує 
аналіз в існуючих моделей впровадження проектів з водопостачання  із 
залученням донорської допомоги, їм притаманні певні недоліки, які не 
дозволяють у даний момент забезпечити стійке функціонування 
соціального та приватного партнерства у сфері сільського водопостачання 
і реальне залучення не тільки грантових і бюджетних ресурсів, а й засобів 
фондового ринку та приватного бізнесу тощо на капітальні інвестиції. Їх 
можна узагальнити в такі групи26: 

1) проблеми організаційно-правового характеру, які поки не 
вирішені в частині визначення повноважень та юридичного статусу 
організацій громад та їх відносин з приватними підприємцями, яким вони 
довірили право експлуатувати об'єкти ВКГ; 

2) проблеми майнового характеру, які проявляються у відсутності 
надійного забезпечення повернення зобов'язань, необхідного при залученні 
зовнішніх фінансових ресурсів на цілі інвестування; 

3) проблеми, пов'язані з відсутністю механізму виконання 
приватними підприємцями регуляторних вимог законодавства в частині 
окремих видів ліцензування і забезпечення наступності довгострокових і 
дорогих ліцензій у разі зміни суб'єкта господарювання, який експлуатує 
об'єкти ВКГ; 

                                                           
26

  Структуры Водоснабжения Сел в Крыму, Финальный отчет. Подготовлен для программы развития 
ООН Институтом Местного Развития  31 мая 2007 г 
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4) відсутність закріпленого в законодавстві порядку формування 
тарифів, що враховує особливості господарювання в сільській місцевості, 
який був би прозорим, простим і забезпечував відшкодування таких 
необхідних витрат операційної діяльності, як витрати на дотримання 
технологічних регламентів дослідження питної води та її знезараження, на 
оплату праці підприємців та їх соціальне забезпечення; дозволив 
враховувати сезонність споживання в АР Крим, а також стимулював 
раціональне водоспоживання за рахунок введення блокових тарифів. 

Існують також зовнішні фактори, які негативно впливають на 
можливість стійкого сільського водопостачання. Серед них слід особливо 
відзначити неефективну роботу комунальних підприємств та підприємств 
республіканської власності, яка призводить до подорожчання послуг для 
сільських споживачів, які купують у них воду, і ставить під загрозу 
платоспроможність сільських жителів, особливо в літні місяці.  
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ДОДАТОК 

 

ШАБЛОНИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ДІЄВИХ МОДЕЛЕЙ СІЛЬСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА 

ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Примірний статут обслуговуючого кооперативу: 

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 

«…..» (повна назва) 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Назва та юридичний статус Кооперативу 

1.1. Обслуговуючий Кооператив 

____________________________________________________ 

(назва) 

(надалі — Кооператив) створений засновниками на добровільних засадах, шляхом об'єднання 
фізичних та юридичних осіб для надання послуг переважно членам Кооперативу, на основі 
поєднання їх особистих та колективних інтересів, на підставі рішення установчих зборів 
(протокол № __ від _____). 

1.2. Кооператив є некомерційною та неприбутковою організацією — Кооперативом, створеним 
згідно з Цивільним кодексом, Господарським кодексом України, Законом України «Про 
кооперацію» та іншими законодавчими актами. Згідно зі ч.5 ст.23 Закону України «Про 
кооперацію», Кооператив створений без мети одержання прибутку. 

1.3. Повне найменування Кооперативу — Обслуговуючий Кооператив 
___________________________________________ 

Скорочене найменування — ________________________ 

1.4. Місцезнаходження Кооперативу: ___________________ 

1.5. Кооператив діє на підставі Статуту. До відносин, не врегульованих цим Статутом, 
застосовуються норми чинного законодавства України. 

1.6. Кооператив створений на невизначений термін, діяльність Кооперативу будується на 
принципах добровільності, майнової взаємодопомоги, самоуправління. 

1.7. Кооператив є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в 
установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може від свого 
імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, може бути позивачем 
та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському або третейському. 
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1.8. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування не відповідають за 
зобов’язанням Кооперативу. Кооператив не відповідає за зобов’язанням держави, місцевих 
органів влади. Кооператив відповідає за зобов’язанням належним йому майном і не відповідає 
за зобов’язаннями членів Кооперативу. 

 

2. Мета, завдання, предмет діяльності 

2.1. Кооператив створюється з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб 
переважно членів Кооперативу, на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, 
поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та 
самоконтролю. 

2.2. Завданнями Кооперативу є: 

• надання послуг членам Кооперативу, які складають предмет його діяльності; 

• підвищення життєвого рівня членів Кооперативу, захист їх майнових інтересів і соціальних 
прав; 

• створення системи економічної і соціальної самодопомоги членів Кооперативу; 

• залучення у надання послуг додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної 
активності членів Кооперативу; 

• створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої 
діяльності Кооперативу з метою зростання матеріального та соціального добробуту його членів 
та задоволення потреб у послугах; 

• сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства. 

2.3. Предметом діяльності (основна діяльність) Кооперативу є наступні послуги для суспільного 
споживання: 

• створення нових, покращення існуючих систем та об’єктів питного водопостачання та 
водовідведення для забезпечення членів Кооперативу питним водопостачанням та 
водовідведенням; 

• забезпечення членів Кооперативу питним водопостачанням на умовах самозабезпечення 
(згідно з аб.8 ст.16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання) та 
водовідведенням, у тому числі, але не обмежуючись: питне водопостачання за допомогою 
пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних); виробництво фасованої питної води; 
питне водопостачання за допомогою    індивідуальних та колективних установок (пристроїв) 
підготовки питної води; 

• видача технічних умов членам Кооперативу на підключення домогосподарств (квартир) до 
систем питного водопостачання та водовідведення, що перебувають у сфері відповідальності 
Кооперативу; 

• монтаж та демонтаж індивідуальних (подвірних, квартирних) засобів обліку (вузлів обліку) 
спожитих послуг у домогосподарствах, де мешкають члени Кооперативу;  

• проведення ремонтних, відновлювальних робіт на системах та об’єктах питного 
водопостачання та водовідведення, що перебувають у сфері відповідальності Кооперативу; 
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• проведення ремонтних, відновлювальних робіт на системах та об’єктах питного 
водопостачання та водовідведення, що перебувають у сфері відповідальності членів 
Кооперативу (вводи в домогосподарства (квартири) та внутрішньодвірні мереж).  

ПРИМ. Перелік видів діяльності має бути вичерпним!!! 

2.4. Відповідно до ч.5 ст.2 Закону України «Про кооперацію», Кооператив може надавати 
зазначені у п.2.3. цього Статуту послуги для суспільного споживання й іншим особам (що не є 
членами Кооперативу) з метою провадження їх господарської діяльності в обсягах, що не 
перевищують 20 відсотків загального обороту Кооперативу. Доходи від надання послуг іншим, 
що не є членами Кооперативу, особам оподатковується згідно із законодавством про 
оподаткування доходів неприбуткових організацій. 

централізація в дії: підвищення спроможності громад у наданні послуг 

3. Права та обов'язки Кооперативу 

3.1. Кооператив має право: 

• здійснювати господарську діяльність, спрямовану на обслуговування своїх членів, самостійно 
визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до економічної ситуації; 

• відповідно до чинного законодавства України придбавати, відчужувати, здавати або брати в 
оренду рухоме та нерухоме майно, необхідне для його діяльності; бути власником будівель, 
споруд, доходів, одержаних від проведення основної діяльності, передбаченої Статутом, а 
також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом; 

• брати зобов'язання за кредитами та позиками і гарантувати їх виплати майном чи активами 
Кооперативу; 

• надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо 
для членів Кооперативу та інших осіб; 

• надавати послуги не членам Кооперативу в обсягах, встановлених законодавством, та на 
умовах, передбачених Правилами внутрішньої господарської діяльності; 

• створювати підприємства, а також філії, відділення та інші відособлені підрозділи з правом 
відкриття поточних рахунків; 

• придбавати цінні папери; 

• інші права, що не суперечать законодавству. 

3.2. Кооператив зобов'язаний: 

• забезпечувати надання послуг своїм членам згідно з їхніми замовленнями в межах предмету 
діяльності Кооперативу; 

• створювати належні умови для високопродуктивної та безпечної праці, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 
соціального страхування; 

• виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки; 

__________________________________________________ 

(інші обов'язки, що не суперечать законодавству) 
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ДОДАТКИ. Примірний статут обслуговуючого кооперативу 

3.3. Кооператив здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність 
згідно із законодавством. 

Голова Кооперативу, головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання 
порядку, ведення і достовірність обліку та статистичної звітності. 

 

РОЗДІЛ II. ЧЛЕНСТВО У КООПЕРАТИВІ 

4. Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі 

4.1. Членами Кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які внесли вступний 
внесок у розмірах, визначених цим Статутом, додержуються вимог Статуту, користуються 
правом ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності Кооперативу.  

Фізичні особи можуть бути членами Кооперативу, якщо вони досягли 14-річного віку і виявили 
бажання брати участь у діяльності Кооперативу. 

4.2. Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох Кооперативів, різних за 
напрямками діяльності. 

4.3. Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви до правління Кооперативу. 
Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок у розмірі 
____________________ гривень. 

Рішення правління (голови) Кооперативу про прийняття до Кооперативу підлягає схваленню 
Загальними зборами членів Кооперативу. З моменту прийняття правлінням (головою 
Кооперативу) такого рішення та до моменту його підтвердження Загальними зборами 
Кооперативу така особа має ті ж права і обов'язки, що й інші члени Кооперативу. 

4.4. Кооператив веде реєстр членів за формою, що визначається Правилами внутрішньої 
господарської діяльності. 

4.5. Правами члена Кооперативу є наступні: 

участь в господарській  діяльності  кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право 
голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;  

користування послугами кооперативу;  

право вносити  пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі 
його органів управління  та  посадових осіб;  

право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу,  
посадових осіб кооперативу  із  запитами, пов'язаними  з членством у кооперативі,  діяльністю 
кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.  

4.6. Основними обов'язками члена Кооперативу є:  

додержання Статуту Кооперативу;  

виконання рішень  органів  управління  Кооперативу та органів контролю за діяльністю 
кооперативу;  

виконання своїх зобов'язань перед Кооперативом;  
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сплата визначених Статутом Кооперативу внесків.  

4.7. Членство у Кооперативі припиняється: 

• при добровільному виході з Кооперативу відповідно до поданої заяви; 

• при виключенні з членів Кооперативу за рішенням Загальних зборів; 

• несхвалення Загальними зборами рішення правління (голови) Кооперативу про прийняття до 
Кооперативу; 

• несплати внесків у порядку, визначеному Статутом Кооперативу; 

• у разі смерті фізичної особи — члена Кооперативу або ліквідації юридичної особи — члена 
Кооперативу; 

• у разі реорганізації або ліквідації Кооперативу. 

4.8. Рішення загальних зборів Кооперативу про виключення з членів Кооперативу може бути 
оскаржене в судовому порядку. 

 

РОЗДІЛ III. МАЙНО ТА МАЙНОВІ ФОНДИ КООПЕРАТИВУ 

5. Майно Кооперативу. Розподіл доходів Кооперативу 

5.1. Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує майно, 
фінансові та інші ресурси. 

5.2. Джерелами формування майна Кооперативу є: 

• разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів; 

• кошти, що надходять від провадження основної діяльності; 

• пасивні доходи: проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування,  
а також роялті; 

• дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних 
цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної 
допомоги; 

• інші надходження, не заборонені законодавством. 

5.3. Кооператив є власником будівель, споруд, доходів, одержаних від проведення основної 
діяльності, передбаченої Статутом, а також іншого майна, придбаного на підставах, не 
заборонених законом. 

5.4. Отримані з визначених цим Статутом джерел доходи Кооперативу спрямовуються на 
покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих 
працівників, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів, 
погашення кредитів; покриття збитків, проведення відрахувань до фондів Кооперативу. 

5.5. Доходи або майно Кооперативу не підлягають розподілу між його засновниками або 
членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника 
або члена Кооперативу, його посадових осіб (крім оплати їхньої праці та відрахувань на 
соціальні заходи) 
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6. Фонди Кооперативу 

6.1. Для здійснення господарської та іншої діяльності Кооператив за рахунок власного майна 
формує відповідні майнові фонди. 

6.2. Майно Кооперативу поділяється на неподільний, резервний та спеціальний фонди. 

6.3. До неподільного фонду Кооперативу зараховується частина доходу Кооперативу, яка 
спрямовується до неподільного фонду відповідно до рішень Загальних зборів членів 
Кооперативу. 

6.4. За рішенням Загальних зборів Кооперативу частина коштів неподільного фонду може бути 
спрямована на виконання статутних завдань Кооперативу або до резервного (у разі його 
створення) фонду. 

6.5. Кооператив може утворити резервний фонд за рахунок разових чи періодичних внесків 
членів Кооперативу, перерозподілу  неподільного   фонду, та  за  рахунок  інших  не  
заборонених  законом  надходжень  для  покриття   можливих   втрат  
(збитків). Його розмір, порядок формування та використання затверджуються рішенням 
Загальних зборів членів Кооперативу про утворення такого фонду. 

6.6. Спеціальний фонд  створюється  за  рахунок  разових чи періодичних  внесків членів 
Кооперативу та інших передбачених  законом  надходжень  для забезпечення  його  статутної  
діяльності  і  використовується  за рішенням Загальних зборів Кооперативу. 

6.7. Володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу здійснюють органи 
управління Кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної цим Статутом. 

7. Майнова відповідальність 

7.1. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. 

7.2. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Кооперативу. 

7.3. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права. 

Страхування здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів, якщо інше не 
передбачено законами України. 

 

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ 

8. Структура органів управління 

8.1. Управління Кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його 
членів у вирішенні питань діяльності Кооперативу. 

8.2. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу (або у 
випадках, визначених цим Статутом – Загальні збори уповноважених). До органів управління 
належить правління Кооперативу. Кооператив може наймати виконавчого директора та 
утворювати Спостережну раду. 

8.3. Для підготовки окремих питань Загальні збори, а в період між ними правління Кооперативу 
або Спостережна рада, можуть утворювати спеціальні комісії з членів Кооперативу із 
залученням як консультантів фахівців — не членів Кооперативу. 

9. Загальні збори 
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9.1. Загальні збори: 

• затверджують Статут Кооперативу, вносять зміни і доповнення до нього, приймають 
нормативні документи Кооперативу; 

• обирають голову Кооперативу та членів правління Кооперативу, членів ревізійної комісії, 
членів Спостережної ради; 

• визначають розміри оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також 
кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю 
Кооперативу; 

• заслуховують та ухвалюють звіти органів управління Кооперативу про їх діяльність; 

• визначають види, розміри та порядок використання внесків членів Кооперативу, фондів 
Кооперативу;  

• затверджують: 

• Правила внутрішньої господарської діяльності Кооперативу; 

• річний звіт і баланс Кооперативу; 

• порядок формування і розподілу доходу Кооперативу; 

• рішення правління Кооперативу про прийняття нових членів та про припинення членства; 

• вирішують: 

• питання про входження Кооперативу до об'єднання кооперативів, створення філій, відділень та 
інших відособлених підрозділів з правом відкриття поточних рахунків та затвердження положень 
про них, про створення або участь у створенні підприємств; 

• питання про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу. 

Рішенням Загальних зборів до компетенції Загальних зборів можуть бути віднесені інші питання 
діяльності Кооперативу  

9.2. У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність 
членів кооперативу) проведення Загальних зборів членів кооперативу неможливе, правління 
(голова) Кооперативу може ініціювати порядок, а яким скликаються Збори уповноважених 
кооперативу (на тимчасовій або постійній основі). Порядок делегування уповноважених для  
участі у Зборах уповноважених, у тому числі кількість членів кооперативу, які мають право 
делегувати уповноважених затверджуються Загальними зборами Кооперативу. 

9.3. Чергові Загальні збори скликаються правлінням або Головою кооперативу у разі потреби, 
але не рідше одного разу на рік. Членів Кооперативу (уповноважених) необхідно повідомити про 
скликання (проведення) Загальних зборів не пізніше як за десять днів до визначеного строку їх 
проведення. Правилами внутрішньої господарської діяльності визначаються способи 
інформування членів Кооперативу про місце і дату скликання Загальних зборів. 

9.4. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу:  

• не менше третини його членів; 

• спостережної ради; 

• ревізійної комісії (ревізора); 
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• органу управління кооперативного об'єднання, членом якого є Кооператив. 

Позачергові загальні збори повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої 
вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) Кооперативу скликання позачергових 
загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом 
наступних 20 днів. 

9.5. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів 
Кооперативу а Збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених. 
Кожний член Кооперативу чи уповноважений Кооперативу має один голос, і це право не може 
бути передано іншій особі. 

9.6. Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених) приймається відкритим або таємним 
голосуванням простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови 
Кооперативу. 

Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених) Кооперативу про прийняття, внесення змін до 
статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або 
ліквідацію Кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 
відсотків членів Кооперативу (уповноважених), присутніх на Загальних зборах (Зборах 
уповноважених) Кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів 
членів (уповноважених) Кооперативу, присутніх на його Загальних зборах (Зборах 
уповноважених).  

9.7. Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених) є обов'язковим для всіх членів 
Кооперативу. Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених) фіксуються у протоколах, що 
ведуться відповідно до Правил внутрішньої господарської діяльності. 

10. Правління Кооперативу 

10.1. Правління є виконавчим органом Кооперативу. Правління очолює Голова Кооперативу.  

Правління підзвітне Загальним зборам Кооперативу і несе перед ними відповідальність за 
ефективність роботи кооперативу. 

10.2. Правління Кооперативу обирається терміном на 3 (три) роки. 

10.3. Правління Кооперативу: 

• здійснює поточне керівництво господарською діяльністю Кооперативу в період між 
проведенням Загальних зборів членів Кооперативу; 

• розробляє і вносить на затвердження Загальними зборами напрями розвитку Кооперативу; 

• приймає рішення про скликання Загальних зборів; 

• скликає загальні збори членів Кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень; 

• вирішує питання господарської діяльності згідно із Статутом; 

• вносить на затвердження Загальних зборів рішення про прийняття до Кооперативу нових 
членів та припинення членства; 

• укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її 
діяльність; 

• делегує виконавчій дирекції Кооперативу право на прийняття поточних рішень; 

• забезпечує збереження майна Кооперативу; 
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• організовує у разі потреби проведення незалежних аудиторських перевірок; 

• розробляє Правила внутрішнього розпорядку; 

• встановлює форму і порядок ведення Книги реєстрації членів Кооперативу; 

• вирішує питання навчання членів Кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними 
організаціями. 

10.4. Кількість членів правління визначається Загальними зборами Кооперативу. 

10.5. Члени правління Кооперативу можуть обирати зі свого складу заступника голови 
Кооперативу та секретаря правління. 

10.6. Члени правління Кооперативу працюють переважно на громадських засадах. Рішенням 
Загальних зборів членів Кооперативу можуть бути передбачені винагороди за роботу членів 
правління. 

10.7. Члени правління припиняють виконання своїх обов'язків у разі закінчення терміну їх 
повноважень, смерті фізичної особи — члена Кооперативу або ліквідації юридичної особи — 
члена Кооперативу, дострокового відкликання Загальними зборами. 

10.8. Періодичність проведення засідань правління Кооперативу: 
_______________________________. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не 
менше як 2/3 складу членів правління Кооперативу. У випадку рівності голосів вирішальним є 
голос голови Кооперативу. 

11. Голова Кооперативу 

11.1. Голова Кооперативу очолює правління і обирається Загальними зборами Кооперативу або 
його правлінням на термін, що не перевищує трьох років. 

11.2. Голова Кооперативу: 

• виконує рішення правління Кооперативу, яке він очолює; 

• за відсутності у Кооперативі виконавчого директора виконує його обов'язки; 

• представляє Кооператив перед третіми особами та у судових органах; 

• несе відповідальність перед Кооперативом за недоліки у роботі, які він допустив при виконанні 
покладених на нього обов'язків; 

__________________________________________________ 

(визначити у разі необхідності інші обов'язки) 

12. Виконавчий директор Кооперативу 

12.1. Наймання та звільнення з посади виконавчого директора здійснюється правлінням 
Кооперативу. 

12.2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним 
правління Кооперативу. 

12.3. Виконавчий директор: 

• не може бути членом Кооперативу; 

• формує виконавчу дирекцію; 
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• забезпечує організацію господарської діяльності Кооперативу; 

• здійснює оперативне керівництво діяльністю Кооперативу, приймає на роботу та звільняє 
штатних працівників згідно з Правилами внутрішньої господарської діяльності Кооперативу; 

• несе відповідальність за свою діяльність перед Кооперативом; 

• виконує інші функції, делеговані йому правлінням Кооперативу. 

12.4. У своїй діяльності виконавчий директор підзвітний правлінню Кооперативу. 

13. Спостережна рада Кооперативу 

13.1. Спостережна рада обирається за умови, якщо кількість членів Кооперативу становить не 
менше 50 осіб. 

13.2. Спостережна рада обирається Загальними зборами для контролю за діяльністю 
виконавчого органу Кооперативу. До створення Спостережної ради весь обсяг її повноважень, 
визначений в цьому Статуті, належить до компетенції Загальних зборів Кооперативу. Члени 
правління Кооперативу чи ревізійної комісії не можуть бути обрані членами Спостережної ради 
Кооперативу. 

13.3. Член Спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії Кооперативу. 

13.4. Спостережна рада складається з _____ осіб та обирається на термін не більше трьох 
років. 

13.5. До виключної компетенції спостережної ради відносяться такі повноваження: 

• узгодження рішень правління про притягнення до майнової відповідальності членів правління 
та інших посадових осіб Кооперативу; 

• попередній розгляд питань, що вносяться до порядку денного Загальних зборів та ухвалення 
рекомендацій для загальних зборів стосовно прийняття рішень з цих питань; 

• розв’язання інших питань, що віднесено до компетенції Спостережної ради відповідно до умов 
цього Статуту; 

• розв’язання інших питань, що періодично можуть погоджуватись Загальними зборами як такі, 
що потребують ухвалення спостережної ради. 

13.6. Порядок формування Спостережної ради, проведення її засідань, а також прийняття 
рішень Спостережною радою визначаються Положенням про Спостережну раду, яке 
приймається Загальними зборами. 

13.7. Члени Спостережної ради виконують свої функції на громадських засадах. 

14. Ревізійна комісія (ревізор) 

14.1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу Загальними зборами 
обирається ревізійна комісія. 

У разі, якщо кількість членів Кооперативу менш 10 осіб, функції ревізійної комісії виконує 
ревізор. Положення цієї статті застосовуються також у випадку обрання ревізора. 

14.2. Ревізійна комісія обирається з числа членів Кооперативу терміном на три роки. При 
обранні ревізійної комісії кількість її членів повинна складати не менше трьох осіб. Члени 
правління, а також члени Спостережної ради не можуть бути членами ревізійної комісії. 
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14.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Кооперативу. 

14.4. Ревізійна комісія робить висновки до проектів річних звітів та балансів Кооперативу, без 
яких загальні збори не мають права їх затверджувати. 

14.5. У разі виявлення загрози інтересам Кооперативу або виявлення зловживання посадовими 
особами Кооперативу ревізійна комісія зобов'язана негайно довести до відома Спостережної 
ради та поставити питання про скликання позачергових загальних зборів. 

 

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

15. Фінансова звітність 

15.1. Фінансовий рік Кооперативу охоплює період поточного календарного року, - з 1 січня до 31 
грудня включно. 

15.2. Не пізніше кожного ________________ (вказати дату) фінансового року правління 
Кооперативу подає на розгляд Спостережної ради, ревізійної комісії (ревізора) та Загальних 
зборів річний фінансовий звіт, звіти про податкові та інші відрахування за попередній 
фінансовий рік, інші звіти, що складаються Кооперативом відповідно до законодавства України. 
Представлені звіти підлягають затвердженню Загальними зборами на підставі висновків 
ревізійної комісії (ревізора) та рекомендацій Спостережної ради. 

15.3. За рішенням правління, Загальних зборів або ревізійної комісії може бути проведено аудит 
Кооперативу. 

16. Регулювання трудових відносин 

16.1. Трудові відносини у Кооперативі регулюються законодавством України про працю, 
Законом України «Про кооперацію», цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку 
Кооперативу. 

16.2. Для виконання статутних завдань і цілей Кооператив може залучати до роботи за 
трудовим договором осіб, які не є членами Кооперативу. За угодою сторін між Кооперативом та 
найманим 

працівником трудовий договір може укладатися у формі контракту. 

16.3. Кооператив самостійно визначає форми і систему оплати праці з урахуванням норм і 
гарантій, встановлених законодавством України. 

Мінімальна заробітна плата працівників Кооперативу не може бути нижчою встановленого 
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

16.4. Кооператив згідно з чинним законодавством України здійснює обов'язкове державне 
страхування найманих працівників та сплачує відповідні відрахування у страховий та пенсійний 
фонди України. 

 

РОЗДІЛ VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВУ 

17. Реорганізація Кооперативу 

17.1. Кооператив за рішенням Загальних зборів може реорганізовуватися в підприємства інших 
форм господарювання відповідно до законодавства України. З моменту реорганізації 
Кооператив припиняє свою діяльність. 
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У разі реорганізації Кооперативу все його майно та всі його права і обов'язки переходять до 
правонаступника. 

18. Ліквідація Кооперативу 

18.1. Кооператив ліквідується: 

• за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу; 

• у разі, якщо кількість членів Кооперативу стає менша трьох; 

• за рішенням суду загальної юрисдикції або господарського суду. 

18.2. Ліквідація Кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними 
зборами  Кооперативу, а у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду — 
ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. 

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління 
Кооперативом. Ліквідаційна комісія у триденний термін з дати її призначення публікує 
інформацію про ліквідацію Кооперативу в одному з офіційних друкованих засобів масової 
інформації із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій. Ліквідаційна комісія 
проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає 
його органу, що прийняв рішення про ліквідацію Кооперативу. Повнота і достовірність 
ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами. 

18.3. Майно Кооперативу, що залишилося після розрахунків з оплати праці, з бюджетом 
та кредиторами, повинно бути передано одній або кільком неприбутковим  організаціям 
відповідного виду або зараховано до доходу бюджету. 

18.4. Ліквідація вважається завершеною, а Кооператив таким, що припинив свою діяльність, з 
моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до Державного 
реєстру. 

 

РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

19. Зміни та доповнення 

19.1. Зміни та доповнення до Статуту Кооперативу вносяться за рішенням Загальних зборів 
Кооперативу. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється окремим додатком до 
нього або шляхом викладення в новій редакції. Зміни до Статуту Кооперативу підлягають 
державній реєстрації. 

19.2. Зміни та доповнення є невід'ємною частиною Статуту Кооперативу. 

19.3. Повідомлення про зміни та доповнення до Статуту надсилаються до органу, що 
зареєстрував Кооператив, у тижневий термін з часу їх внесення. 

19.4. Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації Кооперативу. Статут втрачає 
чинність з моменту виключення Кооперативу з Державного реєстру. 

 

Голова правління Кооперативу _________                                               
_____________________ 

                                                          (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 
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Договір про спільну діяльність 

 

ДОГОВІР 
ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

м. Київ                                                                 "_____"___________________20____р. 

  

СТОРОНА-1: _____________________________________________________, що діє на підставі 
власного волевиявлення, 

та 

СТОРОНА-2: _____________________________________________________, що діє на підставі 
власного волевиявлення, 

та 

СТОРОНА-3: _____________________________________________________, що діє на підставі 
власного волевиявлення, 

….. 

(в подальшому разом іменуються «Сторони») уклали цей Договір про спільну діяльність (надалі 
іменується «Договір») про наступне. 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЦІЛЬ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за цим Договором зобов'язуються шляхом об'єднання своїх зусиль, спільно діяти в 
сфері _______________________________________________ без створення юридичної особи 
для досягнення наступних спільних господарських цілей: 

_________________________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________
_. 

 2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються: 

- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять 
взаємний інтерес Сторін. Кожна Сторона цього Договору має право ознайомлюватися з усіма 
документами щодо ведення спільних справ за цим Договором; 

- в порядку та на умовах, визначених у _____________, проводити спільні консультації та 
семінари з узгодженої тематики для обговорення питань спільної діяльності; 
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- у випадку необхідності здійснювати взаємне фінансування на безоплатній основі у 
відповідності до договорів, що укладатимуться між Сторонами; 

- виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету спільної діяльності на 
пріоритетній та пільговій основі. 

2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до «_______________» 
(Додаток N 1 до цього Договору), в якому Сторони визначають детальний зміст, порядок, строки 
та інші умови спільної діяльності. 

2.3. У «________________» можуть вноситися зміни у порядку, що визначений для внесення 
змін до цього Договору. 

  

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-1 

3.1. Сторона-1 за цим Договором зобов'язується: 

- для досягнення цілей, визначених цим Договором, залучити _____________________; 

- надавати____________________________; 

- здійснювати__________________________; 

                … 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-2 

4.1. Сторона-2 за цим Договором зобов'язується: 

- після набрання чинності цим Договором негайно приступити до ___________________; 

- вжити заходів щодо _________________________________________________________; 

- надавати____________________________; 

- здійснювати__________________________; 

                … 

5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ-3 

5.1. Сторона-3 за цим Договором зобов'язується: 

- підготувати ___________________; 

- створити ____________________________; 

- здійснювати__________________________; 

                … 

6. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ 

6.1. Ведення спільних справ за Договором здійснюється Сторонами за їх взаємною згодою. 
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6.2. Рішення приймаються на зборах представників Сторін або шляхом опитування (обміну 
листами, телеграфними або факсимільними повідомленнями). 

6.3. Керівництво спільною діяльністю за Договором доручається ______________ (надалі 
«керівник спільної діяльності»). Під керівництвом спільною діяльністю у цьому Договорі 
розуміється ______________________. 

6.4. Керівник спільної діяльності діє на підставі довіреностей, виданих іншими Сторонами. 

6.5. Керівник спільної діяльності є повноважним представником Сторін, керує всією спільною 
діяльністю та здійснює усі необхідні юридичні дії для досягнення поставлених за цим Договором 
цілей. 

6.6. Сторони мають право здійснювати контроль за діяльністю керівника спільної діяльності в 
межах цього Договору шляхом ____________________________________________. 

6.7. Керівник спільної діяльності за згодою інших Сторін має право залучати для виконання своїх 
обов'язків за Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед іншими Сторонами 
за їхні дії. 

  

7. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Оцінка результатів спільної діяльності і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється в 
строк _____________________. 

7.2. Всі доходи, що отримуються у результаті спільної діяльності, використовуються в першу 
чергу на відшкодування матеріальних витрат пов’язаних із здійсненням такої діяльності. 

7.3. Прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, розподіляється в наступному 
порядку: __________________________________________ 

7.4. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України. 

  

8. СПІЛЬНІ ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ 

8.1. Спільні витрати та збитки Сторін покриваються за рахунок _____________________. 

8.2. У випадку недостатності _________________ для покриття витрат та збитків, що виникли в 
результаті спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами _____________. 

8.3. Фактичний обсяг спільної діяльності з його розподілом за видами затрат між Сторонами 
визначається в __________________________, який складається керівником спільної діяльності. 

  

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію щодо діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також не 
розголошувати будь-яким третім особам відомості, що стали надбанням кожної із Сторін щодо 
іншої Сторони в ході виконання цього Договору. У випадку порушення цієї вимоги, Сторони 
несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 
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10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором 
та (або) чинним законодавством України. 

10.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

10.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності). 

10.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, 
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 
Договору. 

10.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 

10.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до 
чинного законодавства України. 

  

11. ДІЯ ДОГОВОРУ 

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами. 

11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору 
та закінчується ______________________________________. 

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

11.4. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за домовленістю Сторін шляхом 
підписання  відповідної додаткової угоди до цього Договору. 

11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору. 

11.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору. 

  

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, 
що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
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12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 
зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

12.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за цим Договором іншим 
особам без отримання письмової згоди інших Сторін. 

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

12.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у ______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по 
одному для кожної із Сторін. 

   

13. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

  

СТОРОНА-1 

_________________________________________________________________________________
___ 

  

__________________/________________/ 

  

СТОРОНА-2 

_________________________________________________________________________________
___ 

  

__________________/________________/ 

  

СТОРОНА-3 

_________________________________________________________________________________
___ 

  

__________________/________________/ 
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Договір про спільну діяльність (2-гий варіант) 

Договір про спільну діяльність 

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа 

СТОРОНА - 1: *********** , в особі *********, що діє на підставі **********, та 

СТОРОНА - 2: ************, в особі ******************, що діє  на  підставі  Статуту,  надалі  разом  за  
текстом  Даного Договору - "СТОРОНИ", 

уклали Даний Договір про наступне: 

ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ 

СТОРОНИ за  Даним  Договором зобов'язуються шляхом об'єднання майна та зусиль спільно 
діяти в сфері ********** для досягнення наступних спільних господарських цілей: ******** . 

ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

Для швидшого досягнення цілей за Даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються: 
обмінюватися  наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу; 
у  термін  ********  проводити  спільні консультації та семінари з узгодженої тематики  для  
обговорення  питань  сумісної діяльності; 
у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування  та фінансування   на   
безвідсотковій   та   безоплатній   основі   у відповідності до угод, що укладаються; 
виконувати  спільні  замовлення та замовлення один одного з предмету сумісної діяльності на 
пріоритетній та пільговій основі. 

Сумісна   діяльність   СТОРІН   буде   здійснюватися   у відповідності до "Програми робіт" 
(Додаток 1),  що додається  до Даного Договору, в якій СТОРОНИ визначають порядок, терміни, 
етапи та інші умови сумісної діяльності. 

У  Програму робіт можуть вноситися зміни,  доповнення та уточнення в порядку, що 
визначається Даним Договором. 

СТОРОНА-1 зобов'язується: 
у  термін протягом ******** з моменту підписання Даного Договору  перерахувати  СТОРОНІ-2  
платіжним  дорученням грошовий внесок у розмірі ******* грн.; 
здійснювати у випадку необхідності додаткову подачу внесків на сумісну діяльність шляхом 
перерахування грошей на розрахунковий рахунок  СТОРОНИ - 2  або  шляхом  оплати  її  
витрат   з   сумісної діяльності; 

СТОРОНА-2 зобов'язується: 
після підписання  Даного  Договору  негайно  приступити  до здійснення комерційних проектів, 
профінансованих СТОРОНОЮ-1; 
вжити  заходів  щодо  найму  відповідного   персоналу   для виконання робіт за Даним 
Договором; 
надавати в термін *******  СТОРОНІ-1  інформацію  про  перебіг виконання спільних проектів; 
надавати щотижнево фінансові звіти про порядок використання коштів СТОРОНИ-1; 
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ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ 

Ведення  спільних  справ за Даним Договором здійснюється СТОРОНАМИ за їх спільною 
згодою. 

Рішення приймаються на зборах представників СТОРІН,  або шляхом опитування письмово, 
телеграфом або факсом. 

Керівництво  сумісною  діяльністю за Даним Договором, а також ведення спільних справ 
доручається СТОРОНІ-2. 

СТОРОНА-2  діє  на  підставі довіреності,  яку СТОРОНА-1 зобов'язується  видати  протягом  
*********  з  моменту підписання Даного Договору. 

СТОРОНА-2 є повноважним представником  СТОРОНИ-1,  керує усією спільною діяльністю та 
виконує усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за договором мети. 

Усі  фінансові  операції  по  сумісній діяльності СТОРІН здійснюються через розрахунковий 
рахунок СТОРОНИ-2. 

СТОРОНА-1  має  право здійснювати контроль за діяльністю СТОРОНИ-2 в рамках Даного 
Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останньої. 

СТОРОНА-2  має  право  залучати  для виконання своїх зобов'язань  за  Даним  Договором  
третіх  осіб,  беручи  на  себе відповідальність перед СТОРОНОЮ-1 за їхні дії. 

ВНЕСКИ І ПАЇ СТОРІН 

Внесок СТОРОНИ-1 - грошові  кошти,  надані  СТОРОНІ-2  в період  дії  Даного Договору на цілі 
сумісної діяльності,  а також наступне: *********** . Частка СТОРОНИ-1 складає ..........%. 

Внесок  СТОРОНИ-2  -  особиста  трудова участь,  а також наступне: ******* . Частка СТОРОНИ-2 
складає ....................%. 

При зміні обсягів робіт, що виконуються, СТОРОНИ вносять відповідні  зміни  та доповнення до 
Даного Договору,  в тому числі уточнюючи свою пайову участь у сумісній діяльності. 

СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ 

Грошові  та  майнові  внески  СТОРІН,  а  також   майно, створене  або придбане СТОРОНАМИ в 
результаті сумісної діяльності, складає їх спільну пайову власність. 

Облік   спільного  майна  СТОРІН  ведеться  на  окремому балансі СТОРОНИ-2 в порядку, 
узгодженому зі СТОРОНОЮ-1. 

РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Продукція,  що є результатом сумісної  діяльності,  буде реалізовуватися в наступному порядку: 
******. 

Усі   доходи,   що  отримуються  за  Даним  Договором  у результаті сумісної діяльності,  
використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат. 
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Прибуток,  що   отримується   СТОРОНАМИ   від   сумісної діяльності,  підлягає розподілу 
пропорційно паям, визначеним у Даному Договорі. 

Підбиття   підсумків   сумісної  діяльності  і  розподіл прибутку між СТОРОНАМИ здійснюється в 
термін на підставі  окремого балансу, який складає СТОРОНА-2. Баланс повинен бути поданий 
СТОРОНІ-1 не пізніше __ -го  числа кожного ******* . 

Кожна  із  СТОРІН  не  має  права  розпоряджатися  своєю часткою  у  спільному  майні  без 
 згоди  інших  учасників  Даного Договору  до  затвердження  балансу,  складеного  
СТОРОНОЮ-2,   за винятком   тієї   частини   продукції   та  доходів  від  сумісної діяльності,  яка 
надходить у  розпорядження  кожного  з  учасників після фактичного розподілу. 

Фактичний   розподіл   прибутку   здійснюється    шляхом перерахування  відповідної  частки 
прибутку СТОРОНІ-1 та утримання відповідної частки прибутку СТОРОНОЮ-2. Порядок і  
терміни  розподілу спільної продукції визначаються СТОРОНАМИ у відповідності до окремих 
угод. 

Оподаткування    прибутку    від   сумісної   діяльності здійснюється   СТОРОНАМИ   в   
порядку,    передбаченому    чинним законодавством. 

ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ 

Спільні витрати та збитки СТОРІН покриваються за рахунок спільного  майна  сторін,   
отриманого   в   результаті   сумісної діяльності. 

У випадку браку спільного майна для покриття  витрат  та збитків,  що виникли в результаті 
сумісної діяльності, це покриття здійснюється між СТОРОНАМИ пропорційно їхнім паям. 

Затрати  на  утримання  спільного  майна (в тому числі й майнові податки) враховуються при 
визначенні часток участі  СТОРІН у сумісній діяльності. 

Фактичний обсяг сумісної діяльності з його розподілом за видами затрат між СТОРОНАМИ 
визначається в балансі, що складається СТОРОНОЮ-2. 

ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ 

Термін дії договору з моменту підписання до .................... 

Даний Договір  може  бути  пролонгований  (продовжений) СТОРОНАМИ  за  взаємною  згодою  
на  визначений  або  невизначений термін. 

СТОРОНИ   усвідомлюють,   що  їхня  сумісна  діяльність здійснюється у складних умовах 
нестабільного  ринку,  що  підвищує ступінь ризику їхнього бізнесу.  Звідси СТОРОНИ 
залишають за собою право на дострокове розірвання Даного Договору  по  мотивах  зміни 
економічної ситуації у країні, безперспективності та недоцільності ведення спільного 
господарювання,  а також у випадку  неможливості 
здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності  та самофінансування. У цьому  
випадку кожна із СТОРІН зобов'язана повідомити другу СТОРОНУ за ****** .  Взаємовідносини  
СТОРІН  припиняються  шляхом складання окремої угоди або акту про розірвання договору. 

У випадку  припинення  дії  Даного   Договору, після відшкодування  СТОРОНАМИ у 
встановленому порядку боргів,  кошти та майно,  що залишились,  розподіляються між  
СТОРОНАМИ  пропорційно їхнім паям у загальному майні. 
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СТОРОНИ    за    даним    Договором   несуть   наступну відповідальність: 

СТОРОНА-1: ****** . 

СТОРОНА-2: ****** . 

Даний  Договір може бути розірваний за заявою однієї із СТОРІН у випадку невиконання другою 
СТОРОНОЮ своїх зобов'язань.  У цьому  випадку  всі  невигідні наслідки розірвання 
покладаються на винну СТОРОНУ. 

За   порушення   умов  Даного  Договору  винна  СТОРОНА відшкодовує спричинені цим збитки, 
у тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК 

Усі суперечки між СТОРОНАМИ,  з яких не було  досягнуто згоди,  розв'язуються  у  
встановленному порядку. 

СТОРОНИ визначають,  що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті 
СТОРОНАМИ протягом ****** днів з моменту отримання претензії. 

ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ 

Умови  Даного  Договору  мають однакову зобов'язувальну силу для СТОРІН  і  можуть  бути  
змінені  за  взаємною  згодою з обов'язковим складанням письмового документа. 

Жодна із СТОРІН не має права передавати свої  права  за Даним Договором третій стороні без 
письмової згоди другої СТОРОНИ. 

УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ 

Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є: ****. 

ІНШІ УМОВИ 

Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН. 

У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  СТОРОНИ керуються чинним цивільним 
законодавством. 

Після  підписання   Даного   Договору   всі   попередні переговори  за ним:  листування,  
попередні угоди та протоколи про наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  
Договору, втрачають юридичну силу. 

СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити  співробітництво лише до 
дотримання вимог,  що містяться в Даному Договорі,  підтримувати ділові  контакти  та  вживати  
всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків. 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін 
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Договір простого товариства 

ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА 

м. ............   ................. 200.. р. 

СТОРОНА 1: ....................., в особі ................., що діє на підставі ..........., з одного боку, та 

СТОРОНА 2: ....................., в особі .................., що діє на підставі .........., з другого боку, 

уклали цей Договір про спільну діяльність (надалі іменується "Договір") про таке. 

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за цим Договором зобов'язуються шляхом об'єднання своїх зусиль та майна, що 
належить Сторонам на відповідних правових титулах (право власності, повного господарського 
відання, оперативного управління), спільно діяти в сфері ................... для досягнення наступних 
спільних господарських цілей: .................... 

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цим Договором, Сторони зобов'язуються: 

обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний 
інтерес Сторін; 

в строк ......... проводити спільні консультації та семінари з узгодженої тематики для обговорення 
питань сумісної діяльності; 

у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування та фінансування на безвідсотковій та 
безоплатній основі у відповідності до угод, що укладатимуться між Сторонами; 

виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету сумісної діяльності на 
пріоритетній та пільговій основі. 

2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до "Програми робіт" (Додаток 
N 1), що додається до Договору, в якій Сторони визначають порядок, термін, етапи та інші умови 
спільної діяльності. 

2.3. У Програму робіт можуть вноситися зміни, доповнення та уточнення в порядку, що 
визначається Договором. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 1 

3.1. Сторона 1 за цим Договором зобов'язується: 

в строк протягом ........ з моменту підписання цього Договору перерахувати Стороні 2 платіжним 
дорученням грошовий внесок у розмірі ......... грн.; 

здійснювати у випадку необхідності додаткові внески задля реалізації спільної діяльності 
шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Сторони 2, або шляхом оплати її витрат з 
спільної діяльності; 
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4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 2 

4.1. Сторона 2 за цим Договором зобов'язується: 

після підписання Договору негайно приступити до здійснення комерційних проектів, 
профінансованих Стороною 1; 

вжити заходів по найму відповідного персоналу для виконання робіт за Договором; 

надавати в строк ............ Стороні 1 інформацію про перебіг виконання спільних проектів; 

надавати щотижнево фінансові звіти про порядок використання коштів Сторони 1; 

.............. 

5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ 

5.1. Ведення спільних справ за Договором здійснюються Сторонами за їх спільною згодою. 

5.2. Рішення приймаються на зборах представників Сторін, або шляхом опитування письмово, 
по телеграфу або факсом. 

5.3. Керівництво спільною діяльністю за Договором, а також ведення спільних справ, 
бухгалтерського та податкового обліку доручається Стороні 2. 

5.4. Сторона 2 діє на підставі довіреності, яку Сторона 1 зобов'язується видати протягом 
.............. з моменту підписання Договору. 

5.5. Сторона 2 є повноважним представником Сторони 1, керує всією спільною діяльністю та 
здійснює усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за Договором цілі. 

5.6. Всі фінансові операції по спільній діяльності Сторін здійснюються через поточний рахунок 
Сторони 2. 

5.7. Сторона 1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони 2 в межах Договору 
шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останньої. 

5.8. Сторона 2 має право залучати для виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, 
беручи на себе відповідальність перед Стороною 1 за їхні дії. 

6. ВНЕСКИ І ЧАСТКИ СТОРІН 

6.1. Внесок Сторони 1 - грошові кошти, надані Стороні 2 в період дії Договору на цілі спільної 
діяльності, а також наступне: 

.............. (визначається, яке майно та яка діяльність Сторони 1 вважається внеском) ........... 

Порядок та строк здійснення внесків: ................... 

Частка Сторони 1 складає ................... %. 

6.2. Внесок Сторони 2 - особиста трудова участь, а також наступне: ........ (визначається, яке 
майно та яка діяльність Сторони 2 вважається внеском) ............ 
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Порядок та строк здійснення внесків: 

..................... 

Частка Сторони 2 складає ..................... %. 

6.3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, Сторони вносять відповідні зміни та доповнення до 
Договору, в тому числі уточнюючи свою часткову участь в спільній діяльності. 

7. СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ 

7.1. Грошові та майнові внески Сторін, а також майно, створене або придбане Сторонами в 
результаті спільної діяльності, складає їх спільну часткову власність. 

7.2. Спільне майно Сторін обчислюється на окремому балансі Сторони 2, який ведеться в 
порядку, узгодженому зі Стороною 1. 

8. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалізовуватися в наступному 
порядку: .................. 

8.2. Всі доходи, що отримуються у результаті спільної діяльності, використовуються в першу 
чергу на відшкодування матеріальних витрат. 

8.3. Прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу 
пропорційно часткам, визначеним у п. 6 Договору. 

8.4. Підбиття підсумків спільної діяльності і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється в 
строк ................. на підставі окремого балансу, який складає Сторона 2. 

Баланс повинен бути поданий Стороні 1 не пізніше ............... - го числа кожного ........... 

8.5. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки 
прибутку Стороні 1 та утримання відповідної частки прибутку Стороною 2. 

Порядок і строк розподілу спільної продукції здійснюється Сторонами у відповідності до окремих 
угод. 

8.6. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, 
передбаченому чинним законодавством. 

9. ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ 

9.1. Спільні витрати та збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна Сторін, 
отриманого в результаті спільної діяльності. 

9.2. У випадку недостатності спільного майна для покриття витрат та збитків, що виникли в 
результаті спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їхнім часткам. 

9.3. Затрати на утримання спільного майна (в тому числі й майнові податки) враховуються при 
визначенні часток участі Сторін в спільної діяльності. 
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9.4. Фактичний обсяг спільної діяльності з його розподілом за видами затрат між Сторонами 
визначається в балансі, що складається Стороною 2. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням 
зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, визначених змістом зобов'язання. 

10.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, 
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила 
всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

10.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в 
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками 
Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному 
відповідним чинним в Україні законодавством. 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання 
Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу. 

11.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється 
додатковою угодою до цього Договору. 

11.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною 
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані 
уповноваженими на те представниками Сторін. 

11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

11.6. Цей Договір складений українською мовою, на ..... сторінках у ....... примірниках, кожний з 
яких має однакову юридичну силу. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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Договір про спільне використання мереж водопостачання та 
водовідведення 

ДОГОВІР №________ 

про спільне використання мереж водопостачання та водовідведення 

с. Пасіки-Зубрицькі                                             09 травня 2011 р. 

_____________________ (далі – Власник мереж), в особі _________________, що діє на підставі 
__________; 

__________________ (далі – Користувач) , що діє на підставі _______________ (та Договору 
купівлі продажу нежилого приміщення від _____________р.) 

та _____________________ (далі – Орендар), в особі _____________, що діє на підставі 
____________ (та Договору Оренди №__ від «__»________2011 р.) , разом – Сторони, уклали 
цей договір про спільне використання мереж постачання питної води та приймання стічних вод 
(далі – Договір). 

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим 
Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законом України „Про питну воду та питне 
водопостачання”, Правилами користування системами комунального водопостачання та 
водовідведення в містах та селищах України (в подальшому – Правила користування) та 
Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації 
населених пунктів України (в подальшому – Правила приймання). 

1. Предмет Договору 

1.1. За даним Договором Власник мереж зобов’язується забезпечити технічну можливість 
передачі (транзиту) Орендареві питної води та забезпечити технічну можливість приймання 
(транзиту) від Орендаря стічних вод, а Орендар зобов’язується здійснювати своєчасне 
відшкодування витрат Власника мереж, понесених останнім на водопостачання та 
водовідведення. 

1.2. За даним Договором встановлюється цілодобовий режим водопостачання та 
водовідведення. Режим може бути змінений тільки за відповідним рішенням водопостачальної 
організації. 

1.3. Власник мереж забезпечує транзит питної води та стічних вод до межі балансової 
належності належних йому мереж водопостачання та водовідведення. 

2. Облік води, порядок розрахунків та вартість послуг 

2.1. Облік наданої питної води та кількості прийнятих стоків, здійснюється на підставі показів 
лічильника води №____. 

2.2. Всі розрахунки по цьому договору Орендар проводить окремим платіжним дорученням на 
підставі виставленого Власником мереж рахунку в 5-ти денний термін з дати отримання рахунку. 
Власник мереж вказує в рахунку вартість та кількість спожитої Орендарем питної води, а також 
розмір діючих тарифів на підставі розрахункових документів, отриманих Власником мереж від 
водопостачальної організації. 

3. Обов’язки Власника мереж 

Власник мереж зобов’язаний: 

3.1. Утримувати технологічні мережі водопостачання та водовідведення спільного використання 
у належному технічному стані, забезпечувати технічну можливість для передачі (транзиту) 
Орендареві питної води та забезпечувати технічну можливість приймання (транзиту) від 
Орендаря стічних вод. 
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3.2. Забезпечувати на межі балансової належності мереж водопостачання підтримання 
параметрів якості питної води, що відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 „Вода питна”. 

3.3. Забезпечувати збереження встановлених на території Власника засобів обліку та пломб на 
них відповідно до акта про пломбування; 

4. Права Власника мереж 

Власник мереж має право: 

4.1. На доступ до засобів обліку, що розташовані на об’єктах Орендаря та\або Користувача для 
зняття показів. 

4.2. На припинення спільного використання мереж водопостачання та водовідведення Власника 
у випадках та порядку, передбачених розділом 9 цього Договору. 

4.3. На отримання від Орендаря та\або Користувача відшкодування витрат, понесених 
Власником мереж на водопостачання та водовідведення. 

5. Обов’язки Орендаря 

Орендар зобов’язується: 

5.1. Здійснювати оплату за використану питну воду та за відведення стічних вод в порядку, 
встановленому в розділі 2 Договору. 

5.2. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Власника мереж та\або 
представників водопостачальної організації до систем та засобів обліку і засобів контролю 
питної води; 

5.3. У разі припинення споживання питної води внаслідок звільнення Орендарем займаного 
об’єкта, останній повідомляє про це Власника мереж за 5 днів і здійснює повний розрахунок за 
використання питної води в день виїзду. 

5.4. Раціонально використовувати водні ресурси, не допускати витоків питної води з 
водопровідних мереж. 

6. Права Орендаря 

Орендар має право: 

6.1. Не сплачувати за використання мереж водопостачання та водовідведення за час перерви в 
водопостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Орендаря та\або Користувача. 

6.2. На отримання від Власника мереж інформації щодо якості питної води, порядку визначення 
плати за користування нею, умов та режимів подачі питної води. 

6.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення 
його прав. 

6.4. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку питної води, що розташовані на 
об’єктах Власника і враховують обсяг питної води, спожитої Орендарем. 

7. Обов’язки Користувача 

Користувач зобов’язаний: 

7.1. Своєчасно інформувати Власника мереж про зміни в Договорі Оренди №___ від 
«____»_________________2011 р., а у випадку його розірвання самостійно здійснювати оплату 
за використання мереж водопостачання та водовідведення та за питну воду, згідно з умовами 
даного Договору. 
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7.2. На письмову вимогу Власника мереж самостійно здійснити оплату за використання мереж 
водопостачання та водовідведення та за питну воду у випадку порушення Орендарем п. 2.2 
Договору. 

8. Права Користувача 

Користувач має право: 

8.1. Перевіряти виконання Власником мереж своїх зобов’язань по даному Договору. 

8.2. Перевіряти виконання Орендарем своїх зобов’язань по даному Договору. 

8.3. Регресної вимоги до Орендаря, у випадку здійснення Користувачем оплати Власнику, згідно 
з п. 7.2. Договору. 

9. Порядок обмеження та припинення спільного використання технологічних мереж 
водопостачання та водовідведення 

Спільне використання технологічних мереж водопостачання та водовідведення може бути 
припинено або обмежено Власником мереж: 

9.1. Без попередження у разі: 

виникнення аварійних ситуацій в системах водопостачання та водовідведення Власника мереж 
на час усунення аварії; 

використання мереж Власника Орендарем після закінчення строку дії цього Договору. 

9.2. З повідомленням Орендаря не пізніше ніж за три робочих дні у разі: 

несплати Орендарем та\або Користувачем за використану питну воду та за водовідведення у 
встановлений в п. 2.2. термін; 

9.3. На виконання припису державних органів, на які покладені відповідні обов’язки згідно з 
законодавством, у зазначені в приписі терміни. 

9.4. На вимогу водопостачальної організації, у зазначені в цій вимозі терміни. 

10. Відповідальність сторін 

10.1. Відповідальність Власника мереж: 

10.1.1. Власник мереж забезпечує передачу питної води мережами спільного користування з 
дотриманням показників якості питної води, відповідно до п.3.2. 

10.1.2. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Орендарем та\або 
Користувачем за обмеження (припинення) передачі питної води, яке викликане: 

1) некваліфікованими діями персоналу Орендаря та\або Користувача; 

2) умовами обмеження або припинення постачання питної води у випадках, передбачених 
Правилами користування; 

3) автоматичним відключенням пошкодження устаткування або дій Орендаря та\або 
Користувача, які викликали спрацювання автоматики, за умови справності системи 
автоматичного відключення; 

4) діями постачальника питної води. 
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10.1.3. Власник мереж несе матеріальну відповідальністю перед Орендарем в розмірі 10% суми 
що підлягає до сплати Орендарем за поточний місяць, в разі відключення не виконання своїх 
обов’язків по водопостачанню та водовідведенню за кожну годину. 

10.2. Відповідальність Орендаря: 

10.2.1. За невнесення або несвоєчасне внесення платежів, передбачених пунктом 2.2. цього 
Договору, Орендар сплачує Власнику мереж пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за 
кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. 

Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком. 

10.3 Відповідальність Користувача: 

10.3.1. За невнесення чи несвоєчасне внесення платежів, передбачених пунктом 7.2 цього 
Договору, Користувач сплачує Власнику мереж пеню у розмірі 0,75 % за кожний день 
прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, але не більше величини, яка 
встановлена чинним законодавством. 

Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком. 

10.4. Форс-мажорні обставини 

10.4.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх 
зобов’язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До 
обставин непереборної сили відносяться обставини, що перешкоджають виконанню Сторонами 
договірних зобов’язань по Договору у цілому або частково та які можуть виникнути у період 
виконання умов цього Договору в результаті непередбачених і виключних за характером подій, 
а саме: повінь, пожежа, землетрус або інше стихійне лихо природного чи кліматичного 
походження, страйки, масові, заворушення, воєнні дії, дії державних органів, в тому числі 
виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Власника мереж зокрема, зміни в 
нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими співпрацюють Сторони 
цього договору. 

Термін виконання зобов’язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії 
обставин непереборної сили. 

10.4.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим внаслідок дії обставин 
непереборної сили, має письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та ймовірну 
дату припинення дії обставин непереборної сили. 

11. Інші умови 

11.1. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства 
України. 

11.2. Цей Договір укладається на строк до з ______________ 2011р. до _______ 2013р. , 
набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний 
рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із Сторін про відмову 
від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в іншій термін за 
ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством. 

11.3 Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну реквізитів 
(місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) 
не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін. 

11.4 Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них 
зберігається у Власника мереж, другий – у Користувача, третій –у Орендаря. 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Власник мереж:                    Користувач:                        Орендар: 
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Зразок Положення про передачу об’єкта комунальної власності в 
концесію 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади передачі об’єктів 

комунальної власності м. ________________ в концесію з метою залучення інвестицій у 
визначені об’єкти, їх модернізацію та реконструкцію, а також підвищення якості відповідних 
послуг, які надаються населенню. 

1.2. Передача об’єктів у концесію здійснюється у відповідності до підпункту 30 пункту 1 
статті 26 та частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 
1, 3, частин 2, 6 статті 6 Закону України “Про концесії”, а також у відповідності до інших 
нормативно-правових актів України, а саме: 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642 ••“Про затвердження 
Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів 
на об’єкти права державної та комунальної власності, які надаються у концесію”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1114 ••“Про затвердження 
Порядку визначення об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватись пільги 
щодо концесійних платежів, дотації, компенсації, та умов їх надання”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 639 ••“Про затвердження 
Методики розрахунку концесійних платежів”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 643 ••“Про затвердження 
Типового концесійного договору”. 

1.3. Терміни та поняття, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значенні, 
наведеному в статті 1 Закону України “Про концесії”. 

1.4. Організація передачі об’єкта в концесію здійснюється концесієдавцем.  
 

2. ПЕРЕДАЧАОБ’ЄКТАКОМУНАЛЬНОЇВЛАСНОСТІ В КОНЦЕСІЮ 
2.1. Порядок прийняття рішення про надання концесії 

2.1.1. Перелік об’єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, 
затверджується на пленарному засіданні міської ради. 

2.1.2. Рішення про надання концесії на об’єкт права комунальної власності за результатами 
концесійного конкурсу приймає уповноважений орган місцевого самоврядування.  

2.1.3. У разі, коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі 
подав заявку лише один претендент, концесійний договір укладається уповноваженим 
органом з претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору.  

 
2.2. Порядок підготовки до проведення концесійного конкурсу  

Концесієдавець:  
1.1.1. Утворює конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу по передачі в концесію 

об’єкта концесії, затверджує її персональний склад та положення про конкурсну комісію.  
1.1.2. Забезпечує розробку конкурсною комісією і затвердження в повному обсязі конкурсної 

документації з проведенням концесійного конкурсу, визначає терміни надання оголошення і 
проведення концесійного конкурсу. Конкурсна документація складається з:  

• Інструкції для претендентів.  
• Проекту концесійного договору.  
• Інших документів (за рішенням концесієдавця), зокрема до конкурсної документації можуть 

будуть включені інвентаризаційні відомості про комунальне підприємство.  
1.1.3. Визначає розмір реєстраційного внеску для претендентів на участь у концесійному 

конкурсі.  
1.1.4. Надає міській раді для узгодження всі прийняті згідно вищевказаних пунктів 2.1, 2.2, 

2.3 рішення та документи.  
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1.1.5. Забезпечує підготовку об’єкта права комунальної власності, який надається в 
концесію, для чого об’єкт права комунальної власності проводить повну інвентаризацію всього 
майна і товарно-матеріальних цінностей. Інвентаризаційні відомості передаються 
концесієдавцю для включення відомостей про об’єкт концесії до конкурсної документації.  

1.1.6. Розміщує оголошення концесійного конкурсу, отримує заявки на участь та розглядає 
заявки у відповідності до встановлених критеріїв.  

 
2.3. Порядок проведення концесійного конкурсу  

Концесійний конкурс проводиться з метою визначення юридичної чи фізичної особи, яка 
забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності. 

2.3.1. Заявки на участь у концесійному конкурсі та пропозиції подаються протягом 60 
календарних днів з дня оголошення конкурсу і розглядаються протягом 45 календарних днів з 
останнього дня їх подачі.  

2.3.2. Комісія реєструє заявку на участь у концесійному конкурсі та подає її на розгляд 
концесієдавцю. Концесієдавець приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів 
до участі у концесійному конкурсі з обґрунтуванням причин відмови і протягом двох тижнів з дня 
реєстрації заявок повідомляє претендентів про допущення (недопущення) їх до участі у 
конкурсі.  

Підставою для недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі може бути 
неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі 
або подання неправдивої інформації.  

2.3.3. Претендентам, які допущені до участі у концесійному конкурсі, одночасно надається 
інформація щодо способу, строків і місця одержання конкурсної документації та розміру 
реєстраційного внеску. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури 
концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.  

Конкурсна документація надається претенденту за наявності платіжних документів, що 
підтверджують сплату реєстраційного внеску.  

Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого комісія готує висновки 
концесієдавцю для визначення переможця.  

2.3.4. Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував 
найкращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу.  

Основними критеріями визначення переможця концесійного конкурсу є:  
- надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів;  
- найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або 

реконструкції об’єкта концесії);  
- найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об’єкта 

концесії;  
- розмір витрат з експлуатації об’єкта концесії, який забезпечує оптимальну прибутковість 

від експлуатації об’єкта концесії, його самоокупність;  
- найкоротші строки окупності об’єкта концесії, надходження прибутків;  
- найкоротші строки будівництва або реконструкції об’єкта концесії; - найкращі умови 

використання об’єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських 
потреб;  

- максимальне використання у концесійній діяльності працівників – громадян України, в тому 
числі і звільнених у зв’язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, 
майно якого надано у концесію.  

2.3.5. За результатами концесійного конкурсу комісія складає протокол, який підписується 
всіма членами комісії. Комісія, не пізніше ніж через три дні після підписання, надсилає протокол 
концесієдавцю для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.  

2.3.6. Концесієдавець під час розгляду результатів концесійного конкурсу може прийняти 
рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу, переможця конкурсу та 
запрошення його на процедуру підписання концесійного договору або про відхилення 
результатів концесійного конкурсу.  

 
2.4. Порядок укладення концесійного договору  
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1.1.1. Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення 
пропозицій інших учасників розміщується на офіційному веб-сайті концесієдавця одразу після 
оголошення рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня – 
публікується в газеті “Урядовий кур’єр” чи “Голос України” або у друкованому засобі масової 
інформації відповідного органу місцевого самоврядування.  

1.1.2. З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів 
конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом України 
“Про концесії”. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено.  

2.5. Порядок передачі об’єкта концесії  
2.5.1. Передача об’єктів у концесію здійснюється шляхом укладення концесійного договору 

на термін, визначений у договорі, але не менше 10 років і не більше 50 років.  
2.5.2. Передача об’єкта у концесію здійснюється у строки і на умовах, визначених у 

концесійному договорі, та оформляється актом приймання- передачі, який є обов’язковим 
додатком до концесійного договору.  

2.5.3. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера – юридичної 
особи із зазначенням, що це майно отримане у концесію.2.5.4. Правовий режим майна, яке 
надається в концесію (або створюється) на виконання умов концесійного договору, 
визначається з урахуванням Закону України “Про концесії”.  

2.5.5. Після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, у разі його 
розірвання, ліквідації концесіонера, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом, 
концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії в належному технічному 
стані.  



114 

 

Типовий   договір оренди майна, що належить до комунальної 
власності 

 
 

Типовий   договір оренди № 
майна, що належить до комунальної власності  

територіальної громади  міста 
 

м. Южноукраїнськ                                                                                 “___”  ________200_ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, ________________________________________________, 

                                                                                                                                      ( повна назва Орендодавця) 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:  
 
____________________________________________________________(далі-Орендодавець),  

(адреса) 

в особі ________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

та діє на підставі  __________________________________________________, з одного боку, 

(назва документа, № наказу) 

та  ____________________________________________________________________________ 

(повна назва особи Орендаря) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого: 

 

________________________________________________________________(далі - Орендар), 

(адреса) 

в особі ______________________________________________________________, що мешкає   

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

______________________________________________________________________________ 

(адреса) 

що діє на підставі  _________________________________________________, з іншого боку,  

                                                                                        (статут, довіреність тощо) 

 уклали цей Договір про  наведене нижче: 
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1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне  
майно (далі Майно), розміщене за адресою: 

Адреса Мета використання Площа,  кв.  м Вартість за 
незалежною 

оцінкою (балансова 
вартість), станом на 

__________р. 

 

    

  

1.2. Майно  передається  в оренду  з правом передачі в суборенду за визначеною чинним 
законодавством процедурою. 

1.3.Стан Майна  на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) 
визначається в акті приймання – передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і 
Орендаря  щодо проведення поточного та капітального ремонту.  

 

2.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА 

2.1.Орендар вступає у строкове платне  користування Майном у термін, указаний у Договорі, 
одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного 
Майна, який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилення на акт 
приймання-передавання з попереднього договору   та  його № і дата). 

2.2.Передача нерухомого Майна  в оренду  не надає Орендарю права власності на це майно. 
Власником орендованого Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним 
протягом строку оренди. 

2.3.Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну 
оцінку, складеному за Методикою оцінки. 

2.4. «Орендар» повертає «Орендодавцеві» Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, 
на підставі  акту   приймання -передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок 
щодо складання акта  приймання-передавання покладається на Орендодавця. 

2.5. У разі припинення цього Договору «Орендар» повинен повернути «Орендодавцеві» 
орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення 
строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі. 

2.6. У разі затримки повернення об’єкту оренди, «Орендар» повинен сплатити штраф у розмірі 
подвійної місячної орендної плати за кожний день затримки, враховуючи день передачі, на 
рахунок «Орендодавця». 

Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з Договором, 
місяць оренди, згідно з чинним законодавством. 
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3.ОРЕНДНА ПЛАТА 

3.1.Орендна  плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання  
плати за оренду майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста 
Южноукраїнська, затвердженої Южноукраїнською  міською радою від «___»_______ 200_ р. № 
__, (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди  комунального 
Майна    і становить без ПДВ за перший місяць оренди _________ 200 _ р. 
                                                                                                                                                                    
(місяць) 
 _______ грн. (Додаток, що є невід’ємною частиною договору). 

        (місяць)   
  У разі,  якщо  неможливо зробити розрахунок орендної  плати за перший  місяць оренди 

(при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції: 

“3.1.   Орендна  плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності  
територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженої Южноукраїнською  міською 
радою від «___» ______200__р. № __,(далі – Методика розрахунку)  або за результатами 
конкурсу на право оренди  комунального Майна    і становить без ПДВ за  базовий  місяць  
розрахунку (останній  місяць, за який є  інформація про індекс інфляції) -  
____________________200__ р. ______грн. (Додаток №1, що є невід’ємною            частиною    
договору). 
Орендна  плата за перший місяць оренди - ________200_ р. визначається шляхом                                                                                                                    

(місяць)         
коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ________________». 
                                                                                                                                                     (місяці, 
роки) 

3.2.Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним 
законодавством. 
3.3.Орендна плата   за кожний  наступний  місяць   визначається  шляхом  коригування  
орендної плати за  попередній місяць  на індекс інфляції за наступний місяць і нараховується 
після 10 числа, наступного за звітним.   
3.4.У разі користування  Майном протягом неповного календарного місяця (першого та \або  
останнього місяців оренди)  добова  орендна плата за дні  користування визначається згідно з 
чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням 
користування. 

3.5.Розмір орендної плати  переглядається на вимогу однієї із Сторін у  разі зміни Методики її 
розрахунку, істотні  зміни  стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших  
випадках, передбачених  чинним законодавством. 

3.6.Орендна   плата перераховується Орендарем Орендодавцеві щомісячно не пізніше  25 
числа  наступного  місяця.  
Орендар  розділяє  платіж на 30% (орендна плата без урахування ПДВ), та направляє до 

загального фонду міського  бюджету м. Южноукраїнська на  рахунок ____________, а 70% 
орендної плати з іншими  платежами  (ПДВ на 100% оренди) перераховується  на 
розрахунковий рахунок Орендодавцю _________________. 

У разі оренди іншого, крім нерухомого, майна, вся орендна плата перераховується 
Орендодавцю. 

3.7.Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає  індексації і 
стягується до  бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні, відповідно 
до чинного законодавства України  з урахуванням пені в розмірі  ___________ облікової ставки 
НБУ на дату нарахування пені від суми  заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний 
день прострочення, включаючи день оплати. 

3.8.Уразі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не 
менше ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі ___ % від суми заборгованості. 
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3.9.Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до міського бюджету або Орендодавцю, 
підлягає   заліку в рахунок  подальших платежів. 

3.10.Нарахування орендної  плати за користування  комунальним майном розпочинається з дня 
підписання акта приймання-передавання. 

3.11.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня 
повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору 
оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо 
така виникла, у повному обсязі, ураховуючи  санкції, до міського бюджету та 
Балансоутримувачу.  

 
 

4. ОПЛАТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

(У РАЗІ НАДАННЯ ОРНДОДАВЦЕМ ЗАЗНАЧЕНИХ ПОСЛУГ). 

4.1. «Орендар» бере участь у витратах «Орендодавця, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом і 
утриманням будинку та прибудинкової території – сплачує експлуатаційні витрати пропорційно 
займаній ним площі (додаток, який являється невід’ємною частиною договору). 

4.2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно кошторису витрат 
господарсько-фінансового плану на поточний рік. 

4.3. «Орендар» зобов’язується сплачувати за використану електричну енергію за діючим в 
розрахунковий період тарифом, згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку 
спожитої електричної енергії, для визначення якої «Орендар» 25 числа розрахункового періоду 
знімає та протягом доби надає «Орендодавцю» показники електролічильників. 

4.3.1. При відсутності лічильника або показників лічильника більше місяця, сума до сплати 
розраховується згідно приєднаної потужності та наявності електричного обладнання в 
орендованому приміщенні (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору), згідно з 
діючим в цей розрахунковий період тарифом.   

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не може 
перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється 
Виконавцем за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх 
використання до передачі показників електролічильників наступного перерахунку. 

4.4.«Орендар» повинен відшкодувати «Орендодавцю» вартість послуг з вивезення та 
складування ТПВ, що складовані «Орендарем» з його приміщення в спеціально встановленні 
контейнери за встановленим тарифом та обсягом (додаток, який являється невід’ємною 
частиною договору). У разі відсутності контейнеру «Орендар» повинен дотримуватись вимог 
Санітарних правил «Утримання території населених міст», щодо збору, складуванню і вивозу 
ТПВ. 

4.5.Розмір плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її 
розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 

5.ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І   

ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА 

5.1.Передбачені законодавством амортизаційні  відрахування на орендоване Майно 
нараховуються його «Орендодавцем» (Балансоутримувачем) і використовуються на повне  
відновлення орендованих основних фондів. 
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У разі оренди цілісних комплексів, будівель і споруд цей пункт викладається  у такій 
редакції: 

«5.1.Передбачені законодавством амортизаційні  відрахування на орендоване Майно 
нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку  використовуються ним  на повне  
відновлення орендованих основних фондів.» 

5.2.Поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок амортизаційних відрахувань, є 
власністю  територіальної громади. 

5.3.Відновлення  орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до  пунктів 6.3, 6.6. 
цього Договору. 

 

6. ОБОВ”ЯЗКИ  ОРЕНДАРЯ 

Орендар зобов’язується : 

6.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього 
Договору. 

6.2.Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів 
передбачених цим договором. 

6.3.Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, 
тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної 
безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент 
передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів. 

6.4.Забезпечити доступ працівників «Орендодавця» (Балансоутримувач, надавача послуг) 
доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за 
цільовим призначенням, визначеному цим Договором.  

6.5.Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний,  поточний ремонт орендованого 
Майна. Ця умова Договору не розглядається як  дозвіл на здійснення поліпшень (реконструкції) 
орендованого Майна і не тягне за  собою зобов’язання орендодавця щодо  компенсації вартості 
поліпшень (реконструкції). 

6.6.Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого 
майна,   надається орендарю на підставі відповідного рішення Южноукраїнської міської ради. 

6.7.Орендар комунального майна не має права без відповідного  рішення    Южноукраїнської 
міської ради здійснювати поліпшення (реконструкцію)  орендованого майна. 

6.8.Орендар, після отримання згоди Южноукраїнської міської ради  на здійснення невід’ємних 
поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну 
документацію, затверджує (погоджує) в установленому порядку: проектну – в управлінні 
розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради, кошторисну у балансоутримувача. 

6.9.Витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за 
власний рахунок орендаря  і в подальшому  не відшкодовуються.  

6.10.Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору застрахувати   орендоване Майно не 
менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку на користь  Орендодавця, в порядку 
визначеному  законодавством, і надавати Орендодавцю копії страхового полісу. Постійно 



119 

 

поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було 
застрахованим.   

6.11.Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою «Орендодавця» 
проводити  з «Орендодавцем» звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти 
платежів) і оформляти відповідні акти  звіряння. 

6.12.У разі  припинення договору оренди чи довгострокового його розірвання орендар 
зобов’язаний у п′ятнадцятиденний  термін повернути орендодавцеві об’єкт  оренди в тому 
технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом  приймання -
передавання,  з урахуванням фізичного зносу, про що складається  відповідний акт. Якщо 
орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен 
відшкодувати орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  
незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок орендодавця. 

6.13.Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих 
днів після підписання цього договору укласти   з Балансоутримувачем  орендованого Майна  
договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та 
надання комунальних послуг Орендарю. 

        У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості 
відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, 
цей пункт викладається в такій редакції 

6.14.У тижневий термін з моменту вступу у користування майном встановити індивідуальні 
прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами 
на користування комунальними послугами (тепло-водопостачання та водовідведення, технічне 
обслуговування інженерних мереж, енергопостачання), вивіз твердо-побутових відходів, 
впорядкувати земельні відносини – та надати їх копії Орендодавцю. 

6.15.Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної 
безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.  Забезпечити доступ в орендоване 
приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, 
системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях. 

6.16.У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про 
це Орендодавця письмово у тижневий строк. 

6.17.Щомісячно  з 12 по 18 число Орендар  самостійно отримує у Орендодавця рахунки  по 
оплаті оренди та інших експлуатаційних послуг за минулий місяць.   

 

7. ПРАВА ОРЕНДАРЯ 

Орендар  має право: 

           7.1.Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     
визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору. 

      7.2.Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  договору оренди 
на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  
закінчення терміну дії цього Договору. 
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8.ОБОВ”ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ 

 

Орендодавець зобов’язується: 

8.1.Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим   Договором по акту   приймання-
передавання   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором. 

8.2.Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на 
умовах  цього Договору. 

8.3.У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець 
зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. 

 

9.ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ 

 Орендодавець має право: 

9.1.Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  
оренду за  цим  Договором. 

9.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі 
погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов 
цього Договору, якщо Орендар: 

користується майном всупереч договору або призначенню; 

без дозволу Орендодавця передав майно у користування іншій особі; 

своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; 

не приступив до проведення поточного, капітального ремонту майна; 

     -    виникнення  трьохмісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати, 
комунальних послуг, експлуатаційних витрат; 

в інших випадках, передбачених законодавством. 

9.3.В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального 
обстеження зі складанням  акта обстеження. 

9.4.Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.       

             

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ 

10.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором  сторони несуть 
відповідальність згідно чинним законодавством України. 
10.2.За порушення умов договору винна сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, 
передбаченому чинним законодавством та цим Договором. 
10.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішують в судовому порядку.                                 

 
11.СТРОК  ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 
11.1.Цей Договір укладено строком на_______, що  діє з “___”____________200_р. до  
“___”____________20__р. включно.  
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11.2.Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у 
випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують 
становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти 
обов’язкових платежів за цим договором) – до повного виконання зобов’язань. 

11.3.Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  
Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються сторонами протягом 20 днів з дати їх 
подання до розгляду іншою Стороною.  

11.4.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  
особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою 
чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком 
випадку приватизації орендованого Майна Орендарем. 

11.5.Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

закінчення строку, на який його було укладено; 

викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю орендаря); 

загибелі (знищення) орендованого Майна; 

достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду; 

достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та  

чинним законодавством; 

ліквідації Орендаря – юридичної  особи; 

банкрутства Орендаря та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

11.6.У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені 
орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не 
завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення -  у комунальній 
власності територіальної громади міста. 

11.7.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів 
повертається  Орендарем _____________________________________. 

                                                    (Орендодавцю ( Балансоутримувачу) 

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення 
або  випадкового  пошкодження. 

11.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта 
приймання-передавання. Обов’язок  щодо складання акта приймання –передавання про 
повернення Майна покладається на Орендаря. 

11.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

11.10.Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, 
по одному для Орендодавця  й Орендаря. 
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12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

 
“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”:  “ОРЕНДАР”:  

 

 

 

 

«___»____________200_ р. 

 

МП 

 
 

  

 

“___”____________200_ р. 

 

МП 

 
 

13.ДОДАТКИ 
 

        Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору 
додаються: 

-   розрахунок орендної плати; 
 -   незалежна    оцінка вартості Майна, що передається в оренду; 
 -   акт приймання – передавання орендованого Майна; 
 -   розрахунок оплати експлуатаційних витрат. 
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ВСТУП 
На Кримському півострові у всі часи відчувався дефіцит прісної води.  
Головний природний накопичувач води - це кримські гори, що вбирають в себе 

воду, як губка. Опади проникають крізь карстові порожнини, і живлять кримські річки, 
виливаючись багатоводними гірськими джерелами, яких більше 2500. Крім того, опади 
підживлюють підземні водоносні горизонти.  

Міста і села в передгір'ях, горах і на півдні Криму забезпечуються водою Кримських 
річок. Джерелом якісної води в рівнинному Криму з кінця ХIХ століття були артезіанські 
колодязі, що залягають на глибині від 40 до 270 метрів. Це водоносний горизонт добре 
захищений, з нього отримують воду села і селища, а так само вона використовується в 
сільському господарстві. Води підземних горизонтів, розташованих ближче до поверхні, 
менш захищені, найчастіше засолені і забруднені в результаті діяльності людини.  

Крім того, в Крим по Північно-кримському каналу (ПКК) поступає вода з Дніпра, 
яка накопичується в наливних водосховищах, використовується як для пиття, так і для 
поливу. Всього в Криму з підземних джерел використовується близько 0,5 млрд. куб. води, з 
ПКК - 1,5 млрд. куб. м. З цього об'єму близько 80% води використовується на полив. 
Фільтрація (витік) води з ПКК, русло якого на 50% не забетоноване, досягла 40%. А це 
істотне підтоплення прилеглих територій, їх вторинне засолення. Взагалі в цілому втрати 
води при транспортування до споживачів в Криму складає близько 30%. За ці витоки платить 
споживач і сільськогосподарський виробник. У степовому Криму збільшення споживання 
води привело до "підсосу" солонішої води і засолення рослинного шару ґрунту. У 
Сакському, Роздольненському і Первомайському районах вміст солей у воді перевищує 
допустимі норми у декілька разів. У зв'язку з цим для використання води в сільському 
господарстві потрібно нові технології поливу, які дозволяти істотно понизити споживання 
води і при цьому підвищити врожайність сільськогосподарських культур. 

Метою даного звіту є: 
• узагальнення існуючих регуляторних й інституціональних аспектів 

функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України 
в цілому й у сільських населених пунктах Криму, зокрема, й фінансування їхньої 
діяльності;  

• розробка можливих варіантів вирішення виявлених проблем;  
• підготовка пропозицій по реформуванню сільського водопостачання в частині 

вибору оптимальних інституціональних і регуляторних моделей керування 
системами на  рівні сіл, районів й АР Крим у цілому.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
АР Крим Автономна республіка Крим 

АРК Автономна республіка Крим 

ВКГ водопровідно-каналізаційне господарство 

ДЕРЖСТАНДАРТ державний стандарт 

ДКЗ Державна комісія по запасах корисних копалин 

ЖКГ житлово-комунальне господарство 

КППЕГЦ Казенне підприємство «Південекогеоцентр». 

КПД коефіцієнт корисної дії 

Міністерство 
РРБЖКГ 

Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва та житлово-
комунального господарства  

НКРКП Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг 

ОБГ об’єднання на базі громади 

ПРИК ПРООН Програма розвитку й інтеграції Криму ПРООН  

ПБГ підприємство на базі громади 

ПКМ Постанова Кабінету Міністрів України 

ПКК Північнокримський Канал  

ПП приватний підприємець 

РМ АРК Рада Міністрів Автономної республіки Крим 

Рескомприроди Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з 
охорони навколишнього природного середовища 

СЕС санітарно - епідеміологічна служба 

СНИП будівельні норми й правила 

СПД суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа, або 
юридична особа 

УВГ Управління водного господарства 
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РЕЗЮМЕ 
У першому розділі даного звіту дається характеристика існуючої інституціональної 

структури в секторі водопостачання Криму та наводяться рекомендації по її поліпшенню, 
розглядаються оптимальні варіанти організаційно-правових структур, їх характеристика та 
механізм створення.  

У сфері водопостачання АР Крим функціонують суб'єкти господарювання різних 
організаційно-правових форм і форм власності. Ці суб'єкти господарювання можна умовно 
розділити на 3 основні групи: 

1. Державні підприємства, що діють на основі республіканської власності АРК. 
Вони надають послуги переважно в містах. 

2. Комунальні підприємства, що діють на основі комунальної власності 
територіальних громад (Комунальні господарства). Надають послуги в основному в селищах 
і більшій частині сіл. 

3. Інші підприємства різних організаційно-правових форм власності. До них 
відносяться приватні підприємства, що діють на основі приватної власності фізичних та/або 
юридичних осіб, змішаної форм власності, наприклад комунальної й приватної, а також 
фізичні особи - підприємці. Надають послуги переважно в селах. 

Постачання води для зрошення сільгоспвиробникам надають районні управління 
водного господарства АРК. 

Варіантами моделі вдосконалення інституціональної структури можуть бути наступні: 
Варіант І: Споживчий кооператив, який поєднує в собі ОБГ і ПБГ і є однією 

юридичною особою. Споживчий кооператив може мати податковий статус неприбуткової 
організації або не мати такого статусу. 

Варіант ІІ: ОБГ може бути створене у формі Органу самоорганізації населення або 
Громадської організації, а ПБГ – це приватне підприємство чи приватний підприємець, 
створені однією фізичною особою. 

Варіант ІІІ: ОБГ створюється у формі Громадської організації, а ПБГ – Унітарне 
підприємство громадської організації. 

Для сільськогосподарських виробників: 
Варіант IV: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 
Як найбільш оптимальний варіант для забезпечення населення питною водою 

пропонується створення в селах споживчих кооперативів. Споживчий кооператив дозволяє 
об'єднати в рамках однієї юридичної особи споживача й постачальника послуги 
водопостачання, впровадити легальні й прозорі процедури контролю співтовариств за якістю 
надаваних послуг, збором і витратою коштів, використати правові форми залучення 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Такий кооператив може служити також базою 
для реалізації інших завдань, що стоять перед співтовариством. 

У сільському господарстві роль обслуговуючого кооперативу полягає в мобілізації 
фінансових і трудових ресурсів місцевих сільськогосподарських виробників для створення 
нових і реконструкції наявних систем зрошення, подальшій їх експлуатації, спільному 
вирішенні інших проблем. 

Ефективне функціонування системи сільського водопостачання в Криму неможливо 
без інституціональних перетворень на рівні республіки й окремих районів. Дрібні суб'єкти 
господарювання неминуче будуть зіштовхуватися із проблемами недостатності правових 
знань, фінансових ресурсів, навичок організаційної роботи й т.п. Тому необхідно розглянути 
різні варіанти взаємодії суб'єктів, зайнятих у секторі сільського водопостачання, на рівні 
районів й Автономної Республіки Крим.  

Така взаємодія можлива: 
1. Через договірні відносини: шляхом укладання договорів оренди й концесії; 

договорів на поставку суб'єктам сільського водопостачання води, надання їм різних супутніх 
послуг й ін.. 
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2. Шляхом створення підприємств (організацій) районного й республіканського 
рівня: 

органами місцевого самоврядування для (а) безпосереднього надання послуг 
водопостачання споживачам (створення унітарних комунальних підприємств, господарчих 
товариств) або для керування існуючими підприємствами в секторі (створення комунальних 
господарських об'єднань, холдингових компаній), 

суб'єктами господарювання для надання різних послуг їм самим (створення 
господарчих товариств, кооперативів), або для координації їхньої діяльності (створення 
господарського об'єднання), або для спільного захисту й реалізації економічних й інших 
законних інтересів (створення громадської організації). 

3. Шляхом створення єдиної Республіканської водної компанії, яка б об’єднала всі 
наявні підприємства водопостачання як у містах, так і у сільській місцевості для  підвищення 
якості та надійності послуг, зниження їх собівартості, ліквідації аварійності та зносу 
основних фондів, формування режиму сталого і достатнього фінансування, встановлення 
єдиного тарифу на надані послуги для населення. 

З урахуванням місцевих умов і завдань, що ставляться, можливе застосування різних з 
наведених варіантів і навіть їхнє сполучення. 

Другий розділ присвячений регулюванню сільського постачання, а саме вимогам 
законодавства щодо існуючих регуляторних процедур, порядок їхнього застосування, а 
також проблеми, які виникають у суб'єктів господарювання у випадку надання послуг 
централізованого водопостачання та використання води для зрошення сільгоспвиробниками 
у процесі одержання тих або інших дозволів. 

Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги централізованого 
водопостачання й водовідведення в Україні дозволяється тільки при наявності ряду ліцензій і 
дозволів. До дозвільних документів, зокрема, відносяться: 

• Ліцензія на здійснення господарської діяльності по наданню послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення; 

• Дозвіл на спеціальне водокористування; 

• Спеціальний дозвіл на користування надрами. 

Процедури одержання перерахованих документів у ряді випадків досить детально 
регламентовані чинним законодавством України.  

Порядок одержання ліцензій, перелік необхідних документів, а також строки 
прийняття та розгляду поданих заяв регламентується Постановою Ради Міністрів АРК від 
03.11.2009  р. №560 «Про затвердження стандарту надання адміністративних послуг з 
ліцензування господарської діяльності по централізованому водопостачанню й 
водовідведенню, виробництву теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності в 
сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, 
когенераційних установках й установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), транспортуванню теплової енергії магістральними й місцевими 
(розподільними) тепловими мережами, постачанню тепловою енергією» 

Видача дозволу на спеціальне використання водних ресурсів здійснюється в Криму 
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього 
природного середовища (Рескомприроди). 

Дозвіл видається за клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді, 
яке погоджується: 

● у разі використання поверхневих вод - з Республіканським комітетом Автономної 
Республіки Крим з питань водогосподарського будівництва та зрошуваного землеробства, 
територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними 
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виробничими управліннями водного господарства і меліорації (далі - органи водного 
господарства); 

● у разі використання підземних вод - з Казенним підприємством 
«Південекогеоцентр»; 

Спеціальний дозвіл на користування надрами - це самий складний для одержання 
дозвільний документ із погляду процедури й вартості проведення дослідницьких  робіт. 

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів. 
Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та 
порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Дозвіл на видобування підземних прісних вод надається на строк, визначений 
заявником, але не більш як на 20 років. 

Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», до якої додається 
«Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».  

В сільських районах Криму після розрахунку тарифів на водопостачання та 
водовідведення суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм подають до 
сільських чи селищних рад їх для затвердження. Рішення рад доводять до відома всіх 
споживачів.  Зміна тарифів проводиться в такому ж порядку.  

Недоліками існуючої процедури встановлення тарифів для суб’єктів господарювання, 
що надають послуги з водопостачання в сільській місцевості є: 
- часткове недотримання законодавства сільськими й селищними радами при затвердженні 
тарифів з погляду дотримання встановленої регуляторної процедури (відсутність аналізу 
регуляторного впливу й результатів відстеження дії регуляторного акту, яким є рішення ради 
про затвердження тарифів); 

- недотримання сільськими й селищними радами норм чинного закону про місцеве 
самоврядування  у випадку затвердження ними тарифів на послуги, які надають приватні 
підприємці, приватні й державні підприємства, у тому числі й регіональні кампанії; 

- як і в Україні в цілому, тарифи встановлюються без прив'язки до показників якості послуг 
або діяльності підприємств. 

Щоб повноваження сільських і селищних рад установлювати тарифи на послуги, які 
надають споживачам на території ради суб'єкти господарювання всіх організаційно-правових 
форм із використанням об'єктів, повністю або частково приналежним територіальним 
громадам, необхідно внести відповідне доповнення в статтю 28 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», що дасть їм таке право. 

Щоб урахувати особливості господарювання суб'єктів у сільській місцевості, 
сезонність водоспоживання в АР Крим, і створити економічні стимули для раціонального 
водокористування, необхідно підготувати обґрунтування для внесення окремого розділу в 
існуючий Порядок формування тарифів, що відображає особливості ціноутворення в 
сільській місцевості. 

Процедура прийняття в експлуатацію новостворених або реконструйованих систем 
водопостачання, а також ухвалення рішення сільською або селищною радою про їхню 
постановку на баланс досить прозора. 

Головними завданнями щодо реконструйованих чи новостворених об’єктів у рамках 
запропонованої Моделі є оформлення введення його в експлуатацію, прийом у комунальну 
власність, а також передача в експлуатацію суб'єктам господарювання. 

Недоліком існуючої системи реєстрації прав власності на об'єкти сільського 
водопостачання є: 

• відсутність об'єктивної оцінки вартості цих об'єктів; 
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• відсутність юридично грамотних договорів про передачу об'єктів в експлуатацію 
приватним підприємцям, приватним підприємствам або державним регіональним компаніям. 

Необхідним на даному етапі є надання методичної допомоги селищним і сільським 
радам  по проведенню інвентаризації й оцінки (переоцінки) функціонуючих систем, а також 
наступному укладанню договорів на їхню експлуатацію з підприємствами запропонованої 
Моделі. Допомога сільським і селищним радам у цьому питанні можуть надати фахівці 
районних адміністрацій або Фонду майна Криму.  

У третьому розділі розглядається функціональна структура сектора централізованого 
водопостачання у сільській місцевості. 

У секторі сільського водопостачання погано визначені ролі і функції, плюс недоліки 
координації між різними державними організаціями, пов'язаними з наданням послуг з 
водопостачання і водовідведення, створює серйозну перешкоду для ефективного 
функціонування галузі. 

Управління сектором міського водопостачання і водовідведення має чітку 
централізовану структуру від Верховної Ради і Ради Міністрів АР Крим до рівня міських 
водопровідно-каналізаційних підприємств. Централізоване управління в частині міського 
водопостачання продемонструвало свою ефективність, що пов'язано, переважно, з 
технологічними аспектами роботи підприємств та умов забору та транспортування води в 
Криму. Хоча окремі аспекти діяльності підприємств, такі як забезпечення їх фінансової 
стабільності, вимагають кардинального вирішення з боку РМ АРК. А саме, прийняття ним 
рішення про виконання функцій регуляторного органу по відношенню до цих підприємств 
для забезпечення балансу інтересів учасників ринку послуг централізованого 
водопостачання і водовідведення.  

Управління сектором сільського водопостачання і водовідведення має всі ознаки 
децентралізованої системи. Проте зараз вона має ряд істотних недоліків, насамперед у 
частині управління водопостачанням у сільській місцевості, і перебуває в стані 
реформування. 

Результати порівняльного функціонального аналізу по 4-м групам організацій, що 
надають послуги сільського водопостачання (модель ПБГ, водоканали, сількомунгоспи і 
«інші» підприємства), показали, що виробничо-економічні і соціальні функції більш 
ефективно виконуються (або будуть виконуватись у моделі ПБГ) водоканалами і ПБГ, менше 
- сількомунгоспами і «іншими» підприємствами, при тому, що всі групи підприємств мають 
серйозні функціональні проблеми.  

Основними проблемами в розподілі і практичному виконанні функцій в секторі 
сільського водопостачання є: 

На республіканському рівні: 
• відсутність раціонального оптимального розподілу відповідальності між 

інституціональними учасниками на республіканському рівні; 
• «випадіння» з вертикальної структури управління і механізмів координації на 

підвідомчих підприємств сільського водопостачання, в тому числі сількомунгоспів, 
приватних підприємств; 

• відсутність зв'язку і «зв'язуючої» організаційної структури між дрібними сільськими 
підприємствами (у т. ч. ПБС) і координатором сільського водопостачання в АР Крим - 
Міністерством РРБЖКГ ; 

• формальний характер і «формальне» закріплення за організаційними структурами 
окремих регуляторних функцій у сфері сільського водопостачання, коли їх виконання не має 
організаційної та фінансової забезпеченості (контроль водозабору, контроль за дотриманням 
Державних норм і стандартів, контроль якості води та ін.); 

• недостатній штат і функціональна навантаження створеного сектору сільського 
водопостачання Управління водопровідно-каналізаційного господарства Міністерства 
РРБЖКГ АРК в частині координації не підвідомчих сільських підприємств; 
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• відсутність встановленого порядку звітності та системи збору даних з різних питань 
функціонування сільських підприємств водопостачання і забезпечення сільського населення 
питною водою; 

• недостатній рівень проведення робіт в області контролю якості води, повсюдного 
(крім підвідомчих підприємств) та регулярного проведення необхідних аналізів і досліджень; 

• недостатній контроль освоєння (використання) фінансових коштів, що виділяються з 
республіканського бюджету. 

На районному рівні: 
• не у всіх районних адміністраціях створені відділи з функціональним навантаженням 

з координації сільських об'єктів водопостачання; 
• у тих РДА, де створені відділи, вони не укомплектовані професійно підготовленими 

співробітниками, у положеннях про відділи немає функціонального навантаження по 
механізмам взаємодії з сільськими суб'єктами господарювання ; 

• не формалізований характер надання технічної допомоги, практика вирішення 
проблем у «аварійному порядку; 

• слабкий рівень комунікаційних зв'язків із селами і зворотним зв'язком сільського 
населення з РДА; 

• не достатньо регламентований взаємозв'язок (з питань сільського водопостачання) з 
Міністерством РРБЖКГ та іншими республіканськими відомствами. 

На місцевому рівні і рівні підприємств: 
• при законодавчо встановленій відповідальності, недостатній рівень відповідальності 

з боку органів місцевого самоврядування (сільських) за забезпечення комунальними 
послугами населення, 

• відсутністю навичок самостійно приймати рішення з життєво важливих питань 
забезпечення територіальної громади, що є наслідком «відомчої» сільської інфраструктури, 
адміністративної системи управління (коли рішення приймалися централізовано «зверху»); 

• відсутність необхідного організаційного досвіду роботи, юридичної і економічної 
підготовки, 

• неврегульоване питання права власності на існуючі і знову створені об'єкти 
водопостачання; 

• відсутність фінансових та організаційних механізмів впливу на сільські 
підприємства водопостачання не комунальної форми власності, крім встановлення умов при 
підписанні договору на управління (обслуговування) 

• слабкий рівень підготовки договорів і розробки договірних умов на управління 
сільськими об'єктами; 

• відсутність стимулюючих механізмів сільських підприємств до належного 
виконання своїх функцій і підвищенню ефективності виробництва (єдиний механізм - не 
оплачувати послугу - не працює в умовах відсутності альтернативного виконавця послуги 
при складнощах з питною водою); 

• вкрай обмежені можливості місцевих бюджетів фінансувати поточну діяльність, 
інвестувати в модернізацію об'єктів водопостачання, надавати технічну допомогу; 

• завищений штат працівників сількомунгоспів, що, безумовно, позначається на 
тарифі, але рідко позначається на якості обслуговування населення; 

• не ефективна система управління (планування) виробництвом на більшості 
підприємств, відсутність орієнтації на результат; 

• відсутність у сількомунгоспів та водоканалів (при обслуговуванні сіл) зацікавленості 
в зниженні експлуатаційних витрат; 

• недостатній (на відміну від моделі ПБГ) рівень роботи сількомунгоспів по 
обладнанню лічильниками, обліку витрачання води; 

• не прозора і, часто, не зрозуміла споживачам процедура встановлення тарифу на 
послуги водопостачання сількомунгоспами і приватними підприємствами. 
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За результатами проведеного функціонально аналізу різних організацій сектора 
рекомендовано наступну децентралізовану структуру управління, в якій розподілено ролі та 
обов'язки кожної у забезпеченні комунальними послугами, і участь організацій 
співтовариства в забезпеченні комунальними послугами, зокрема, пов'язані з експлуатацією і 
підтримкою. 

На республіканському рівні 
• розробити програмне (нормативне) забезпечення координації та підтримки розвитку 

сектора; 
• привести у відповідність з покладеними функціями «координації сільського 

водопостачання» структуру, штат й функціональні обов'язки Міністерства РРБЖКГ АРК; 
• функціонально посилити сектор сільського водопостачання Управління 

водопровідно-каналізаційного господарства Міністерства РРБЖКГ АРК в частині не тільки 
підвідомчих підприємств, але й інших сільських об'єктів; 

• збільшити штат сектору сільського водопостачання; 
• переглянути положення про сектор в частини: координації централізованого 

виділення бюджетних коштів на розвиток сільського водопостачання та управління 
(контролю) за їх освоєнням; підготовці інструктивних і методичних документів для 
сільських підприємств; підготовку проектів нормативно-правових актів з підтримки і 
координації розвитку сільського водопостачання; ряду інших питань. 

• при необхідності, розглянути питання про додаткове фінансування діяльності 
сектору; 

• розробити форми звітності для підприємств сільського водопостачання незалежно 
від форми власності і формалізувати порядок збору даних (можливо через РДА); 

• розглянути можливість надання технічної допомоги у підвищенні кваліфікації 
працівників сільського водопостачання зі сторони міськводоканалів на відповідній території; 

• створити базу навчання і підвищення кваліфікації працівників сільських 
підприємств, використовуючи для цього Навчально-курсовий комбінат Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ; 

• розглянути можливість удосконалення системи оформлення документів, 
нарахування і компенсації з бюджету підприємствам сільського водопостачання соціальних 
пільг, субсидій. 

На районному рівні: 
• у всіх районних держадміністраціях (при відсутності) створити відділи житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури ; 
• покласти на відділ функції: координації водопостачання в сільській місцевості на 

підвідомчій території; підготовку та погодження з райрадою тендерної процедури, розробці 
спрощеного комплекту тендерних документів для сільрад та сільських підприємств і надання 
методичної допомоги в цьому ; переглянути (при необхідності) затвердити Положення про 
відділ у частині функцій надання методичної, юридичної допомоги сільрадам і 
підприємствам з питань діяльності об'єктів водопостачання; 

• посилити функціональний взаємозв'язок між відділом ЖКГ, РДА та Міністерством 
РРБЖКГ АРК з питань планування розвитку сектора; систематичного надання даних по 
сектору сільського водопостачання; управління виділеними коштами (капітальними 
вкладеннями) на розвиток сектора; підготовки пропозицій з питань розвитку сектора, 
отримання ліцензій і дозвільних документів; інших; 

• розглянути (у кожному районі) можливість визначення одного з нормально 
функціонуючих комунальних підприємств (можливо спільної власності) в якості 
підприємства, що надає технічну допомогу сільським об'єктам водопостачання. 

На місцевому рівні: 
Провести комплекс заходів щодо впорядкування питань оформлення права власності 

на об'єкти сільського водопостачання та порядку передачі їх у різні форми управління. Це 
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стосується діяльності не тільки ПБГ (в першу чергу), але і сількомунгоспів, та господарських 
товариств, приватних підприємств і підприємців.  

Серед заходів у цій сфері можуть бути: 
• інвентаризація існуючих об'єктів сільського водопостачання за встановленою 

формою (координатори - сектор сільського водопостачання Управління ВКГ Міністерства 
РРБЖКГ, РДА, за участю сільрад); 

• складання реєстру об'єктів сільського водопостачання; 
• оцінка об'єктів сільського водопостачання; 
• юридична методична допомога сільрадам в оформленні актів прийому-передачі 

комунальної власності; 
• методичне забезпечення порядку передачі об'єктів сільського водопостачання в різні 

форми управління.  
Можливо, доцільне прийняття типового на території АРК Положення про порядок 

передачі об'єктів сільського водопостачання власності сільських територіальних громад в 
управління. Однак, законодавчо розробка такого Положення - повноваження сільських рад. 

Четвертий розділ присвячений технічному стану систем сільського водопостачання 
то зрошення, технічним нормам у сфері сільського водопостачання. 

Незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх 
зношеності, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних 
ремонтів і ліквідації аварій негативно впливає на якість питної води.  

В умовах відсутності належного фінансування, неефективності господарювання й 
втрати довіри споживачів до комунальних підприємств, чи не єдиною можливістю 
реабілітації сільських водопроводів є залучення приватного капіталу. 

Основними проблемами сільського зрошення є: 
- різке зниження державної підтримки розвитку агропромислового комплексу і 

особливо меліоративної галузі.  
- високі кредитні ставки банків, відсутність заставної бази у більшості 

сільгосптоваровиробників, що склався диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову 
продукцію,  

- відсутність власних коштів у землевласників та землекористувачів на реконструкцію 
існуючих і будівництво нових зрошувальних систем, на забезпечення нормальної роботи 
діючих зрошувальних систем. 

- підвищення вартості поливної води з СКК, що відображається на збільшення 
вартості сільгосппродукції; 

- розкрадання і розукомплектування колишніх колгоспів зрошувальної техніки, 
насосно-силового обладнання та розвідних мереж поливного водопостачання, електроліній 
на зрошувальних системах. Моральний і фізичний знос поливної техніки. 

Реальної масштабної альтернативи водозабору для господарсько-питних потреб з 
підземних джерел у рівнинному Кримі на сьогодні не існує. Безумовно, при наявності 
поблизу розподільних каналів Північнокримського Каналу (ПКК), варто розглядати технічну 
можливість й економічну доцільність використання цих вод для поливу. Також для поливу 
доцільно використовувати ґрунтові води із шахтних колодязів, особливо в районах, 
підтоплених внаслідок витоків із ПКК. Використання для поливу води з інших (не підземних 
джерел), сприяє збереженню запасів підземних вод, тобто має важливе екологічне значення. 

У випадку неможливості забезпечення населення водою питної якості, іноді 
розглядають доцільність децентралізованого (у технічному змісті) водопостачання, 
наприклад, шляхом завезення питної води. Цей шлях, навіть якщо він й є більше дешевим, 
погіршує умови життя і є кроком назад у порівнянні з нинішньою ситуацією. 

Рекомендаціями для покращення технічного стану та ефективної експлуатації систем 
водопостачання можуть бути наступні: 

• Проводити регулярний контроль стану водозабірних свердловин і споруджень; 
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• Проводити моніторинг стану й продуктивності діючих свердловин. План буріння 
нових свердловин розглядати разом із планом реабілітації свердловин, що вже діють; 

• Розрахунок необхідної нормативної продуктивності сільської системи 
водопостачання проводити з урахуванням можливості використання для поливу вод 
місцевих джерел; 

• Вибрати й погодити з місцевими органами пожежної охорони спосіб 
пожежогасіння, виконувати протипожежні вимоги; 

• З метою достовірного обліку водоспоживання, здійснювати регулярну перевірку 
водомірів у споживачів; 

• З метою оптимізації споживання електроенергії, регулярно вести журнал 
експлуатації свердловини; 

• Контролювати бактеріологічний склад води згідно з вимогами діючого 
законодавства; 

• Якщо якість води не відповідає нормам, то виконувати знезаражування води 
перед подачею споживачам. Спосіб знезаражування вибирати виходячи з місцевих умов, з 
огляду на стан розподільної мережі. Якщо мережа герметична, немає небезпеки вторинного 
забруднення води в мережі, доцільно застосовувати знезаражування за допомогою 
бактерицидних ламп. В іншому випадку більш надійні результати дає знезаражування 
хлоруванням розчином гіпохлорита натрію. У випадку хлорування потрібно здійснювати 
щогодинний контроль концентрації хлору. 

• При виборі суб’єкта господарювання, який буде експлуатувати і обслуговувати 
системи водопостачання, перевагу надавати технічно обізнаним у цих питаннях працівникам, 
а при відсутності необхідних знань наполягати на їх здобутті. 

Підхід впровадження крапельного зрошення поливної землі дозволить істотно 
збільшити врожайність від 30 до 60% і в 3-5 разів знизити витрати на поливну воду залежно 
від сільськогосподарської культури. Цей метод широко застосовується в регіонах світу, де 
постійно відчувається нестача води.  

У п’ятому розділі наводиться перелік та аналізуються можливі джерела фінансування 
підприємств для покращення водопостачання та зрошення. 

Оцінка сучасних механізмів фінансування для інвестування в інфраструктуру 
водопостачання сіл показала, що реально кошти можуть бути притягнуті з таких джерел: 

• власних коштів жителів сіл; 

• сільського бюджету; бюджету АР Крим; Державного бюджету України; 

• запозичень у вигляді кредитів;  

Найближчим часом варто очікувати виділення коштів з Державного бюджету України 
на реалізацію Загальнодержавної програми реформування ЖКГ і Загальнодержавної 
програми «Питна вода України».  

Підприємства, які експлуатують системи водопостачання й водовідведення можуть 
брати кредити як у місцевих так і міжнародних банках за умови, що: 

• вони кредитоспроможні (не збиткові, мають регулярні надходження для 
погашення поточних зобов'язань, сума оборотних коштів покриває поточні зобов'язання, 
включаючи зобов'язання по кредиту); 

• є надійне забезпечення для виконання зобов'язань у вигляді застави (нерухомість, 
за винятком об'єктів інфраструктури, які не підлягають приватизації; рухоме майно; позовна 
вимога на одержання коштів по договорах позичальників зі споживачами); гарантій 
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міжнародних фінансових установ; гарантій Ради міністрів АР Крим і міські ради по 
кредитах, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах спільного 
фінансування з міжнародними фінансовими організаціями. 

Вирішення проблеми відсутності коштів для первісного внеску на реконструкцію й 
відновлення систем водопостачання в селах, залежить від створення умов при яких ці 
сільські населені пункти можуть одержати доступ як до дотацій, грантів, а також кредитним 
ресурсам або стати привабливими для приватних інвесторів. 

Це можливо при реалізації заходів щодо таких напрямків: 
1) Визначення стійкої організаційно-правової форми господарюючого суб'єкта, 

2) Створення умов для визначення надійного забезпечення виконання зобов'язань по 
запозиченнях 

3) Створення умов для партнерства суб'єктів ринка послуг ВК із потенційними 
інвесторами (у т.ч. міжнародними). 

4) Удосконалення існуючого Порядку формування тарифів. 

5) Організація процесу щорічного капітального планування підприємствами 
сільського водопостачання для залучення фінансування з бюджету АР Крим і Державного 
бюджету України. 

При цьому, для того, щоб підприємство, створене на базі організації співтовариства, 
змогло бути інтегроване в інституціональну модель розвитку сектора сільського 
водопостачання в цілому, воно повинне мати характеристики кредитоспроможного 
позичальника, а саме: 

• підприємство повинне мати статус юридичної особи - інакше ризики ПП занадто 
великі й не виправдані; 

• підприємство повинне бути підконтрольне й підзвітне органу самоорганізації 
населення - організації співтовариств - для забезпечення стабільності його фінансування 
(гарантування 100% збору платежів і встановлення беззбиткових тарифів, прозорості 
процедур встановлення тарифів). 

Оскільки зараз активно почалася реалізація загальнодержавної програми 
реформування й розвитку житлово-комунального господарства, а також у стадії виконання 
загальнодержавна програма «Питна вода України», «Вода Криму», рекомендовано 
організувати роботу по підготовці інвестиційних проектів у селах Криму для можливого 
їхнього включення в заявки на одержання бюджетного фінансування.  

Для цього рекомендовано: 
• Підготувати перелік документів, необхідних для підготовки сільськими й 

селищними радами обґрунтованих пропозицій на фінансування інвестиційних проектів з 
бюджету АР Крим і державного бюджету України.  

• Райдержадміністраціям щорічно проводити робочі наради/навчання для сільських 
і селищних рад (включаючи підприємства співтовариств) для роз'яснення вимог по 
підготовці обґрунтувань інвестиційних проектів й узгодження обґрунтувань із 
райдержадміністраціями; 

• Рекомендувати районним, міським, сільським, селищним радам в Автономній 
Республіці Крим при затвердженні відповідних місцевих бюджетів на рік передбачати 
асигнування на фінансування програм реформування ЖКГ на умовах спільного 
фінансування з державним бюджетом України; 

• Райдержадміністраціям при сприянні МЖКГ Криму регулярно проводити 
навчання для підприємств співтовариств по підготовці планів капітальних вкладень, які 
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можуть бути основою для залучення бюджетного фінансування, наприклад на реалізацію 
найбільш дорогих і малоокупних проектів (при відсутності можливості залучення кредитних 
ресурсів) або навпаки, на реалізацію малозатратних і швидкоокупних проектів, з метою 
одержання результатів у вигляді підвищення ефективності.  
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РОЗДІЛ 1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
СІЛЬСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КРИМУ 

1.1. Існуюча інституціональна структура в секторі водопостачання 
Криму 

У сфері водопостачання АР Крим функціонують суб'єкти господарювання різних 
організаційно-правових форм і форм власності. Ці суб'єкти господарювання можна умовно 
розділити на 3 основні групи: 

1. Державні підприємства, що діють на основі республіканської власності АРК. 
Вони надають послуги переважно в містах. 

2. Комунальні підприємства, що діють на основі комунальної власності 
територіальних громад (Комунальні господарства). Надають послуги в основному в селищах 
і більшій частині сіл. 

3. Інші підприємства різних організаційно-правових форм власності. До них 
відносяться приватні підприємства, що діють на основі приватної власності фізичних та/або 
юридичних осіб, змішаної форм власності, наприклад комунальної й приватної, а також 
фізичні особи - підприємці. Надають послуги переважно в селах. 

Розглянемо їх більш детально, дамо характеристику їхній організаційно-правовій 
формі й правовим підставам для використання об'єктів водопостачання.  

Державні підприємства. В Автономній Республіці Крим надають послуги 
споживачам 12 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства республіканського 
підпорядкування в містах Алушта, Бахчисарай, Білогірськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, 
Красноперекопськ, Саки, Сімферополь, Судак, Феодосія, Ялта. Це великі підприємства, які 
самостійно здійснюють водозабір (як з водоймищ, так і зі свердловин), мають у своєму 
розпорядженні очисні спорудження й у цілому відіграють важливу роль у централізованому 
водопостачанні Криму. У ряді випадків вони поставляють воду не напряму кінцевим 
споживачам, а місцевим суб'єктам господарювання в сфері централізованого водопостачання 
для наступного розподілу споживачам. Кількість сільських населених пунктів, що 
обслуговуються ними, порівняно невелика, тому що ці підприємства обслуговують 
споживачів переважно в тих селах, які перебувають у безпосередній близькості від міст, що 
обслуговуються такими підприємствами. 

Основні виробничо-технологічні фонди 
№ 
з/п 

Найменування Кількість Потужність споруд 

1 Водозабірні споруди   
 - свердловини (од.) 214 324,2 тис. м3 (дебет) 
 - водоймища (од.) 6 140,8 млн. м3 
2 Мережі водопостачання (км) 4479,2 - 
3 Мережі водовідведення (км) 1829,1 - 
4 Водопровідно-насосні станції (од.) 117 1165,9 тис. м3/добу 
5 Каналізаційні насосні станції (од) 84 796,0 тис. м3/добу 
6 Водопровідно-очисні споруди (од) 8 781,0 тис. м3/добу 
7 Каналізаційно-очисні споруди (од) 20 616,9 тис. м3/добу 
8 Кількість працюючих (чол.) 4760 - 

 
Водопровідно-каналізаційні мережі й устаткування, експлуатовані даними 

підприємствами, переважно перебувають у республіканській власності АРК і закріплені за 
ними на праві господарського ведення.  На такі підприємства, як правило, місцеві 
територіальні громади не мають майже ніякого впливу, тому що не є власниками 
використовуваного підприємствами майна. 
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У невеликих містах та більшій частині сіл Криму послуги по централізованому 
водопостачанню надають комунальні підприємства, створені й діючі на основі власності 
відповідних територіальних громад. Зазначені підприємства мають статус самостійних 
юридичних осіб й – відповідно до їх установчих і реєстраційних документів – організаційно-
правову форму комунальних підприємств.  

Більшість комунальних підприємств, що здійснюють централізоване водопостачання 
в сільській місцевості, входить у сферу керування відповідної сільської/селищної ради, 
якими підприємство й було засновано.  

Інженерні мережі (трубопроводи й інші елементи, що відносяться до мереж) та інші 
основні фонди (будови, техніка), експлуатовані зазначеними підприємствами, відносяться до 
комунальної власності відповідних територіальних громад (або загальної власності 
територіальних громад). У більшості випадків ці мережі та інші основні фонди закріплені за 
підприємствами на праві господарського ведення, хоча є чимало підприємств, наділених 
ними також на праві оперативного керування. Деяким підприємствам мережі й основні 
фонди були передані сільрадами в оренду. Крім того, поширена практика, коли між 
комунальним підприємством і відповідною місцевою радою укладаються договори на 
обслуговування мереж; а також, так звані, договори на керування; договори про спільну 
діяльність і ін. 

Комунальні підприємства крім водопостачання, також можуть надавати й інші 
житлово-комунальні послуги - наприклад, вивіз побутових відходів, хоча є й такі, які 
спеціалізуються винятково на водопостачанні та/або водовідведенні. 

В основному, комунальні підприємства обслуговують одну територіальну громаду, 
але є й ті, що надають послуги в декількох населених пунктах (найчастіше - селище й 
прилягаючі села). Серед них є як підприємства, що мають у своєму розпорядженні 
свердловини, так і підприємства, що одержують воду з водопроводів інших підприємств 
(приміром, уже згаданих республіканських) на підставі відповідних договорів. Частина 
розглянутих підприємств є платниками податку на прибуток і податок на додану вартість на 
загальних підставах, частина - платниками єдиного податку (по ставці 10%, тобто без сплати 
ПДВ). 

Господарчі товариства й приватні підприємства, що діють на основі різних форм 
власності (частіше – приватної), охоплюють своїми послугами порівняно небагато сільських 
населених пунктів Криму і, як правило, обмежуються наданням послуг в одному або 
декількох селах однієї сільської територіальної громади. Найчастіше зазначені підприємства 
використовують мережі та інші основні фонди комунальної власності на підставі договорів 
оренди (хоча є й договори концесії, обслуговування). При цьому дані підприємства не 
обмежуються однією лише послугою по централізованому водопостачанню, а надають 
жителям й інші житлово-комунальні послуги. 

Але є й виключення - наприклад, у Сакському районі створене підприємство 
районного рівня  - ТОВ «Сакська водна компанія», що надає послуги по водопостачанню й 
водовідведенню в 19 з 24 сільських рад та обслуговує більше 20 тис. абонентів в 63 
населених пунктах (499 тис. чоловік або 65 % населення району). В оренді й концесії ТОВ 
«Сакська водна компанія» перебуває 597,3 км мереж водопостачання, 132 артезіанських 
свердловин, 52 вежі Рожновського, 29,6 км мереж водовідведення й 2 очисних споруди. У 
концесію ТОВ "Сакська водна компанія" передані системи водопостачання 17 
територіальних громад. В оренді ТОВ "Сакська водна компанія" перебувають системи 
водопостачання 3-х територіальних громад. 

Фізичні особи – підприємці надають послуги по водопостачанню переважно в селах, 
найчастіше – в одному або декількох селах, об'єднаних в одну сільську територіальну 
громаду. Деякі - обмежуються лише частиною населеного пункту (приміром, підприємець 
Рамазанов надає послугу з водопостачання в половині с. Вересаєво, іншу частину обслуговує 
приватне підприємство ТОВ «Сакська водна компанія»). Підприємці, в основному, надають 
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послуги з водопостачання, без водовідведення, але є й такі, що надають послуги з 
водоочистки (наприклад підприємець Гашек в с. Штормове) та прибирання побутових 
відходів (підприємець Ткаченко Л.І. в с. Іванівка, с. Низинному та Кримській та 
Фрунзенській територіальній громаді). 

Мережі й устаткування, що находяться у комунальній власності відповідних 
територіальних громад, фізичні особи-підприємці використовують на підставі договорів 
концесії, оренди, а в деяких випадках - без оформлення договорів, на підставі рішень сільрад. 

В експлуатації фізичних осіб-підприємців перебувають, крім водогінних мереж, 
свердловини, інші отримують воду від інших суб'єктів господарювання. 

Серед підприємців є ті, що обрали спрощену систему оподатковування (єдиний 
податок), так і ті, хто перебуває на загальній системі. 

З 2007 року в Україні діє Швейцарсько-український проект «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO. В рамках цього проекту в ряді сіл АР Крим було 
впроваджено модель підприємства з надання населенню послуг з централізованого 
водопостачання. Експлуатацію системи й надання послуг з водопостачання здійснює 
приватний підприємець. Коштами громади і внесків різних організацій було 
реконструйовано наявні системи водопостачання. Описана вище модель вже дозволила 
досить оперативно вирішити найбільш критичні для сільських співтовариств проблеми й 
продемонструвала свою ефективність. 

Характеристика водопровідно-каналізаційного та зрошувального господарства 
досліджуваних районів. 

Сакський район. 

 
Система водопостачання району представлена 800 км мереж, 216 артезіанськими 

свердловинами, 93 вежами Рожновського. 
У систему водовідведення району входить 115,6 км мереж і 22 каналізаційних 

очисних споруд, з них 3 КОС перебувають у приватній власності, 11 комунальної та 8 у 
власності сільськогосподарських та інших підприємств.  
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В аварійному стані знаходиться 53 % водопровідних мереж району, тоді як в 
середньому по республіці 40 %, а в Україні - 33 % і близько 85 % мереж водовідведення (в 
середньому по АРК - 44 %, по Україні - 29 %). 

Питне водопостачання сіл Сакського району здійснюється виключно з підземних 
джерел - артезіанських свердловин, загальна кількість яких 216 одиниць. Однак вони 
розташовані не рівномірно, що відіграє істотну роль у забезпеченні подачі води населенню. 
Централізованим питним водопостачанням охоплено 74 населених пункти району або 94 %. 
Зношеність основних фондів становить від 50% до 80 %. Кількість аварій і пошкоджень в 
2011 році значно зменшилася, порівняно з попереднім періодом. Із загальної кількості аварій 
на водопровідно-каналізаційних мережах близько 60% сталися через зношеність мереж, тому 
подальше збільшення зносу мереж і споруд призведе до різкого зростання кількості аварій, 
збиток від яких може значно перевищити витрати на їх запобігання.  

На сьогоднішній день в Сакському районі функціонує 11 житлово-комунальних 
підприємств, що надають комунальні послуги, з них 6 підприємств і 2 приватних підприємця 
надають послуги з водопостачання та водовідведення, з них 1 підприємство державної 
форми власності (УОППЗ ім. Фрунзе), 1 приватне (ТОВ «Сакська водна компанія») і 6 
підприємств комунальної форми власності. Таким чином, вирішуються питання розвитку 
підприємництва і конкуренції в сфері формування ринку житлово-комунальних послуг.  

За станом на 01.01.2012 р. цілодобове водопостачання 64,1 тис. жителів забезпечено в 
62 населених пунктах району, що становить 85,0 %, 12-18 годин на добу вода подається 9,6 
тис. осіб 7 населених пунктах, що становить 9,7 %, за 8 годин на добу вода подається 3,5 тис. 
жителів 5 населених пунктів, що становить 4,5 %. 

У Сакському районі АР Крим зареєстровано 267 фермерський господарств, 51 
сільськогосподарських підприємств, 8 Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
з них 70% підприємств, які здійснюють полив своїх площ з допомогою застарілих 
дощувальних машин типу ДДА-100, які беруть в оренду у великих фермерів. Або з 
борознами, що супроводжується великою витратою води, що призводить до вторинного 
засолення ґрунтів, а так само до її ущільнення. Відсутня можливість регулювання кількості 
води, яка подається на рослини. Використання води для поливу з Кримського каналу значно 
поліпшило ситуацію в Сакському районі. 

Обслуговування систем зрошення на території району здійснюють Сакське 
управління водного господарства, Сакська водна компанія. 

Управління направляє свою діяльність на експлуатацію державною міжгосподарської 
меліоративної мережі, надає послуги з подачі води водоспоживачам Сакського району і в 
Міжгірне водосховище для водопостачання міст Сімферополь і Севастополь. Управління 
здійснює свою діяльність на території Сакського, Роздольненського, Первомайського, 
Сімферопольського районів та міста Євпаторія. 

Загальна поливна площа земель району 46986 га, у тому числі мале зрошення - 404 га 
(полив із свердловин).  

Вода для поля зрошення подається по трьом каналам: 
- Сакський канал, протяжністю 58,5 км, максимальна пропускна здатність 53 мЗ/с, 

підвішена площа - 22401 га.; 
- канал Рч-2, протяжністю 60,6 км, максимальна пропускна здатність 19 мЗ/с, 

підвішена площа - 20809 га; 
- канал ЧВК, протяжністю 8,25 км, пропускною здатністю 13 мЗ/с, підвішена площа - 

3372 га. 
Крім відкритих міжгосподарських каналів є 138,9 км закритих міжгосподарських 

трубопроводів, з них діаметром понад 800 мм - 86,3 км.  
На системі знаходиться 114 точок водовиділу, з них 105 обладнані гідропостами (8 

точок водовиділу обладнані витратомірами з програмним забезпеченням (5 шт. - "УВР-011" і 
3 шт. - "УРЖ2КМ"), 47 самопливних водовиділів - лічильниками обліку води). 
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Кількість державних насосних станцій - 43, у тому числі 4 перекачувальних. Кількість 
насосно-силових агрегатів - 189, сумарна встановлена потужність - 53,6 тис. кВт, загальна 
продуктивність 45,1 мЗ/с. 

Протяжність внутрішньогосподарської розподільної мережі становить 821,6 км, у 
тому числі 810,9 км - закриті трубопроводи.  

Протяжність колекторно-дренажної мережі району 77,2 км, площа земель з дренажем 
920 га. 

Протяжність експлуатаційних доріг 133 км, лісопосадок 108 км. 
Подача води в Міжгірське водосховище з метою водопостачання м. Сімферополь і 

Севастополь здійснюється по дюкеру, протяжність якого складає 1,8 км. Це сталевий 
трубопровід діаметром 3200 мм з максимальною пропускною здатністю 12,5 м3 в секунду. 

Первомайський район 

 
Водопостачання населення, госпрозрахункових підприємств і бюджетних установ 

району здійснюється з 81 артезіанських свердловин. Всього виконавцями послуг з 
водопостачання експлуатується 595,6 км водопровідних мереж, 66 водонапірних веж, 1 
станція другого підйому - МКП «Кормовський комунальник», 4 водонакопичувальні ємності 
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- по дві в МКП «Кормовський комунальник»(с.Топилівка) і МКП «Правдовський 
комунальник»(с.Сари-Баш). 

На території Первомайського району розташовано Первомайське Управління водного 
господарства.  

Первомайське УВГ обслуговує 34 547 га зрошуваних земель у Первомайському 
районі і 744 га у Красноперекопському районі, а також подає воду Роздольненському МУВГ. 

Питома вага сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які 
використовують меліоративні землі становить -85 %. 

Джерелом зрошення для Первомайського УВГ є Північно-Кримський канал. 
Забір води в зрошувальну систему здійснюється з шести систем: 
- Красноперекопської; 
- Управління Сполучного каналу; 
- Сакської; 
- Джанкойської; 
- Роздольненської; 
- Червоногвардійської.  
Протяжність зрошувальної мережі становить 728,7 км, з них: 111,9 км 

міжгосподарської мережі і 604,3 км внутрішньогосподарської мережі. 
Водоподача споживачам здійснюється за восьми міжгосподарських розподільних 

каналів: ВРВ, Рр-2, Рр-2-2, Рр-3, 2РМ-1, РМ-5-2, Рч-3, Рч-4. 
Для поливу зрошуваних земель господарства-водокористувачі мають в наявності 211 

дощувальних машин, основний тип ДМ: «Кубань», «Фрегат», «Дніпро», Бауер. 
Роздольненький район 
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Роздольненське МУВГ обслуговує 38971 га зрошуваних від Північно-Кримського 

каналу земель у двох районах АР Крим: 
- 34712 га в Роздольненському районі; 
- 4259 га в Чорноморському районі. 
Забір води з Північно-Кримського каналу здійснюється: 
- від Красноперекопського УВГ через підпірне спорудження № 2 РРК на ПК 284 витратою 21 
м3/сек. 
_ від Первомайського УВГ через головну споруду Західно-Чорноморської Гілки витратою 6 
м3/сек. 
- з міжгосподарського каналу РР-3 ВВРРК по 3 водовиділам витратою 0,4 м3/сек. 
- від Сакського УВГ 5 насосними станціями по міжгосподарському каналу РЧ - 2 витратою 
1,2 м /сек.  

Загальна протяжність зрошувальних міжгосподарських каналів складає 125,8 км. 
37-а насосними станціями подається вода на 33,8 тис.га двох районів. Крім того, на 

балансі міжрайонного управління є 3 дренажних насосних станції і 1, яка перекачує воду з 
рисових систем в Каркінітської затоки. 

Зрошення: на 38 971 га передбачено проектом 390 дощувальними машинами. 
Фактична наявність значно менше (проект/факт): 
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ДМ "Фрегат" 261 шт./136 шт., 
ДМ "Дніпро" 48 шт./0, 
ДМ "Кубань" 7 шт./4 шт., 
ДДА-100МА 74 шт./25 шт.  
На балансі Роздольненського МУВГ перебуває 19 одиниць механізмів: 
- екскаватори - 4 од. 
- бульдозери - 4 од. 
- скрепери - 1 од. 
- трактори колісні - 10 од. 
Великими водокористувачами в 2012 р є: 
- ПСП "Чернишевське" - 1419 га; 
- СВК "Каркінітська" - 1420 га; 
- СФГ "Хлібороб" - 2442 га; 
- СТОВ "Святогорівське" - 953 га; 
- ТОВ "Алтей-А" - 1246 га; 
- ТОВ «Сайбин» - 1122 га; 
- ПП ТПК «Інфокар» - 462 га. 

 
У Первомайському і Роздольненському районах АР Крим здійснюють діяльність 259 

сільськогосподарських виробників, з них 53 підприємства, які здійснюють полив своїх площ 
з допомогою застарілих дощувальних машин типу ДДА-100, які беруть в оренду у великих 
фермерів, або з борознами, що супроводжується великою витратою і втратами води, 
призводить до вторинного засолення ґрунтів, ущільнення грунту. Відсутня можливість 
регулювання кількості води, яка подається на рослини. Використання води для поливу з ПКК 
значно поліпшило ситуацію в Криму і зокрема в Первомайському і Роздольненському 
районах. 
  
1.2.  Державні органи влади, причетні до сфери водопостачання 

На роботу суб'єктів господарювання в сфері водопостачання значний вплив роблять 
державні та інші органи, що здійснюють функції державного регулювання, розпорядження 
комунальною власністю й ін. 

Нижче в таблиці наведений перелік найбільш важливих з таких органів і їхні основні 
функції з погляду системи сільського водопостачання в Криму.  

 
Рівень Власність Ліцензування Тарифи 

Місцевий (села) Сільські ради 
Органи, що 
представляють власника 
систем водопостачання, 
які знаходяться у 
власності територіальних 
громад сіл, а також 
відносно підприємств, 
заснованих на такій 
власності 

 
- 

Сільські ради 
Органи, уповноважені 
затверджувати / 
погоджувати 
підприємствам тарифи 
на послуги по 
централізованому 
водопостачанню й 
водовідведенню, які 
надаються на території 
відповідних сіл 

Районний Районні ради 
Орган, який представляє 
власника щодо систем 
водопостачання, що 
знаходяться в загальній 
власності територіальних 

 
- 
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громад району, а також 
щодо підприємств, 
заснованих на такій 
власності 
Районні управління 
водного господарства 
Органи, які 
представляють власника 
щодо систем зрошення  

 
 
 
 

Встановлення тарифів 
на воду для зрошення 

Республіканський Міністерство ЖКГ АРК 
Є представником 
власника (як самих 
підприємств, так і 
закріпленого за ними 
майна) у відношенні 12 
підприємств 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства республіки 
Міністерство аграрної 
політики і 
продовольства 
Регуляторний орган у 
сфері АПК 
Республіканський 
комітет АРК з 
водогосподарського 
будівництва та 
зрошувального 
землеробства 
Є представником 
власника систем 
зрошення, контролюючий 
орган 

Рада Міністрів АРК 
Орган, уповноважений 
видавати ліцензії на 
здійснення господарської 
діяльності з 
централізованого 
водопостачання 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погодження клопотання 
водокористувачів з 
обґрунтуванням потреби 
у воді для отримання 
дозволу на спеціальне 
водокористування 
 

- 

Національний  
- 

Держгеонадра 
Видає спеціальний дозвіл 
на користування надрами 

Національна комісія 
регулювання ринку 
комунальних послуг 
Орган, уповноважений 
затверджувати порядок 
формування тарифів на 
послуги 
централізованого 
водопостачання й 
водовідведення 

Більш детальна характеристика ролі й значення зазначених органів у сфері сільського 
водопостачання дається в наступних розділах цього Звіту. 

 
1.3. Вдосконалення організаційно-правової структури сільського 

водопостачання Криму 
1.3.1. Складові  моделі удосконалення надання послуг з водопостачання 
Самоорганізація громад (соціальна мобілізація) - перший крок на шляху до розвитку 

території та потенціалу людей, що проживають на цій території. Це систематичний підхід, 
який містить у собі основні принципи залучення й участі громадян, прозорість, підзвітність і 
демократичність на рівні громади. 



26 

 

Організація на базі громади (ОБГ) як юридична особа (офіційно зареєстрована) – 
організація, що створюється членами сільської громади на основі спільних інтересів та 
погоджених цілей. На практиці ОБГ може мати різну організаційну-правову форму. В 
Україні громадяни мають право на об’єднання у громадські організації, органи 
самоорганізації населення (наприклад, вуличні комітети), кооперативи та в інші форми 
недержавних некомерційних організацій. 

Роль ОБГ полягає в мобілізації фінансових і трудових ресурсів місцевих жителів для 
створення (реконструкції) системи водопостачання й подальшій її експлуатації, спільному 
вирішенні інших проблем місцевого розвитку. ОБГ представляє інтереси жителів у 
відносинах з органами місцевого самоврядування й інших організацій, а також здійснює 
взаємодію із підприємствами, що надають послуги з водопостачання, стежачи, з одного боку, 
за якісним наданням їм послуг, а з іншого боку - за своєчасною й повною оплатою цих 
послуг жителями. 

Для реалізації будівництва систем водопостачання на базі громади важливо створити 
організацію співтовариства з широкою участю користувачів, що живуть в районі охопленому 
проектом. 

Перед формуванням ОБГ жителі активно обговорюють загальні проблеми і принципи 
організації для того, щоб кожна людина могла зрозуміти, чому вона необхідна і що є метою 
організації на базі громади. В організації повинні бути задіяними мінімум 80% 
домогосподарств. Жителі розробляють проект статуту і обговорюють його на зборах. Всі 
рішення, в т.ч. і по статуту, повинні ухвалюватися на основі загальної згоди за участю членів 
співтовариства. 

Після досягнення консенсусу вони ухвалюють рішення утворити організацію шляхом: 
- розробки мінімальних норма управління, включаючи бачення/задачу ОБГ, створення 

Фонду Розвитку Співтовариства, підготовки статутних вимог і т.д. 
- вибору зі свого середовища 3-9 дійсних активістів – голова, секретар, бухгалтер і 

члени колективу з кожної вулиці. Ці активісти формують активну команду (виконавчий 
орган) ОБГ.  

Виконавчий орган перевіряє, чи задовольняються наступні критерії: 
- повнота участі – участь в організації не менше 80% домогосподарств без 

виключення домогосподарств з низьким рівнем доходу, також охочих брати участь; 
- гендерний баланс – не менше 50% членів виконавчого органу — жінки; 
- рішення прийнято на основі консенсусу: рішення про утворення організації 

співтовариства і вибір виконавчого органу має базуватись на консенсусі; 
- підзвітність: члени ОБГ мають бажання і усвідомлюють необхідність звітувати за всі 

рішення, які вони приймають; 
- прихильність: члени виконавчого органу мають здібності, достатні, щоб нести 

делеговані їм обов’язки; мають бажання бути підзвітними перед членами ОБГ і 
зобов’язуються залишитися в співтоваристві на декілька років. Якщо всі вищезгадані 
критерії дотримані, вибирається назва і формується ОБГ належним чином шляхом 
публічного оголошення цього. 

Іншою складовою моделі є Підприємство на базі громади (ПБГ) – юридична особа чи 
фізична особа-підприємець, яка і буде фактично надавати послуги з централізованого 
водопостачання. 

Вихідні принципи вдосконалювання: 
1) "Організація на базі громади" повинна виражати інтереси членів громади й 

(бажано) містити в собі самих членів громади як членів організації. 
2) "Підприємство на базі громади" повинне бути суб'єктом господарської діяльності, 

що перебуває під контролем співтовариства-громади і надавати її членам послуги з 
водопостачання. 



27 

 

3) Об'єкти водопостачання повинні перебувати в комунальній власності (інтереси 
власника виражає сільрада). 

1.3.2. Допустимі організаційно-правові форми "ОБГ" й "ПБГ" відповідно до 
чинного законодавства 

Для ОБГ, виходячи з її членської сутності, можливі такі варіанти організаційно-
правових форм (ОПФ):  

• орган самоорганізації населення 

• громадська організація 

• споживчий кооператив. 

Для ПБГ в запропонованій моделі можливі такі варіанти організаційно-правових 
форм:  

• споживчий кооператив 

• унітарне підприємство громадської організації/кооперативу  

• приватне підприємство 

• приватний підприємець. 

У відповідності до Господарського кодексу України приватне підприємство може 
створюватися: 

• або однією фізичною особою, 

• або декількома фізичними особами, 

• або однією юридичною особою. 

Якщо приватне підприємство створене декількома особами, то воно по суті своїй вже 
є господарчим товариством, і до нього можуть бути застосовані в порядку аналогії 
положення законодавства, що ставляться до господарчих товариств. Тому приватне 
підприємство, засноване декількома фізичними особами, тут не розглядається по тій 
причині, що при цій організаційно-правовій формі кількість голосів, що належать одному 
учасникові, залежить від розміру його майнового внеску, тобто порушується важливий у 
нашому випадку принцип рівності учасників. 

Приватне підприємство, засноване однією юридичною особою, у рамках нашої моделі 
розглядати також недоцільно. Органи самоорганізації населення, відповідно до 
законодавства, не можуть самостійно створювати підприємства, так як самі наділяються 
лише правом оперативного керування комунальним майном. У випадку, якщо приватне 
підприємство створюється органом місцевого самоврядування, то воно майже нічим, крім 
найменування, не відрізняється від комунального унітарного підприємства, що розглядається 
нижче. Якщо ж приватне підприємство створюється громадською організацією, то, знов-
таки, нічим, крім найменування, не відрізняється від унітарного підприємства громадської 
організації, що також розглядається нижче. 

Тому ми пропонуємо розглянути тільки приватне підприємство, засноване однією 
фізичною особою. У такому змісті воно мало чим відрізняється від приватного підприємця 
(лише наявністю статусу юридичної особи), а тому нижче розглядається разом з таким. 

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм для ОБГ та ПБГ 
відповідно до діючого законодавства наведена в Додатку 1. 

Якщо говорити про сільськогосподарських виробників, то оптимальною 
організаційно-правовою формою для вирішення питань зрошення є кооператив. Роль 
кооперативу полягає в мобілізації фінансових і трудових ресурсів місцевих 
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сільськогосподарських виробників для створення (реконструкції) систем зрошення, 
подальшій їх експлуатації, спільному вирішенні інших проблем. 

1.3.3. Варіанти моделі виходячи із припустимих організаційно-правових 
форм 

Розглянемо різні варіанти поєднання ОБГ і ПБГ: 
 

Організаційно-
правові 
форми: 

Орган самооргані-
зації населення 

Громадська 
організація 

Споживчий 
кооператив 

Унітарне 
підприємство 
громадської 
організації  

Приватне 
підприємство/ 
Приватний 
підприємець 

ОБГ Так Так Так Ні Ні 

ПБГ Ні Ні Так Так Так 

Виходячи з наведеної таблиці законодавчо можливо створити і запропонувати 
наступні варіанти моделі: 

Варіант І: Споживчий кооператив, який поєднує в собі ОБГ і ПБГ і є однією 
юридичною особою. Споживчий кооператив може мати податковий статус неприбуткової 
організації або не мати такого статусу. 

Варіант ІІ: ОБГ може бути створене у формі Органу самоорганізації населення або 
Громадської організації, а ПБГ – це приватне підприємство чи приватний підприємець, 
створені однією фізичною особою. 

Варіант ІІІ: ОБГ створюється у формі Громадської організації, а ПБГ – Унітарне 
підприємство громадської організації. 

Для сільськогосподарських виробників: 
Варіант IV: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 

1.3.4. Характеристика варіантів моделі 

Варіант I. Споживчий кооператив: 
Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян для спільного 

ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального 
стану. Діяльність споживчої кооперації будується  на принципах добровільності членства, 
демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного 
господарського функціонування на основі ринкових відносин. Членами споживчого 
кооперативу можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. 

Створення та діяльність кооперативу регулюється Законом України «Про 
кооперацію», «Про споживчу кооперацію». 

Основним документом, що регулює  діяльність споживчого товариства, є статут.  У 
ньому визначаються порядок вступу до товариства і виходу з нього, права та обов'язки 
членів товариства, його  органи  управління,  контролю та їх  компетенція, порядок 
утворення  майна товариства і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації 
товариства та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України. 

Вищим органом управління споживчого товариства є загальні збори його членів, які 
приймають статут, визначають розміри вступного і обов'язкового пайового  внеску, 
обирають керівні та контрольні органи товариства, а  також вирішують інші питання, 
пов'язані з його діяльністю. 

Кожний член користується на загальних зборах споживчого товариства правом 
одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може 
бути передано іншим особам. 

У даному варіанті Орган самоорганізації населення і Підприємство на базі громади 
(співтовариства) співпадають і члени сільської громади створюють споживчий кооператив, 
членами якого й стають. Кооператив може мати податковий статус неприбуткової організації 
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чи не мати такого статусу. Системи водопостачання сільська рада передає в користування 
кооперативу на підставі договору оренди чи концесії з відповідною платою. А сам 
кооператив надає послуги з водопостачання своїм членам. Робітниками кооперативу можуть 
бути як самі його члени, так і наймані працівники. 

Для здійснення діяльності кооператив одержує всі необхідні дозволи і ліцензії, 
укладає від свого імені договори з різними організаціями (на енергопостачання, 
водопостачання, технічне обслуговування та ремонт і ін.). 

Для фінансування діяльності кооперативу його члени вносять передбачені уставом і 
рішенням загальних зборів внески, які використовують для реконструкції та ремонту систем 
водопостачання, заробітної плати працівникам та інші потреби. 

Розмір тарифів на воду визначається самими членами кооперативу виходячи з затрат 
у порядку, зазначеному в уставі і рішенні загальних зборів. 

Якщо кооператив має статус неприбуткової організації, то така плата вноситься не як 
плата за послугу з водопостачання, а як певний внесок; при цьому укладання договору між 
членами й кооперативом на надання послуг з водопостачання не потрібно, а регулюється 
умовами уставу. Якщо ж кооператив не одержить статусу неприбуткової організації, то такі 
договори повинні укладатися; тариф формується кооперативом (самими членами 
кооперативу на загальних зборах), подається на затвердження виконкому сільської ради, 
яким і затверджується. 

Схема взаємин між елементами моделі наведена в Додатку 2 (Схема 1). 
Головною перевагою запропонованого варіанта створення споживчого кооперативу є 

об'єднання в одній організації - споживчому кооперативі -  ОБГ і ПБГ. При цьому споживчий 
кооператив може надалі використатися й для вирішення інших завдань, що стоять перед 
співтовариством. Система внесків членів кооперативу дозволяє легально формувати 
матеріальну базу його діяльності - як у сфері водопостачання, так й в інших сферах.  

Недоліком запропонованого варіанта є нерозв'язаність на законодавчому рівні питань 
установлення тарифів для таких господарюючих суб'єктів, а також недостатньо сприятливий 
(у порівнянні із громадськими організаціями) режим оподатковування у випадку, якщо 
кооператив одержує податковий статус неприбуткової організації. 

Для ефективного функціонування моделі по запропонованому варіанту необхідні такі 
законодавчі зміни: 

1) Необхідно в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" внести 
доповнення, які б прямо поширили режим оподатковування, передбачений для об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, також на 
споживчі кооперативи, створені в сільських населених пунктах; 

2) Вимагає законодавчого врегулювання питання встановлення тарифів споживчим 
кооперативам, тому що на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування законодавчо 
наділені правом установлювати тариф на послугу з водопостачання тільки лише для 
підприємств комунальної форми власності (усім іншим – можуть лише погоджувати) як 
варіант, у законодавство можна передбачити скасування регулювання тарифів у випадку 
обслуговування системи споживчим кооперативом для забезпечення потреб членів і не 
членів цього кооперативу на відповідній території. 

Варіант ІI. Орган самоорганізації населення/громадська організація + приватне 
підприємство /приватний підприємець 

Зацікавлені у водопостачанні члени територіальної громади (співтовариства) 
створюють ОБГ у формі: 

1) або органа самоорганізації населення (у такому випадку – для цілей моделі -  
необхідно на загальних зборах мешканців вулиці/кварталу обрати членами такого органа всіх 
мешканців (або по представнику від двору), 

2) або громадської організації (у такому випадку самі жителі просто вступають у неї 
як члени). 
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І орган самоорганізації населення, і громадська організація можуть створюватися як зі 
статусом юридичної особи, так і без нього, так як з законодавчої точки зору вони не можуть 
ні створювати ні приймати участь у керуванні приватним підприємством.  

Як Підприємство на базі громади виступає один зі членів Організації співтовариств, 
спеціально обраний нею для цієї мети і згідно законодавства створює приватне підприємство 
чи реєструється як фізична особа-підприємець. 

Порядок створення і діяльності приватного підприємства окремим законом не 
врегульований, тому доводиться користуватися загальними нормами ЦК та ГК України. 
Позитивним є те, що Законодавство не містить будь - яких обмежень щодо розміру 
статутного фонду приватного підприємства. Під час формування статутного фонду 
приватного підприємства слід виходити лише з принципу "достатності для здійснення 
господарської діяльності". 

Схема взаємин між елементами моделі наведена в Додатку 2 (Схема 2). 
Отже, схема функціонування моделі в цілому виглядає так: 
Силами місцевих жителів - членів ОБГ - відновлюється існуюча (або створюється 

нова) система водопостачання в певному сільському населеному пункті (або в його частині, 
по окремих вулицях). До відновлення/створення системи залучаються кошти самих жителів, 
місцевого бюджету. Відновлена/створена система водопостачання приймається у власність 
відповідної територіальної громади (на баланс сільради). 

ОБГ вибирає одного зі своїх членів (а іноді й не-члена ОС) і доручає йому 
експлуатацію системи й надання послуг з водопостачання членам ОБГ. Відповідно до 
концепції моделі така особа створює приватне підприємство чи реєструється як фізична 
особа-підприємець, приймає від органів місцевого самоврядування (на підставі договору 
оренди, концесії або іншій підставі) системи водопостачання, одержує необхідні ліцензії, 
укладає всі необхідні договори з постачальниками води (якщо немає власних свердловин або 
їх недостатньо), електроенергії, з лабораторіями СЕС, а також зі споживачами.  

Встановлення тарифів на послуги водопостачання фактично здійснює ОБГ. Органи 
місцевого самоврядування лише формально їх затверджують - у розмірі, уже погодженому 
ОБГ і ПБГ. Тарифи ОС приймають у такому розмірі, щоб покрити необхідні витрати, 
пов'язані із придбанням електроенергії, води й ін., і забезпечити обговорену заробітну плату 
працівникам підприємства чи приватного підприємця. 

У даній моделі розглядається створення ПБГ у вигляді фізичної особи підприємця. Ця 
форма є найпростішою з погляду процедури реєстрації  і подальшої діяльності (ведення 
бухгалтерського обліку, звітності і ін..), але вона має і ряд недоліків: 

1) з формально-юридичної точки зору, "бізнес" приватного підприємця нерозривно 
пов'язаний з ним особисто, і громада у цьому змісті з ним нічого спільного не має, так само 
як і не має можливості самому підприємцю передати свої права й обов'язки, пов'язані з 
підприємницькою діяльністю, якій-небудь іншій особі; 

2) якщо з якихось причин приватний підприємець вибуває з моделі, то практично 
вся система її зовнішніх відносин підлягає поновленню вже новим приватним підприємцем, 
що прийшов на зміну вибувшому; 

3) по зобов'язаннях, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, 
приватний підприємець несе відповідальність всім своїм майном, що зв'язано для нього з 
підвищеними ризиками й робить його уразливим у випадку неплатежів з боку споживачів;  

4) законодавство прямо не передбачає права органів місцевого самоврядування 
встановлювати, погоджувати тарифи на послугу з водопостачання, надану приватним 
підприємцем – фізичною особою, що юридично не є «підприємством», тому що для цієї 
організаційно - правової форми господарювання  вимагається статус юридичної особи; 

5) через порівняно невеликі обсяги надаваних послуг приватний підприємець не має 
змоги "заощаджувати на масштабі" при виконанні функцій і завдань, затратність яких не 
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залежить від кількості абонентів, яких він обслуговує, відсутній спеціалізований штат для 
виконання окремих робіт, немає резерву техніки й устаткування. 

Тому кращою, на наш погляд, для даної моделі буде форма приватного підприємства 
зі створенням юридичної особи.  

Варіант ІІІ. Громадська організація + унітарне підприємство громадської організації 
У даному варіанті Організація на базі громади і Підприємство на базі громади існують 

як дві роздільні організації: ОБГ - як громадська організація, а ПБГ - як унітарне 
підприємство громадської організації. 

Загальні положення ст. 24 Закону України "Про об'єднання громадян" дозволяють 
зареєстрованим об'єднанням громадян з метою виконання статутних завдань і цілей 
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, а також засновувати 
підприємства. Положення ч. З ст. 112 ГК України передбачають, що засновником 
підприємства об'єднання громадян є відповідне об'єднання громадян, що має статус 
юридичної особи, а також об'єднання (спілка) громадських організацій у разі, якщо його 
статутом передбачено право заснування підприємств. Підприємство об'єднання громадян є 
унітарним підприємством. Це означає, що за змістом ч. 4 ст. 63 ГК України воно створюється 
одним засновником - об'єднанням громадян, який виділяє необхідне для його діяльності 
майно. Наявність інших співзасновників у підприємства об'єднання громадян - громадян, 
юридичних осіб-суб'єктів господарської діяльності або інших об'єднань громадян тощо 
виключається. 

Засноване підприємство об'єднання громадян має статус юридичної особи і здійснює 
свою діяльність на праві оперативного управління або господарського відання відповідно до 
цілей і завдань, передбачених його установчими документами. За загальними положеннями 
ст. 96 ЦК України відповідні підприємства самостійно відповідають за своїми 
зобов'язаннями усім належним їй майном. При цьому об'єднання громадян не відповідає за 
зобов'язаннями створеного підприємства, а підприємство не відповідає за зобов'язаннями 
об'єднання громадян, крім випадків, встановлених установчими документами та законом (ч. 
2 ст. 219 ГК України). 

На схемі 3 у Додатку 2 наведені передбачувані зв'язки при такому варіанті.  
У наведеному варіанті: 
Зацікавлені у водопостачанні члени територіальної громади (співтовариства) 

створюють громадську організацію, членами якої й стають. Члени організації вносять 
передбачені уставом і рішеннями загальних зборів внески, які можуть використатися на 
розвиток систем й інші цілі. 

Громадська організація створює унітарне підприємство, виступаючи його єдиним 
засновником. Громадська організація має можливість офіційно здійснювати керування 
створеним нею підприємством через призначуваного нею директора, а в деяких випадках і 
прямо, приймаючи обов'язкові до виконання підприємством вказівки. Директор і працівники 
підприємства можуть бути набрані із числа членів самої громадської організації або взяті зі 
сторони. 

Сільрада передає підприємству інфраструктуру водопостачання в користування на 
підставі договору оренди або концесії з орендною платою / концесійним платежем. Як 
самостійна юридична особа підприємство одержує необхідні ліцензії, укладає необхідні 
договори (з енергопостачальними організаціями, якщо необхідно - з водопостачальними 
підприємствами й ін.). 

Підприємство надає послуги по водопостачанню членам співтовариства на підставі 
відповідних договорів. Тариф за надані послуги з водопостачання формується 
підприємством і узгоджується виконкомом сільської ради (що відповідає чинному 
законодавству). При цьому на практиці тариф може формуватися й самими членами 
громадської організації (наприклад, устав підприємства або рішення громадської організації 
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можуть передбачати обов'язковість обговорення й затвердження тарифів на загальних зборах 
членів громадської організації).  

Даний варіант є витратним для членів співтовариства, тому що їм необхідно 
створювати дві юридичні особи - громадську організацію й створене нею унітарне 
підприємство. З іншого боку, громадська організація перебуває у вигідному положенні з 
погляду оподатковування (у випадку одержання податкового статусу неприбуткової 
організації), і створене нею підприємство перебуває під повним її контролем. 

Варіант IV. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. 
Порядок створення і діяльності регламентується ЗУ «Про кооперацію» та ЗУ «Про 

сільськогосподарську кооперацію». 
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - юридична особа, утворена 

фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, 
на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної 
діяльності. 

Член кооперативу - фізична або юридична особа, яка сплатила вступний і пайовий 
внески, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується вимог статуту і користується 
правом ухвального голосу в кооперативі. 

Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не 
ставлять за мету отримання прибутку. Метою їхньої діяльності є надання послуг 
сільськогосподарським товаровиробникам, які є членами кооперативу, сприяння їх 
прибутковому господарюванню. Тому законодавчо визначено, що обслуговуючому 
кооперативу можливо надати статус неприбуткової організації. 

Принципи діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: 
- членами кооперативу обов'язково мають бути сільськогосподарські 

товаровиробники і виступають одночасно його клієнтами та власниками; 
- членство в кооперативі є відкритим та добровільним; 
- кооператив надає послуги своїм членам. Операції з іншими клієнтами носять 

виключно додатковий характер і обмежуються; 
- члени кооперативу мають зобов'язання щодо ведення спільної господарської 

діяльності, такі, як зобов'язання реалізувати продукцію або закуповувати матеріально-
технічні засоби через кооператив, зобов'язання використовувати його послуги тощо; 

- члени кооперативу повинні сплачувати пайові внески пропорційно до обсягів 
операцій, що вони провели з кооперативами; 

- результат річної економічної діяльності кооперативу, що не є прибутком, 
розподіляється серед членів переважно у вигляді кооперативних виплат пропорційно до 
участі в господарській діяльності кооперативу. Виплата нарахувань на паї обмежується; 

- кооперативом управляють його члени на демократичних засадах (за принципом: 
"один член кооперативу - один голос"); 

- піклування про освіту членів кооперативу. 
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть на добровільних засадах 

утворювати об'єднання кооперативів, які в свою чергу можуть утворювати об'єднання 
вищого рівня, за галузевими чи територіальними принципами. 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та їх об'єднання мають право 
виступати засновниками різних видів підприємств, фондів установ, мати представників в 
інших регіонах України та за її межами. 

Для створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу необхідно: 
1.Отримати та розповсюдити інформацію членами сільської громади про принципи 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та визначити бажаючих вступити у 
кооператив.  

2. Створити ініціативну групу з формування обслуговуючого кооперативу.  
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3. Підготувати бізнес-план та проектно-кошторисну документацію, розробити Статут 
і правила внутрішньогосподарського діяльності.  

4. Провести установчі збори; затвердити Статут і бізнес-план розвитку кооперативу.  
5. Зареєструвати кооператив.  
6. Сформувати стартовий капітал і майно кооперативу. 
Для фінансування діяльності кооперативу його члени вносять передбачені уставом і 

рішенням загальних зборів внески, які використовують для реконструкції та ремонту систем 
зрошення, заробітної плати працівникам та інші потреби. 

Зареєстрований кооператив може подавати заявки на отримання фінансової допомоги 
у вигляді грантів та субсидій від приватних фондів і держави, а також брати кредити на 
розвиток бізнесу в комерційних банках. 

Схема функціонування моделі наступна: Сільськогосподарські підприємства 
об’єднуються і створюють сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. За договором 
оренди чи концесії беруть у використання системи зрошення. Власними коштами (внески 
членів кооперативу) або залученими з інших джерел ресурсами, ремонтують наявні системи 
зрошення та створюють систему крапельного зрошення, що дозволить істотно збільшити 
врожайність від 30 до 60% і в 3-5 разів знизити витрати на поливну воду. Надалі, силами 
кооперативу чи на основі договорів, буде здійснюватись обслуговування наявних систем 
зрошення. 

Також, у подальшому, можливо буде вирішувати через кооператив і інші проблеми. 
Наведені вище схеми й описи є зразковими, і при практичній реалізації кожного з 

розглянутих варіантів можливі численні варіації. 

1.4. Варіанти вдосконалення інституціональної структури сільського 
водопостачання на районному й республіканському рівнях 

Вище були розглянуті різні варіанти вдосконалювання сільського водопостачання на 
рівні окремих сіл. Однак очевидно, що створювані й працюючі в окремих селах суб'єкти 
господарювання зіштовхнуться із проблемами недостатності фінансових ресурсів, правових 
знань, навичок організаційної роботи й ін. Таким дрібним суб'єктам господарювання важко 
буде самостійно вирішувати зазначені проблеми без підвищення тарифів на послуги, а в той 
же час вони не мають змоги "заощаджувати на масштабі". Виходячи із цього, з метою 
забезпечення доступності послуг з водопостачання й у цілому стабільність системи 
сільського водопостачання в Криму необхідно розглянути можливі варіанти роботи в такій 
системі більших (так би мовити, районного або республіканського рівня) структур. 
Організаційно-правових форм таких структур і варіантів їхньої роботи може бути багато. 
Можливі варіанти, коли такі структури самі надають послуги в селах (прямо укладаючи 
договори зі споживачами), коли вони є членськими організаціями й поєднують дрібних 
суб'єктів господарювання, що надають послуги в селах, коли вони лише співпрацюють із 
такими суб'єктами на підставі різних договорів і т.д. 

Нижче розглядаються основні варіанти створення й роботи таких "районних" й 
"республіканських" структур. Зв'язок зазначених структур із сільськими співтовариствами й 
органами місцевого самоврядування може ґрунтуватися: на різного роду договірних 
відносинах, на корпоративних відносинах засновників (членів, учасників) і створеної ними 
юридичної особи. У ряді випадків корпоративні відносини доповнюються договірними. 

 
1.4.1.Районний рівень. 
Будь-який суб'єкт господарювання, незалежно від організаційно-правової форми й 

форми власності, що володіє достатньою матеріально-технічною базою й фінансовими 
ресурсами, може укласти з органом місцевого самоврядування, у чийому веденні 
перебувають об'єкти водопостачання в тому або іншому селі (селах), договір оренди або 
концесії таких об'єктів. Це значить, що велике підприємство, уклавши подібні договори 
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щодо об'єктів водопостачання в декількох селах, теоретично може стати єдиним 
постачальником послуги водопостачання в цілому районі або його частині. 

У ролі таких підприємств можуть виступати приватні й комунальні підприємства, 
господарчі товариства, "республіканські" підприємства. 

При такому підході підприємство самостійно одержує всі необхідні ліцензії й 
дозволи, прямо укладає договори зі споживачами його послуг і з ресурсозабезпечуючими й 
обслуговуючими підприємствами й організаціями, створює єдиний парк ремонтної й іншої 
техніки. Тарифи на послуги такому підприємству в більшості випадків будуть погоджувати 
окремо кожним з органів місцевого самоврядування, на території яких здійснюється 
діяльність. 

Працюючі у селах приватні підприємці, які надають послуги з водопостачання, 
можуть, при бажанні, або перейти на роботу в підприємство як найманий робітник, або 
зберегти статус фізичних осіб-підприємців і виконувати окремі роботи й функції 
(обслуговування мереж і насосів, збір платежів і т.п.) з доручення підприємства на підставі 
відповідних договорів.   

Для того, щоб врахувати прозорість формування тарифів для споживачів в рамках 
моделі з Організацією співтовариств, договір оренди або концесії повинен обмовляти й деякі 
механізми формування тарифів на послуги водопостачання, а також порядок прийняття 
найбільш важливих рішень щодо об'єктів водопостачання. Зокрема, договір повинен 
передбачати необхідність узгодження таких рішень із Організацією співтовариства як з 
органом самоорганізації населення. Питання про саму передачу відновлених/створених за 
участю Організації співтовариств систем водопостачання в оренду або концесію також 
повинен вирішуватися за узгодженням з нею. 

Великі підприємства, що здійснюють діяльність у сфері централізованого 
водопостачання, не обов'язково повинні "доходити" до кінцевого споживача в кожному 
конкретному селі. У них є можливість, не приймаючи в оренду або концесію об'єкти 
водопостачання в конкретному населеному пункті, співробітничати із уже працюючим там 
суб'єктом господарювання, що надає послуги з водопостачання й експлуатує зазначені 
об'єктів. Зокрема, у ряді випадків такі суб'єкти укладають договори на поставку води у 
більшого підприємства, що потім розподіляють між своїми споживачами. Але крім продажу 
води більше підприємство може запропонувати дрібним сільським суб'єктам водопостачання 
й ряд послуг: послуги ремонтної й будівельної техніки, проведення лабораторних аналізів, 
представництво перед органами, що видають ліцензії й дозволи й т.п. 

При такому підході підприємство виконує роль своєрідного консультаційного, 
координаційного й ресурсного центру для зазначених суб'єктів сільського водопостачання. 
Ступінь впливу його на таких своїх клієнтів визначається характером надаваних їм послуг й 
умовами відповідних договорів, однак у кожному разі юридичних підстав для втручання в 
господарську діяльність цих суб'єктів підприємство не має. Оскільки прямо зі споживачами в 
селах підприємство не працює, то й питання про укладання з ними договорів, а також про 
затвердження тарифів, не постає. 

На рівні ж села схема відносин буде залишатися такою, як описано вище в 
запропонованих моделях. 

Можливі кілька варіантів створення підприємств/інших юридичних осіб, 
організаційно пов'язаних із сільськими співтовариствами й органами місцевого 
самоврядування. У цілому, цей процес значною мірою визначається тим, хто виступає 
засновником (членом, учасником) створюваної юридичної особи: 

1) "підприємство на базі громади". 
2) орган місцевого самоврядування. 
Варіанти об’єднання підприємств/інших юридичних осіб у районні структури та їх 

характеристика наведена в Додатку 3. 
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Для вирішення загальних проблем  - технічного обслуговування, ремонту систем 
водопостачання і інших, а також економії «на масштабі», Підприємства на базі громади, що 
працюють в окремих селах чи частині села можуть об’єднуватись.  

Варто виділити три основних способи заснування працюючими в селах приватними 
підприємцями, комунальними підприємствами, кооперативами й іншими суб'єктами 
господарювання юридичних осіб районного рівня в сфері сільського водопостачання: 

1) Створення господарського товариства або кооперативу за рішенням і під 
керуванням зацікавлених суб'єктів сільського водопостачання (організаційно-правова форма 
передбачена статтями 79-81, 95, 111 Господарського кодексу України, статтями 140 й 152 
Цивільного кодексу України, Законами України "Про господарські товариства", "Про 
кооперацію"). 

Дрібні суб'єкти сільського водопостачання, зацікавлені в спільному рішенні окремих 
завдань, можуть створити свого роду "сервісне підприємство" в організаційно-правовій 
формі господарчого товариства або кооперативу (виробничого, споживчого або сервісного). 

Ухвалюючи рішення щодо створення такого товариства або кооперативу, зазначені 
суб'єкти господарювання передають йому необхідне для здійснення діяльності майно. При 
цьому вони продовжують самостійно здійснювати надання послуг водопостачання 
споживачам у селах, укладаючи з ними прямі договори. Завданням же створюваного 
товариства або кооперативу є обслуговування, у першу чергу, самих засновників (членів) - 
виконання ремонтних робіт, забезпечення проведення лабораторних аналізів, надання 
консультацій по технічних, юридичних й інших питаннях і т.п. 

Об'єкти водопостачання, розташовані в селах, залишаються в користуванні суб'єктів, 
що створюють товариство / кооператив. 

Якщо створюється господарське товариство, то визначається й розподіл кількості 
голосів на загальних зборах. Якщо ж створюється кооператив, то всі його члени мають рівну 
кількість голосів на загальних зборах. 

Керування здійснює виконавчий орган - директор (голова в кооперативі) або дирекція 
(правління) - обирається загальними зборами учасників. Прийняття найбільш важливих 
рішень щодо діяльності товариства / кооперативу здійснюється загальними зборами 
учасників. 

Надалі можливо прийняття в число членів (учасників) створеного товариства / 
кооперативу нових членів, а також вступ самого товариства або кооперативу в більші 
структури. 

2) Створення господарського об'єднання за рішенням і під керуванням зацікавлених 
суб'єктів сільського водопостачання (організаційно-правова форма передбачена статтями 119 
й 120 Господарського кодексу України). 

Створення господарського об'єднання (можливі організаційно-правові форми - 
асоціація, корпорація, консорціум, концерн) здійснюється з ініціативи самих підприємств, 
що планують увійти в об'єднання. 

Слід відразу уточнити, що в господарське об'єднання можуть увійти лише суб'єкти, 
що мають статус юридичної особи (тобто, членами об'єднання не можуть бути приватні 
підприємці), і лише ті з них, які відносяться до підприємств (тобто, членами об'єднання 
також не можуть бути споживчі й обслуговуючі кооперативи, інші організації, що не мають 
метою одержання прибутку). Таким чином, у розглянутому варіанті господарче товариство 
може бути створено приватними підприємствами, комунальними унітарними 
підприємствами, "республіканськими" підприємствами,  господарчими товариствами, 
виробничими кооперативами. 

Об'єкти водопостачання, розташовані в селах, залишаються в користуванні суб'єктів, 
що входять в об'єднання. Члени об'єднання передають йому при створенні необхідне для 
діяльності об'єднання майно. 
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Підприємства, що ввійшли в об'єднання, продовжують самостійно здійснювати 
надання послуг водопостачання споживачам у селах, укладаючи з ними прямі договори. 
Об'єднання як таке, залежно від обраної організаційно-правової форми, здійснює 
координацію й / або часткове керування діяльністю зазначених підприємств. 

Керування розглянутим об'єднанням здійснюється виконавчим органом - 
колегіальними або одноособовим - призначуваними загальними зборами учасників 
(підприємств, що входять в об'єднання). Найбільш важливі рішення щодо діяльності 
об'єднання приймаються загальними зборами учасників. 

Надалі можливо прийняття в створене об'єднання нових учасників, а також - з 
деякими застереженнями - вступ самого об'єднання в більші структури. 

3) Створення громадської організації за рішенням і під керуванням зацікавлених 
суб'єктів сільського водопостачання (організаційно-правова форма передбачена Законом 
України "Про об'єднання громадян"). 

 У створенні громадської організації, на відміну від господарського об'єднання 
ключову роль грають суб'єкти, що не мають статусу юридичної особи (тому що відповідно 
до Закону України "Про об'єднання громадян" громадські організації можуть створюватися 
фізичними особами). Суб'єкти, що мають статус юридичної особи, можуть, втім, одержати 
статус колективного члена створеної громадської організації - у порядку, передбаченому її 
уставом. 

Об'єкти водопостачання, розташовані в селах, залишаються в користуванні суб'єктів, 
що входять в організацію. Члени організації передають їй при створенні необхідне для 
діяльності майно, а також сплачують вступні й членські внески. 

Суб'єкти, що вступили в організацію, продовжують самостійно здійснювати надання 
послуг водопостачання споживачам у селах, укладаючи з ними прямі договори. Функцією же 
організації є сприяння задоволенню й захист законних соціально-економічних, професійних 
й інших спільних інтересів її членів, представництво їх перед органами державної влади й 
місцевого самоврядування й т.п. До певного ступеня організація може здійснювати контроль 
за діяльністю своїх членів, застосовуючи до порушників установлених вимог передбачені 
уставом санкції (аж до виключення з організації). 

Керування розглянутою організацією здійснюється органами, сформованими 
відповідно до уставу загальними зборами членів. Найбільш важливі рішення щодо діяльності 
об'єднання приймаються загальними зборами учасників. 

В подальшому можливе прийняття в створену організацію нових членів, а також 
вступ самої організації в більші структури - союзи громадських організацій. 

 
При створенні підприємств органами місцевої влади вплив сільських громад на його 

діяльність досить опосередкований – лише через своїх депутатів у райраді й за допомогою 
процедури узгодження (необов'язкового) у сільських радах. 

Варто виділити чотири основних способи створення органами місцевого 
самоврядування юридичних осіб районного рівня в сфері сільського водопостачання: 

1) Створення унітарного комунального підприємства за рішенням і під керуванням 
районної ради (організаційно-правова форма передбачена статтею 78 Господарського 
кодексу України). 

Для створення такого підприємства сільські ради, громади яких бажають надалі цим 
підприємством обслуговуватися, передають у керування районної ради об'єкти 
водопостачання, розташовані в їхніх селах, а районна рада, ухвалюючи рішення щодо 
створення підприємства, вносить це й інше необхідне майно в його статутний фонд. Внесене 
в статутний фонд майно закріплюється за підприємством на праві господарського ведення 
(допускає ведення підприємницької, "комерційної" діяльності) або на праві оперативного 
керування (не допускає ведення підприємницької діяльності). 
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Підприємство самостійно здійснює надання послуг водопостачання споживачам у 
селах, укладаючи з ними прямі договори.  

Керування розглянутим підприємством здійснює директор, призначуваний районною 
радою. Функції власника підприємства виконує районна рада. Сільські громади можуть 
впливати на вибір директора й прийняття рішень щодо підприємства лише через своїх 
депутатів у райраді й за допомогою процедури узгодження (необов'язкового) у сільських 
радах. 

2) Створення господарчого товариства (товариства з обмеженою відповідальністю, 
акціонерного товариства) за рішенням і під керуванням зацікавлених сільських рад або за 
рішенням і під керуванням районної ради (організаційно-правова форма передбачена 
статтями 79-81 Господарського кодексу України, статтями 140 й 152 Цивільного кодексу 
України, Законом України "Про господарчі товариства"). 

У випадку якщо таке господарче товариство створюється за рішенням сільських рад, 
вони ж і забезпечують внесення в статутний фонд товариства необхідного майна. У випадку 
якщо товариство створюється за рішенням районної ради, формування статутного фонду 
забезпечується їм. Варто звернути увагу на те, що й у першому, і в другому випадку об'єкти 
централізованого водопостачання в статутний фонд господарчого товариства внесені бути не 
можуть - як об'єкти, які не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 
Закону України "Про приватизацію державного майна". Такі об'єкти можуть бути надалі 
передані товариству на підставі договорів оренди або концесії - або безпосередньо 
сільськими радами, або районною радою (якщо зазначені об'єкти попередньо були передані 
сільрадами в керування районної ради). Втім, можливий також варіант внесення в статутний 
фонд не самих об'єктів централізованого водопостачання, а майнового права користування 
ними, що не буде приватизацією, але в той же час дасть надійні правові підстави для 
довгострокового використання товариством зазначених об'єктів. 

Якщо з урахуванням конкретних обставин буде така необхідність, то, крім органів 
місцевого самоврядування, співзасновниками такого господарчого товариства можуть 
виступати й інші суб'єкти - органи влади Автономної Республіки Крим, комунальні й 
"республіканські" підприємства, інші юридичні, а також фізичні особи. Надалі інші сільські 
ради, що не брали участь у створенні товариства, і інші суб'єкти можуть, за згодою його 
засновників, також вступити в товариство, через внесення своєї частки в його статутний 
фонд. 

Частки учасників у статутному фонді товариства можуть бути як рівними, так і 
різними, залежно від розміру внеску кожного з учасників у статутний фонд. Принциповий 
підхід до розміру внесків і розподіл часток повинен бути вироблений до створення 
товариства виходячи з конкретних місцевих умов. З одного боку, рівні частки всіх учасників 
забезпечують рівний захист їхніх інтересів у створюваному товаристві, але з іншої сторони 
виправданим буде також надати учасникам, більш залежним від роботи товариства, більшу 
частку в його статутному фонді. 

Керування господарчим товариством здійснює виконавчий орган - директор або 
дирекція (правління) - обирається загальними зборами учасників товариства. Прийняття 
найбільш важливих рішень щодо діяльності товариства здійснюється загальними зборами 
учасників. Кількість голосів на таких зборах визначається часткою учасника в статутному 
фонді товариства. 

Товариство самостійно здійснює надання послуг водопостачання споживачам у селах, 
укладаючи з ними прямі договори. 

3) Створення комунального господарського об'єднання за рішенням і під керуванням 
районної ради (організаційно-правова форма передбачена статтями 119 й 120 
Господарського кодексу України). 

Створення такого об'єднання (можливі організаційно-правові форми - асоціація, 
корпорація, консорціум, концерн) варто розглядати у випадку, коли в районі є кілька 
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життєздатних комунальних підприємств, що надають послуги з водопостачання. Для 
створення комунального господарського об'єднання сільські ради, у керуванні яких 
перебувають зазначені комунальні підприємства, передають їх у керування районної ради, 
після чого районна рада в розпорядницькому порядку створює об'єднання. Об'єкти 
водопостачання, розташовані в селах, можуть як залишатися в господарському веденні / 
оперативному керуванні комунальних підприємств, що входять в об'єднання, так і бути 
переданими в господарське ведення / оперативне керування самому об'єднанню. 

Комунальні підприємства, що ввійшли в об'єднання, продовжують самостійно 
здійснювати надання послуг водопостачання споживачам у селах, укладаючи з ними прямі 
договори. Об'єднання як таке, залежно від обраної організаційно-правової форми, здійснює 
координацію й / або керування діяльністю зазначених підприємств. 

Керування розглянутим об'єднанням здійснюють правління об'єднання й генеральний 
директор, призначуваний районною радою. Склад правління визначається уставом 
об'єднання, і на практиці його членами найчастіше є керівники підприємств, які входять в 
об’єднання. Як уже згадувалося, функції власника щодо комунальних підприємств перед 
створенням об'єднання передаються районній раді.  

4) Створення холдингової компанії за рішенням і під керуванням зацікавлених 
сільських рад й інших суб'єктів (організаційно-правова форма передбачена статтею 126 
Господарського кодексу України, Законом України "Про холдингові компанії в Україні"). 

Створення холдингової компанії варто розглядати у випадку, коли в районі є кілька 
життєздатних підприємств, що надають послуги з водопостачання. Для створення 
холдингової компанії такі підприємства, які передбачається увести до складу холдингу, 
необхідно реорганізувати в господарчі товариства (якщо вони такими ще не є). Сама 
холдингова компанія за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним 
товариством. Сільські ради, а також інші суб'єкти (якщо такі є), у власності/керуванні яких 
перебувають вищевказані підприємства, при створенні холдингової компанії вносять у її 
статутний фонд пакети акцій (часток, паїв) належних їм підприємств. У результаті 
холдингова компанія стає акціонером/учасником таких підприємств, а їх (колишні) власники 
стають акціонерами самої компанії. При цьому такі сільради та інші суб'єкти можуть 
залишити за собою деяку частину акцій (часток, паїв) своїх підприємств. 

Статутний фонд холдингової компанії повинен бути сформований не менш чим на 
80% за рахунок пакетів акцій (часток, паїв) контрольованих підприємств, інша частина може 
формуватися за рахунок іншого майна, коштів і нематеріальних активів, необхідних для 
діяльності компанії. Кількість акцій холдингової компанії, які одержує той або інший 
акціонер, залежить від вартості внесених їм у статутний фонд компанії акцій (часток, паїв) і 
іншого майна. Об'єкти водопостачання, розташовані в селах, залишаються в користуванні 
підприємств, що входять у холдинг, на підставі договорів оренди, концесії, або на підставі 
права користування, внесеного в їхній статутний фонд при реорганізації в господарчі 
товариства. 

Підприємства, що ввійшли в холдинг, продовжують самостійно здійснювати надання 
послуг водопостачання споживачам у селах, укладаючи з ними прямі договори. Холдингова 
компанія здійснює координацію й керування діяльністю зазначених підприємств. 

Керування холдинговою компанією здійснюють директор або правління, що обирають 
загальними зборами акціонерів компанії. Призначення керівників підприємств, що ввійшли в 
холдинг, а також прийняття найбільш важливих рішень щодо таких підприємств, фактично 
провадиться холдинговою компанією. У (колишніх) власників підприємств є можливість 
впливати на прийняття таких рішень через загальні збори акціонерів компанії, а також через 
збори учасників зазначених підприємств (якщо вони залишили за собою частину акцій, 
часток або паїв). 

У такий холдинг можуть входити й створені відповідно до вищенаведеного опису 
районного рівня комунальні підприємства й господарчі товариства. 
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Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть на добровільних засадах 
утворювати об'єднання кооперативів, які в свою чергу можуть утворювати об'єднання 
вищого рівня, за галузевими чи територіальними принципами. Тому можлива «економія на 
масштабі». 

 
1.4.2.Республіканський рівень. 
Реформування ЖКГ АР Крим можливо шляхом створення єдиної Республіканської 

водної компанії (далі - Республіканська водна компанія). 
Основними цілями створення Республіканської водної компанії є: 

- підвищення якості та надійності послуг, зниження їх собівартості; 
- ліквідація аварійності та зносу основних фондів;  
- формування режиму сталого і достатнього фінансування; 
- встановлення єдиного тарифу на надані послуги для населення, що проживає на 

території діяльності Компанії. 
Основними принципами створення Республіканської водної компанії є: 
- створення цілісності республіканської структури ВКХ; 
- поетапне інтегрування підприємств ЖКГ в єдину систему управління 

підприємствами ВКГ АР Крим, з урахуванням особливостей республіканської і комунальної 
власності; 

- вироблення стратегії розвитку ЖКГ в цілях розробки, планування, фінансування, 
будівництва та експлуатації інфраструктурних об'єктів; 

- консолідування республіканських цільових програм та інвестиційних програм 
міськводоканалів в єдину програму реформування ЖКГ Криму для модернізації, 
впровадження сучасних технологій, зниження енергоємності, підвищення якості води та 
надання послуг; 

- залучення приватного бізнесу до управління та інвестування в комунальний 
комплекс ЖКГ через державно-приватне партнерство; 

- впровадження сучасного управлінського менеджменту з використанням 
енергозберігаючих технологій та інноваційних інженерних рішень. 

З урахуванням викладених вище цілей створення Республіканської водної компанії 
найбільш прийнятною організаційно-правовою формою для її створення представляється 
республіканське господарське об'єднання у вигляді концерну чи корпорації, яке буде 
створюватися за рішенням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим за попередньою 
згодою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Органом управління буде 
Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Автономної 
Республіки Крим. 

На першому етапі учасниками об'єднання (концерну) будуть 12 міських водоканалів і 
Республіканський комітет з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства. 

На другому етапі - після ретельного аналізу та додаткового опрацювання в регіонах, а 
також після передачі об'єктів сільського водопостачання і водовідведення комунальної 
власності за згодою територіальних громад в управління Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим - комунальні підприємства, що займаються водопостачанням і 
водовідведенням. 

При цьому слід врахувати, що саме в сільській місцевості Криму вже існує чимало 
підприємств приватної форми власності, яким об'єкти комунальної власності територіальних 
громад були передані або в концесію, або в оренду, як юридичним так і фізичним особам-
приватним підприємцям. Особливістю сільського водопостачання в Автономної Республіки 
Крим найчастіше є також і його знаходження в єдиному комунальному підприємстві, де, 
крім водопостачання і водовідведення, надаються послуги з прибирання сміття та інші 
комунальні послуги (утримання житлового фонду, утримання кладовищ і т. д.). Також слід 
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відзначити наявність великої кількість дрібних свідомо нерентабельних комунальних 
підприємств в різних селах на території однієї сільської ради. 

Всі перелічені особливості сільського водопостачання необхідно до їх залучення в 
створюване об'єднання (концерн) опрацювати, провести регіональне (районне) 
реформування з укрупнення, поділу існуючих комунальних підприємств, а також здійснити 
аналіз ефективності використання майна переданого в концесію і оренду приватним 
структурам. 

Нормативно-правовою основою для створення об'єднання є Господарський кодекс 
України № 436-IV від 16.01.2003р. (Ст. 118-124, гл. 12). Об'єднання (концерн) підприємств-
учасників є юридичною особою, діє на основі Статуту і / або установчого договору.  

Підприємства - учасники об'єднання (концерну) залишаються в статусі юридичної 
особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, а значить платять податки за 
місцем свого знаходження. Підприємства, які входять до складу державного або 
комунального (республіканського) об'єднання, не мають права без згоди виходити з його 
складу, а також об'єднуватися на добровільних засадах з іншими суб'єктами господарювання 
та прийняття рішення про припинення діяльності.  

Рішення про створення об'єднання (концерну) підприємств і Статут об'єднання 
узгоджується з Антимонопольним комітетом АР Крим у порядку, встановленому чинним 
законодавством України.  

Органом управління об'єднання є вищий орган - загальні збори учасників і 
виконавчий орган. Виконавчим органом державного (комунального) республіканського 
об'єднання (концерну) є правління об'єднання і генеральний директор, який призначається 
Радою Міністрів АР Крим. Основні функції управління об'єднання повинні бути викладені в 
Статуті об'єднання (концерну), а також в інших нормативних документах цієї юридичної 
особи.  

Здійснення управління діяльності об'єднання (концерну) підприємств може 
виконувати адміністрація одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на 
умовах, передбачених установчими документами. У нашому випадку функції головного 
підприємства може виконувати «Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Сімферополя» Це зробить можливим не створювати новий штат управлінців 
об'єднання (концерну), а лише кілька його розширити за рахунок скорочення апаратів 
управління в міськводоканалі на місцях.  

Майно передається об'єднанню (концерну) його учасниками у господарське відання 
на основі рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. Вартість майна 
відображається на його балансі, але при цьому власником майна залишається Автономна 
Республіка Крим і територіальні громади (для комунального майна).  

Об'єднання є юридичною особою - суб'єктом господарювання, основним видом 
діяльності якого буде виробництво і реалізація послуг з водопостачання та водовідведення, а 
значить воно може бути ліцензіатом - суб'єктом господарювання, який отримає ліцензію на 
централізоване водопостачання та водовідведення, а також інші види ліцензій, які 
вимагаються для надання перелічених послуг. 

З урахуванням викладених вище основних цілей та принципів створення 
Республіканської водної компанії у вигляді об'єднання (концерну), пропонується делегувати 
такі основні функції Республіканської водної компанії: 

- ефективне управління ЖКГ Криму в рамках повноважень, переданих їй органом 
управління - Міністерством регіонального розвитку і ЖКГ АР Крим; 

- координація учасників всередині Керуючої компанії, а також органами ЖКГ на рівні 
республіканських виконавчих органів та органів місцевого самоврядування територіальних 
громад; 

- здійснення єдиної фінансової політики; 
- здійснення єдиної технічної підтримки; 
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- організація єдиних сервісних (ремонтних) послуг, за винятком оперативних 
аварійних ситуацій і поточних ремонтів; 

- організація єдиної інвестиційної політики; 
- розрахунок єдиних тарифів з водопостачання та водовідведення для всіх учасників 

об'єднання (концерну); 
- організація єдиної методичної та юридичної підтримки; 
- організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 
У Республіканську водну компанію необхідно передати наступні сервісні роботи 

(послуги): 
- будівельні роботи в сфері водопостачання (капітальні ремонти, нове будівництво); 
- лабораторний контроль якості води (додаткова пересувна лабораторія); 
- визначення місць витоку води; 
- перевірка та ремонт лічильників; 
- впровадження нових технологій виробництва питної води, енергозберігаючих 

технологій; 
- розробка проектної і технологічної документації; 
- аналіз технічного стану об'єктів, щорічна перевірка; 
- підготовка документів та отримання правовстановлюючих документів (ліцензії, 

дозволи і т. д.) на об'єднання в цілому; 
- ремонт електронасосного устаткування, систем автоматики; 
- централізоване постачання матеріалів, обладнання та комплектуючих; 
- надання машин і механізмів; 
- методичний супровід ведення бухгалтерського та податкового обліку; 
У цей перелік можна вводити додаткові роботи, які є економічно ефективними в 

складі об'єднання, а не окремих юридичних осіб, що входять до його складу. 
Для виконання таких робіт Республіканська водна компанія може створювати дочірні 

підприємства (проектні, будівельні, інші), компанія повинна отримати всі ліцензії та дозволи, 
що вимагаються для здійснення ліцензованих видів діяльності. Передачі цілого ряду функцій 
в об'єднання (концерн) сприятиме оптимізації витрат в учасників об'єднання на місцях, що 
призведе до зменшення тарифів. 

1.5. Висновки і рекомендації 
Однією з центральних проблем реформування комунального господарства в будь-

якому регіоні є інвестиційне забезпечення модернізації підприємств галузі. В той же час 
коштів місцевих, республіканських і загальнодержавних бюджетів не вистачає не тільки на 
модернізацію, а й на поточне утримання місцевих комунальних служб. Тому для подальшого 
розвитку комунального господарства необхідне залучення приватного капіталу на основі 
децентралізації частини цієї сфери послуг. 

Існуюча правова база дозволяє здійснювати водопостачання за участю громади, яка є 
найбільш зацікавленою стороною у покращенні побутових умов. Подібні громадські 
ініціативи щодо водопостачання можуть бути орієнтовані як на об’єднання споживачів 
(некомерційна діяльність), так і на провадження водопостачання у форматі підприємницької 
діяльності. 

Зацікавленими сторонами на місцевому рівні є наступні: 
Сільська громада як група людей, що мешкають на одній території (село, або навіть 

частина села), поєднані однотипними умовами проживання. 
Організація на базі громади (ОБГ) як юридична особа – організація, що створюється 

членами сільської громади на основі спільних інтересів та погоджених цілей. На практиці 
ОБГ може мати різну організаційну-правову форму. В Україні громадяни мають право на 
об’єднання у громадські організації, органи самоорганізації населення (наприклад, вуличні 
комітети), кооперативи та в інші форми недержавних некомерційних організацій. 
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Підприємство на базі громади (ПБГ) – у переважній більшості випадків організація 
створена членами ОБГ (або обрана з її членів фізична особа) з метою утримання та 
обслуговування системи водопостачання. Потреба організаційно розділити ОБГ та ПБГ на 
різні організаційно-правові форми витікає із випадків, коли ОБГ законом обмежена у праві 
утримувати та/або обслуговувати систему. 

Серед різних організаційно-правових форм юридичних осіб, передбачених 
українським законодавством, лише деякі є прийнятними в рамках моделі. В остаточному 
підсумку, варіанти вдосконалювання моделі Підприємства на базі співтовариства можна 
звести до трьох основних: 

1) Споживчий кооператив, що поєднує в собі Організацію громади і Підприємство на 
базі громади; 

2) Спільна робота органа самоорганізації населення або громадської організації з 
приватним підприємством, створеним одним із членів громади; 

3) Спільна робота громадської організації й створеного нею унітарного підприємства. 
Вибір того або іншого варіанта із трьох запропонованих залежить від багатьох 

факторів та наявної ситуації в певному конкретному населеному пункті, та найбільш 
привабливим варіантом є - споживчий кооператив. 

У цілому, варто уникати нав'язування сільським територіальним громадам тих або 
інших суб'єктів або організаційно-правових форм господарювання. Як показало вивчення 
стану сільського водопостачання в Криму, у кожному районі можливі свої особливі підходи 
до вирішення проблем водопостачання. Варіанти роботи, не сприйняті самим 
співтовариством, не є життєздатними.  

Для сільськогосподарських виробників оптимальною організаційно-правовою 
формою для вирішення питань зрошення є сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив. 

Ефективне функціонування системи сільського водопостачання в Криму неможливо 
без інституціональних перетворень на рівні окремих районів і республіки в цілому. Дрібні 
суб'єкти господарювання неминуче будуть зіштовхуватися із проблемами недостатності 
правових знань, фінансових ресурсів, навичок організаційної роботи й т.п. 

Тому необхідно розглянути різні варіанти взаємодії суб'єктів, зайнятих у секторі 
сільського водопостачання, на рівні районів й республіки в цілому.  

Така взаємодія можлива: 
1. Через договірні відносини: шляхом укладання договорів оренди й концесії; 

договорів на поставку суб'єктам сільського водопостачання води, надання їм різних супутніх 
послуг й ін.. 

2. Шляхом створення підприємств (організацій) районного й республіканського 
рівня: 

органами місцевого самоврядування для (а) безпосереднього надання послуг 
водопостачання споживачам (створення унітарних комунальних підприємств, господарчих 
товариств) або для керування існуючими підприємствами в секторі (створення комунальних 
господарських об'єднань, холдингових компаній), 

суб'єктами господарювання для надання різних послуг їм самим (створення 
господарчих товариств, кооперативів), або для координації їхньої діяльності (створення 
господарського об'єднання), або для спільного захисту й реалізації економічних й інших 
законних інтересів (створення громадської організації). 

3. Шляхом створення єдиної Республіканської водної компанії, яка б об’єднала всі 
наявні підприємства водопостачання як у містах, так і у сільській місцевості для  підвищення 
якості та надійності послуг, зниження їх собівартості, ліквідації аварійності та зносу 
основних фондів, формування режиму сталого і достатнього фінансування, встановлення 
єдиного тарифу на надані послуги для населення. 



43 

 

З урахуванням місцевих умов і завдань, що ставляться, можливе застосування різних з 
наведених варіантів і навіть їхнє сполучення. 
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РОЗДІЛ 2. ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
СІЛ В АР КРИМ 

2.1. Існуюча система регулювання діяльності в секторі 
водопостачання АР Крим 

Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги централізованого 
водопостачання й водовідведення в Україні дозволяється тільки при наявності ряду ліцензій і 
дозволів. До дозвільних документів, зокрема, відносяться: 

• Ліцензія на здійснення господарської діяльності по наданню послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення; 

• Дозвіл на спеціальне водокористування; 

• Спеціальний дозвіл на користування надрами. 

Для використання води для зрошення сільгоспвиробникам необхідно отримати дозвіл 
на спеціальне водокористування. 

У цьому розділі описані вимоги законодавства щодо існуючих регуляторних 
процедур, порядок їхнього застосування, а також проблеми, які виникають у суб'єктів 
господарювання у випадку надання послуг централізованого водопостачання та 
використання води для зрошення сільгоспвиробниками у процесі одержання тих або інших 
дозволів. Запропоновані також шляхи й способи вирішення ряду проблем. 

2.1.1. Ліцензії і дозволи 
Ліцензування діяльності по наданню послуг централізованого водопостачання 
Законодавством України визначений ряд вимог до процедури ліцензування діяльності 

по наданню послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Зокрема, визначені 
органи, які видають ліцензії на цей вид діяльності й контролюють порядок дотримання 
суб'єктами господарювання ліцензійних умов.  

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення (далі — Ліцензійні умови) розроблені відповідно до 
Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про 
трубопровідний транспорт», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 
та інших нормативних актів, що регулюють зазначену діяльність. Ліцензійні умови 
встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. 

Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів господарювання, незалежно від їх 
організаційно - правової форми та форми власності, які здійснюють діяльність із 
забезпечення споживачів централізованим водопостачанням та водовідведенням 

Органом, який видає ліцензії для провадження діяльності з надання послуг 
централізованого водопостачання та водовідведення суб'єктами, які здійснюють зазначену 
діяльність на території Криму є Рада Міністрів Автономної Республіки. Він же контролює 
дотримання ліцензіатами умов ліцензії.  

Прийом і підготовку документів по ліцензуванню господарської діяльності по 
централізованому водопостачанню й водовідведенню здійснює Міністерство житлово-
комунального господарства Автономної Республіки Крим відповідно до підпункту 5.10 
пункту 5 Положення про Міністерство житлово-комунального господарства Автономної 
Республіки Крим, затвердженого постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
від 22 серпня 2006 року № 463. 
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Порядок одержання ліцензій, перелік необхідних документів, а також строки 
прийняття та розгляду поданих заяв регламентується Постановою Ради Міністрів АРК від 
03.11.2009  р. №560 «Про затвердження стандарту надання адміністративних послуг з 
ліцензування господарської діяльності по централізованому водопостачанню й 
водовідведенню, виробництву теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності в 
сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, 
когенераційних установках й установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), транспортуванню теплової енергії магістральними й місцевими 
(розподільними) тепловими мережами, постачанню тепловою енергією» 

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності" (далі - Закон) суб'єкт господарювання, що здійснює (має намір здійснювати) 
діяльність по централізованому водопостачанню та/або водовідведенню, звертається в 
Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим (далі - 
Міністерство) із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії й подає документи 
відповідно до статті 10 Закону й пунктам 20 й 72 Переліку документів, які додаються до 
заяви про видачу ліцензії для певного виду господарської діяльності, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756, а саме: 

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність 
матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення відповідного виду господарської 
діяльності; 

- відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність 
чисельності персоналу і його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам здійснення 
відповідного виду господарської діяльності; 

- технологічний регламент експлуатації системи водопостачання й водовідведення за 
підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності; 

- засвідчена у встановленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, що 
проводить виробничий лабораторний контроль або договір на проведення таких робіт з 
акредитованими лабораторіями інших організацій; 

- перелік приладів обліку й місця їхньої установки; 

- за підписом керівника суб'єкта господарювання технічна характеристика мереж, 
споруджень й інших об'єктів, їхньої схеми; відомості про потужність, річні обсяги 
видобутку, виробництва й транспортування; 

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта 
господарювання, скріплений печаткою. 

 Для заявників їхнє складання, збір і подача в МЖКГ Криму, загалом, не 
представляють складності.  

Подаючи документи на одержання ліцензії, суб'єкти господарювання повинні  
розуміти, що вони відповідають за вірогідність викладеної інформації. У випадку перевірки 
дотримання ліцензійних умов вони повинні підтвердити відповідність цієї інформації 
реальному стану справ. У протилежному випадку ліцензія може бути анульована. 

Одержання ліцензії й інших дозвільних документів можливо тільки у випадку, якщо 
суб'єкт господарювання має Свідоцтво про державну реєстрацію. Тому першим кроком 
повинна стати реєстрація підприємства на базі співтовариства як суб'єкта господарювання 
(юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності).   

Одержання дозволів на спеціальне водокористування 
У відповідності зі ст. 48 Водного кодексу України до спеціального водокористування 

відноситься забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, 
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використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір 
води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. 

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами для 
задоволення питних потреб, а також для господарсько-побутових, промислових, 
сільськогосподарських та інших потреб на підставі дозволу і є платним.  

Згідно ст. 42 Водного кодексу України, водокористувачі можуть бути первинні та 
вторинні. Первинні водокористувачі - це ті, у яких є власні водозабірні споруди і відповідне 
обладнання для забору води. 

Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, у яких відсутні власні водозабірні 
споруди і які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та 
скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.  

Таким чином, дозвіл на спеціальне водокористування оформляє тільки первинний 
водокористувач. Для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування 
є встановлений у вирішенні первинного водокористувача ліміт використання води і 
відведення стічних вод абонентами і договір між ними. 

Окремим документом дозвіл на спеціальне водокористування для вторинних 
водокористувачів не оформляється. Збір за спеціальне використання води вторинним 
водокористувачем обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, 
встановлених у вирішенні первинного водокористувача лімітів ставок збору та коефіцієнтів. 

Видача дозволу на спеціальне використання водних ресурсів здійснюється в Криму 
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього 
природного середовища (Рескомприроди). 

Дозвіл видається за клопотанням водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді, 
яке погоджується: 

● у разі використання поверхневих вод - з Республіканським комітетом Автономної 
Республіки Крим з питань водогосподарського будівництва та зрошуваного землеробства, 
територіальними органами басейнових управлінь водних ресурсів або обласними 
виробничими управліннями водного господарства і меліорації (далі - органи водного 
господарства); 

● у разі використання підземних вод - з Казенним підприємством 
«Південекогеоцентр»; 

● у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, з 
Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим. 

Клопотання водокористувачів розглядаються в місячний термін. 
У дозволі зазначаються: 
1) найменування органу, що його видав; 
2) найменування та реквізити водокористувача - юридичної особи (прізвище, ім'я, по 

батькові, адреса водокористувача - фізичної особи); 
3) строк, на який видано дозвіл; 
4) ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин; 
5) умови спеціального водокористування; 
6) інші відомості (у разі необхідності). 
Відповідно до Порядку узгодження й видачі дозволів на спеціальне водокористування 

суб'єкт господарювання повинен подати ряд документів: 
1. Клопотання на ім’я голови Рескомприроди Криму 
2. Погодження органів держнагляду (Кримської санітарно-епідеміологічної служби 

(СЕС), органами геології, міськводоканалом та ін.) 
3. Довідку органів місцевого самоврядування про наявність в оренді, власності 

земельної ділянки 
4. Погодження органів місцевого самоврядування 
5. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності  
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6. Результати хімічних аналізів і висновок санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) 
про придатність води для цілей водопостачання 

7. Нормативний розрахунок водоспоживання, втрат, водовідведення (при скиданні у 
поверхневі водні джерела) з розбивкою по сезонах 

8. Розрахунок гранично - допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин - при 
скиданні зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 

9. Результати хімічних аналізів зворотних вод по кожному водовипуску 
10. Схема розташування артезіанських свердловин 
11. Картосхема землекористування з кордонами зрошуваного земельної ділянки з 

нанесенням на неї точок забору води, зрошувальної і колекторно-дренажної мережі 
12. Схема з нанесенням на неї точок скидання стічних вод у поверхневий водний 

об'єкт 
13. Акт прийому-передачі артезіанських свердловин, очисних споруд і ін. затверджені 

сільськими або селищними радами. 
Таким чином, дозвіл на спеціальне водокористування видається тільки 

зареєстрованому суб'єктові господарювання. Ряд документів, які вимагає Рескомприроди, 
розробляє сам водокористувач (наприклад, нормативний розрахунок водоспоживання й 
водовідведення, схему розташування свердловин та ін.).  

Для сільгоспвиробників, які мають намір використовувати воду для зрошення пакет 
документів наступний: 

1. Лист на ім'я голови Рескомводгоспу. 
2. Клопотання, заповнене за встановленою формою. 
3. Нормативний розрахунок водоспоживання, втрат, водовідведення (при скиданні у 

поверхневі водні джерела). 
4. Технічні умови на водозабір з міжгосподарської зрошувальної мережі узгоджені з 

районним УВГ, а також технічні умови на установку СНП, сифона, мотопомпи, якщо дані 
пристрої використовуються водокористувачем для забору води. 

5. Обов'язкове узгодження з районним УВГ, органами місцевого самоврядування. 
6. Документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою. 
7. Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України. 
8. Договір з балансоутримувачем на використання зрошувальної, коллекторно-

дренажної мережі (при наявності). 
9. Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи. 
10. Схему, з нанесенням на неї: 
а) меж земельної ділянки; 
б) точок забору води; 
в) зрошувальної і колекторно-дренажної мережі (за наявності); 
г) точок скидання стічних вод у поверхневий водний об'єкт (при наявності). 
11. Для підприємств, які звітують за державного статистичного звіту ф. 2-ТП 

«водгосп», копію звіту за минулий рік. 
Спеціальний дозвіл на користування надрами 
Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. 

Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України 
на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну 
Раду України і місцеві ради.  

Корисні копалини за видами поділяються відповідно до переліків на корисні копалини 
загальнодержавного та місцевого значення згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 грудня 1994 р. N827 ( 827-94-п ). 

Право користування надрами набувається після оформлення дозвільних документів, а 
саме: 
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• спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами; 
• акта гірничого відводу; 
• правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт на право 

постійного користування або договір оренди земельної ділянки). 
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами встановлений 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року за № 615. 
Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами надаються переможцям 

аукціонів. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Дозвіл на видобування підземних прісних вод надається на строк, визначений 
заявником, але не більш як на 20 років . 

Без проведення аукціону дозвіл надається у разі: 
1) видобування корисних копалин, якщо заявник за результатами геологічного 

вивчення ділянки надр за власні кошти здійснив підрахунок запасів корисних копалин, який 
затверджено Державною комісією по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ), а також 
видобування корисних копалин, якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за 
умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років з 
моменту надання дозволу; 

2) розширення меж не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі 
ділянки надр з метою її геологічного вивчення або розміщення підземних сховищ, а також 
збільшення обсягу видобування корисних копалин за рахунок розширення меж ділянки, але 
не більш як на 50 відсотків запасів, визначених раніше наданим дозволом, за умови, що 
суміжну ділянку не надано у користування; 

3) геологічного вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення, а 
також торфу (у родовищах площею менше ніж 1000 гектарів). 

Інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання зазначених дозволів, 
Держгеонадра розміщує не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу 
у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням назви ділянки 
надр, її місцезнаходження, виду корисних копалин, виду користування надрами, початкової 
ціни продажу дозволу, адреси, за якою надсилаються заяви на отримання дозволу. 

У разі надходження до Держгеонадр в установлений строк заяв разом із необхідними 
документами щодо отримання дозволу на користування однією і тією ж ділянкою надр від 
кількох претендентів дозвіл надається на умовах аукціону; 

4) геологічного вивчення надр за рахунок коштів державного бюджету; 
5) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та 

видобування підземних питних і технічних вод для забезпечення технологічного процесу 
виробництва та для потреб сільського господарства; 

6) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та 
видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого 
та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої 
питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 
куб. метрів на добу; 

7) геологічного вивчення та видобування природних лікувальних ресурсів лікувально-
профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх 
використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну інфраструктуру; 

8) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ 
корисних копалин загальнодержавного значення або видобування корисних копалин, якщо 
відповідно до законодавства заявник є власником цілісного майнового комплексу, 
побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних копалин з 
ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс надано 
надрокористувачу в оренду (концесію); 
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9) видобування корисних копалин з родовищ, що містять затверджені або апробовані 
ДКЗ незначні запаси за критеріями, встановленими постановою Кабінету Міністрів України 
визначаються незначні запаси корисних копалин"; 

10) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та 
видобування корисних копалин державними унітарними і казенними підприємствами та 
господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі; 

Надання дозволів без проведення аукціону здійснюється за рішенням Держгеонадр. 
Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів. 
У відповідності до чинного законодавства право на користування надрами (після 

отримання спеціального дозволу) засвідчується актом гірничого відводу за встановленою 
формою. Гірничі відводи згідно з п. 3 Положення про порядок надання гірничих відводів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59, можуть 
надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу 
(ліцензії) на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку 
проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об’єкта чи 
підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин. 

Гірничий відвід на розробку родовища корисних копалин або його частини надається 
за умови, що запаси корисних копалин родовища та компонентів у них пройшли експертизу і 
одержали оцінку ДКЗ. 

Проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими проектними або 
добувними організаціями, які спроможні виконувати роботи з маркшейдерської справи. 

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення 
надаються обласною радою. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин 
залежно від виду родовища корисних копалин подає заявку обласній раді або місцевому 
органу державного гірничого нагляду. 

Заявка включає в себе: заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи 
відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження 
гірничого відводу та мета, для якої він отримується; проект гірничого відводу у двох 
примірниках, складений відповідно до вимог. 

Рішення стосовно заявки на одержання гірничого відводу приймається протягом не 
більше 30 днів. 

Крім того, надані гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого 
значення підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду. 

Державний контроль за наявністю у підприємств і громадян, які використовують 
надра, актів про надання гірничого відводу, повнотою і правильністю оформлення 
гірничовідводної документації, а також за додержанням вимог законодавства про надра під 
час виконання робіт у межах гірничого відводу проводиться згідно з порядком здійснення 
державного гірничого нагляду. 

З урахуванням мети використання надр до проекту гірничого відводу додаються: 
– копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр; 
– копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища; 
– витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості 

по об'єктах; 
– документ про згоду землевласника або землекористувача з рішенням про надання 

гірничого відводу; 
– документ, що засвідчує погодження відповідною Радою народних депутатів 

клопотань про надання надр у користування у випадках, передбачених Кодексом України 
про надра. 

Згідно зі ст. 23 КУ про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм 
земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати 
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підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та 
централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного 
водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 
кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб. 

Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, якщо інше не 
передбачено актами законодавства, виділяються після надання гірничого відводу в порядку, 
передбаченому чинним земельним законодавством. 

Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування 
корисних копалин місцевого значення, прісних підземних вод та права користування 
надрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов 
користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках 
місцевими радами або іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, 
передбаченому законодавством України. 

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у 
користування, а у разі незгоди користувачів - у судовому порядку. При цьому питання про 
припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому 
земельним законодавством порядку. 

Державний контроль за використанням і охороною надр (ст. 61 КУ про надра) у 
межах своєї компетенції здійснюють місцеві ради, органи виконавчої влади на місцях, 
Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на місцях. 

Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається 
за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, 
який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. 
Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення 
раціонального використання надр виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин 
родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів 
України. 

Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу 
протягом 45 днів з дати прийняття рішення Держгеонадрами про надання дозволу. У разі 
несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб'єкт господарювання втрачає 
право на його отримання, а рішення про надання дозволу підлягає скасуванню. 

Спеціальний дозвіл на користування надрами - це самий складний для одержання 
дозвільний документ із погляду процедури й вартості проведення дослідницьких робіт. 

2.1.2. Процедура встановлення тарифів 
2010 року Верховна Рада України створила Національну комісію регулювання ринку 

комунальних послуг (НКРКП). 
Законом «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг 

України» встановлено, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг - 
колегіальний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у сфері 
централізованого водопостачання і водовідведення, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України.  

Основні завдання НКРКП: 
- регулювання діяльності суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання 

на суміжних ринках; 
- встановлення тарифів на комунальні послуги для них; 
- визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.  
НКРКП також повинна брати участь у формуванні та реалізації державної політики у 

сфері комунальних послуг, ліцензувати діяльність з водопостачання, водовідведення і 
теплопостачання (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними 



51 

 

умовами відповідної господарської діяльності), в розробці і затвердженні ліцензійних умов 
та порядку контролю за їх дотриманням.  

Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг доручено 
затверджувати тарифи для суб'єктів, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРКП, 
визначати суб'єктів ринків природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до 
закону. 

В той же час у секторі водопостачання та водовідведення, НКРКП встановлює тарифи 
для: комунальних послуг, що надаються більше ніж 100.000 жителів; комунальних послуг, 
системи яких розташовані на території двох чи більше областей; спільних підприємств та 
підприємств з іноземними інвестиціями. Органи місцевого самоврядування встановлюють 
тарифи, що не регулюються НКРКП. 

Отже, два типи органів влади мають повноваження встановлювати тарифи у 
регульованих секторах: органами місцевого самоврядування та НКРКП як вказано вище.  

Для сільських районів Криму після розрахунку тарифів на водопостачання та 
водовідведення суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм подають до 
сільських чи селищних рад їх для затвердження. Рішення рад доводять до відома всіх 
споживачів.  Зміна тарифів проводиться в такому ж порядку.  

Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», до якої додається 
«Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».  

Методика ціноутворення відповідно до постанови КМУ ґрунтується на підході "витрати 
плюс". Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення проводяться  
шляхом ділення суми річних за планових (прогнозованих) витрат та річного запланованого 
прибутку на планований (прогнозований) річний обсяг централізованого водопостачання та 
водовідведення. 

Формування витратної частини тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих 
планованих витрат. Зокрема ці витрати  включають:  

• прямі витрати;  
• виробничі накладні витрати;  
• адміністративні витрати;  
• витрати на виставлення рахунків та збір оплати;  
• інші операційні витрати; та  
• витрати на фінансування, пов'язані з залученням інвестицій. 

Витрати визначаються на підставі державних та галузевих нормативів витрат 
ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням основних 
особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних 
розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси 
та послуги у планованому періоді. 

Планування втрат залежить від прогнозованих обсягів споживання. Регулятори 
встановлюють параметри для втрат, що є однаковими для всієї галузі. Ці ліміти є частиною 
методологій та інструкцій, виданих виконавчими органами влади (наприклад, втрати питної 
води – до 30% від об’єму води. що постачається в мережу).  

В регуляторних цілях постачальникам комунальних послуг дозволяється одержувати 
лише відшкодування витрат, що можуть бути вирахувані при обчисленні податку на 
прибуток відповідно до податкового законодавства України. В той же час поточна 
методологія встановлення тарифів не дозволяє компаніям одержувати відшкодування всіх 
витрат, що можуть підлягати вирахуванню при обчисленні податку на прибуток зокрема 
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таких, як безнадійна заборгованість,  суми штрафів чи фінансових санкцій, витрати, пов'язані 
з ушкодженням активів та інші. 

Амортизація є також статтею допустимих витрат, але відповідні положення 
податкового кодексу не дозволяють вираховувати амортизаційні витрати, якщо активи не 
були збудовані чи придбані постачальником комунальних послуг. Якщо актив фінансуються 
власником і вносяться на баланс компанії, вони амортизуються в податкових цілях – отже, в 
цілях тарифного регулювання.  

Планований прибуток, відповідно до постанови, визначається як «сума коштів, що 
перевищує суму повної планованої собівартості і спрямовується на  здійснення необхідних  
інвестицій,  погашення основної суми запозичень та/або інвестування за рахунок власного 
капіталу в необоротні матеріальні та  нематеріальні  активи для провадження ліцензованої 
діяльності, забезпечення необхідного рівня  прибутковості  капіталу  власників (нарахування  
дивідендів),  відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток». 

Всі постачальники комунальних послуг мають планувати прибуток на основі 
затвердженої інвестиційної програми, яка має супроводжуватися бізнес-планом чи іншим 
техніко-економічним обґрунтуванням.  

Звичайна практика підготовки інвестиційних програм постачальником комунальних 
послуг в Україні передбачає визначення інвестиційних потреб на наступний рік, з розбивкою 
по окремих проектах, та співвідношення потреб з джерелами фінансування. Відповідно до 
постанови, регулятор має визначати формат інвестиційної програми. 

Процентні витрати по кредитах, одержаних з метою інвестування також підлягають 
відшкодуванню  але включаються    до    розрахунку   повної собівартості лише за 
кредитними договорами,  запозичення за  якими та умови яких узгоджено з уповноваженими 
органами. 

 
Ключові законодавчі акти в сфері встановлення тарифів 

 
Назва Опис 

"Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг" (№3610-VI від 
07.07.11)  

Визначає структуру, функції, права та обов’язки 
Національної комісії регулювання ринку 
комунальних послуг в Україні  

"Про ціни і ціноутворення" (№507-ХІІ 
від 03.12.1990)  

Встановлює вимоги щодо відшкодування витрат 
за тарифами, що підлягають державному 
регулюванню та визначає основні методи 
регулювання тарифів.  

"Про житлово-комунальні послуги" 
(№1875- IV від 24.06.2004)  

Визначає повноваження щодо затвердження та 
процедури встановлення тарифів у секторі 
житлово-комунальних послуг.  

"Про природні монополії" (№1682-ІІІ 
від 20.04.2000) 

Встановлює вимоги до монополістичних 
суб’єктів господарювання щодо встановлення 
тарифів.  
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2.1.3. Реєстрація прав власності на новостворені чи реконструйовані 
об'єкти  

Головними завданнями щодо реконструйованих чи новостворених об’єктів у рамках 
запропонованої Моделі є оформлення введення його в експлуатацію, прийом у комунальну 
власність, а також передача в експлуатацію суб'єктам господарювання. 

Порядок дій: 
Етап 1. Оформлення введення в експлуатацію об'єктів після проведення їх 

капітального ремонту 
Крок 1. Видається наказ по комунальному підприємству або розпорядження міського 

голови (в залежності від того, хто був власником об’єктів – комунальне підприємство чи 
місцева рада) про ідентифікацію (складання переліку) і визначення технічного стану об'єктів, 
які підлягають оформленню введення в експлуатацію, і створення робочої комісії для 
виконання робіт по їх ідентифікації 

Крок 2. Робоча комісія складає перелік об'єктів, які підлягають оформленню введення 
в експлуатацію 

Крок 3. Видається наказ по комунальному підприємству або розпорядження міського 
голови про затвердження переліку об'єктів, що підлягають оформленню введення в 
експлуатацію 

Крок 4. Керівник комунального підприємства або голова місцевої ради укладає 
договір зі спеціалізованою організацією на проведення обстеження та оцінки технічного 
стану об'єктів, які підлягають оформленню введення в експлуатацію. 

Крок 5. Спеціалізована організація проводить діагностику і оцінку технічного стану 
майна, складає звіт і передає його замовнику. 

Крок 6. Комунальне підприємство або місцева рада на підставі звіту, представленого 
спеціалізованою організацією і Висновків, які у ньому містяться, складають Паспорта 
технічного стану майна або вносять зміни до наявних Паспортів і Акти готовності об'єктів до 
експлуатації. 

Крок 7. Комунальне підприємство або робоча комісія місцевої ради готує пакет 
документів, необхідних для розгляду виконкомом місцевої ради питання про введення 
об'єктів в експлуатацію. 

Крок 8. Виконком місцевої ради розглядає подані матеріали та приймає рішення: 
- Про взяття до відома інформації місцевого голови щодо необхідності проведення 

подальших дій з майном. 
- Про затвердження Звіту спеціалізованої організації про технічний стан майна.  
- Про затвердження Паспортів технічного стану об'єктів. 
- Про затвердження Актів готовності об'єктів до експлуатації. 
- Про введення об'єктів в експлуатацію.  
- Про доручення місцевому голові організувати проведення необхідних дій з 

підготовки до прийому майна в комунальну власність та переліку об'єктів для прийому в 
комунальну власність. 

Етап 2. Прийом майна (витрати на проведення капітальних ремонтів) у комунальну 
власність 

Крок 1. Приймається розпорядження міського голови про доручення комунальному 
підприємству або виконкому ради провести інвентаризацію та оцінку майна у зв'язку з 
необхідністю прийняття майна в комунальну власність. 

Крок 2. Видається наказ по комунальному підприємству про проведення 
інвентаризації та створення інвентаризаційної комісії. Якщо майно перебуває на балансі 
місцевої ради, комісія створюється розпорядженням, зазначеним у кроці 1. 

Крок 3. Проводиться інвентаризація майна, в ході якої визначається його фактичну 
наявність і технічний стан, складається перелік майна, що підлягає прийому в комунальну 
власність. 
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Крок 4. Протокол засідання інвентаризаційної комісії і перелік майна для прийому в 
комунальну власність затверджуються наказом керівника комунального підприємства або 
розпорядженням місцевого голови. 

Крок 5. Документи (протокол комісії і перелік об'єктів майна для прийому в 
комунальну власність) комунального підприємства затверджуються місцевим головою. 

Крок 6. Комунальне підприємство або місцева рада укладають договір з суб'єктом 
оціночної діяльності на проведення оцінки відповідно до Переліку майна, складеного 
інвентаризаційною комісією. 

Крок 7. Комунальне підприємство або виконком місцевої ради організує збір 
необхідних матеріалів для проведення оцінки майна, у т.ч. підготовку для БТІ, і передає їх 
оцінювачам. 

Крок 8. Суб'єкт оціночної діяльності проводить оцінку майна і представляє замовнику 
Звіт про оцінку майна, що містить Висновок про вартість майна. 

Крок 9. Виконком місцевої ради організовує рецензування Звіту про оцінку майна. 
Крок 10. Узгодження Висновку про вартість майна за результатами рецензування 

місцевим головою. 
Крок 11. Комунальне підприємство передає матеріали інвентаризації і оцінки майна, а 

також Перелік майна для прийому в комунальну власність у виконком місцевої ради. 
Крок 12. Виконком місцевої ради представляє матеріали з інвентаризації і оцінки 

майна та Перелік майна до передачі в комунальну власність в депутатську комісію. 
Крок 13. Депутатська комісія розглядає подані матеріали і готує проект рішення сесії 

місцевої ради. 
Крок 14. Сесія місцевої ради розглядає подані матеріали та приймає рішення: 
- Про взяття до відома інформації місцевого голови щодо подальших дій з майном, 

введеним в експлуатацію.  
- Про затвердження переліку майна, що підлягає прийому в комунальну власність 

громади з вартістю, визначеною оцінювачем. 
- Про надання згоди на отримання майна у комунальну власність громади. 
- Про створення комісії з прийому майна.  
- Про доручення голові комісії з прийому майна оформити акти прийому майна в 

комунальну власність. 
- Про доручення місцевому голові затвердити акти прийому майна в комунальну 

власність.  
- Про доручення керівника комунального підприємства прийняти майно (витрати на 

проведення капітальних ремонтів майна) на свій баланс (якщо підприємство раніше було 
його балансоутримувачем) або ж місцевим голові прийняти майно на свій баланс (якщо 
місцева рада був його балансоутримувачем).  

- Про включення прийнятого в комунальну власність майна в Перелік соціально 
важливих об'єктів громади. 

- Про доручення виконкому визначити напрями подальшого використання майна. 
Крок 15. Комісія з прийому майна оформляє акти прийому майна в комунальну 

власність.  
Крок 16. Місцевий голова затверджує акти прийому майна в комунальну власність. 
Крок 17. Комунальне підприємство або місцева рада зараховує майно на свій баланс. 
Крок 18. Виконком місцевої ради організовує внесення інформації про майно до 

складу майна територіальної громади.  
Крок 19. Виконком місцевої ради і комунальне підприємство організовують технічну 

інвентаризацію та державну реєстрацію органами БТІ прав територіальної громади на 
нерухоме майно, прийняте в комунальну власність. 
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Реєстрація прав власності на нерухоме майно діє на всій території України і є 
обов'язковою для виконання громадянами, міністерствами, іншими центральними і 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності. 

Обов'язковій реєстрації підлягає право власності на нерухоме майно фізичних і 
юридичних осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, 
міжнародних організацій, іноземних держав, а також територіальних громад в особі органів 
місцевого самоврядування і держави в особі органів, уповноважених управляти державним 
майном.  

На даний момент реєстрація прав здійснюється в бюро технічної інвентаризації (БТІ) 
за місцем знаходження об'єктів нерухомого майна на підставі правовстановлюючих 
документів шляхом занесення зазначених прав до Реєстру прав власності на нерухоме майно. 

Для реєстрації виникнення, існування або припинення права власності на нерухоме 
майно та оформлення такого права в БТІ подається відповідна заява, а також 
правовстановлюючі документи, їх завірені копії та інші необхідні документи. 

Реєстрація прав здійснюється тільки після технічної інвентаризації об'єкта.  
Після прийняття рішення реєстратором і запису в Реєстрі на правовстановлюючих 

документах проставляється відмітка про реєстрацію відповідних прав і видається витяг про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно, що є невід'ємною частиною 
правовстановлюючого документа. 

 
Етап 3. Передача прийнятого в комунальну власність майна в експлуатацію 

суб'єктам господарювання 
Крок 1. Виконком місцевої ради приймається рішення: 
- Про передачу в оренду майна, прийнятого в комунальну власність.  
- Про доручення місцевому голові організувати інвентаризацію та оцінку майна, що 

підлягає передачі в оренду. 
- Про проведення конкурсу з визначення орендаря майна. 
Крок 2. Комунальним підприємством або місцевою радою проводиться інвентаризація 

майна, що підлягає передачі в оренду (в описаному вище порядку). 
Крок 3. Проводиться оцінка майна суб’єктом оціночної діяльності за переліком, 

визначеним у ході інвентаризації (в описаному вище порядку). 
Крок 4. Місцевий голова погоджує Висновок про вартість майна після проведення 

рецензування звіту про оцінку. 
Крок 5. Виконком місцевої ради проводить конкурс на визначення орендаря (з 

попередньою розробкою конкурсною комісією умов конкурсу, розрахунком стартовою 
орендної плати на основі вартості майна, визначеної оцінювачем, розробкою проекту 
договору оренди, публікаціями). 

Крок 6. Укладення договору оренди майна; договір оренди нотаріально засвідчується і 
підлягає державній реєстрації. 

Крок 7. Майно передається в оренду за актом прийому-передачі, де сторонами будуть: 
- місцева рада в особі голови місцевого і орендар, якщо майно значиться на балансі 

місцевої ради; 
- комунальне підприємство в особі його керівника та орендар, якщо майно значиться 

на балансі комунального підприємства. 
Крок 8. Вносяться зміни в дані обліку комунального майна про передачу майна в 

оренду (загального обліку, організованого виконкомом, і обліку нерухомого майна БТІ). 
Крок 9. Передане в оренду майно страхується на користь місцевої ради. 
Крок 10. Місцева рада здійснює моніторинг дотримання орендарем умов Договору 

оренди для надання послуг з водопостачання. 
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Вартість об'єкта власності, юридичний статус майна є основою для укладання 
договорів оренди, концесії, керування. У кожному з них повинні бути відображені права 
власника (з однієї сторони) і орендаря, концесіонера або управителя (з іншої) стосовно 
систем водопостачання:  

• с якого моменту майно передається іншій стороні й вона відповідає за її 
прийняття в експлуатацію; 

• для яких цілей майно передається; 

• хто відповідає за капітальні вкладення в майно; 

• який порядок нарахування й використання амортизаційних відрахувань; 

• як майно буде повертатися власникові після закінчення дії договорів оренди, 
концесії, керування; 

• іншим, передбаченим законодавством, аспекти майнових відносин власника й 
особи, які це майно експлуатує. 

2.2. Основні недоліки існуючої системи регулювання діяльності 
підприємств сільського водопостачання та рекомендації по її 
вдосконаленню для можливості ефективного впровадження 
запропонованої моделі 

2.2.1. Ліцензії і дозволи 
Законодавець згідно з новою редакцією статті 23 Кодексу України про надра (далі – 

Кодекс про надра), внесеною Законом України «Про внесення зміни до статті 23 Кодексу 
України про надра щодо видобування підземних вод» від 22.12.2010 № 2849-VI, надав право 
землевласникам і землекористувачам в межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних 
дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води. 

В той же час новою редакцією статті 23 Кодексу про надра встановлено обмеження 
для реалізації цього права по-перше межами наданих земельних ділянок, по-друге, 
визначивши мету видобування – для власних господарсько-побутових потреб, 
нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) 
господарсько-питного водопостачання, та по-третє, обмеживши таке видобування 
продуктивністю водозаборів підземних вод, яке не перевищуватиме 300 кубічних метрів на 
добу. 

Таким чином реалізація права землевласника та землекористувача видобувати 
підземні води можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених статтею 23 Кодексу 
про надра. 

Відповідно до частини 3 статті 78 Земельного кодексу України земля в Україні може 
перебувати у приватній, комунальній та державній власності. 

Згідно з статтею 92 Земельного кодексу України право постійного користування 
земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають підприємства, 
установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; громадські 
організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації; релігійні 
організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 
порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, 
необхідних для забезпечення їх діяльності. 

Водночас, відповідно до статті 93 Земельного кодексу України земельні ділянки 
можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним 
громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним 
об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам. 
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Право власності на земельну ділянку згідно зі статтею 126 Земельного кодексу 
України посвідчується державним актом, цивільно-правовою угодою щодо відчуження 
земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права 
власності на земельну ділянку за такою угодою або свідоцтвом про право на спадщину. 
Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на 
право постійного користування земельною ділянкою. Межі земельної ділянки, наданої у 
власність або у користування, визначаються земельно-кадастровою документацією, яка 
видається Державним агентством земельних ресурсів України. 

Відповідно до міждержавного стандарту «ГОСТ 17.1.1.04-80», затвердженого 
постановою Державного комітету СРСР по стандартам від 31.03.1980 № 1452, який діє в 
Україні, до господарсько-побутових потреб належать: господарсько-питне водопостачання 
(централізоване та нецентралізоване) територій житлової забудови та громадських будівель 
міських промислових районів та сільськогосподарських районів; кондиціонування повітря в 
громадських та житлових будівлях; полив та миття територій населених пунктів (вулиць, 
площ, зелених насаджень), робота фонтанів тощо; полив посадок в міських та селищних 
теплицях і парниках; інші потреби (в тому числі гасіння пожеж, промивання водопровідних 
та каналізаційних мереж). 

До господарсько-побутових потреб не належать лікувальні, курортні та оздоровчі цілі, 
потреби сільського господарська (без зрошення та обводнення), а також зрошення та 
обводнення; промислові (виробничі) потреби; потреби теплоенергетики; територіальний 
перерозподіл стоку поверхневих вод та поповнення запасів підземних вод; скидання стічних 
вод та інші потреби, а також багатоцільове водокористування. 

Термін «власні», обмежує право, надане статтею 23 Кодексу про надра, тільки такими 
потребами, які є у землевласника (землекористувача), і унеможливлює видобування 
підземних вод для забезпечення потреб третіх осіб. 

Терміни «централізоване питне водопостачання» (господарська діяльність із 
забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об’єктів, споруд, 
розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом 
виробництва та транспортування питної води) та «нецентралізоване питне водопостачання» 
(забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, 
за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок 
(пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води) визначені в статті 1 
Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». 

Відповідно до міждержавного стандарту «ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и 
определения», який діє в Україні, до прісних вод (термін 23. Пресные воды) належать води з 
мінералізацією до 1 g*gm-3 (г/дм3). 

Останньою з умов щодо видобування підземних вод згідно зі статтею 23 Кодексу про 
надра є умова щодо продуктивності водозаборів підземних вод, яка не перевищуватиме 300 
кубічних метрів на добу. 

Згідно з абзацом 18 статті 1 Водного кодексу України водозабір - споруда або 
пристрій для забору води з водного об’єкта. 

Пунктом 1.5.4. Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 
копалин державного фонду надр до родовища питних і технічних підземних вод, 
затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000 
№ 23 (зареєстрований в Мінюсті 29.02.2000 за № 109/4330), визначено, що водозабір 
підземних вод може складатися з однієї або групи компактно розміщених водозабірних 
споруд (свердловин, колодязів, каптажів). 

Таким чином, в кожному конкретному випадку необхідно визначатися щодо питання 
чи належать декілька свердловин до єдиного водозабору чи є кожна окремим водозабором, 
виходячи з наступного. 
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В статті 23 Кодексу про надра слово «водозаборів» вживається у множині, тобто мова 
йде про сукупну продуктивність водозаборів в межах наданих землевласнику або 
землекористувачу земельних ділянок. 

З урахуванням положень пункту 2 Закону України «Про внесення зміни до статті 23 
Кодексу України про надра щодо видобування підземних вод» від 22.12.2010 № 2849-VI, 
згідно з яким Кабінету Міністрів України доручено у шестимісячний строк розробити та 
затвердити порядок державного обліку артезіанських свердловин, забезпечення їх засобами 
виміру видобутих підземних вод та забезпечення державного контролю за дотриманням 
водокористувачами цього Закону, законодавець під продуктивністю водозабору на добу має 
на увазі фактичне видобування підземних вод згідно з показами засобів виміру, якими 
обладнаний відповідний водозабір (водозабірні споруди). 

Оскільки видобування підземних вод як корисної копалини загальнодержавного 
значення (постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827) здійснюється з 
ділянок надр, межі яких визначаються координатами родовища або його ділянки, то 
продуктивність водозабору до 300 кубічних метрів на добу стосується фактичного 
видобування підземних вод з однієї ділянки надр незалежно від кількості земельних ділянок, 
на яких розташований єдиний водозабір, а також кількості свердловин єдиного водозабору. 

Необхідно зазначити, що положення статті 23 Кодексу про надра не поширюється на 
геологічне вивчення, в тому числі з дослідно-промисловою розробкою, корисних копалин, на 
яке керуючись положенням статті 19 Кодексу про надра необхідно отримувати спеціальний 
дозвіл на користування надрами. 

Водночас, відповідно до статті 19 Кодексу про надра у користування підприємствам, 
установам, організаціям і громадянам надра надаються лише за наявності у них спеціального 
дозволу на користування ділянкою надр. 

Особливістю постійно діючого Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами є відсутність пільг при отриманні спеціального дозволу на 
користування надрами з метою геологічного вивчення чи видобування підземних вод для 
централізованого і нецентралізованого водопостачання населення. 

 Так, раніше вартість спеціальних дозволів на видобування підземних вод для 
централізованого водопостачання населення була фіксованою і становила 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.). І навіть тоді виникали проблеми. 
Наприклад, у 2007 році одне районне комунальне підприємство підготувало усі необхідні 
документи для отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою 
водопостачання населення, і навіть отримало рішення про надання спеціального дозволу на 
користування надрами, але сам дозвіл так і не отримало. І зовсім не через вартість дозволу — 
340 грн., а через необхідність сплатити також і вартість геологічної інформації, яка була 
оцінена десь у 8 тис. грн., що на той час для невеликого районного комунального 
підприємства виявилось непосильним. 

 У нині діючому Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами 
пільг по сплаті вартості спеціальних дозволів для комунальних підприємств взагалі не 
передбачено. На рівних з усіма іншими надрокористувачами, які мають право на отримання 
спеціальних дозволів на користування надрами без аукціону, комунальні підприємства тепер 
сплачуватимуть вартість спеціального дозволу на користування надрами у розмірі 
початкової ціни продажу дозволу на аукціоні, яка визначатиметься згідно Методики 
визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право 
користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 
2004 р. № 1374. 

Через складні формули та різноманітні не конкретизовані коефіцієнти визначити 
навіть орієнтовно вартість такого дозволу згідно Методики не можливо. Це, після прийняття 
рішення про надання дозволу, зробить спеціалізований відділ Держгеонадр. А комунальному 
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підприємству, як і всім іншим, доведеться у 45-денний термін сплатити усію суму - скільки б 
не нарахували — інакше втрачається право на отримання дозволу. 

 Про яку ж суму йтиме мова поки сказати дуже складно, оскільки Держгеонадра 
всупереч ч.3 п.25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами досі так і 
не публікує накази про надання спеціальних дозволів на користування надрами на 
офіційному сайті. Якщо порівнювати навіть приблизно з вартістю спеціальних дозволів на 
розлив фасованої води, то суми виходять просто астрономічні. Так дозвіл на одну 
свердловину середньої потужності для розливу вод може становити 250-400 тис. грн. Згідно 
Методики вартість дозволу залежить від рентабельності виробництва, тому вартість дозволу 
на аналогічну свердловину для водоканалу буде дещо меншою. Але ж вартість також 
залежить і від обсягів водоспоживання, а це вже від 5-10 свердловин навіть для невеликого 
водоканалу. При цьому в Методиці встановлено нижню межу вартості на рівні не менше 2% 
сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр 
обчисленого без урахування капітальних вкладень. Враховуючи, що дозвіл на видобування 
вод надається терміном на 20 років, а його вартість сплачується одноразово впродовж 45 днів 
з дати прийняття рішення про надання дозволу - комунальному підприємству за півтора 
місяця доведеться сплатити суму на рівні не менше 40% його річного чистого прибутку. В 
цьому випадку, якраз і можна порадіти повальній збитковості наших комунальних 
підприємств (хоч навряд чи це буде враховуватись Держгеонадрами). Окрім того, плату за 
геологічну інформацію ніхто не відміняв (на сьогоднішній день вона складатиме ймовірніше 
за все від 10-15тис. грн.), як і плату за оцінку вартості геологічної інформації (близько 10 
тис. грн.).  

 Тож якщо ще й вартість спеціального дозволу визначатимуть навіть у десятках тисяч 
гривень, то більшість дрібних водоканалів такої розкоші просто не потягне.  

 І якщо раніше за видобування підземних вод без дозволу на користування надрами на 
підставі одного лише дозволу на спец водокористування водоканали лякали лише приписами 
та штрафами, то після внесення змін до Методики №389 від 20.07.2009 року Наказом 
Мінприроди №220 від 30.06.2011 року - видобування підземних вод без дозволу на 
користування надрами прирівнюється до самовільного водокористування. А за це вже 
нараховуються збитки у стократному розмірі тарифу на воду (ставки збору за спец 
водокористування). 

2.2.2. Процедура встановлення тарифів  
Недоліками існуючої процедури встановлення тарифів для суб’єктів господарювання, 

що надають послуги з водопостачання в сільській місцевості є: 
- часткове недотримання законодавства сільськими й селищними радами при затвердженні 
тарифів з погляду дотримання встановленої регуляторної процедури (відсутність аналізу 
регуляторного впливу й результатів відстеження дії регуляторного акту, яким є рішення ради 
про затвердження тарифів); 

- недотримання сільськими й селищними радами норм чинного закону про місцеве 
самоврядування  у випадку затвердження ними тарифів на послуги, які надають приватні 
підприємці, приватні й державні підприємства, у тому числі й регіональні кампанії; 

- як і в Україні в цілому, тарифи встановлюються без прив'язки до показників якості послуг 
або діяльності підприємств. 

Для того, щоб процедура встановлення тарифів сільськими або селищними радами 
після обговорення зборами споживачів були не тільки зрозумілі і прозорі, але й відповідала 
законодавству, необхідним є підготовка й внесення пропозицій Державному комітету 
України по розвитку підприємництва пропозицій про внесення доповнення в Закон України 
«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» наступного 
змісту: затвердження тарифів сільськими або селищними радами відбувається по спрощеній 
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процедурі без підготовки формального аналізу регуляторного впливу, результатів 
відстеження дії регуляторного акту і їхнього опублікування в місцевих засобах масової 
інформації.  

Щоб повноваження сільських і селищних рад установлювати тарифи на послуги, які 
надають споживачам на території ради суб'єкти господарювання всіх організаційно-правових 
форм із використанням об'єктів, повністю або частково приналежним територіальним 
громадам, необхідно внести відповідне доповнення в статтю 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», що дасть їм таке право. 

Щоб урахувати особливості господарювання суб'єктів у сільській місцевості, 
сезонність водоспоживання в АР Крим, і створити економічні стимули для раціонального 
водокористування, необхідно підготувати обґрунтування для внесення окремого розділу в 
існуючий Порядок формування тарифів, що відображає особливості ціноутворення в 
сільській місцевості. 

Це обґрунтування необхідно підготувати й направити в Міністерство житлово-
комунального господарства України.  

Основними аспектами цього обґрунтування повинні бути: 
• необхідність спрощення структури витрат для підприємств сільської місцевості, 

що дозволяє забезпечити прозорість тарифів й їхній розрахунок відповідно до типового для 
сільських підприємств статей витрат; 

• закріплення принципів формування блокових тарифів по прогресивній шкалі, що 
передбачають економічні стимули для тих, хто раціонально використає воду; 

• усунення вимог щодо затвердження індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води органами місцевого самоврядування для сільських підприємств; 

• закріплення вимог щодо нормативів запасу води для пожежогасіння; 

• закріплення вимог щодо бактеріологічних і хімічних досліджень питної води 
відповідно до технологічних регламентів; 

• закріплення вимог щодо виконання вимоги законодавства по оплаті праці, що 
гарантує мінімальні державні гарантії.  

Доцільним є розробка методичних рекомендації із застосування порядку 
ціноутворення в сільській місцевості. Такі методичні рекомендації можуть бути гарним 
інструментом для ефективного планування фінансування діяльності в сфері сільського 
водопостачання. 

Слід зазначити, що внесення змін у Постанову КМУ є довгим процесом. Тому 
рекомендовано підготувати таке обґрунтування й фактичні зміни в існуючий Порядок 
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання й водовідведення для 
передачі вже готового документа на розгляд.   

2.2.3. Реєстрація прав власності на об'єкти сільського водопостачання 
Процедура прийняття в експлуатацію ново створених або реконструйованих систем 

водопостачання, а також ухвалення рішення сільською або селищною радою про їхню 
постановку на баланс досить прозора. 

Недоліком існуючої системи реєстрації прав власності на об'єкти сільського 
водопостачання є: 

• відсутність об'єктивної оцінки вартості цих об'єктів; 

• відсутність юридично грамотних договорів про передачу об'єктів в експлуатацію 
приватним підприємцям, приватним підприємствам або державним регіональним компаніям. 
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Необхідним на даному етапі є надання методичної допомоги селищним і сільським 
радам  по проведенню інвентаризації й оцінки (переоцінки) функціонуючих систем, а також 
наступному укладанню договорів на їхню експлуатацію з підприємствами запропонованої 
Моделі. Допомога сільським і селищним радам у цьому питанні можуть надати фахівці 
районних адміністрацій або Фонду майна Криму.  

2.3. Висновки і рекомендації 
 Очевидної є необхідність одержання дозвільних документів всіма суб'єктами 
господарювання, які надають послуги централізованого водопостачання, не залежно від 
їхньої організаційно-правової форми. Чинне законодавство нікого не звільняє від обов'язку 
одержувати дозволи й від відповідальності за діяльність без ліцензії на здійснення 
господарської діяльності, без дозволу на спеціальне водокористування, без спеціального 
дозволу на використання надр.  

Оскільки першим документом, що всі вповноважені органи вимагають у випадку 
подачі заяви про одержання дозволів, є Свідоцтво про державну реєстрацію, те очевидно, що 
першим кроком повинні стати визначення організаційно-правової форми підприємств на базі 
співтовариств й їхня державна реєстрація. 

Законодавством України визначений ряд вимог до процедури ліцензування діяльності 
по наданню послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Зокрема, визначені 
органи, які видають ліцензії на цей вид діяльності й контролюють порядок дотримання 
суб'єктами господарювання ліцензійних умов.  

Перевагою ліцензування діяльності з надання послуг централізованого 
водопостачання є створення умов для безпечного надання послуг споживачам і професійної 
експлуатації систем. Необхідним є також контроль з боку органів ліцензування дотримання 
умов ліцензії, але в межах законодавства, зі зрозумілих процедурам і з можливими 
наслідками недотримання умов. 

З прийняттям Постанови Ради Міністрів АРК від 03.11.2009  р. №560 «Про 
затвердження стандарту надання адміністративних послуг з ліцензування господарської 
діяльності по централізованому водопостачанню й водовідведенню, виробництву теплової 
енергії (крім певних видів господарської діяльності в сфері теплопостачання, якщо теплова 
енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках й установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортуванню теплової 
енергії магістральними й місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачанню 
тепловою енергією» порядок одержання ліцензій, перелік необхідних документів, а також 
строки прийняття та розгляду поданих заяв став прозорим і зрозумілим для підприємств, які 
бажають одержати ліцензію. 

Видача дозволу на спеціальне використання водних ресурсів здійснюється в Криму 
Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього 
природного середовища. 

Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. 
Право користування надрами набувається після оформлення дозвільних документів, а 

саме: 
• спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами; 
• акта гірничого відводу; 
• правовстановлюючого документа на земельну ділянку (державний акт на право 

постійного користування або договір оренди земельної ділянки). 
Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами встановлений 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року за № 615. 
Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами надаються переможцям 

аукціонів. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 
надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
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У відповідності до чинного законодавства право на користування надрами (після 
отримання спеціального дозволу) засвідчується актом гірничого відводу за встановленою 
формою. Гірничі відводи згідно з п. 3 Положення про порядок надання гірничих відводів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59, можуть 
надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу 
(ліцензії) на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку 
проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об’єкта чи 
підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин. 

Гірничий відвід на розробку родовища корисних копалин або його частини надається 
за умови, що запаси корисних копалин родовища та компонентів у них пройшли експертизу і 
одержали оцінку ДКЗ. 

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення 
надаються обласною радою. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин 
залежно від виду родовища корисних копалин подає заявку обласній раді або місцевому 
органу державного гірничого нагляду. 

Згідно зі ст. 23 КУ про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм 
земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати 
підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та 
централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного 
водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 
кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб. 

Згідно останніх змін у законодавстві, за ведення діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення без обов’язкових дозвільних документів накладається 
адміністративна та кримінальна відповідальність. Тому для всіх підприємств у рамках 
запропонованої моделі отримання дозволів є обов’язковою умовою. 

Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», до якої додається 
«Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».  

В сільських районах Криму після розрахунку тарифів на водопостачання та 
водовідведення суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм подають до 
сільських чи селищних рад їх для затвердження. Рішення рад доводять до відома всіх 
споживачів.  Зміна тарифів проводиться в такому ж порядку.  

Щоб врахувати особливості господарювання суб'єктів у сільській місцевості, 
сезонність водоспоживання в АР Крим, і створити економічні стимули для раціонального 
водокористування, необхідно підготувати обґрунтування для внесення окремого розділу в 
існуючий Порядок формування тарифів, що відображає особливості ціноутворення в 
сільській місцевості. 
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РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СЕКТОРА 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ КРИМУ 

3.1. Функціональна схема сектора сільського водопостачання АРК з 
урахування запропонованої Моделі 

Оцінка інституціональної структури й функціональної схеми сектора водопостачання 
сільської місцевості Криму проведена з урахуванням того, що: 

• є регламентована законодавчими, нормативними й інструктивними документами 
схема взаємин; 

• є практично сформовані функціональні взаємини між суб'єктами цієї системи, з 
урахуванням реальних умов і можливостей; 

• є потреба вдосконалення (а в окремих випадках – кардинальної зміни) функцій і 
функціональних взаємозв'язків щодо сільського водопостачання й, зокрема, впровадження 
моделі ПБГ. 

У додатку 4 представлений перелік функцій, згрупованих по окремих завданнях, які 
виконуються в секторі сільського водопостачання різними організаціями.  

З огляду на те, що в сільській місцевості АРК водопостачанням займаються 
підприємства різних організаційно-правових форм, стосовно яких ту саму функцію 
виконують різні структури, функції у додатку 4 узагальнені для таких груп суб'єктів 
господарювання: 

• «ПБГ» (підприємства на базі громади – пропонована модель без змін у 
законодавстві); 

• «Водоканали» - республіканські комунальні унітарні підприємства; 
• «Сількомунгоспи» – комунальні підприємства сільських територіальних громад 

(або районної спільної власності); 
• «Інші» - господарчі товариства, приватні підприємства, що діють на основі 

приватної й змішаної власності, фізичні особи – приватні підприємці.   
 

Основними суб'єктами інституціональної структури водопостачання сільської 
місцевості Криму є: 

на республіканському рівні: 

• Рада міністрів Автономної Республіки Крим; 

• Міністерство житлово-комунального господарства АРК; 

• інші міністерства й відомства АРК (по окремих питаннях сільського 
водопостачання); 

• республіканські підрозділи контролюючих, регуляторних органів; 

на районному рівні: 
• районні ради; 

• районні державні адміністрації; 

• районні відділення контролюючих і регуляторних органів; 

• районні комунальні служби, суб'єкти господарювання; 

на сільському рівні:  
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• сільські і селищні ради; 

• суб'єкти господарювання, що надають послуги з водопостачання й 
водовідведення. 

Характеристика функціональних взаємозв'язків учасників сектора сільського 
водопостачання в АР Крим: 

1. Сільська територіальна громада - суб'єкт сільського водопостачання 
У наявних на даний час підприємствах різних організаційно-правових форм, що 

надають послуги з централізованого водопостачання (республіканські водоканали, сільські 
комунальні підприємства, господарчі товариства, приватні підприємства й ін.) функціональні 
зв'язки будуються тільки як між виконавцем і споживачем послуг. Тут є ряд недоліків: 

• непрозора процедура формування тарифів на послуги, сільська територіальна 
громада не бере участь у його формуванні й, практично, у його затвердженні (узгодженні); 

• оснащеність лічильниками, контроль споживання води, контроль витоків і втрат 
води ведуться на низькому рівні; 

• такі підприємства не мають економічної зацікавленості в раціоналізації 
експлуатаційних й інших витрат (через систему встановлення тарифів і порядку розрахунків 
зі споживачами); 

• комунальні підприємства, крім водопостачання, як правило, надають ряд інших 
комунальних послуг, у більшості випадків (за наявною інформацією) також не мають 
повного комплекту дозвільних документів на водопостачання;  

• комунальним підприємствам, як правило, властиві невиправдано завищений штат 
працівників, низька ефективність виробничої діяльності (що, безумовно, відображається на 
тарифі); 

• сільська територіальна громада має дуже обмежене коло механізмів впливу на 
якість послуги й систему їхнього надання, навіть у випадку сільського комунального 
підприємства;   

• не завжди належним чином оформлені статутні документи. 

Якщо розглядати запропоновану Модель ПБГ, то через створювану організацію 
співтовариства у сільської громади існуватиме безпосередній функціональний взаємозв'язок і 
прямі механізми координації: 

• вибір організаційно-правової форми експлуатації системи водопостачання; 

• вибір організатора ПБГ зі членів ОБГ; 

• пряма участь у формуванні тарифу; 

• контроль експлуатаційних витрат і фінансових коштів; 

• контроль споживання води. 

2. Сільрада - територіальна громада, сільрада - суб'єкт сільського 
водопостачання, сільрада - райрада, районна держадміністрація.  

Між сільрадою й територіальною громадою існує безпосередній функціональний 
зв'язок, координація й робочі взаємини, тому що сільрада – представницький орган сільської 
громади, обирається нею добровільно. Він представляє всі інтереси громади, у т.ч. з питань 
забезпечення комунальними послугами. 

З організацією співтовариства (у моделі ПБГ) сільрада буде виконувати такі функції: 
• нормативно-організаційні (реєстрація, згода на реєстрацію, нормативні рішення 

по керуванню й ін.);   
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• майнові (передача в оперативне керування, передача в господарське ведення, 
передача в оренду, передача в безплатне користування або у власність); 

• фінансові (фінансування безпосередньо із сільського бюджету, виступає як 
учасник тендерної процедури при виділенні коштів з районного бюджету й ін.); 

• затвердження (узгодження) тарифів; 

Функціональні зв'язки, механізми координації й робітничі взаємини між сільрадою й 
суб'єктом водопостачання залежать від організаційно-правової форми останнього, але 
сільрада є власником мереж й об'єкта водопостачання в цілому. 

У випадку надання послуг сільськими комунальними підприємствами: 
• сільрада є засновником такого підприємства (крім районного комунального 

підприємства спільної власності, де засновник - райрада); 

• передає йому майно в господарське ведення або оперативне керування; 

• здійснює пряме безпосереднє керування його діяльністю; 

• затверджує тариф на його послуги; 

• призначає й підписує контракт із його керівником; 

• несе повну відповідальність за якість послуг, надаваних підприємством. 

У випадку надання послуг водоканалами функціональний зв'язок між ними практично 
відсутній, крім окремих випадків узгодження тарифів на території села. 

У випадку надання послуг «іншими» підприємствами функціональні взаємини між 
сільрадою й такими підприємствами носять більше договірний, ніж координаційний, 
характер. Механізми координації обмежуються встановленням умов й оплати в договорі 
концесії, передачі об'єкта водопостачання в оренду (користування), а також при узгодженні 
тарифів. 

У моделі ПБГ стосовно суб'єкта спостерігатимуться: 
• сільрада ухвалює рішення щодо створення організації співтовариства й передачі 

йому частини повноважень по водопостачанню громади; 

• сільрада передає в оренду (користування, концесію) майновий комплекс об'єкта 
водопостачання; 

• розглядає й затверджує тарифи; 

• здійснює контроль за діяльністю об'єкта водопостачання у встановлених 
законодавством рамках. 

Розподіл функцій у цьому випадку відповідає соціальній спрямованості моделі, 
забезпечується активна взаємодія громади і його представницького органа - сільради.   

Механізми координації, функціональні зв'язки й робочі взаємини між сільрадою й 
райрадою, районною держадміністрацією регламентовані законодавчо.  

У відповідності зі ст. 20 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» РДА виконують 
функцію забезпечення на своїй території надання населенню житлово-комунальних послуг 
підприємствами незалежно від форми власності. У рішенні цих питань вони взаємодіють із 
сільськими, селищними радами й різними організаціями. 

Роль районного рівня керування (райрада, райдержадміністрація) у сфері послуг 
фактично зводиться більше до функцій «спостереження». Відповідно до українського 
законодавства відповідальними за надання комунальних послуг, у т.ч. водопостачання, є 
держадміністрація територіальних громад сіл, селищ, міст.  

Однак, в умовах Криму, як показав аналіз, з питань сільського водопостачання 
райдержадміністрації зберігають традиційно важливе значення.  
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Структура районних державних адміністрацій (у тому числі наявність структурного 
підрозділу з питань житлово-комунального господарства) регулюється Постановою Кабінету 
міністрів України від 11 травня 2005 року № 328 «Про структуру місцевих державних 
адміністрацій». 

Додатком 3 до зазначеної постанови встановлюється рекомендована структура, що 
передбачає створення відділу містобудування, архітектури й житлово-комунального 
господарства та відділу розвитку інфраструктури. 

Саме ці відділи, у випадку їхньої наявності в структурі РДА, виконують на районному 
рівні ряд функцій по розвитку сільського водопостачання. Але зазначений документ носить 
рекомендаційний характер, тому на практиці в структурі РДА (у т.ч. у Криму) не завжди 
виділені такі відділи.   

Функціональні взаємозв'язки стосуються: 
• підготовки й проведення тендерних процедур; 

• допомоги в забезпеченні технікою, устаткуванням; 

• рішення «аварійних ситуацій»; 

• методичного, інформаційного, консультативного сприяння. 

При тому, що сільрада несе основну відповідальність, нічого не перешкоджає 
сільським радам делегувати свої повноваження по керуванню об'єктами водопостачання 
іншим структурам і рівням керування, наприклад районній адміністрації. 

Інакше кажучи, сільрада, будучи власником об'єкта водопостачання, ухвалює рішення 
щодо безпосереднього керування цим об'єктом або про передачу цього повноваження 
обраної ним структурі або на районний рівень.  

У деяких регіонах України існує практика передачі повноважень по керуванню 
водними об'єктами на районний й обласний рівень  

У відповідності зі ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
сільрада взаємодіє з районною державною адміністрацією з питань соціально-економічного 
розвитку його території, що відноситься й до питань забезпечення послугами 
водопостачання.  

Для реалізації спільних програм сільрада й РДА можуть вступати в договірні 
відносини, а також створювати спільні органи й організації.  

Районна рада є «фінансовим» учасником функціональної схеми  сільського 
водопостачання, якщо в його розвитку задіяні кошти районного бюджету.  

3. Суб'єкт сільського водопостачання - комунальні служби (водоканали, РЕС, 
ремонтні, ін.) 

Між суб'єктами сільського водопостачання й різними комунальними службами 
установлюються робочі взаємини на договірній основі з питань ремонтних робіт, 
встановлення устаткування, постачання електроенергією й ін. РЕС, крім постачання 
електроенергією, виконує функцію «атестації» працівників сільського об'єкта по роботі з 
електромережами, після спеціального навчання видає допуск встановленої форми. 

Особливе місце займають функціональні зв'язки суб’єкта сільського водопостачання з 
республіканськими водоканалами, коли (у порівняно незначній кількості сільських 
населених пунктів) ними надаються послуги водопостачання, але із залученням сільського 
СПД для експлуатації й подачі води споживачам. 

Водоканали мають розвинену інфраструктуру, самостійно здійснюють забір води (не 
залежно від джерела водних ресурсів), оснащені системою водовідведення, очисними 
спорудами, обслуговують більшу частину території Криму. 

Відповідно до статутних документів підприємствами здійснюються функції: 
• централізованого водопостачання населення й інших споживачів,  

• відведення й очищення води,  



67 

 

• видобутку корисних копалин, у т.ч. води,  

• експлуатації систем водопостачання й водовідведення; 

• ремонту мереж, споруджень, устаткування; 

• замовника й здійснення контролю за капітальним будівництвом об'єктів ВКГ; 

• виробництва фасованої питної води; 

• постачання питною водою через пункти розливу води; 

• лабораторні дослідження й хімічний аналіз води; 

• ряд інших (непрофільних) функцій.     

Тому водоканали, як великі спеціалізовані водопостачальні підприємства, що мають 
відповідну виробничу базу й досвід роботи, могли б виконувати ряд більш вагомих функцій 
стосовно сільського водопостачання, надавати їм допомогу, а також ряд послуг (проведення 
аналізу води на лабораторіях, консультаційні послуги, навчання персоналу, ін.)  

4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ АРК - 
райдержадміністрації, райради, сільради  

У відповідності зі ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
керування (відділ) житлово-комунального господарства районної держадміністрації є 
«підзвітним й підконтрольним» відповідному міністерству (в умовах АРК - Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ АРК).  

Відповідно до Положення про Міністерство, затвердженим постановою Ради міністрів 
АРК від 01.03.2011 № 74, взаємодія з місцевими органами виконавчої влади й органами 
місцевого самоврядування відбиті лише в декількох пунктах, що не відповідає практично 
сформованим і необхідним функціональним зв'язкам, а саме: 

- аналізує практику діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, узагальнює інформацію про громадську думку щодо регіонального 
розвитку, економічної і соціальної ситуації в Автономній Республіці Крим; 

- в межах повноважень здійснює координацію діяльності органів місцевого 
самоврядування, районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим за 
виконання заходів щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, 
стратегії розвитку Автономної Республіки Крим; 

- здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері житлово-комунального 
господарства, методичне керівництво роботою відповідних структурних підрозділів 
органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій в Автономній 
Республіці Крим; 

- надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування у проведенні 
заходів з реформування житлово-комунального господарства; 
Таким чином, з питань сільського водопостачання між Міністерством і РДА й 

органами місцевого самоврядування, крім законодавчо встановлених функціональних 
зв'язків, у Криму налагоджені робочі відносини, які, однак вимагають системності й 
регламентації.  

 
5. Районна рада - суб'єкт сільського водопостачання 
Функціональні зв'язки між районною радою і суб'єктом сільського водопостачання 

будуть у тому випадку, якщо районна рада є засновником комунального підприємства 
(районне підприємство комунального господарства).  

У цьому випадку райрада виконує такі функції: 
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• управляє спільним майном, здійснює контроль за ефективним його 
використанням; 

• здійснює пряму координацію діяльності такого підприємства; 

• призначає керівника підприємства, підписує з ним контракт; 

• виділяє кошти з бюджету району (по можливості); 

• інші функції. 

У цьому випадку крім робочих взаємин, діють прямі економічні й розпорядницькі 
механізми координації. 

6. Міністерство Регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ АРК - суб'єкт 
сільського водопостачання 

Зв'язки Міністерства безпосередньо з суб'єктом сільського водопостачання 
стосуються лише окремих питань (прийому й підготовки документів на одержання ліцензій і 
дозволів на здійснення діяльності й ін.), а з таких питань, як координація розвитку сектора, 
планування, фінансування й т.п. функціональні взаємини будуються через сільради, РДА. 

Рада Міністрів АРК на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
АРК покладено функцію координуючого органу розвитку сільського водопостачання. 

У цей час Міністерство діє на основі «Положення про Міністерство регіонального 
розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим» від 
01.03.2011 № 74.  

Відповідно до цих та інших нормативних актів АРК Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ АРК на території кримського регіону відповідає за 
забезпечення населення й інших споживачів всіма видами житлово-комунальних послуг.  

Це підтверджується практикою функціонування галузі: у функціонально-
інституціональній структурі комунального господарства республіки (і водопостачання 
зокрема), Міністерство відіграє провідну роль централізованого регулювання по більшості 
питань комунальних служб. Цим кримський регіон відрізняється від інших регіонів України, 
де все більша роль у функціональній структурі комунального господарства приділяється 
безпосередньо територіальним громадам і їхнім представницьким органам - радам. Це - одна 
з інституціональних особливостей АРК. 

При цьому чітко розмежовуються функції й практичні взаємини з підприємствами, які 
безпосередньо підлеглі Міністерству (в основному республіканській власності) і з іншими 
житлово-комунальними підприємствами, до яких відносяться й сільські комунальні служби. 

Відносно сільських комунальних служб у вищевказаному Положенні Міністерство 
виконує наступні функції: 

• бере участь у формуванні державної житлової політики, науково-технічної і 
економічної політики в житлово-комунальній сфері і забезпечує її реалізацію на території 
Автономної Республіки Крим; 

• здійснює аналіз цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, готує пропозиції 
щодо їх удосконалення; 

• впроваджує системи державних соціальних нормативів у сфері житлово-
комунального господарства, що встановлюються з метою визначення державних гарантій по 
наданню житлово-комунальних послуг і розмірів плати за житло і комунальні послуги; 

• здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації і змістом 
житлового фонду та об'єктів комунального господарства всіх форм власності; 

• здійснює контроль за виконанням органами місцевого самоврядування 
делегованих повноважень органів виконавчої влади в сфері житлово-комунальних послуг; 
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• здійснює прийом та підготовку документів з ліцензування господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; 

• забезпечує цільове та ефективне використання фінансових ресурсів, які 
виділяються як розпоряднику бюджетних коштів для виконання відповідних програм, 
здійснює внутрішній фінансовий контроль за надходженням коштів до розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня; 

• здійснює аналіз роботи підприємств і організацій водопровідно-каналізаційного 
господарства міст і сільських населених пунктів з питань попередження забруднення 
навколишнього середовища; 

• разом з державними органами з питань охорони навколишнього середовища 
реалізовує заходів щодо поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної 
води, технологічного стану систем водопостачання й водовідведення; 

• інші функції. 

На даний час, відповідно до затвердженого Положення Міністерство виконує функції 
більше формального характеру (крім підприємств, що входять у сферу безпосереднього 
підпорядкування). При цьому цілком логічним бачиться функціональне навантаження 
сектора як координуючого органа по розвитку сільського водопостачання, у т.ч. нових 
альтернативних його форм. 

7. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ АРК - Рада 
Міністрів і Верховна Рада АРК  

Між зазначеними структурами існують безпосередні функціональні взаємозв'язки, 
механізми координації.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Автономної Республіки Крим є органом виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим, підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим. 

Міністерство здійснює координацію діяльності, міжгалузеве регулювання, виконавчі 
функції і повноваження у сфері регіонального розвитку та житлово-комунального 
господарства з питань, віднесених до самостійного ведення Автономної Республіки Крим, а 
також державні виконавчі функції, делеговані у відповідності з Конституцією України. 

До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері житлово-комунальних послуг 
належить:  

• забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;  

• розроблення і реалізація регіональних та місцевих програм, участь у розробленні і 
реалізації державних програм у цій сфері;  

• ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону;  

• взаємодія з органами  місцевого  самоврядування  з  питань надання  житлово-
комунальних  послуг  та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;  

• залучення не бюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання    
державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;  

• здійснення контролю  цін/тарифів  на   житлово-комунальні послуги та 
моніторингу стану розрахунків за них;  

• вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до 
законів.  
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На практиці безпосередньо прямим керуванням сектором сільського водопостачання 
Рада міністрів АРК, як правило, не займається, крім того, що вона є встановленим органом 
ліцензування в Криму. 

Координація відбувається в процесі прийняття нормативних актів, що стосуються 
питань водопостачання або сфери послуг населенню (узгодження, фінансування з коштів 
республіканського бюджету або залучення інших джерел, розробка й реалізація 
республіканських цільових програм, організаційні заходи в житлово-комунальному 
господарстві, ін.). 

 
 
8. Районні управління водного господарства – сільськогосподарські виробники 
Районні УВГ на основі договорів надають сільськогосподарським виробникам 

послуги з постачання води для зрошення. Також є уповноваженими Рескоприроди на 
прийняття документів для оформлення дозволу на спеціальне водокористування. 

9. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з питань 
водогосподарського будівництва та зрошуваного землеробства – сільськогосподарські 
виробники 

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з питань водогосподарського 
будівництва та зрошуваного землеробства є спеціально уповноваженим органом виконавчої 
влади в галузі управління, контролю за раціональним використанням, охороною та 
відтворенням водних ресурсів на території АРК. Рескомітет є органом виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим та уповноваженим представником Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим щодо виконання окремих повноважень Держводагенства на здійснення 
функцій з управління державними водогосподарськими організаціями.  

Рескомітет підконтрольний і підзвітний перед Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим. З питань виконання 
державних функцій і повноважень підзвітний Держводагентству України. 

Основними функціями Рескомітету є: 
- участь у реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства, 

меліорації земель, охорони та відтворення водних ресурсів в Автономній Республіці Крим; 
- здійснення делегованих повноважень Держводагентства України з управління 

державними водогосподарськими організаціями. 
- забезпечення потреб населення і галузей економіки Автономної Республіки Крим 

водними ресурсами; 
- контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері розвитку водного 

господарства, раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів; 
- здійснення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод та ліквідації її 

наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та земель; 
- організація виконання комплексу робіт по експлуатації, капітальному ремонту 

державних меліоративних систем і забезпечення єдиної технічної політики в галузі 
меліорації на території Автономної Республіки Крим; 

- здійснення цільового використання коштів та контроль за реалізацією заходів щодо 
їх економного використання в організаціях, що входять у сферу управління; 

- сприяння забезпеченню підвідомчих підприємств і організацій 
висококваліфікованими кадрами; 

- здійснення управління підприємствами і організаціями, що належать Автономній 
Республіці Крим і що входять у сферу управління Рескомітету. 
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3.2. Координаційні механізми між інституціональними структурами 
сільського водопостачання в АР Крим 

Координаційні механізми, які відображені вище, при розгляді функціональної схеми 
сектора водопостачання сільської місцевості Криму, можна згрупувати в такий спосіб: 

1. Ліцензування, єдина технічна політика, норми, нормативи, стандарти у 
водопостачанні (регулювання)  

2. Встановлення тарифів і фінансування 
3. Регіональне планування  
4. Навчання персоналу й підвищення кваліфікації 
Узагальнення встановлених механізмів координації представлено в таблиці 3.1. 
1. Ліцензування, єдина технічна політика, норми, нормативи, стандарти у 

водопостачанні (регулювання)  
Серед функціональних блоків для сільського водопостачання Криму сфера 

регулювання (ліцензування, нормування, стандартизації послуг) сьогодні є найбільш 
складною.  

Виходячи із чого, логічним була б наявність у цій сфері раціональних координаційних 
механізмів між різними зацікавленими структурами з погляду сприяння розвитку сільського 
водопостачання. Однак у даний момент цього констатувати не можна.  

Крім того, у сфері регуляторних механізмів координаційні зв'язки виходять за межі 
АРК, тому що частина функцій законодавчо закріплена за центральними державними 
органами. 

Координаційні механізми між інституціональними учасниками сектора сільського 
водопостачання встановлені: 

• при всіх видах ліцензування,  

• у здійсненні контролю, впровадження й дотримання Державних норм і 
стандартів:  

- між центральними органами (ДКУЖКГ, Держстандарт, Мінприроди, 
Держводгосп, ін.) і Міністерством РРБЖКГ АРК; 

- між Керуванням ВКГ Міністерство РРБЖКГ АРК і підвідомчим 
водоканалами і підвідомчими підприємствами ВКГ у сільській місцевості; 

- між ВР і РМ АРК і Міністерством РРБЖКГ (при підготовці нормативно-
правових документів з питань норм і стандартів); 

• при контролі якості води:  

- СЕС, спец. лабораторії - підприємства (видача довідки, замовлення (заявка) і 
оплата (несплата) аналізу, дозвіл (або заборона) на подачу води споживачам і 
т.п.); 

- СЕС спец. лабораторії - райдержадміністрації, Міністерство (інформування 
про якість води на відповідній території, вживання заходів по усуненню) 

• при інших регуляторних механізмах. 

2.  Встановлення тарифів і фінансування 
На всій території АРК не існує єдиних підходів до встановлення або узгодження 

цін/тарифів на послуги підприємств, що здійснюють водопостачання й водовідведення.  
У багатьох випадках відповідно до діючого законодавства тарифи таким 

підприємствам можуть бути тільки погоджені (а не встановлені або затверджені), що 
позбавляє підприємства можливості розраховувати на відшкодування з місцевих бюджетів 
різниці між економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг і погоджених 
тарифів (що передбачено нормами ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). 

Відповідно, механізми координації в сфері тарифоутворення не носять системний 
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характер.  
Координація (як взаємодія) з органами місцевого самоврядування по регулюванню 

цін/тарифів у рамках своїх повноважень передбачена з боку РМ АРК (п. 6 ЗУ «Про житлово-
комунальні послуги»). 

Дотримання тарифної політики на території АРК координує Міністерство РРБЖКГ 
АРК:  

• Пряма координація - по підвідомчих підприємствах (водоканали); 

• Рекомендаційно-методична - по іншим.  

Однак механізми координації з питань тарифної політики з підприємствами не 
республіканської форм власності не визначені.  

З питань фінансування пряма координація існує лише при виділенні капітальних 
коштів з республіканського бюджету (Міністерство РРБЖКГ - Мінекономіки - РМ АРК - ВР 
АРК). 

3. Регіональне планування  

У сфері планування розвитку сільського водопостачання координаційні механізми не 
носять сталого характеру.  

Основні механізми координації повинні діяти в ланці: Міністерство РРБЖКГ АРК - 
районні державні адміністрації. 

На даний час установлені, відпрацьовані механізми практично відсутні, за винятком 
рішення окремих «аварійних» питань. Присутні також організаційно-розпорядницькі 
механізми. 

4. Навчання 
Як показав аналіз діяльності різних сільських підприємств водопостачання, їхні 

фахівці мають потребу в навчанні по ряду питань. При цьому відпрацьованих механізмів 
координації в сфері тренінгів сільського водопостачання в АРК на сьогодні немає.  

У підпорядкуванні Міністерства РРБЖКГ АРК функціонує Учбово-курсовий 
комбінат, що проводить навчання, готує і підвищує кваліфікацію працівників житлово-
комунального господарства, але, в основному, для підвідомчих Міністерству підприємств 
(водоканалів). 

Базу цього комбінату можна було використати для тренінгів сільських підприємств, 
однак навчальна програма повинна бути або заново розроблена, або скоректована відповідно 
до конкретних потреб.  

Особлива потреба серед програми тренінгів - роз'яснювальна кампанія по 
створюванню та функціонуванню ПБГ, їх можливі форми, переваги й недоліки, про можливі 
варіанти наступного розвитку. Одна із причин не бажання щось змінювати і створювати - 
недостатній рівень правових й економічних знань. 
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Таблиця 3.1 
Механізми координації між основними інституціональними учасниками сільського водопостачання 

Ліцензування (+ ін. 
регулювання) 

Формування й 
затвердження тарифів 

Фінансування Регіональне планування Навчання, підвищення 
кваліфікації 
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Скорочення та позначення в табл. 3.1: 
РМ - Рада міністрів АРК                                               « + » - наявність механізмів координації 
МРРБЖКГ - Міністерство РРБЖКГ АРК                   «  - » - відсутність механізмів координації 
РДА - районна державна адміністрація                       « + - »  - в окремих випадках  
СС - сільська рада                                                          «+) » - механізми координації повинні бути посилені 
СПД - підприємства сільського водопостачання        « * » - не має сенсу 
ВК - водоканали 
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3.3. Висновки і рекомендації 
Система керування водопостачанням Криму має багаторівневу структуру, що в цілому 

відповідає особливостям галузі в регіоні (проблема питної води) і розмаїттю форм власності 
й організаційно-правових форм її підприємств. Цій системі також характерна як 
централізація функцій керування, так й їхня децентралізація до рівня села й селища. 

Керування сектором міського водопостачання й водовідведення має чітку 
централізовану структуру від Верховної Ради й Ради Міністрів АР Крим до рівня міських 
водопровідно-каналізаційних підприємств. Централізоване керування в частині міського 
водопостачання показало свою ефективність, що зв'язано, переважно, з технологічними 
аспектами роботи підприємств й умов забору й транспортування води в Криму. Хоча окремі 
аспекти діяльності підприємств, такі як забезпечення їхньої фінансової стабільності, 
вимагають кардинального рішення з боку РМ АРК. А саме, прийняття їм рішення про 
виконання функцій регуляторного органа стосовно цих підприємств і забезпечення балансу 
інтересів учасників ринку послуг централізованого водопостачання й водовідведення.  

Керування сектором сільського водопостачання й водовідведення має всі ознаки 
децентралізованої системи. Однак у даний момент вона має ряд істотних недоліків, 
насамперед у частині керування водопостачанням у сільській місцевості, і перебуває в стані 
реформування. 

В АРК існують значні проблеми в координації сільського водопостачання, як по 
загальних питаннях його розвитку, так і по окремих принципових організаційно-економічних 
питаннях. Основна причина - відсутність координаційних механізмів і зворотних зв'язків (з 
питань сільського водопостачання) на загальнореспубліканському й районному рівні, між 
селами й районом, між районами й республікою.  

Тривалий час сільські об'єкти водопостачання були «відомчими», управлялися (як і 
вся сільська інфраструктура) сільгосппідприємствами. Тому необхідності координації й 
централізованого керування з боку республіканських і місцевих органів не було, не було 
потрібно окремої відповідної технології керування сільським водопостачанням у Криму.  

Це обумовлює, практично, відсутність на сьогодні необхідної, ефективної системи 
керування сільським водопостачанням у Криму. Існуюча ж система не вирішує проблеми 
забезпечення сільського населення питною й поливною водою. Незважаючи на наявність 
достатньої кількості суб'єктів інституціональної структури сільського водопостачання, 
ефективна управлінська технологія відсутня, на відміну від сектора міського водопостачання 
Криму. 

У рамках моделі запропоновані ефективні механізми керування окремими сільськими 
системами. 

Щодо сільського водопостачання основне функціональне навантаження повинні нести 
сільські ради. Однак відсутність у них практичного досвіду роботи й фінансових 
можливостей сьогодні не дозволяють їм виконувати такі функції. Багато питань вирішуються 
на районному або республіканському рівні.  

По результатам проведеного дослідження до основних функціональних перешкод і 
проблем варто віднести: 

• відсутності регламентованих механізмів у сфері планування розвитку сектора як у 
цілому, так і по окремих районах; 

• значні проблеми підготовки й одержання дозвільної документації, необхідність 
спрощення ряду процедур; 

• більшою мірою формальний характер функцій (крім підприємств безпосереднього 
підпорядкування) сектора сільського водопостачання, створеного в Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Автономної 
Республіки Крим; 
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• неурегульоване питання права власності на існуючі й знову створені об'єкти 
водопостачання; 

• неврегульованість договірних взаємин при передачі об'єкта сільського 
водопостачання в користування для надання послуг; 

• обмежена технічна, фінансова й особливо інвестиційна мобільність ПБГ 
(проведення подальшого технічного вдосконалення, ремонтних робіт, можливість одержання 
кредиту, застави майна й т.д.) і, при цьому, обмежені можливості в цьому сільрад, що для 
поширення цієї моделі вимагає проведення ряду організаційних заходів;   

• соціальний фактор, питання соціальних пільг і субсидій; 

• відсутність ефективного взаємозв'язку й механізму взаємодії між органами 
місцевого самоврядування й місцевої виконавчої влади, їхніми посадовими особами й 
населенням; 

• інші. 

Рекомендації:  

1. Всі зміни функцій, механізмів координації й реформування системи керування в 
секторі сільського водопостачання АРК повинні здійснюватися з дотриманням обов’язкової 
умови:  територіальна громада є первинним елементом системи місцевого самоврядування й, 
відповідно, системи державного керування, адміністративно-територіального устрою 
України. Конституцією України їй гарантоване право самостійно вирішувати питання 
соціально-економічного розвитку, у т.ч. вибирати систему надання послуг. 

Однією з переваг моделі ПБГ є активізація потенціалу територіальної громади в 
самостійному вирішенні своїх проблем через створення організації громади, що не повинне 
бути порушене. Тому прийняття рішень про централізацію систем водопостачання, про 
створення керуючих компаній і т.п. можливо на основі добровільного рішення сільської 
територіальної громади й організації співтовариства, про передачу таких функцій.   

2. Реформування сектора сільського водопостачання повинне здійснюватися не 
тільки в напрямку усунення недоліків функціонально-інституціональної структури 
загального характеру (є присутнім нераціональність функціональних взаємозв'язків, не 
чіткий розподіл координуючих функцій, а іноді, навпаки, дублювання функцій і т.п.), але й 
на основі раціонального використання сформованої специфіки системи керування.  

До однієї з основних особливостей системи керування водопостачання Криму варто 
віднести сполучення централізованого підпорядкування й керування й процесу 
децентралізації в сфері водопостачання. На даному етапі централізовані методи керування 
обумовлені сформованою ситуацією в сфері водопостачання кримського регіону. 

Але, при цьому, для централізованої системи водопостачання через мережу 
республіканських водоканалів характерною рисою є високий рівень монополізму, тоді як 
сільське водопостачання (у т.ч. на основі моделі ПБГ) створює передумови для 
демонополізації цього сектора послуг і сприяє конкуренції. Надалі в окремих районах можна 
припускати конкуренцію навіть із великими підприємствами галузі.   

3. Рекомендації з розподілу функціонального навантаження, передачі тієї або іншої 
функції в секторі сільського водопостачання АРК іншому суб'єктові містяться в додатку 4 
(гр.3, 4). 

4. ПБГ варто рекомендувати як ефективну самокеровану систему надання 
комунальних послуг. При встановленні основних рамкових вимог створення об'єкта 
водопостачання й організаційних умов його експлуатації, надалі ПБГ (крім установлених 
законодавством обов'язкових функціональних взаємозв'язків) практично управляється 
самостійно, включаючи вибір форми обслуговування системи водопостачання й виконавця 
послуг, обґрунтування й встановлення тарифу на воду, систему контролю споживання води, 
штрафні санкції й ін.   
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Основні функціональні переваги ПБГ, які рекомендуються для поширення: 
• чітка система контролю споживання води й, відповідно, високий рівень 

раціонального використання води; 

• прозорість й обґрунтованість процесу тарифоутворення; 

• своєчасність платежів, відсутність заборгованості, що визначає фінансову 
стабільність моделі; 

• керованість моделі з боку територіальної громади безпосередньо (організацією 
громади) позначається на зниженні експлуатаційних витрат суб'єкта водопостачання; 

• розвиток у цілому підприємницької ініціативи територіальної громади.  

5. Щодо сільського водопостачання основне функціональне навантаження повинні 
нести сільські ради, однак відсутність їхнього практичного досвіду роботи й фінансових 
можливостей сьогодні не дозволяють їм виконувати такі функції. Тому необхідні більш 
раціональні функціональні взаємодії в сфері сільського водопостачання на районному рівні. 

6. З додатка 4 видно, що певну кількість функцій у майбутньому має сенс передати 
передбачуваній регіональній керуючій структурі, що за рахунок укрупнення (централізації) 
може виконувати їх «дешевше» і більш ефективно. Серед таких функцій:   

• взаємодія з ліцензійними органами; 

• взаємодія з регуляторними органами; 

• керування фінансами й інвестиціями; 

• організаційно-виробничі; 

• юридичні; 

• методичні; 

• звітність і планування; 

• кадрові й підвищення кваліфікації. 

7. З погляду підвищення рівня координації розвитку сільського водопостачання АРК 
заслуговує розгляду створення організаційної структури, як проміжна сполучна ланка між 
сільськими об'єктами й республіканським рівнем керування. 

8. Ефективний розподіл функціонального навантаження можливо тільки за умови 
встановленого оформлення й закріплення права власності на об'єкти сільського 
водопостачання.  

Тому необхідно проведення комплексу заходів щодо впорядкування питань 
оформлення права власності на об'єкти сільського водопостачання й порядку передачі їх у 
різні форми керування. Це стосується діяльності не тільки ПБГ (у першу чергу), але й 
сільських комунальних підприємств, і господарчих товариств, і приватних підприємств і 
підприємців. 

Серед заходів у цій сфері можуть бути: 
• інвентаризація існуючих об'єктів сільського водопостачання за встановленою 

формою (координатори - сектор сільського водопостачання Керування ВКГ Міністерства 
РРБЖКГ, РДА, при участі сільрад); 

• складання реєстру об'єктів сільського водопостачання; 

• оцінка об'єктів сільського водопостачання; 

• юридична методична допомога сільрадам в оформленні актів прийому-передачі 
об’єктів комунальної власності; 
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• методичне забезпечення порядку передачі об'єктів сільського водопостачання в 
різні форми керування. 

Можливо, доцільне прийняття типового на території АРК Положення про порядок 
передачі об'єктів сільського водопостачання у керування сільським територіальним 
громадам. Однак, законодавчо розробка такого Положення - повноваження сільських рад. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНИЙ СТАН СИСТЕМ І АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
ДІЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ НОРМ У СІЛЬСЬКОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ АР 

КРИМ 

4.1. Технічний стан систем сільського водопостачання 
Сільське водопостачання - одна з найболючіших проблем кримського ЖКГ. 

Централізовано отримують воду тільки 80% сільських жителів, а в деяких районах не більше 
60%. За останні роки обсяг подачі питної води скоротився майже в 4 рази, тобто, маючи 
присадибну ділянку і підсобне господарство, селяни отримують води в два рази менше 
городян. Всьому провиною вкрай незадовільний технічний стан систем водопостачання і 
водовідведення, на ремонт яких постійно не вистачає коштів, і борги минулих років. А 
оскільки з року в рік ситуація не змінюється, це може означати тільки одне: рано чи пізно 
селяни можуть взагалі залишитися без води. 

Технічний стан систем водопостачання вкрай незадовільний: 
- знос мереж водопостачання і водовідведення становить понад 88%; 
- частка старих та аварійних мереж складає понад 48% (цей показник вищий 

середньогалузевого по Україні); 
- високий рівень аварійності призводить до великих втрат води – середній показник 

становить на рівні 40-50%. Практично вся вода, яка втрачається в системах водопостачання, 
підготовлена до споживання; 

- більше 40% технологічного обладнання має повний фізичний знос, устаткування в 
системах водопостачання і водовідведення морально застаріло, має значну енергоємність.  

Незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх 
зношеності, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних 
ремонтів і ліквідації аварій негативно впливає на якість питної води.  

В умовах відсутності належного фінансування, неефективності господарювання й 
втрати довіри споживачів до комунальних підприємств, чи не єдиною можливістю 
реабілітації сільських водопроводів є залучення приватного капіталу. 

Технічний стан систем зрошення в АРК катастрофічний. Задовго до свого 50-літнього 
ювілею магістраль постаріла мало не до втрати працездатності. Слід сказати, що б’ють на 
сполох з цього приводу уже майже двадцять років, однак складне грандіозне господарство 
продовжує занепадати. На деяких ділянках продірявилося бетонне покриття, яке 
провалюється у вимиті течією «пазухи». Постійні ремонти старих насосно-силових агрегатів, 
електроапаратури, транспортних підстанцій, кабелів, труб, іншого устаткування потребують 
грошей щоденно, а їх, як правило, немає. 

Нікудишнє фінансування ремонтно-експлуатаційних робіт не тільки призводить до 
передчасного руйнування дорогого водогосподарського комплексу, але й породжує 
невпевненість у завтрашньому дні кількох тисяч спеціалістів, які працюють у підвідомчих 
Рескомводгоспу автономії організаціях. Ускладнюють ситуацію і значні борги 
міськводоканалів та потужний прес податку на землю, зайняту об’єктами служб каналу і 
численними його виробничими базами, гідроспорудами, насосними станціями. Тягар 
безгрошів’я стає все важчим, але коштів для утримання в належному стані «ріки життя» 
кримський бюджет не передбачає, традиційно скупий на них і державний. 

Справжньою бідою каналу стало масштабне розкрадання об’єктів зрошувальних 
систем. Впродовж багатьох років по всій його трасі цуплять устаткування, апаратуру, 
кабельні лінії, труби. Зневірившись у належній допомозі міліції, працівники каналу 
організували власні загони охоронців, посилили цілодобове чергування, роблять усе 
можливе, щоб зберегти об’єкти. 

У будівництво останньої черги каналу вже мало хто вірить. Її спорудження припинено 
на невизначений час у зв’язку з відсутністю коштів. Така ж доля спіткала і прокладання 
водоводів для постачання питною водою населених пунктів трьох найпосушливіших районів 
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— Ленінського, Чорноморського і Роздольненського, мешканці яких досі змушені пити воду, 
нерідко зовсім непридатну для споживання.  

Особливу тривогу спричинює стан внутрігосподарських зрошувальних меліоративних 
систем. Результати останньої інвентаризації виявили: наявні системи можуть забезпечити 
полив сільгоспкультур від сили на 163 тисячах гектарів (з колишніх понад 400 тисяч!). 
Самостійно відновити їх сільради не в змозі. Тож необхідна спеціальна програма 
відродження зрошуваного землеробства. 

4.2. Схеми й системи водопостачання сільських населених пунктів 
Водопостачання – це забезпечення водою різних водоспоживачів (населених пунктів, 

виробничих підприємств та інших об'єктів) для задоволення господарсько-питних, 
технологічних і протипожежних потреб. Комплекс інженерних споруд, що виконують 
завдання водопостачання, називають системою водопостачання. 

Централізована система водопостачання населеного пункту повинна забезпечувати 
прийом води з джерела в необхідній кількості, її очищення, якщо це необхідно (тобто 
доведення її якості до потрібного рівня показників), передачу до обслуговуваного об'єкта і 
подачу споживачу під необхідним напором (тиском). 

З цією метою в систему водопостачання включені такі елементи: 
- водоприймальні споруди (водозабірні споруди, водозабори), призначені для 

прийому води з вибраних для даного об'єкта природних вододжерел;  
- насосні станції (водопідіймальні споруди), що створюють тиск для передачі води на 

очисні споруди, до акумулюючих ємкостей або до споживачів; насосні станції (НС) 1 
підйому призначені для передачі води від водозабору (джерела) на очисні споруди; НС 2 
підйому призначені для передачі очищеної води з резервуару чистої води (РЧВ) в 
магістральні водоводи і далі в розподільну мережу; наступні НС влаштовують при 
необхідності для створення необхідного тиску в трубопроводах; 

- споруди для очищення води, призначені для поліпшення властивостей води і 
доведення її якісних показників до вимог споживачів;  

- резервуари і водонапірні башти, які є запасними і регулюючими ємкостями; 
- водоводи і водорозподільні мережі, призначені для передачі води до місць її 

розподілу і споживання; магістральні водоводи транспортують основну кількість води від 
очисних споруд до об'єкта водопостачання; водорозподільні мережі подають воду 
безпосередньо споживачам на території обслуговуваного об'єкта.  

Взаємне розташування споруд системи водопостачання і їх склад можуть бути 
різними залежно від призначення, місцевих природних умов, вимог водоспоживання або 
виходячи з економічних міркувань. Так, НС 1 підйому може бути поєднана з 
водоприймальною спорудою або об'єднана в одній будівлі з НС 2 підйому, але частіше вони 
розташовуються окремо. НС 2 підйому може бути з'єднана в одному блоці з водоочисними 
спорудами і РЧВ або розміщена в окремій будівлі. Комплекс водоочисних споруд, РЧВ і НС 
підйому можуть бути розташовані в безпосередній близькості від вододжерела або, навпаки, 
віддалені від нього і наближені до споживача.  

Щоб правильно вибрати схему і джерело водопостачання, треба мати в своєму 
розпорядженні дані про водоспоживання, знати вимоги, що ставляться до якості води, мати 
відомості про тиск, під яким вона повинна подаватися споживачеві, про наявні природні 
вододжерела в районі проектування. Значний вплив на схему водопостачання має вибране 
вододжерело; його вид (поверхневий – відкриті водоймища, тобто річки, водосховища, озера, 
моря, або підземний – ґрунтові й артезіанські води, джерела), потужність, якість води, 
відстань, на яку воно віддалене від водоспоживача, і т.п.  

У ряді випадків при використанні підземних (артезіанських) вод потреба в поліпшенні 
їх якості відпадає, що спрощує систему водопостачання, оскільки стає можливим 
відмовитися не тільки від очисних споруд, але і від РЧВ і НС 2 підйому. У загальному 
випадку необхідність очищення води і визначення його технологічної схеми встановлюють 
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шляхом порівняння даних якості води вибраного джерела з вимогами споживачів і 
законодавства. 

Система водопостачання сільських населених пунктів може бути: тільки водопровід 
господарсько-питного призначення або об'єднаний водопровід господарсько-
протипожежний.  

Під схемою водопостачання розуміють генеральний план об’єкта водопостачання з 
вказаними на ньому всіма водопровідними спорудами. Схема водопостачання залежить від 
багатьох чинників, з яких головними є такі: розміщення, потужність і якість води джерела 
водопостачання. До уваги також потрібно брати рельєф місцевості, характер житлової 
забудови, розміщення промислових комплексів, ферм та ін. 

 
 

 

Рис. 1. Схема водопостачання селища (приклад) 
1 — підземний водозабір; 2 — резервуар; 3 — насосна станція другого підйому; 4 — водонапірна 
башта; 5 — свердловина виробничої зони; 6 — водонапірна башта виробничої зони; 7 — пожежні 
гідранти. 

 
Системи та схеми подачі води та технології очищення, подібні до тих, що їх 

використовують у великих містах, зазвичай потребують чималих інвестицій. А таке не 
завжди можуть собі дозволити малі міста та сільські населені пункти. Крім того, вказані 
системи, для яких потрібно мати більше коштів для їх дальшої експлуатації, споживають 
багато енергії, реагентів і т. ін. Належить також зважати на те, що в малих населених пунктах 
може не бути фахівців відповідної кваліфікації для експлуатації таких систем. 

У сільських населених пунктах бажано використовувати дешевші і водночас 
надійніші схеми та системи, яким були би властиві: 

• низька вартість будівництва (невеликі капітальні вкладення); 
• проста експлуатація та процедура обслуговування; 
• низьке або нульове споживання електроенергії; 
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• надійність і ефективність незалежно від витрат і якості води. На додаток такі 
системи мають забезпечити можливість дальшого об’єднання автономних систем 
водопостачання в єдину централізовану систему водопостачання селища. 

Аналіз нинішніх систем водопостачання сільських населених пунктів дає підстави їх 
систематизувати — виділити кілька основних груп за технічним обладнанням і набором 
елементів системи водопостачання, зокрема такі: 

• нецентралізована система водопостачання населеного пункту з мінімумом 
елементів. Водозабір — це одна або кілька водозабірних свердловин, від яких вода 
надходить до водонапірної башти. Мережі зазвичай мають малу довжину: воду подають 
тільки найближчим споживачам; 

• нецентралізована система з однією або кількома водозабірними свердловинами, 
групами елементів «башта-мережа» та кількома (число може бути довільним) 
індивідуальними (приватними) або відомчими (такими, що належать підприємствам) 
водозабірними свердловинами, не сполученими одна з одною; 

• система водопостачання, наближена до централізованої (характерна для середніх 
за розмірами населених пунктів), що складається з водозаборів (групи свердловин), звідки 
вода надходить у резервуар-накопичувач і далі з насосної станції — в окремі зони або групи 
«башта-мережа». 

Треба зазначити, що найпоширенішими є системи водопостачання, які належать до 
першої та другої груп і формувалися мірою розвитку населеного пункту. Незважаючи на 
позірну примітивність, щодо надійності та умов експлуатації такі системи водопостачання 
мають низку переваг, а саме: 

• достатня гнучкість в управлінні (в кожному районі чи зоні населеного пункту є 
автономна система водопостачання); 

• незалежність груп «башта-мережа» одна від одної в загальній системі 
водопостачання населеного пункту; 

• краща, порівняно з централізованими системами, придатність до ремонту, оскільки 
окремі групи «башта-мережа» можуть зупинятися для профілактичних або ремонтних робіт, 
тим часом як інші частини системи водопостачання населеного пункту працюють. 

Крім того, варто вказати на ще деякі важливі особливості таких систем: 
• водопроводи прокладають по найкоротших напрямках, з мінімальним порушенням 

асфальтового покриття доріг (вздовж узбіч, меж угідь). Частину робіт можна виконати 
власними силами. У такому разі істотно знижується вартість розширення мережі; 

• зазвичай до будівництва та дальшої експлуатації мереж долучаються органи 
самоорганізації населення, і внаслідок цього скорочуються не тільки капітальні, а й 
експлуатаційні витрати; 

• завдяки простоті такої моделі полегшується контроль і нагляд за будинковими 
під’єднаннями. Лічильник можна встановити в кожній точці під’єднання. 

• В технічному розумінні системи сільського водопостачання здебільшого 
складаються з таких елементів: 

• водозабірні споруди (найчастіше — артезіанська свердловина); 
• розподільча мережа та вводи в будівлі (переважно з пластикових труб); 
• виготовлені на заводі башти (башти Рожновського) як регулюючі резервуари; 
• спрощена система автоматики для вмикання і вимикання глибинного насоса, 

залежно від рівня води в башті. 
 
Схема водопостачання, як правило, може здійснюватися по одній з описаних нижче 

схем: 
І. Один підйом води з водонапірною баштою, пожежогасінням безпосередньо зі 

штучних (або природних) водойм; 

ІІ. Один підйом води з водонапірною баштою, пожежогасінням через гідранти; 
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ІІІ. Два підйоми води з резервуарами при насосній станції другого підйому й 
водонапірною баштою, пожежогасінням через гідранти з можливим частковим використання 
протипожежних водойм (для віддалених об'єктів); 

ІV. Два підйоми води з резервуарами при насосній станції другого підйому без 
водонапірної башти (безбаштова схема), пожежогасінням через гідранти. 

Вибір тієї або іншої схеми обумовлюється багатьма факторами, у числі яких: рельєф 
місцевості й поверховість забудови; наявність промислових підприємств на території 
населеного пункту й категорії виробництва по вибухо- та пожежонебезпеки; наявність 
пожежного депо; величина капітальних й експлуатаційних витрат та ін. 

Для рівнинної частини Криму характерна така сукупність згаданих факторів, що 
визначила організацію централізованого водопостачання за Схемою І або ІІ. Ці схеми 
відрізняються лише способом пожежогасіння. Обидві ці схеми відрізняються, очевидно, 
мінімальними експлуатаційними витратами й у той же час у стані забезпечити надійне 
цілодобове водопостачання. Тому при реабілітації систем водопостачання сільських 
населених пунктів доцільно дотримуватися цих схем. З метою економії питної води варто 
враховувати можливість використання для поливу присадибних ділянок місцевих джерел 
(струмки, водойми, колодязі). 

 
Зрошення - один з головних елементів успішного вирощування 

сільськогосподарських культур. Неправильне зрошення, навіть високоякісної водою, може 
завдати шкоди як рослині, так і ґрунту. Зрошення із завищеними зрошувальними нормами 
може призвести до ущільнення ґрунтового покриву, вимивання добрив з кореневого шару, 
захворювання коренів. На ділянках без дренажу з високим рівнем ґрунтових вод зрошення із 
завищеними зрошувальними нормами може сприяти підвищенню рівня ґрунтових вод і 
засолення ґрунтів. З іншого боку, недостатнє зрошення може призвести до зменшення 
діяльності коренів, зниження водоспоживання рослиною і знизити урожай. В умовах же 
високо мінералізованої води і малих опадів малі норми зрошення сприяють засоленню 
верхніх шарів ґрунту.  

В даний час найчастіше зустрічаються наступні способи зрошення:  
• поверхневе,  
• дощування. 

Поверхневе - вода надходить безпосередньо на поверхню ґрунту і розподіляється по 
поливній ділянці суцільним шаром. Застосовується при зрошенні з великими поливними 
нормами. Зазвичай ділиться на три види: 

• полив з борознами; 
• полив по смугах; 
• полив затопленням. 
Переваги: 
• низькі інвестиції; 
• низькі витрати на енергію (напір) 
• низькі експлуатаційні витрати 
• можливість поливу при вітрі; 
• можливість поливу рослин, чутливих до захворювань листя; 
Недоліки: 
• великі втрати води; 
• низька ефективність поливу; 
• можливість поширення захворювань рослин; 
• непридатність на ділянках зі складним рельєфом; 
• непридатність як освіжаючого і протизаморозкового поливу. 
Дощування - механізований спосіб поливу (легко піддається повній автоматизації), 

при якому активний шар ґрунту зволожується водою, що подається на її поверхню у вигляді 
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штучного дощу. Основна умова ефективності такого поливу - створення оптимального 
водного режиму ґрунтів, що можливо при правильному співвідношенні величин 
розрахункової поливної норми, інтенсивності штучного дощу, тривалості поливу, вбираючої 
здатності ґрунтів. Інтенсивність штучного дощу (мм/год.) - це кількість опадів, створюваних 
даної дощувальною системою в одиницю часу на одиницю площі (на практиці прагнуть до 
проектування систем, що створюють штучний дощ однаковою інтенсивністю в кожній точці 
зрошуваної площі).  

Переваги: 
• можливість застосування на полях зі складною топографією; 
• придатність для поливу більшості культур; 
• економне використання води, 
• висока ефективність поливу, підвищення врожаїв;  
• забезпечення широкої механізації всіх сільгоспробіт та їх виконання в стислі 

терміни; 
• широкий діапазон вибору розміру сопла дощувателів, що полегшує проектування і 

регулювання інтенсивності поливу; 
• можливість точного вимірювання витрати води на ділянці; 
• збільшення коефіцієнта земельного використання; 
• висока мобільність систем зрошення; 
• можливість застосування для всіх допоміжних поливів; 
• придатність для промивання полів у профіль; 
• можливість досягнення однаковою інтенсивністю поливу на всій ділянці, що 

зрошується (рівномірний розподіл води в полі); 
• зручність внесення добрив з поливною водою; 
Недоліки: 
• високі початкові інвестиції; 
• додаткові витрати на енергію, що споживається на створення потрібних напорів в 

зрошувальних системах; 
• нерівномірність розподілу води в полі при вітрі; 
• негативний вплив на листяний покрив (опік листя), 
• зниження врожаю при поливі мінералізованими водами; 
• висока ймовірність ущільнення верхнього шару ґрунту, пов'язаного з утворенням 

кірки на поверхні ґрунту, 
• підвищений сток; 
• втрати води на границях ділянки; 
• проблеми з проведенням сільгоспробіт на ділянці, що зрошується (оранка, 

обприскування, збирання врожаю). 

4.3. Методика визначення необхідних потужностей систем 
водопостачання сіл. Протипожежні вимоги. Облік води. 

При проектуванні систем водопостачання визначення необхідної споживачу кількості 
води є найважливішим завданням. Загальна витрата на потреби населення в певному 
населеному пункті пропорційна числу жителів. Отже для його визначення необхідно знати 
витрату води одним жителем на його господарсько-побутові потреби – питому норму 
водоспоживання. Ця величина складається з витрат води для різних цілей і залежить від 
ступеня санітарно-технічного обладнання місць проживання, благоустрою населеного 
пункту, кліматичних умов і т.п. Чим вищий ступінь санітарно-технічного обладнання, тим 
більше буде споживання води; в жаркому кліматі водоспоживання буде більше, ніж в 
помірному або холодному і т.п.  

Аналіз досвіду експлуатації існуючих комунальних водопроводів дає можливість 
визначити фактичну витрату води на одного жителя при різному ступені санітарно-
технічного обладнання житлових будинків у різних кліматичних умовах. У нашій країні 
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діють норми господарсько-питного водоспоживання, наведені в СніП 2.04.01-85 
«Внутренний водопровод и канализация зданий». У ці норми входять витрати води на всі 
господарсько-питні потреби людей, що витрачаються як в житлових будинках, так і в 
громадських будівлях (їдальнях, лазнях, пральнях, кіно, клубах і т.п.).  

Витрата господарсько-питної води не є постійною і міняється за сезонами року. Тому 
при проектуванні системи водопостачання необхідно, крім середньої добової витрати 
споживаної води знати вірогідну максимальну добову витрату, яку визначають за допомогою 
коефіцієнта добової нерівномірності.  

Кількість води питної якості, яку забирають з центрального водопроводу для поливу 
зелених насаджень, миття і поливу вулиць і площ, визначають у кожному випадку конкретно 
залежно від місцевих умов, установлюють органами місцевої влади.  

Невраховані витрати води приймають у розмірі 5 – 10% від загальної витрати на 
господарсько-питні потреби. 

У випадку застосування Схем водопостачання II – IV, тобто з пожежогасінням через 
гідранти, необхідно врахувати пожежні витрати Нормування витрати води для 
пожежогасіння значно відрізняється. Пожежогасіння здійснюють струменем води, що 
подається пожежними кранами, які розміщуються на зовнішній водорозподільній мережі, а 
для внутрішнього пожежогасіння  використовують пожежні крани, що встановлюються на 
мережі внутрішнього водопроводу. Розрахункова витрата води на гасіння однієї пожежі, а 
також число можливих одночасних пожеж на території населеного пункту встановлюють 
залежно від розмірів населених місць, розрахункового числа жителів, вогнестійкості споруд, 
щільності й характеру забудови. 

Отримана у такий спосіб сумарна витрата в добу середнього водоспоживання 
множать на коефіцієнт добової нерівномірності: ,3.11.1max. ÷=сутК  одержуючи добову 

витрату води в добу максимального водоспоживання. Розділивши отримане значення на 24, 
одержують средньогодинну витрату в добу максимального водоспоживання. Ця величина, 
відповідно до СніПу 2.04.02-84. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации» (п.4.9.)використовується для розрахунку водозабірних споруджень, водоводів, 
станцій водо підготовки. 

У практиці реабілітації системи водопостачання її продуктивність найчастіше 
визначається затвердженим дебітом існуючої свердловини. Іноді дебіту існуючої 
свердловини не вистачає, щоб задовольнити всі потреби й забезпечити необхідну пожежну 
витрату. У цьому випадку, очевидно, недоцільно передбачати пожежогасіння через гідранти, 
тому що для населених пунктів із числом жителів до 5 тис. чол., допускається передбачати 
пожежогасіння із протипожежних водойм або резервуарів. З метою зниження одноразових 
капітальних витрат на будівництво нової або реабілітацію існуючої системи водопостачання, 
і в той же час дотримання вимог норм, уже на стадії проектування рекомендується 
розглядати доцільність поетапного розвитку системи водопостачання з почерговим 
об'єднанням здійснених етапів у загальну схему водопроводу.  

У ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" викладені особливі умови 
проектування та будівництва меліоративних систем і гідротехнічних споруд меліоративного 
призначення. 

Проектування режиму зрошення. 
Під режимом зрошення розуміється порядок проведення поливів 

сільськогосподарських культур, в якому зазначені терміни і кількість поливів, визначена 
норма поливу для кожної культури сівозміни. Поливна норма під час зрошення має 
витрачатися економно. Поливи більшими, ніж розрахункові, нормами можуть сприяти 
підвищенню рівня ґрунтових вод при близькому їх заляганні, що може призвести до 
заболочення або засолення ґрунтів. 

Терміни поливів пов’язуються з вологістю ґрунту, фазами розвитку та потреб 
сільськогосподарських культур у волозі.  
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Режим зрошення повинен забезпечувати в ґрунті оптимальний водний, повітряний і 
пов'язані з ними поживний і тепловий режими, не допускати підйому рівня ґрунтових вод, 
засолення ґрунтів і задовольняти потреби рослин у воді протягом усього вегетаційного 
періоду, для отримання високого і стійкого врожаю сільськогосподарських культур. 

Допустимі межі вологості ґрунту 
Всмоктуюча сила кореневої системи більшості сільськогосподарських рослин 

становить 1,5-2,0 ат.  
Якщо вологість ґрунту зменшується до такої межі, при якому водоутримуюча сила 

ґрунту перевищує його, то запас води в ґрунті стане недоступним для рослин, які починають 
в'янути. Така межа називається вологістю завядання. При вологості ґрунту, відповідної 
найменшою вологоємності (НВ), створюються сприятливі умови для розвитку більшості 
сільськогосподарських культур. В умовах повної або капілярної вологоємності рослини 
розвиваються погано, страждаючи від нестачі повітря. Тому зміст вологи в ґрунті, відповідне 
найменшою вологоємності (НВ), становить верхній поріг оптимального зволоження. 

Прийнято вважати, що, в середньому, для нормального розвитку культур обсяг 
повітря в ґрунті повинен бути не нижче 15-20% обсягу всіх порів. 

Орієнтовно нижній оптимальний поріг вологості складає, в середньому, 60-80% 
найменшою вологоємності ґрунту (НВ). 

Зрошувальні і поливні норми 
Кількість води, яку необхідно дати протягом вегетаційного періоду на 1 га 

зрошуваних земель додатково до природних запасів її в ґрунті, щоб отримати запланований 
урожай, називається зрошувальної нормою. Вона розраховується за формулою: 

М = Е - 10 µ Ніс - (Wн - Wк) - Wг, м3 /га 
де: 
Е - загальні водоспоживання культури, м3 /га 
Е = У * Кв, 
де: 
У - запланований урожай культури, т/га 
Кв - коефіцієнт водоспоживання, м3/т - відношення сумарних витрат вологи в м3 /га 

(тобто витрати на випаровування з ґрунту плюс транспірація) до врожаю основної продукції 
в т/га 

Ніс - кількість опадів, що випали за вегетаційний період даної культури, мм 
µ - коефіцієнт використання опадів; 
Wн - запас вологи в розрахунковому шарі ґрунту на початку вегетаційного періоду, 

м3 /га; 
Wк - те ж наприкінці вегетаційного періоду, м3 /га; 
Wг - кількість води, що надходить на розрахунковий шар ґрунту по капілярах від 

ґрунтових вод за вегетаційний період, м3 /га. 
Розрізняють зрошувальну норму нетто (Мн) і зрошувальну норму брутто (Мбр).  
Зрошувальна норма нетто не враховує втрати води на фільтрацію через стінки і дно 

каналів, на випаровування, витік через з'єднання труб і т.д., тому з джерела зрошення 
потрібно брати води більше на величину цих втрат. 

Втрати води враховуються коефіцієнтом корисної дії (η) зрошувальних систем, який 
дорівнює для закритих 0,9-0,95 і відкритих 0,6-0,8. Звідси норма брутто визначається: 

Мбр =Мн / η, м3/га 
Оскільки потреба рослин у воді протягом вегетаційного періоду неоднакова і 

частково задовольняється що випадають опадами, зрошувальну норму слід подавати в 
посушливі періоди на поле не відразу, а частинами.  

Кількість води, яку необхідно подати на 1 га за один полив, називається поливної 
нормою (m) і визначається за формулою: 

m = 100 h dv (βmax - βmin), м3/га 
де: 
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h - глибина активного шару ґрунту, м; 
d - об'ємна маса розрахункового шару ґрунту, т/м3; 
βmax вологість -% до маси сухий ґрунту, приймають рівній НВ 
βmin вологість -% до маси сухий ґрунту, відповідна нижньої межі зволоження, тобто 

βmin = (0,6/0,8) βmax 
Після визначення норм, термінів і числа поливів складається відомість поливу 

сільськогосподарських культур, що входять в сівозміну. Розраховуються значення 
гідромодуля, тобто витрати води, вираженого в літрах в секунду і подаваного на один 
осереднений гектар (нетто) зрошуваної сівозміни.  

Значення гідромодуля може бути визначено двома методами: 
1. за питомою витратою води, віднесеної до одиниці зрошуваної площі, тобто на 

осереднений гектар даної сівозміни, включаючи всі культури в певному процентному 
співвідношенні; 

2. по секундній витраті, необхідній для всієї площі культур в гектарах даної сівозміни. 
Метод розрахунку гідромодуля за питомою витратою води найбільш поширений, так 

як дозволяє розробляти режим зрошення, коли ще немає точних даних про розміри 
зрошуваної площі в гектарах по кожній культурі, остаточно не встановлено сівозміну. 
Значення ординати гідромодуля (q) визначається за формулою: 

 
де: m - розрахункова поливна норма, м3/га; 
α - частка площі, займаної даної сільськогосподарською культурою в сівозміні, яка 

визначається відношенням: 
α = ωк / ωнт, 
де: ωк - площа нетто займаної цією культурою в сівозміні, га; 
ωнт - загальна поливна площа нетто сівозміни, га; 
86,4 - переказний коефіцієнт, що враховує кількість секунд у добі (86400 с); 
t - поливний період в добі. 
Гідромодуль розраховується для кожної норми поливу, і результати розрахунку 

записують у відомість поливу сільськогосподарських культур. 
Згідно закону України «Про питну воду та питне водопостачання», облік у сфері 

питної води та питного водопостачання здійснюють підприємства питного водопостачання, 
незалежно від форми власності. Підприємства мають вести облік якості та кількості питної 
води, безстроково зберігати первинні дані і надавати їх безкоштовно. 

Облік у сфері питного водопостачання підприємства питного водопостачання та 
споживачі ведуть за допомогою технічних засобів, внесених до державного реєстру засобів 
вимірювальної техніки. Якщо таких технічних засобів немає, облік питної води тимчасово 
ведуть розрахунковим методом згідно із встановленими нормами. 

Всі системи водопостачання мають бути обладнані пристроями для вимірювання 
кількості води. На водозабірних спорудах встановлюють лічильники води або витратоміри, 
сертифіковані як прилади комерційного обліку. Об’єкти бюджетної сфери та промислові 
підприємства потрібно забезпечувати лічильниками води насамперед. 

Оскільки тепер у будинках масово встановлюють індивідуальні лічильники, 
експлуатаційні організації мають надавати абонентам допомогу в придбанні, монтажі та 
знятті показань з приладів обліку води і контролі за цими приладами. 

Найдешевшими приладами для вимірювання витрат води є механічні водоміри 
(крильчасті або турбінні). Завдяки таким приладам, попри те, що на рівні з перевагами вони 
мають і певні вади, все ж можна налагодити ведення обліку води. 

Лічильники крильчасті, з діаметром умовного проходу від 15 до 40 мм, та турбінні, з 
діаметром від 50 до 250 мм, можна використовувати для вимірювання витрат води в трубах, 
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де тиск не перевищує 16 атмосфер. Пристрої мають лічильний механізм, який фіксує витрати 
води в м3 та в частках м3 (0,1; 0,01; 0,001; 0,0001). 

За паспортними даними, похибка вимірювання в таких лічильниках не перевищує: 
• 2% — в діапазоні витрат від перехідних до найбільших; 
• 5% — у діапазоні витрат від мінімальних до перехідних. 

Основна технічна характеристика лічильника (тривалість його роботи за 
максимальних витрат), вказана в технічному паспорті лічильника, має відповідати режиму 
водоспоживання. 

Усі засоби обліку підлягають періодичній перевірці відповідно до законодавства. 
Задовільні результати перевірки підтверджують свідоцтвом про перевірку або записом з 
відбитком перевірного тавра у відповідному розділі експлуатаційної документації. Засоби 
обліку опломбовують (накладають відбиток перевірного тавра) в тих місцях, які визначено в 
експлуатаційній документації. Перевіряють, ремонтують і обслуговують засоби обліку, які 
належать споживачам, коштом споживачів (див. «Правила користування системами 
централізованого комунального водопостачання»). 

Лічильники води потрібно встановлювати у місці, зручному для зняття показань та 
обслуговування, у приміщенні зі штучним або природним освітленням і температурою 
повітря, не нижчою за 5°С Ведення обліку споживання дає змогу скоротити використання 
води на 15–30 відсотків і, як наслідок, зменшити видатки на утримання систем 
водопостачання. 

4.4. Контроль якості води  
Вимоги до якості господарсько-питної води диктуються турботою про охорону 

здоров'я людей і лімітуються Державними санітарними правилами і нормами (ДержСанПіН) 
№383 «Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання». 

У цьому документі систематизовані й викладені гігієнічні вимоги до якості води 
централізованого господарсько-питного водопостачання, порядок здійснення державного 
санітарно-епідеміологічного нагляду за якістю води в системах централізованого 
господарсько-питного водопостачання в звичайних і екстремальних ситуаціях, а також 
відповідальність за недотримання вимог цих правил і норм. 

Згідно цих вимог придатність води для питних цілей, повинна включати: 
- безпеку в епідемічному відношенні; 
- нешкідливість хімічного складу;  
- сприятливі органолептичні властивості; 
- радіаційну безпеку; 
Згідно цих державних стандартів гігієнічні оцінка води контролюється за такими 

показниками: 
- кількість завислих речовин; 
- кількість плаваючих речовин; 
- температура - оптимальна величина для питної води від 7 до 11 градусів Цельсія; 
- водневий показник рН – у питній воді рН повинен знаходитися у діапазоні 6,5 – 8,5; 

мале значення рН переважно викликає корозію труб, що може спричинити до 
погіршення якості води; 

- мінеральний склад; 
- розчинний кисень; 
- біологічно повне споживання кисню (БПК повн.); 
- хімічне споживання кисню (ХСК); 
- наявність збудників захворювань; 
- кількість лактозопозитивних кишкових паличок (ЛПК); 
- кількість життєздатних яєць гельмінтів та найпростіших кишкових; 
- кількість хімічних речовин 
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Лабораторному контролю підлягають вода, яка надходить у водогінну мережу (вона 
характеризує якість води в джерелі водопостачання та ефективність оброблення води на 
очисних спорудах), та вода з розподільної мережі, яка характеризує її санітарний стан і вплив 
на воду, що подається у мережу. Міжнародний стандарт питної води регламентує мінімальну 
частоту відбирання проб води, яка надходить у мережу. Вона залежить від виду джерела 
водопостачання (підземного чи поверхневого), заходів щодо її очищення та знезаражування, 
характеру бактеріологічних, хімічних і органолептичних показників, які контролюються 
(вони визначаються місцевими органами санітарного нагляду), і від кількості населення, яке 
обслуговує водогін (потужності водогону). Що більше населення обслуговує водогін, то 
частіше проводять забір проб води. 

Якщо вода з джерела подається в розподільну мережу без оброблення, а водогін 
обслуговує менше ніж 20 тис. мешканців, її досліджують 1 раз на місяць, а якщо більше ніж 
100 тис. мешканців, — 1 раз на день. Під час планового аналізу визначають органолептичні 
властивості води, колі-титр, мікробне число в 1 мл. Якщо є які-небудь сигнали про зміну 
санітарної ситуації, то аналіз може бути доповнений дослідженням хімічних показників 
забруднення води тощо. 

Якщо вода, що подається в розподільну систему, хлорується, навіть на невеликих 
водогонах не рідше ніж 1 раз на день у ній визначають кількість вільного та загального 
залишкового хлору і проводять бактеріологічний аналіз. У тих випадках, коли на невеликих 
сільських водогонах немає можливості щодня проводити бактеріологічні дослідження води, 
їх проводять 1 раз на тиждень і рідше, але частіше визначають залишковий хлор. На великих 
водогонах визначення залишкового хлору проводять щогодини. Більш надійно працюють 
автоматичні аналізатори, які безперервно записують вміст залишкового хлору у воді. 

Фактично ж, через високу вартість аналізів і відсутність контролю за їхньою 
регулярністю, контроль бактеріологічного складу підземних вод у сільському Кримі 
здійснюється значно рідше.  

Вода підземних джерел, якість якої за всіма показниками відповідає вимогам 
Державних санітарних правил і норм, може подаватися безпосередньо в систему 
господарсько-питного водопостачання без очищення й знезаражування.  

При ненадійних бактеріологічних показниках воду таких джерел потрібно 
знезаражувати. 

Знезаражування води залежно від місцевих умов може здійснюватися бактерицидним 
опроміненням, хлоруванням рідким хлором або розчином гіпохлориту натрію. 

Регулярне знезаражування підземних вод, які подаються в системи централізованого 
водопостачання сіл, як правило, не здійснюється. Лише у випадку незадовільного 
бактеріологічного аналізу, може виконуватися разове знезаражування.  

Вимоги до якості зрошувальної води (додаток 5). 
Придатність води для зрошення оцінюють по мірі її впливу на ґрунт, рослини і 

елементи зрошувальної системи. Якість зрошувальної води в Україні регламентується двома 
діючими нормативними документами: ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. 
Агрономічні критерії» і ВНД 33-5.5-02-097 «Якість води для зрошення. Екологічні критерії». 
Ще два нормативні документи знаходяться на затвердженні в Держстандарті України: ДСТУ 
«Якість природної води для зрошення. Екологічні критерії» та ДСТУ «Якість природної води 
для систем крапельного зрошення. Агрономічні та екологічні критерії». 

Оцінка придатності зрошувальної води за ступенем впливу на ґрунт і рослини 
здійснюється за такими показниками: 

• загальна мінералізація, мг/дм3; 
• сума токсичних солей в еквівалентах хлору, мг.-екв/дм3; 
• відношення суми катіонів натрію і калію (мг. -екв/дм3) до суми всіх катіонів (мг. -

екв/дм3), %; 
• відношення концентрації катіонів магнію (мг.-екв/дм3) до концентрації катіонів 

кальцію (мг.-екв/дм3); 
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• вміст хлорних (СГ), мг. -екв/дм3; 
• вміст карбонатів (СОз ), мг. -екв/дм3; 
• вміст гідрокарбонатів (НСОз), мг.-екв/дм3; 
• лужність від нормальних карбонатів (СОз) і токсична лужність (НСОз - СО2*), мг. -

екв/дм3; 
• величина рН; 
• термодинамічні потенціали; 
• температура води, °С. 
Якість зрошувальної води щодо небезпеки вторинного засолення ґрунтів та 

підвищення їх лужності встановлюють на підставі комплексної оцінки показників: вміст 
токсичних іонів (в еквівалентах хлору) з урахуванням гранулометричного складу ґрунтів, 
токсичного лужності та лужності від нормальних карбонатів, рН. Якість зрошувальної води 
щодо небезпеки осолонцювання ґрунтів визначають за такими показниками: зміст загальної і 
токсичної лужності, хлору, лужності нормальних карбонатів, відносини (у %) суми лужних 
катіонів натрію і калію (мг.-екв/дм3) до суми всіх катіонів (мг.-екв/дм3), величини відносини 
в зрошувальної воді кальцію і магнію до класу води за небезпеки засолення. Оцінка якості 
зрошувальної води щодо небезпеки її токсичного впливу на рослини визначається за вмістом 
іонів хлору, карбонатів, гідрокарбонатів і токсичної лужності в мг.-екв./дм3. Якість 
зрошувальної води щодо термодинамічних показників визначають за активності іонів водню, 
натрію, кальцію і співвідношенням натрієво-кальцієвого потенціалу (індексу стійкості 1с). 
Він характеризує корозійні якості води або можливість випадання в осад важкорозчинних 
карбонатів кальцію в результаті порушення карбонатно-бікарбонатної рівноваги. Величина 
його повинна бути в межах -0,5<1с +<0,5. При 1с<-0,5 можлива корозія металевих частин 
системи краплинного зрошення, при 1с>+0,5 можливо випадання в осад карбонату кальцію, 
що призводить до засмічення трубопроводів і крапельниць. Для оцінки якості зрошувальної 
води по екологічним критеріям виділяють два класи: 

• 1 клас - «Придатна вода»; 
• 2 клас - «Обмежено придатна вода». 
Вода більш низької якості, показники якої виходять за межі значень другого класу, є 

непридатною для краплинного зрошення без попереднього меліоративного поліпшення її 
якості.  

Воду другого класу використовують для зрошення за умови постійного екологічного 
контролю та обов'язкового комплексу меліоративних заходів. Якщо за різними групами 
показників вода відноситься до різних класів якості води для зрошення, загальну оцінку 
здійснюють за найгіршим показником.  

Згідно з нормативними документами, нормування якості води для зрошення за 
екологічним критеріям необхідно проводити за двома групами показників: 

а) перша група - якість води і зміст речовин, які в певній кількості необхідні для 
нормального функціонування агроекосистеми; 

б) друга група - якість води і зміст речовин, які негативно впливають на стан і 
функціонування агроекосистеми і компонентів навколишнього природного середовища. 

Перша група містить такі загальноекологічні і еколого-гігієнічні показники: 
• вміст азоту, мг/дм3; 
• вміст мікроелементів (марганець, залізо, мідь, бор, кобальт, цинк, молібден) і фтору, 

мг/дм3; 
• вміст БНК5 - біологічна потреба в кисні, мгОг/дм3; 
Друга група містить такі показники: 
а) еколого-токсикологічні: 
• вміст важких металів (свинець, ртуть, кадмій, селен, миш'як, хром загальний, вісмут, 

нікель, ванадій), мг/дм3; 
• вміст пестицидів, мг/дм3; 
• вміст фенолів і ціанідів, мг/дм3; 
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• вміст нафти і нафтопродуктів, мг/дм3; 
• вміст детергентів (синтетичних миючих засобів), мг/дм3; 
б) санітарно-бактеріологічні: 
• наявність бактерій групи кишкової палички (коли-індекс); 
• наявність фагів кишкової палички (індекс коли-фагів); 
• наявність патогенної мікрофлори; 
• наявність яєць гельмінтів; 
в) наявність радіоактивних речовин. 
Оцінку якості зрошувальної води за змістом макроелементів живлення овочевих 

культур здійснюють для того, щоб запобігти погіршенню еколого-гігієнічних показників 
якості продукції, а також стану підземних і поверхневих вод, а за змістом окремих 
мікроелементів, важких металів і пестицидів - щоб виключити негативний вплив на овочеві 
культури, ґрунт, підземні та поверхневі води.  

Придатність води по мірі її впливу на елементи системи краплинного зрошення 
оцінюється за показниками, склад і значення яких наведено в довідкових даних. Якщо якість 
води не відповідає вимогам, її можна використовувати для зрошення тільки після проведення 
відповідних заходів з меліорації води. Доцільність їх проведення повинна бути підтверджена 
техніко-економічними розрахунками. Допустимий вміст зважених частинок мінерального та 
органічного походження в зрошувальній воді і граничні розміри частинок залежать від 
розміру отворів водовипусків і засобів автоматизації. 

Температура зрошувальної води під час вегетаційного періоду повинна бути в межах 
від 10 до 30°С. Щоб не допустити хімічних і біологічних забруднень у зрошувальній воді, 
очистити її від відкладень карбонатів, фосфатів і оксидів заліза, а також поліпшити 
агробіологічні якості, системи краплинного зрошення повинна передбачатися реагентна 
обробка і аерація води. У кожному конкретному випадку можливість використання води для 
краплинного зрошування овочевих культур обґрунтовується даними її хімічного аналізу. 
Враховуючи той факт, що в абсолютній більшості якість вод природних джерел не відповідає 
зазначеним вище вимогам, одним з головних елементів систем крапельного зрошення є 
засоби очищення води від механічних і біологічних забруднень. Технологічна схема 
очищення зрошувальної води для конкретної ділянки вибирається з урахуванням якості води 
в джерелі зрошення, прийнятого типу поливних трубопроводів та їх вимог до ступеня 
очищення води. У системах крапельного зрошення, як правило, застосовується одне-і 
двоступеневе очищення води з використанням сітчастих, дискових і піщано-гравійних 
фільтрів. Якщо джерелом зрошення є водопровідна мережа або артезіанська свердловина, 
можна використовувати одноступінчату схему очищення за допомогою сітчастих або 
дискових фільтрів. Металеві фільтри виготовляються з приєднувальними розмірами 3 і 4", 
розрахованими на тиск 1 МПа. При використанні для поливу води з поверхневих джерел 
(річка, озеро, ставок, водосховище) необхідно застосовувати двоступеневу систему 
очищення з використанням піщано-гравійних і сітчастих або дискових фільтрів. У деяких 
випадках, коли довжина магістрального і розподільних трубопроводів значна, виникає 
необхідність у встановленні додаткового вузла запобіжної очищення води на кожен 
поливний модуль окремо. На цьому етапі очищення застосовуються сітчасті або дискові 
фільтри. В конструкціях систем крапельного зрошення використовуються пластмасові 
дискові фільтри, приєднувальні розміри яких можуть бути від 3 до 3" з витратою 4-50 м3/год. 
На українському ринку найбільш широко представлені фільтри фірм NETAFIM, 
ARKAL( Ізраїль), AZUD(Іспанія), ARAG, EDEN, IRRITEC(Італія), PALAPLAST(Греція). 
Центр мікрозрошення Ігім УААН також випускає дискові фільтри продуктивністю до 7 
м3/год. і з приєднувальними розмірами до 5/4". Розроблена конструкція піщано-гравійних 
фільтрів діаметрами 400, 800 і 1200 мм продуктивністю 5, 20 і 45 м3/год., відповідно, і 
налагоджений їх серійний випуск. Серед піщано-гравійних фільтрів зарубіжних фірм 
найбільш поширеними є фільтри компаній DROP(Греція), MAZZALI, VALDUCCI( Італія) та 
ін. Продуктивність їх становить 10-60 м3/год., приєднувальні розміри - до 4". Для якісної 
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роботи піщано-гравійних фільтрів необхідно забезпечити їх періодичну промивання від 
забруднень. Частота промивок (тривалість фільтроциклу) залежить від їх конструкції, якості 
води і може змінюватися від декількох годин до декількох днів. Промивання може 
здійснюватися як в ручному, так і в автоматичному режимах. Промивка в ручному режимі є 
досить трудомістким процесом. Тому при використанні краплинного зрошування на великих 
площах доцільно використовувати систему автоматичної промивки фільтрів. Виконавчими 
органами в таких системах підготовки води є дистанційно керовані клапани, які 
забезпечують перерозподіл потоків води у фільтрах при промиванні. Вона досягається 
установкою на кожному фільтрі двох двухходових або одного триходового клапана. На 
фільтростанціях з автоматичним промиванням найбільш часто використовуються триходові 
клапани або блоки, які реалізують функцію триходового клапана наступних фірм-
виробників: AQUATEC(Франція), BERMAD(Ізраїль), COMETAL, RAFAEL(Іспанія). 
Управління промиванням фільтрів здійснюється з використанням контролера на основі 
програмування тривалості фільтроциклу, часу промивання одного фільтра, а також їх 
кількості на фільтростанціі. 

Зрошування культур водою нормативної якості - основа тривалої роботи елементів 
системи краплинного зрошення і база для отримання високих врожаїв. 

4.5. Висновки й рекомендації 
Реальної масштабної альтернативи водозабору для господарсько-питних потреб з 

підземних джерел у рівнинному Кримі на сьогодні не існує. Безумовно, при наявності 
поблизу розподільних каналів Північнокримського Каналу (ПКК), варто розглядати технічну 
можливість й економічну доцільність використання цих вод для поливу. Також для поливу 
доцільно використовувати ґрунтові води із шахтних колодязів, особливо в районах, 
підтоплених внаслідок витоків із ПКК. Використання для поливу води з інших (не підземних 
джерел), сприяє збереженню запасів підземних вод, тобто має важливе екологічне значення. 

У випадку неможливості забезпечення населення водою питної якості, іноді 
розглядають доцільність децентралізованого (у технічному змісті) водопостачання, 
наприклад, шляхом завезення питної води. Цей шлях, навіть якщо він й є більше дешевим, 
погіршує умови життя і є кроком назад у порівнянні з нинішньою ситуацією. 

Основними технічними недоліками наявної систем сільського водопостачання є 
наступні: 

- незадовільний технічний стан систем водопостачання; 
- недостатній контроль бактеріологічного складу води перед подачею споживачам; 
- порушення протипожежних норм при проектуванні та експлуатації систем. 
Рекомендаціями для покращення технічного стану та ефективної експлуатації систем 

водопостачання можуть бути наступні: 
• Проводити регулярний контроль стану водозабірних свердловин і споруджень; 

• Проводити моніторинг стану й продуктивності діючих свердловин. План буріння 
нових свердловин розглядати разом із планом реабілітації свердловин, що вже діють; 

• Розрахунок необхідної нормативної продуктивності сільської системи 
водопостачання проводити з урахуванням можливості використання для поливу вод 
місцевих джерел; 

• Вибрати й погодити з місцевими органами пожежної охорони спосіб 
пожежогасіння, виконувати протипожежні вимоги; 

• З метою достовірного обліку водоспоживання, здійснювати регулярну перевірку 
водомірів у споживачів; 

• З метою оптимізації споживання електроенергії, регулярно вести журнал 
експлуатації свердловини; 
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• Контролювати бактеріологічний склад води згідно з вимогами діючого 
законодавства; 

• Якщо якість води не відповідає нормам, то виконувати знезаражування води 
перед подачею споживачам. Спосіб знезаражування вибирати виходячи з місцевих умов, з 
огляду на стан розподільної мережі. Якщо мережа герметична, немає небезпеки вторинного 
забруднення води в мережі, доцільно застосовувати знезаражування за допомогою 
бактерицидних ламп. В іншому випадку більш надійні результати дає знезаражування 
хлоруванням розчином гіпохлорита натрію. У випадку хлорування потрібно здійснювати 
щогодинний контроль концентрації хлору. 

• При виборі суб’єкта господарювання, який буде експлуатувати і обслуговувати 
системи водопостачання, перевагу надавати технічно обізнаним у цих питаннях працівникам, 
а при відсутності необхідних знань наполягати на їх здобутті. 

Підхід впровадження крапельного зрошення поливної землі дозволить істотно 
збільшити врожайність від 30 до 60% і в 3-5 разів знизити витрати на поливну воду залежно 
від сільськогосподарської культури. Цей метод широко застосовується в регіонах світу, де 
постійно відчувається нестача води.  

Крапельне зрошення - високомеханізований спосіб зрошення, при якому активний 
шар ґрунту зволожується водою, що подається точковими джерелами води малого витрати 
(зазвичай від 1 до 4 л/год.), в результаті чого зволожується тільки мала частина загального 
обсягу ґрунту поливної ділянки.  

Застосування такої технології поливу дає такі переваги: 

- З допомогою систем крапельного зрошення, можна утримувати вологість ґрунту в 
оптимальних межах, це забезпечує інтенсивне дихання коренів протягом усього циклу 
зростання, не перериваючись під час або безпосередньо після зрошення. Ґрунтовий кисень 
дозволяє активно функціонувати кореневої системи. 

- Коренева система розвивається краще, ніж у будь-якому іншому способі зрошення. 
Основна маса коренів зосереджується в зоні крапельниць, коренева система стає більш 
мочкуватою, з великою кількістю активних кореневих волосків. Збільшується інтенсивність 
споживання води і поживних речовин. 

- Розчинені добрива вносяться безпосередньо в кореневу зону разом з поливом. 
Відбувається швидке та інтенсивне поглинання поживних речовин. Це найефективніший 
спосіб внесення добрив в посушливих кліматичних умовах.  

- Листя рослин не зволожуються, як при дощуванні, знижується ймовірність 
поширення хвороб, інсектициди, фунгіциди не змиваються з листя. 

- Крапельне зрошення дозволяє здійснювати обробку ґрунту, обприскування та збір 
урожаю в будь-який час, незалежно від проведення зрошення, оскільки ділянки землі між 
рядами на протязі всього сезону залишаються сухими. 

- Краплинне зрошення дає можливість застосовувати полив на схилах або ділянках 
зі складною топографією, без спорудження спеціальних уступів або перенесення ґрунту. Це 
виключає ерозію ґрунту.  

- Зволожується тільки прикоренева зона рослин, від 30 до 60% обсягу загальної 
площі; 

- Знижуються втрати на випаровування; 

- Відсутні втрати від периферійного стоку води. 

- Енергетичні та трудові витрати: 
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• зменшуються трудові витрати на проведення зрошення; 

• повільна подача води забезпечує економію енергії і трубопроводів; 

• система слабо чутлива до падіння тиску в трубопроводі.  

- Можливість вирощувати рослини на помірно-засолених ґрунтах, застосуванням 
для поливу слабо солоної води. 

- При крапельному зрошенні відбувається інтенсивне вилуговування солей поблизу 
крапельниць. Накопичення солей по краях не надає занадто сильного впливу на розвиток 
рослин. Вода і поживні речовини поглинаються частиною кореневої системи з вилужених 
зон ґрунту. 
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РОЗДІЛ 5. ФІНАНСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СЕКТОРІ 

СІЛЬСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

5.1. Можливі джерела фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності підприємств у секторі сільського водопостачання 

Недофінансування операційної й інвестиційної діяльності підприємств 
водопостачання й водовідведення в Україні в цілому, і в сільському водопостачанні зокрема, 
є результатом неефективного керування в комунальному секторі економіки, а також 
недосконалістю державного регулювання діяльності природних монополій на ринку надання 
послуг централізованого водопостачання й водовідведення. 

Хронічна збитковість комунальних підприємств ВКГ в Україні, що спостерігається 
практично з перших днів незалежності, і практично відсутність до теперішнього часу 
планомірного фінансування інвестиційних потреб підприємств галузі, привели до 
зношування об'єктів інфраструктури й неякісному наданню послуг споживачам. Значна 
частина населення не має доступу до якісного водопостачання. В АР Крим через відсутність 
місцевих джерел значна частина населених пунктів, у т.ч. 54 сільських частково або 
повністю споживають привізну воду. Стан водопровідно-каналізаційних мереж є критичним. 
В АР Крим в аварійному стані перебувають 88% водопровідних й  каналізаційних мереж. 
Більше 40% технологічного обладнання має повний фізичний знос, устаткування системах 
водопостачання і водовідведення морально застаріло, має значну енергоємність. Переважна 
більшість підприємств є збитковими, мають бюджетні заборгованості, а також 
заборгованості зі сплати населенням за надані житлово-комунальні комунальні послуги, 
збільшені в умовах фінансово економічної кризи. Однією з головних причин нестабільності 
фінансового стану підприємств ЖКГ є невідповідність тарифів реальної економічно 
обґрунтованою собівартості послуг, низький відсоток включення інвестиційної складової в 
затверджені тарифи. 

Таким чином, створилося замкнуте коло проблем, з якого, на перший погляд, без 
значних фінансових уливань не можливо вийти.  А саме, зношеність систем водопостачання, 
енергоємність устаткування, відсутність заходів щодо вдосконалення технологічних схем, 
відсутність обліку водоспоживання приводить до значних втрат води, подорожчанню послуг 
і необхідності збільшення тарифів на послуги. Як результат, знижується рівень оплати за 
воду, і в остаточному підсумку - підприємства змушені переходити на режимну подачу води 
або взагалі припиняти її подачу. Це, у свою чергу, негативно впливає на здоров'я громадян, 
підвищує захворюваність, гальмує економічний розвиток територій, викликає 
незадоволеність якістю обслуговування й знижує готовність споживачів платити за такий 
рівень послуг. 

Громадський моніторинг щодо якості надаваних послуг з водопостачання в 
Сакському, Роздольненському, Первомайському районах АРК показав, що однією з головних 
причин недостатнього рівня послуг населенню є відсутність інвестицій у реконструкцію і 
модернізацію об'єктів водопостачання та водовідведення у сільській місцевості. 
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Для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів основними джерелами 

інвестицій для реконструкції чи створення нових систем зрошення є: 
• внески членів кооперативу; 
• бюджетне фінансування; 
• кредитні ресурси; 
• кошти міжнародної технічної допомоги. 

5.1.1. Можливість фінансування діяльності за рахунок доходів від реалізації 
послуг та включення інвестиційної складової в тариф 

У запропонованій моделі, підприємства на базі громади можуть реально 
забезпечувати фінансування діяльності за рахунок доходів від реалізації послуг. 
Передбачається, що доходи від реалізації послуг будуть основним і найбільш стабільним 
джерелом фінансування.  Це пов'язане з тим, що організації співтовариств і створені на їхній 
базі підприємства зможуть на практиці реалізувати принципи ефективного ціноутворення в 
сфері ВКГ.    

Це буде здійснено за рахунок: 
• вибору зі членів співтовариства підприємця для керування системами ВКГ, 

діяльність якого контролюється через механізми звітності на загальних зборах громади; 

• реновації системи ВКГ за рахунок невеликих капітальних вкладень для усунення 
витоків і нераціональних витрат; 

• оптимізації експлуатаційних витрат і приведення їх до оптимального рівня 
завдяки 100% обліку водоспоживання, скорочення витоків, раціонального використання 
трудових ресурсів й оптимізації оподатковування; 

• забезпечення прозорості процедур формування тарифів шляхом залучення членів 
територіальних громад до прийняття рішень відносно складових тарифів на загальних зборах 
громади;  

• забезпечення часткового нагромадження фінансових ресурсів на здійснення 
невеликих ремонтів капітального характеру за рахунок внесків громадян; 

• фінансової незалежності від бюджетних дотацій, які були б необхідні для 
покриття збитків операційної діяльності, у випадку неповного відшкодування витрат 
тарифами. 

Передбачається, що у результаті застосування організаціями співтовариств 
перерахованих механізмів керування й регулювання, члени співтовариств будуть мати якісні 

Джерела фінансування 

Включення інвестиційної 

складової в тариф н 

Кредитні ресурси Бюджетне фінансування 

Приватні інвестиції 

Кошти міжнародної 

технічної допомоги 

Особисті кошти громадян 
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послуги, відшкодовуватимуть у тарифах 100% їхньої вартості, оплачуватимуть послуги за 
весь спожитий обсяг, будуть мати можливість раціонально використовувати  воду.   

Однією із проблем, що може виникнути у процесі реалізації цього проекту є те, що 
сільські споживачі, які змушені купувати воду в комунальних підприємств, або підприємств, 
що перебувають у власності АР Крим, повністю залежать від того, наскільки ефективно 
функціонують такі підприємства. А саме, в умовах інфляції, відсутності інвестицій в 
інженерні системи, що перебувають на балансі цих підприємств, і відсутність обліку 
споживання води може призводити до постійного подорожчання послуг для споживачів. Як 
результат, витрати, що виникають через неефективну роботу комунальних підприємств ВКГ 
і підприємств республіканської власності АР Крим, перекладатимуться на споживачів сіл, які 
змушені купувати на вводі в село воду по тарифах, на збільшення яких сільські споживачі 
ніяк не можуть вплинути. Особливо відчутним подорожчання води буде ставати для 
сільських громадян у літні місяці, коли зростає в ній потреба. 

П.18. Постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2011 р. №869. «Порядок 
формування тарифів на центральне водопостачання і водовідведення» передбачає, що у 
тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення включається плановий прибуток: 

- плановий прибуток направляється на здійснення необхідних інвестицій, погашення 
основної суми кредитів і/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні 
матеріальні та нематеріальні активи для здійснення ліцензійної діяльності, забезпечення 
необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів) 

- планування складової частини прибутку, яка передбачається для здійснення 
необхідних інвестицій для здійснення ліцензійної діяльності, здійснюється відповідно до 
інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої відповідно до його установчих документів, 
узгодженої в установленому уповноваженими органами порядку. 

У П.19.зазначеного вище положення говориться, що затверджена уповноваженим 
органом інвестиційна програма повинна мати плановий обсяг використання коштів для 
здійснення необхідних інвестицій з позначенням об'єктів та обсягів інвестування 
(включаючи придбання та встановлення прибудинкових приладів обліку води), джерела 
фінансування і графік здійснення інвестиційних заходів у плановий період або більший 
термін (що виходить за межі одного року) з відповідними техніко – економічних розрахунків 
та обґрунтуванням, які підтверджують їх необхідність і ефективність (бізнес - план).  

Законами України «Про внесення змін у деякі Закони України щодо регулювання 
інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства» №4434 від 23.02.2012 
р. (підписаний Президентом України 16.03.2012 р.) та ЗУ «Про питну воду і питне 
водопостачання» вводиться поняття поточних рахунків із спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами (спеціальні 
рахунки) - рахунки суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, призначені для накопичення і використання коштів виключно для 
виконання інвестиційних програм. Порядок розробки, узгодження і затвердження 
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення встановлюється спільним рішенням Центрального органу виконавчої 
влади з питань ЖКГ, Центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності 
та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. 
Суб'єкти господарювання у сфері водопостачання і водовідведення для здійснення 
інвестиційної діяльності, відповідно до інвестиційної програми, відкривають спеціальні 
рахунки, на які перераховують кошти, передбачені в тарифах для виконання інвестиційної 
програми.  

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розмір 
інвестиційної складової ціни/тарифу затверджується органом, уповноваженим здійснювати 
встановлення ціни/тарифу. 

Прогнозна структура інвестиційної програми постачальників сільського 
водопостачання: 
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- Перелік інвестиційних заходів 
- Обсяги необхідних інвестицій 
- Джерела фінансування 
- Графік здійснення інвестиційних заходів 

5.1.2 Можливість фінансування діяльності за рахунок бюджетів різних 
рівнів 

Серед можливих джерел фінансування підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства можна назвати бюджети різних рівнів - Державного бюджету України, 
бюджету АРК, бюджети місцевих органів влади. 

Фінансування з Державного бюджету України: 
Серед можливих джерел фінансування операційної діяльності підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства можна назвати тільки міжбюджетні трансферти, 
до яких відносяться субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на 
надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання й водовідведення, квартирної плати, вивозу побутового 
сміття й рідких нечистот . 

Рада міністрів АР Крим розподіляє перераховану субвенцію між бюджетами районів і 
міст республіканського значення відповідно до загальних планових обсягів субвенцій, 
встановлених бюджетами районів і міст республіканського значення в Рішеннях про 
затвердження бюджету Автономної Республіки Крим. 

В 2012 році Закон України «Про державний бюджет України на 2012 рік» також 
передбачав перерахування АРК коштів на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот у сумі 225 600,5 тис.грн. Розподіл і перерозподіл 
вищевказаної субвенції між бюджетами міст і районів провадиться Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим. 

Що стосується бюджетного фінансування на цілі інвестування, то, починаючи з 2007 
року, можна говорити про поновлення фінансування інвестиційної діяльності підприємств 
ВКГ із державного бюджету.  

Враховуючи соціальну значущість забезпечення населення і галузей економіки 
водою, з метою врегулювання водних відносин в Автономній Республіці Крим на сучасному 
рівні та на перспективу, визначення шляхів і першочергових заходів щодо поліпшення стану 
водних ресурсів та їх використання, а також формування і реалізації державної політики у 
водогосподарської сфері розроблений проект Державної Програми «Вода Криму» на період 
2013-2020 роки згідно з абзацом першим пункту 4 доручення Президента України від 
12.08.2010 № 1-1/1790.  

Програма «Вода Криму» на період 2013-2020 роки розроблено відповідно до Законів 
України «Про питну воду і питне водопостачання» від 10 січня 2002 № 2918-III, «Про 
Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17 січня 2002 року № 2988-
III, «Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки від 
20.10.2011 № 3933-VI. 29 серпня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України було 
схвалено Державну програму «Вода Криму» на 2013-2020 роки. 

Основна мета Програми полягає у задоволенні потреб споживачів необхідною 
кількістю питної води гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних 
документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого 
збалансованого розвитку централізованого питного водопостачання, відведення та очищення 
стічних вод в Автономній Республіці Крим на основі збереження та охорони навколишнього 
середовища, а також раціональне використання водних ресурсів, запобігання шкідливому 
впливу води та ліквідації її наслідків, забезпечення сільгоспвиробників і сільського 
населення водою для зрошення. 
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Проект Програми передбачає комплексне рішення проблеми раціонального 
використання водних ресурсів, їх відтворення та охорону від кількісного і якісного 
виснаження, забезпечення населення якісною питною водою, запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з постачанням питної води достатньої кількості і 
необхідної якості з попередження і ліквідації підтоплення, відновлення зрошуваного 
землеробства і будівництво системи подачі технічної води на присадибні ділянки в 
населених пунктах, створення умов для збалансованого розвитку централізованого питного 
водопостачання, відведення та очищення стічних вод в Автономній Республіці Крим. 

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється за такими пріоритетними 
напрямами: 

1. Розвиток і реконструкція систем водопостачання: 
- реконструкція водоочисних споруд і перехід на застосування сучасних реагентів, 

матеріалів та обладнання для забезпечення якості питної води на рівні вимог чинних 
нормативів; 

- розвиток підземних і поверхневих водозаборів; 
- удосконалення процесу знезараження води на всіх підприємствах питного 

водопостачання; 
- впровадження станцій і установок для доочищення питної води в системах 

централізованого водопостачання, в т.ч. в сільських населених пунктах; 
- будівництво та відновлення водопроводів у сільських населених пунктах, 

незабезпечених централізованим водопостачанням; 
- заміна, будівництво і реконструкція водоводів, розподільних мереж, насосних 

станцій і резервуарів в системах водопостачання. 
2. Охорона джерел питного водопостачання: 
- впорядкування зон санітарної охорони; 
- заміна, будівництво і реконструкція водоводів, розподільних мереж, насосних 

станцій і резервуарів в системах водопостачання; 
- реконструкція і заміна каналізаційних мереж, колекторів і глибоководних випусків 

очищених стічних вод, будівництво колекторів глибокого залягання; 
- будівництво і розвиток систем каналізації в сільських населених пунктах з метою 

максимального використання очищених стічних вод для поливу і зрошування. 
3. Підвищення енергоефективності і забезпечення раціонального використання 

матеріальних ресурсів: 
- повсюдне впровадження приладів обліку і контролю за витратою води, перехід на 

розрахунки за фактично спожитої кількістю питної води; 
- оптимізація схем водопостачання на основі гідравлічних розрахунків, проведення 

зонування міських мереж; 
- впровадження систем автоматизації очищення, подачі та розподілу питної води; 
- запобігання несанкціонованого відбору питної води, зниження інших 

непродуктивних витрат води в водопровідних системах; 
- проведення енергоаудиту насосних станцій і заміна обладнання на менш енергоємне. 
4. Відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів та 

запобігання шкідливому впливу води: 
- проведення робіт з берегоукріплення, будівництва протиерозійних гідротехнічних 

споруд, захисних дамб і т.д., розчищення русел річок та підтримка необхідного санітарного 
стану річок і озер; 

- впровадження захисту від підтоплення ґрунтовими водами. 
5. Реконструкція і розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем: 
- реконструкція внутрішньогосподарських зрошувальних систем, підтримка 

зрошувальних систем в робочому технічному стані; 
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- реконструкція систем подачі технічної води на присадибні ділянки та підтримання їх 
у належному стані; придбання дощувальною техніки для сільгосптоваровиробників на 
пайових умовах. 

6. Підвищення рівня наукового забезпечення: 
- наукова підготовка програми; 
- розробка проектно-кошторисної документації. 
7. Реорганізація структури управління. 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 

державного, республіканського і місцевих бюджетів, коштів підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства, підприємств сільгоспвиробників, інших підприємств, та інших 
джерел фінансування (вітчизняних та міжнародних фінансових організацій та інвесторів), 
передбачених на виконання програм, які є складовими зазначеної Програми.  

Програмою передбачено фінансування у сумі 3,2 млрд. грн. на розвиток і 
реконструкцію систем питного водопостачання та 1,6 млрд. грн. на охорону джерел питної 
води. На реконструкцію і розвиток внутрішньогосподарських зрошувальних систем 
програмою «Вода Криму» передбачено - 460 млн.грн., на підвищення енергоефективності і 
забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів - 320 млн. грн. На 
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів та 
запобігання шкідливому впливу води програмою «Вода Криму» передбачено 450 млн.грн. На 
реорганізацію структури управління та вдосконалення нормативно-правової бази в частині 
управління водними ресурсами Програмою «Вода Криму» передбачено 39 млн.грн. На 
підвищення рівня наукового забезпечення програмою «Вода Криму» передбачено 80 
млн.грн. 

Ефективність від здійснення заходів, визначених Програмою, оцінюється майже в 
8607 млн. грн. 

Крім зазначених коштів, у державному бюджеті України передбачене також 
фінансування на реалізацію інших програмних заходів у сфері водопровідно-каналізаційного 
господарства, розвитку сіл, соціально-економічного розвитку регіонів, енергозбереження й 
т.п., головними розпорядниками якого є різні центральні органи виконавчої влади. 

Щороку проводиться Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. Нормативна база Конкурсу - Указ Президента України від 28 жовтня 2002 
р. №952/2002 «Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування», Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. №64 «Про 
затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування». Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, 
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, і спрямовані на 
розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення 
позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації. Учасниками Конкурсу є органи 
місцевого самоврядування, які в установленому порядку зареєстрували проект або програму 
розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, попередньо затверджені 
рішенням відповідної ради. 

Основні завдання Конкурсу:  
- розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької 

діяльності та громадських організацій у розробленні і реалізації проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування;  

- створення фонду підтримки перспективних проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування;  

- узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем 
розвитку місцевого самоврядування;  

- удосконалення інформаційної політики з питань розвитку місцевого 
самоврядування;  



100 

 

- відбір проектів та програм з метою надання за рахунок коштів державного бюджету 
фінансової підтримки для розвитку місцевого самоврядування. 

Підставою для оголошення Конкурсу є рішення ради Конкурсу. Оголошення про 
проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової 
інформації та розміщуються на веб-сторінці дирекції Конкурсу до 15 вересня поточного 
року. 

Розроблення проектів та програм, що подаються на Конкурс, здійснюється органами 
місцевого самоврядування, які мають право залучати незалежні громадські, наукові, 
консультативні організації, у тому числі міжнародні або іноземні. 

Конкурс проводиться у два етапи.  
На першому етапі розглядаються проектні пропозиції на участь у Конкурсі і 

дирекцією приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, 
умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації  претендента як учасника Конкурсу або щодо 
відмови у реєстрації у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі.  

Після завершення процедури реєстрації проекти та програми передаються дирекцією 
на розгляд експертної комісії для проведення експертизи та оцінки.  

На другому етапі Конкурсу розглядаються безпосередньо проектні пропозиції 
учасників і визначаються його переможці. 

Фінансування здійснюється з Державного бюджету України.  
Сільські райони - 1 категорія - максимальний розмір гранту – 100 000 грн. 
Пропонована модель підприємства на базі співтовариств дозволяє теоретично 

залучати кошти державного бюджету в рамках державних програм на реалізацію 
інвестиційних проектів у селах АР Крим шляхом підготовки сільськими й селищними 
радами заявок (обґрунтувань) на бюджетні асигнування в конкретному бюджетному році і 
їхнього узгодження у встановленому порядку з райдержадміністраціями. При цьому приватні 
підприємці не можуть бути одержувачами бюджетних коштів як виконавці бюджетних 
програм. Тому, у рамках моделі, пропонується створювати юридичні особи. Будучи 
приватними за формою власності суб'єктами господарювання, вони можуть бути 
одержувачами бюджетних коштів на реалізацію конкретних інвестиційних проектів тільки на 
умовах конкурсу й при наявності організаційних можливостей для належного обліку 
бюджетних коштів.  

Фінансування за рахунок бюджету Автономної республіки Крим. 
У Криму на даний час діє Програма реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Автономної Республіки Крим на 2010-2014 роки. 
Мета Програми полягає в реалізації на території Автономної Республіки Крим 

державної політики в питаннях реформування житлово-комунального господарства, яка 
визначена Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" і базується на таких основних 
принципах: 

- створення умов для стабільного та якісного надання житлово-комунальних послуг 
споживачам; 

- оновлення виробничої бази підприємств житлово-комунального господарства з 
урахуванням впровадження прогресивних технологій та інноваційної моделі розвитку галузі; 

- підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності 
виробництва; 

- ліквідація диспропорції між попитом і пропозицією на ринку житлово-комунальних 
послуг; 

- підвищення рівня управління житлом і комунальної інфраструктурою; 
- створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання у сфері житлово-

комунального господарства; 
- стимулювання інвестиційної діяльності підприємств галузі з метою модернізації і 

реконструкції виробничо-технологічних фондів; 



101 

 

- забезпечення ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів 
виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг; 

- гласність, громадський контроль і прозорість у прийнятті рішень з питань житлово-
комунального господарства. 

Основні завдання і заходи щодо реалізації Програми сформовані за наступними 
основними напрямками роботи: 

 
1. Розвиток системи регулювання діяльності природних монополій на ринку 

комунальних послуг в Автономній Республіці Крим.  
2. Реалізація в Автономній Республіці Крим державної житлової політики, створення 

системи ефективного управління багатоквартирним житловим фондом. 
3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла в Автономній 

Республіці Крим. 
4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального 

господарства в Автономній Республіці Крим. 
Основними напрямками роботи по забезпеченню беззбиткового функціонування 

підприємств є поетапне наближення вартості житлово-комунальних послуг до фактичних 
витрат на їх виробництво та надання, ліквідація перехресного субсидування комунальних 
послуг, підвищення дисципліни розрахунків, оптимізація енергетичних і матеріальних 
ресурсів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг.  

У 2012 році планується довести до 100 % рівень відшкодування доходами витрат 
операційної діяльності підприємств на виробництво і надання послуг, до 98 % - рівень 
оплати послуг населенням. 

5. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства в Автономній 
Республіці Крим. 

У 2010-2014 роках планується здійснити заходи щодо відновлення виробничої бази 
підприємств галузі з урахуванням впровадження прогресивних технологій, забезпечити 
підвищення ефективності використання енергоресурсів і зниження енергоємності 
виробництва.  

6. Залучення інвестицій для співпраці в реалізації програм і проектів з розвитку 
житлово-комунального господарства в Автономній Республіці Крим.  

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми становить 
на 2010-2014 роки 2371,1 млн. грн., в тому числі: 

кошти Державного бюджету України - 1244,9 млн. грн.; 
кошти бюджету Автономної Республіки Крим - 250,8 млн. грн.; 
кошти місцевих бюджетів - 377,3 млн. грн.; 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством (кредитні ресурси, кошти 

інвесторів, міжнародна технічна допомога, кошти підприємств і населення), - 498,1 млн. грн.  
У Постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Положення Про 

порядок фінансування об'єктів капітального будівництва за рахунок коштів бюджету 
Автономної Республіки Крим та передачі закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію 
суб'єктам господарювання» від 22 грудня 2004 року N1149-4/04 (із змінами і доповненнями) 
вказано що формування переліку об'єктів, пропонованих до фінансування за рахунок 
республіканських, змішаних капітальних вкладень, здійснюється Міністерством економіки 
Автономної Республіки Крим. Пропозиції органів місцевого самоврядування, 
райдержадміністрацій, депутатів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій надсилаються 
до міністерства, республіканські комітети та інші органи виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим для розгляду за галузевою ознакою. Міністерства, республіканські комітети 
та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим формують обґрунтовані 
пропозиції по формі титулів будов (об'єктів), титулів на виконання проектно-вишукувальних 
робіт для будівництва та інших титулів (робіт) згідно з додатками до Порядку затвердження 
титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється з залученням бюджетних коштів або 



102 

 

коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 1997 року N 995, і до 1 вересня року, що передує планованому, вносять 
їх у Міністерство економіки Автономної Республіки Крим. 

Міністерство економіки Автономної Республіки Крим і Міністерство фінансів 
Автономної Республіки Крим спільно з Постійною комісією Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку і паливно-
енергетичного комплексу і Постійною комісією Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики з урахуванням 
загального обсягу республіканських капітальних вкладень, передбачених у проекті бюджету 
Автономної Республіки Крим на планований рік, і конкурсного відбору інвестиційних 
проектів формують перелік об'єктів, фінансування яких планується за рахунок 
республіканських, змішаних капітальних вкладень.  

Перелік об'єктів, які фінансуються за рахунок республіканських, змішаних 
капітальних вкладень, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим після 
затвердження Верховною Радою Автономної Республіки Крим бюджету Автономної 
Республіки Крим на відповідний рік. 

На підставі Постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 21 липня 2011 
року №354 був створений Єдиний республіканський реєстр об’єктів капітального 
будівництва. 

Реєстр - єдина інформаційна система, яка містить відомості про об'єкти капітального 
будівництва, пропонованих до фінансування і фінансуються за рахунок державних, 
республіканських і змішаних капітальних вкладень в Автономній Республіці Крим. 

Реєстр використовується при формуванні, відповідно до «Положення про порядок 
фінансування об'єктів капітального будівництва за рахунок коштів бюджету Автономної 
Республіки Крим і передачі закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію суб'єктам 
господарювання», затвердженим Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
від 20 жовтня 2004 року N 1087-4/04, переліку об'єктів, пропонованих до фінансування за 
рахунок республіканських, змішаних капітальних вкладень. 

Адміністратором Реєстру є Міністерство регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства Автономної Республіки Крим. 

Об'єкти капітального будівництва вносяться до Реєстру за рішенням міжвідомчої 
комісії з питань формування і ведення Реєстру (далі – міжвідомча комісія). 

Внесенню в Реєстр підлягають об'єкти: 
- розташовані на території Автономної Республіки Крим; 
- пропоновані до будівництва; 
- незавершеного будівництва; 
- підлягають реконструкції, реставрації та капітального ремонту; 
- перебувають (передбачувані до передачі) державної, комунальної власності або 

входять до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим. 
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим направляють 
інформацію про об'єкти капітального будівництва для включення в Реєстр в Міністерство 
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Автономної Республіки 
Крим за формою, встановленою для ведення Реєстру. Міністерство регіонального розвитку 
та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим з представленої 
інформації готує висновок про необхідність внесення об'єктів в Реєстр і направляє його до 
міністерств, республіканських комітетів та інші органи виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим для розгляду і узгодження за галузевою ознакою. Міністерства, 
республіканські комітети та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим 
розглядають висновок у тижневий строк і узгоджені матеріали або обґрунтування про 
неузгодженість направляють у Міністерство регіонального розвитку та житлово-
комунального господарства Автономної Республіки Крим. Узгоджені пропозиції 
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Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Автономної 
Республіки Крим вносить на розгляд міжвідомчої комісії. 

Також діє Програма розвитку водного господарства Автономної Республіки Крим на 
період до 2015 року 

Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на поліпшення 
забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, рішення водогосподарських і 
екологічних проблем, які будуть сприяти ефективному розвитку економіки Автономної 
Республіки Крим. 

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється за такими пріоритетними 
напрямками: 

1. Захист населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Автономній Республіці 
Крим від шкідливої дії вод передбачає: 

- ліквідацію підтоплення, що виник внаслідок зміни гідрологічного режиму; 
- очищення від замулення русел річок; 
- нарізку і відновлення кюветів для організованого відведення поверхневих вод в 

населених пунктах; 
- ремонт і відновлення лісонасаджень на водних об'єктах; 
- розробку проектів і винос в натуру кордонів водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг і їх облаштування. 
2. Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 

сільгоспугідь в Автономній Республіці Крим передбачає: 
- завершення будівництва зрошувальних систем; 
- реконструкцію зрошувальних систем і поліпшення екологічного стану зрошуваних 

земель; 
- захист населених пунктів від підтоплення ґрунтовими водами.  
Республіканські органи виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети міських,  селищних і сільських рад, підприємства та організації незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності здійснюють взаємодію в питаннях виконання заходів 
Програми.  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також інших джерел 
фінансування, у тому числі коштів суб'єктів водогосподарського комплексу,  грантів 
міжнародних організацій, засобів міжнародних програм і т.д. 

Ще одним джерелом для фінансування підприємств, що надають послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення є Всекримський конкурс проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування. Конкурс проводиться щорічно на основі 
«Положення про Всекримський конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування». Нормативна база Конкурсу - Постанова Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим «Про Всекримський конкурс проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування» від 22 лютого 2012 року № 706-6/12. Метою Конкурсу є відбір проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування, розроблених органами місцевого 
самоврядування в Автономній Республіці Крим, спрямованих на вирішення актуальних 
проблем розвитку та поширення позитивного досвіду, які фінансуються за рахунок коштів 
бюджету Автономної Республіки Крим, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

До участі в Конкурсі допускаються проекти і програми, розроблені за наступними 
напрямками: 

- розробка і реалізація інвестиційної політики у сфері місцевого самоврядування; 
- організація туристичної і курортно-рекреаційної сфери; 
- організація ефективної системи надання послуг населенню; 
- реформування системи житлово-комунального господарства; 
- розвиток мережі громадського транспорту; 
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- удосконалення системи планування, забудови і благоустрою населених пунктів; 
- реформування системи охорони здоров'я, освіти і соціального захисту; 
- вдосконалення механізмів організації громадського порядку, охорони 

навколишнього природного середовища; 
- розробка й реалізація проектів енерго - і ресурсозбереження, у тому числі в житлово-

комунальної сфери; 
- розвиток підприємництва; 
- модернізація інженерної інфраструктури; 
- освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування. 
Розробка проектів і програм, які беруть участь у Конкурсі, здійснюється органами 

місцевого самоврядування. Фінансування проектів і програм здійснюється за рахунок 
субвенцій містам і районам, які перемогли у Всекримському конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування з бюджету АРК. 

Фінансування за рахунок місцевих бюджетів. 
Можливість фінансування місцевих цільових програм, в.т.ч. у сфері ВКГ, з місцевих 

бюджетів передбачена Бюджетним кодексом України. Виплати місцевих бюджетів 
включають бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, на 
конкретні цілі, які пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначений статями 88 - 91 
Бюджетного кодексу України.  

Кошти, які направляються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним 
бюджетом, і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, можуть 
направлятися на реалізацію місцевих програм, серед яких можуть бути:  

• програми розвитку житлово-комунального господарства й благоустрою населених 
пунктів;  

• програми природоохоронних заходів місцевого значення;  

• виплати на керування комунальним майном;  

• інші програми, затверджені відповідною радою на підставі закону. 

Таким чином, виділення коштів з місцевих бюджетів на інвестиції у ВКГ може 
здійснюватися або при наявності відповідної місцевої програми, або на цілі керування 
комунальним майном. 

Оцінка можливості залучення коштів місцевих бюджетів на фінансування 
інвестиційних проектів у сфері ВКГ, які б реалізовувалися пропонованими у рамках моделі 
підприємствами співтовариств у сільських населених пунктах АР Крим, показала, що це 
можливо за таких умов: 

• існує розроблена і затверджена місцевим органом влади місцева програма; 

• об'єкти водопостачання, які перебувають у користуванні підприємств 
співтовариств, оформлені належним чином як об'єкти права комунальної власності;  

• місцеві бюджети мають власні джерела доходів для фінансування місцевої 
програми. 

Одночасно, аналіз деяких бюджетів органів місцевого самоврядування, показав, що 
планові річні доходи бюджетів сільських, селищних рад без обліку міжбюджетних 
трансфертів занадто малі, а їхня значна частина (до 80%) передбачена на фінансування 
соціальної сфери. Це свідчить про малу ймовірність виділення із сільських бюджетів коштів, 
необхідних у повному обсязі на фінансування інвестиційної діяльності підприємств. 

5.1.3. Можливість фінансування діяльності  за рахунок коштів 
міжнародної технічної допомоги 

Представництво ПРООН в Криму надає координаційну підтримку спільного проекту 
Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» (DESPRO). Суть чергового етапу проекту - надати підтримку п'яти регіонах Криму 
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в розробці і реалізації їх проектів розвитку. Бюджет проекту становить 650 000 Євро. 
Максимальна сума грантів у комунальну сферу до 10 000 Євро. На даний момент проект 
DESPRO продовжує працювати в Криму, Вінницькій і Сумській областях.  Друга фаза 
DESPRO - подальше становлення напрацьованих моделей децентралізації у сфері сільського 
водопостачання, а також підтримка місцевих проектів у сфері утилізації твердих побутових 
відходів. Проект працює в Бахчисарайському, Ленінському, Нижньогірському районах. У 
конкурсі беруть участь організації, створені на базі громади (ОБГ), які є офіційно 
зареєстрованими в Україні, здійснюють свою діяльність на території України, мають 
неприбутковий статус, та згідно зі статутними завданнями, можуть здійснювати відповідну 
діяльність, а саме: 

•  громадські організації 
• обслуговуючі кооперативи  
• органи самоорганізації населення (ОСН) 
• організації співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 
Організації подають на конкурс проекти. Обов`язковим співвиконавцем проекту має 

бути орган(и) державної влади та\або місцевого самоврядування, які, відповідно до умов 
конкурсу, співфінансують виконання проекту. Кошти гранту можуть покривати до 75% 
вартості проекту. Решта вартості проекту (не менше 25% від загальної вартості проекту) має 
бути внеском від організації-виконавця, організацій-співвиконавців, або з інших джерел. При 
цьому з місцевих та/або державного бюджетів очікується співфінансування не менше як 15% 
вартості проекту, від членів територіальної громади - не менше 10% вартості проекту. Ці 
внески має бути зроблено у фінансовій формі. 

Конкурс проводиться в два тури: 
- попередній відбір учасників 
- остаточний відбір переможців. 
Для участі у попередньому відборі організації подають заявку встановленої форми. 

Для участі в остаточному відборі запрошуються лише попередньо відібрані учасники.  
Пакет документів, який необхідно надати для остаточного відбору учасників, 

складається з: 
1) проектної заявки,  
2) кошторису,  
3) додатків. 
Подані заявки та проекти будуть розглядатись конкурсною комісією, до складу якої 

входять представники Районної Робочої групи DesPro, Обласного/Регіонального в АРК 
Наглядового комітету DesPro, Швейцарського бюро розвитку та співробітництва, проекту 
DesPro, незалежні експерти.  

Попередній термін розгляду заявок та проектів – 14 днів після встановленого 
кінцевого терміну подачі документів на конкурс. За результатами оцінки, конкурсна комісія 
або повідомить організацію-виконавця проекту про прийняте рішення, або здійснить запит 
про додаткову інформацію та документи організації, в тому числі фінансові.  

Організації, проекти яких будуть підтримано, підпишуть Договори про надання 
цільової безповоротної фінансової допомоги з проектом DesPro, в якому будуть визначені 
обов’язки організації в рамках виконання проекту, остаточний кошторис, графік виплати 
коштів, а також вимоги щодо звітності.  

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) - неприбуткова організація, яка 
створена з метою підтримки найменш захищених верств населення, а так само ініціатив 
територіальних громад та громадських організацій. (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.04.2000 № 740). 

УФСІ інвестує кошти міжнародних донорів у соціальну сферу за наступними 
напрямками: 
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- сприяння реформуванню системи соціальних послуг (розробка проектів 
нормативних документів та методичних документів, спрямованих на регулювання діяльності 
у сфері соціальних послуг уразливим групам населення); 

- створення інноваційних моделей соціальних послуг для вразливих груп населення 
(інвалідів, дітей-сиріт, безпритульних, осіб похилого віку, жертв насильства і т.д.); 

- ремонт об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури в сільській місцевості 
(дитячих садків, шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, клубів, водопроводів, доріг); 

- розвиток потенціалу територіальних громад у вирішенні місцевих проблем, 
активізація їх участі в процесі прийняття рішень.  

Основними завданнями діяльності Фонду є:  
- відтворення об'єктів соціальної інфраструктури шляхом фінансування субпроектів, 

виконання яких задовольнятиме потреби найменш соціально захищених верств населення;  
- надання органам місцевого самоврядування, територіальним громадам та 

громадським організаціям технічної, консультативної допомоги в підготовці та виконанні 
субпроектів;  

- формування і розвиток навичок роботи в умовах ринкової економіки у підприємців, 
залучених до виконання субпроєктів соціальної спрямованості, впровадження новітніх 
підходів до надання соціальних та інших послуг на місцевому рівні;  

- створення робочих місць шляхом залучення малих підприємств до виконання 
субпроектів;  

- залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних та інших послуг 
членам територіальних громад і громадських організацій, сприяння розвитку конкуренції у 
сфері цих послуг. 

При впровадженні проектів на рівні громад фонд приділяє особливу увагу сучасних 
технологій енергозбереження та енергоефективності. Загалом на рахунку УФСІ наразі 5 
масштабних проектів, у рамках яких по всій території України реалізовано понад 1000 
мікропроектів на рівні місцевих громад. Ці мікропроекти спрямовані на відновлення або 
покращення базових соціальних послуг, на створення інноваційних соціальних послуг для 
вразливих груп населення. Крім того, проведено велику кількість навчальних і 
консультаційних заходів, конференцій та семінарів, спрямованих на розвиток потенціалу 
місцевих громад та представників органів влади. 

 Згідно Постанови Кабміну від 28.04.2000 №740 діяльність УФСІ може фінансуватися 
за рахунок коштів донорів, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених 
законодавством України. Донорами УФСІ у різні роки був Всесвітній банк, Уряд 
Великобританії (DFID), Уряд Швеції (Sida), Уряд Японії (JSDF), Уряд Німеччини (KfW), 
Фонд імені Чарльза Стюарта Мотта Канадське агентство З міжнародного розвитку, 
Міжнародний фонд «Відродження», Програма розвитку ООН.  

В даний час Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) здійснює в АР Крим 
Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» АР Крим - друга фаза. Термін 
впровадження проекту: липень 2011 року - грудень 2013 року. Бюджет проекту: 3 394,4 млн. 
євро, у тому числі розмір гранту - 3100,0 млн. євро, кошти громад - 0,294 млн. євро. Для 
участі в проекті були відібрані Нижньогірський, Сакський, Радянський райони Криму.  

Очікується, що буде впроваджена приблизно 60-90 мікропроектів, які передбачають 
ремонтно-будівельні роботи, закупівлю обладнання, проведення навчання для представників 
громад. Всі ці заходи дозволять зберегти послугу або поліпшити умови її надання, 
мобілізувати суспільство навколо рішення загальної проблеми, надати членам громади 
навички виконання проектів місцевого значення, надихнути суспільство на подальший 
пошук шляхів вирішення місцевих проблем. 

В Україні кожного року проводиться конкурсний відбір сільськогосподарських 
кооперативів, які мають право на державну фінансову підтримку для закупівлі складної 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Кожного року розробляється 
перелік сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного 
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виробництва і визначаються граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на 
державну підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. 

Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсного відбору кооперативів, 
які мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету, 
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні 
управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій утворюють 
регіональні комісії з проведення конкурсних відборів, які очолюють їх керівники.  

Конкурсний відбір проводиться у два етапи: 
перший етап - проведення регіональними комісіями конкурсного відбору 

кооперативів та подання пропозицій щодо кооперативів-переможців до комісії 
Мінагрополітики України; 

другий етап - розгляд поданих матеріалів конкурсною комісією з питань надання 
державної фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, що 
утворюється наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
погодження результатів регіональних конкурсних відборів.  

Для участі в конкурсі сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам потрібно 
подати наступні документи:  

- заявку; 
- копію статуту, завірену нотаріально; 
- копію довідки про включення до ЄДРПОУ; 
- виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для 

оплати 10 % вартості техніки, заявленої у кошторисі; 
- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою 

формою (крім новостворених); 
- довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не порушено 

справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію; 
- довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного 

фонду України, про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та 
платежами до Пенсійного фонду України; 

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із 
сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою 
кооперативу; 

- проект розвитку (бізнес - план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності та 
кошторис на придбання техніки.  

Регіональна комісія протягом десяти днів після закінчення встановленого строку для 
прийняття документів на своєму засіданні приймає рішення про визначення 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - переможців конкурсного відбору, що 
оформляється протоколом у двох примірниках. Рішення приймається більшістю присутніх 
на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є 
вирішальним.  

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є: 
- наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка); 
- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам; 
- відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи 

планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану. 
За рівних умов перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою 

кількістю членів. 
Але процедура оформлення документів є досить складною, а також необхідно пройти 

перевірки контролюючих органів, тому отримати дану допомогу досить важко. 
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5.1.4 Можливість фінансування діяльності за рахунок кредитних ресурсів 
Для задоволення своїх потреб у фінансових ресурсах підприємства можуть залучати 

різні види позик. 

Банківські кредити. 

Банк надає кредити і відкриває кредитні лінії резидентам України - організаціям, 
фірмам, підприємствам різних форм власності, фізичним особам - суб'єктам підприємницької 
діяльності та нерезидентам в національній та іноземній валютах. Фінансовий стан 
позичальника і його здатність своєчасно повернути борг і відсотки за користування 
кредитом, наявність забезпечення є основними критеріями для розгляду заяви на кредит.  

Процентна ставка визначається на основі ринкової, з урахуванням ризикованості 
кредитування конкретного клієнта (середні процентні ставки коливаються в районі 20-30% 
річних).  

Надання заставного забезпечення в банк є обов'язковою вимогою незалежно від 
масштабів діяльності підприємства, його репутації, фінансових показників і т. д. 

В забезпечення кредитів банк приймає: 

- застава високоліквідного майна або цінних паперів; 

- гарантії іншого банку, фінансової установи, майна або коштів на депозиті третьої 
сторони; 

- порука, забезпечена майном третьої сторони.  

Загальна вартість забезпечення (згідно з оцінкою майна банком) повинна складати не 
менше 150% від суми кредиту і відсотків за весь період кредитування (в залежності від 
ступеня ліквідності забезпечення). При оцінці майна, яке передається в забезпечення 
кредитів, банк застосовує знижуючи коефіцієнти, які відображають ліквідну вартість майна. 

Для вивчення можливості отримання кредиту (оцінки кредитоспроможності 
позичальника) позичальник подає в банк наступні документи: 

- Лист - прохання про надання кредиту; 

- Лист на перерахування коштів з визначенням реквізитами та призначенням платежу; 

- "Паспорт позичальника"; 

- Картку із зразками підписів, завірену нотаріально (для клієнтів інших банків); 

- Довідка Мінстату про коди (копія); 

- Статут, завірений нотаріально (для клієнтів інших банків); 

- Установчий договір, завірений нотаріально (для клієнтів інших банків); 

- Копія свідоцтва про реєстрацію; 

- Копія свідоцтва платника ПДВ; 

- Паспорт директора та головного бухгалтера підприємства; 

- Довідка про відсутність кредитної заборгованості в обслуговуючих банках; 

- Банківська роздруківка руху і залишків коштів на р/р за останні 6 місяців; 

- Баланс (ф.№1) та звіт про фінансові результати (ф. № 2) на останню звітну дату; 

- Декларації про прибуток підприємств на останню звітну дату та кожного наступного 
кварталу, копії з мокрою печаткою; 
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- Документи, які гарантують повернення кредиту (Договір застави, поруки і т.п.). У 
випадку поручительства або гарантії третьої особи необхідно отримати його баланс з 
мокрою печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера, картку зразків підписів і 
відбитка печатки, завірені нотаріально, статут та установчий договір, завірені нотаріально, 
роздруківку про рух коштів на р/р за останні 6 місяців - обов'язково основний рахунок. У разі 
надання застави отримати документи, які свідчать про право власності на об'єкт застави, 
виписку з балансу, на якому рахунку та в якій сумі відображено об'єкт, документ, який 
визначає параметри і характеристики об'єкта застави, акт оцінки незалежних експертів 
(таких, яким довіряє банк) та інше, залежно від об'єкта застави; 

- Останній аудиторський звіт; 

- Контракт під кредитну угоду; 

- ТЕО повернення кредиту або бізнес-план; 

- Витяг з протоколу зборів засновників про те, що директору (П.І.П. директора) 
надається право взяти в банку кредит у певній сумі і надати у заставу визначене майно; 

- Витяг з протоколу зборів засновників про призначення керівника фірми та 
нотаріально засвідчену копію трудового контракту керівника; 

- Митні декларації з усіма належними документами з мокрою печаткою, акти 
виконаних робіт або інші документи, які підтверджують цільове використання кредиту (за 
валютними кредитами); 

- Орендні підприємства, орендодавці та орендарі надають також копії договорів 
оренди, засвідчені нотаріально. 

Зазначений перелік може змінюватися, виходячи з поточної ситуації. Позичальник 
здійснює оплату за послуги банку у відповідності до затверджених тарифів.  

У загальному випадку кредитне фінансування, незалежно від форми залучення, має 
наступні переваги: 

- фіксована вартість і термін, що забезпечують визначеність при плануванні грошових 
потоків; 

- розмір плати за використання не залежить від доходів фірми, що дозволяє зберігати 
надлишок доходів у разі їх зростання в розпорядженні власників; 

- можливість підняти рентабельність власного капіталу за рахунок використання 
фінансового важеля; 

- плата за використання віднімається з податкової бази, що знижує вартість 
залученого джерела і капіталу фірми в цілому; 

- не передбачається втручання та отримання прав на управління та ін. 
До загальних недоліків позикового фінансування слід віднести: 
- обов'язковість обіцяних виплат і погашення основної суми боргу незалежно від 

результатів господарської діяльності; 
- збільшення фінансового ризику; 
- наявність обмежуючих умов, які можуть впливати на господарську політику фірми 

(наприклад, обмеження на виплату дивідендів, залучення інших позик, злиття і поглинання, 
оформлення в заставу активів і т. п.); 

- обов’язковість забезпечення; 
- обмеження щодо строків використання та обсягами залучення; 
- висока плата за користування кредитом. 
Не дивлячись на те, що багато підприємств в Україні мають досвід одержання 

кредитів комерційних банків на виплату заробітної плати, розрахунки за електроенергію, газ, 
цю практику не варто називати гарним досвідом і рекомендувати її сільським підприємствам, 
тому, що це призводить до необґрунтованого подорожчання послуг для споживачів, які в 
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остаточному підсумку зобов'язані будуть погасити не тільки суму кредиту, а й покрити 
фінансові витрати за його користування. Однак, варто розглядати запозичення на 
інвестиційні цілі. 

Проектне фінансування набирає обертів в Україні. Дедалі більше банків надають цю 
послугу.  

Проектне фінансування — це фінансування інвестиційних проектів, за якого сам 
проект є способом обслуговування боргових зобов'язань. Кредитори оцінюють об'єкт 
інвестицій з точки зору прибутковості, яка забезпечить виплату наданих позик. Основним 
забезпеченням за такими угодами є сам проект і активи, які беруть участь у ньому. 

Основні переваги проектного фінансування для підприємства: 
- основним чинником для отримання проектного фінансування є сам проект, і тільки 

потім платоспроможність позичальника; 
- найчастіше за проектного фінансування терміни кредитування набагато 

перевищують стандартні банківські продукти , а відсоткова ставка значно нижча; 
- відсутність додаткових застав, тобто активів, що не беруть участі в самому проекті. 
Основні критерії позичальника для отримання інвестиційного кредиту: 

• Стабільний фінансовий стан. 
• Професіоналізм позичальника (важливим критерієм є досвід залучення і 

реалізації подібного виду фінансування в минулому, а також відповідної 
кваліфікації персоналу). 

• Участь власними коштами (як правило, потрібно від позичальника участь  у  
реалізації проекту власними коштами не менше 25%). 

• Позитивна кредитна історія (аналізується банком на предмет сумлінного 
виконання позичальником своїх зобов'язань перед кредиторами). 

• Платоспроможність (будується прогноз грошових потоків з урахуванням факту 
здійснення проекту, а також оптимальний графік погашення кредиту). 

Безумовно, проектне фінансування більш ризиковане, ніж поточне.  
Основні ризики: 

• Економічний ризик — ризик того, що продукція проекту не зможе бути 
реалізована за ціною, що покриває всі його витрати, а також видатки з 
обслуговування боргу. 

• Політичний ризик. 
• Юридичні ризики — ліцензії та дозволи на будівництво та оформлення 

земельної ділянки часто створюються  вже  після початку будівництва. 
• Додатковими ризиками в проектному фінансуванні можуть бути: гальмування 

введення об'єкта в експлуатацію, підвищення цін на сировину та матеріали, 
перевищення кошторису будівництва. 

Для мінімізації ризиків у проектному фінансуванні банки використовують схему 
пайової участі організатора проекту або залучення інших банків для фінансування 
(утворюючи синдикат) для розподілу ризиків рівномірно між усіма учасниками проекту. 

Інший вид мінімізації ризиків — це страхування: професійної відповідальності, 
будівель, підприємницьких і фінансових ризиків. 

Термін надання проектного фінансування у деяких кредитних організацій уже зараз 
досягає 10 років. Як правило, процентні ставки встановлюються від 14% річних у гривні і 
вище. Але все ж кінцева ставка та термін фінансування визначається залежно від галузі, у 
якій реалізується проект, складу учасників і ступеня відповідальності кожного з них, 
кредитної історії компанії, яка звернулася за проектним фінансуванням. 

На нашу точку зору, проектне фінансування може бути використане у запропонованій 
моделі на базі громади.  

Ще однією формою залучення кредитних ресурсів на підприємство є випуск облігацій. 
Відповідно до Закону України “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Облігація – 

цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує 
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зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в 
ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами 
випуску)”. Облігації є різновидом боргових цінних паперів. Практично випуск облігацій  є 
пропозицією емітента щодо надання йому грошової позики на визначений період часу, під 
конкретну мету або проект і на певних умовах, а також встановлення позикових відносин 
між емітентом та інвесторами. При випуску облігацій, емітент виступає у ролі позичальника, 
а інвестор – позикодавця. 

Облігаційна позика, як інструмент залучення інвестицій дає підприємству-емітенту 
наступні переваги: 

• залучення значних обсягів коштів та фінансування великомасштабних інвестиційних 
проектів і програм на економічно вигідних для підприємства умовах відбувається без загрози 
втручання інвесторів (власників облігацій) в управління його поточною фінансово-
господарською діяльністю;  

• усі параметри облігаційної позики (обсяг емісії, процентна ставка, терміни, умови 
погашення тощо) визначаються емітентом самостійно з урахуванням характеру 
здійснюваного за рахунок залучених коштів інвестиційного проекту; 

• залучення фінансових ресурсів юридичних осіб на досить тривалий термін 
(триваліший, аніж термін банківських  кредитів) і на більш вигідних умовах із врахуванням 
реального економічного середовища і стану фінансового ринку; 

• досягається оптимальне співвідношення рівня прибутковості для інвесторів, з 
одного боку, і рівня витрат підприємства-емітента на підготовку й обслуговування 
облігаційної позики – з другого; 

• дозволяє оптимізувати взаєморозрахунки, структуру дебіторської і кредиторської 
заборгованості підприємства-емітента. 

Порядок випуску, розміщення та погашення облігацій включає наступні етапи:  
1. Підготовка рішення про випуск облігаційної позики. Передбачає визначення мети 

випуску облігацій, оцінку кредитоспроможності емітента, аналіз потенційного попиту на 
облігації емітента (маркетинг); структурування позики – визначення параметрів емісії 
облігацій: обсяг емісії, термін, тип купона, можливість дострокового викупу, графік виплати 
відсотків; методики розміщення випуску (відкрита чи закрита), вибір торгівельного 
майданчика для розміщення випуску (ПФТС, біржа). 

 2. Ухвалення рішення про випуск облігацій. 
Відповідно до законодавства України, рішення про випуск облігацій приймається 

відповідним органом емітента й оформляється протоколом, у якому обов’язково повинні 
зазначатися: офіційна назва емітента облігацій та його місцезнаходження; відомості про 
статутний фонд, господарську діяльність і службових осіб емітента; найменування 
контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених 
цінних паперів; мету випуску і вид облігацій (іменні чи на пред’явника); загальна сума емісії, 
кількість і номінальна вартість облігацій; кількість учасників голосування; порядок випуску 
облігацій та виплати доходів по них; строки повернення коштів при відмові від випуску 
облігацій; строки продажу відповідних товарів або надання послуг по цільових облігаціях; 
порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій; порядок оплати облігацій. 
Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску облігацій. 

3. Проведення аудиторської перевірки та отримання висновку аудиторської перевірки. 
4. Сплата державного мита до місцевого бюджету у розмірі 0,1 процента загальної 

номінальної вартості облігацій. 
5. Підготовка  пакету документів для реєстрації випуску та інформації про емісію 

облігацій в ДКЦПФР. 
Пакет включає наступні документи: 
1). Заяву про реєстрацію випуску та інформації про емісію облігацій підприємства. 
2). Інформацію про емісію облігацій. 
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3). Копію платіжного доручення про сплату державного мита до місцевого бюджету 
за місцем державної реєстрації емітента у розмірі 0,1 процента загальної номінальної 
вартості облігацій, що пропонуються для продажу, за реєстрацію інформації про емісію 
цінних паперів.  

4). Рішення про випуск облігацій, що оформлене протоколом. 
5). Баланс, звіт про фінансові результати та їх використання (для банків – звіт про 

прибутки та збитки), засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської 
фірми), висновок аудитора (аудиторської фірми) станом на перше число поточного кварталу, 
в якому подаються документи для реєстрації інформації про емісію облігацій. 

6). Баланс, звіт про фінансові результати та їх використання (для банків – звіт про 
прибутки та збитки), засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської 
фірми), довідка про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської фірми) станом на 
перше число поточного року, в якому подаються документи для реєстрації інформації про 
емісію облігацій. 

7). Копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів. 
8). Нотаріально засвідчену копію статуту. 
9). Взірець бланка сертифікату облігацій, оформленого згідно з вимогами чинного 

законодавства, якщо випуск здійснюється в документарній формі. 
10). Копію договору з торговцем цінними паперами щодо розміщення даного випуску 

облігацій із зазначенням номеру діючого дозволу на здійснення діяльності щодо випуску та 
обігу цінних паперів (якщо емітент користуватиметься його послугами).  

11). Копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства. 
6. Подання пакету документів для реєстрації випуску та інформації про емісію 

облігацій до ДКЦПФР. 
7. Реєстрація випуску та інформації про емісію облігацій в ДКЦПФР, отримання 

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. 
8. Публікація оголошення про емісію облігацій в офіційному виданні.  
9. Розміщення, первинний продаж випуску облігацій. 
Передбачає наступні кроки: 
• проведення комплексу заходів щодо презентації випуску облігацій (підготовка та 

розповсюдження інвестиційного меморандуму, проведення road-show (індивідуальні зустрічі 
з потенційними інвесторами); 

• підготовку і подання документів до Національного депозитарію України для 
присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (коду) облігаціям цієї емісії;  

• організацію друкування бланків сертифікатів цінних паперів, якщо облігації 
випускаються в документарній формі, або депонування глобального сертифіката в 
депозитарії, якщо облігації випускаються в бездокументарній формі; 

• включення облігацій у лістинг фондових бірж та/або ПФТС; 
• первинне розміщення облігацій серед інвесторів, укладання угод купівлі-продажу 

облігацій; 
10. Організація вторинного ринку, виплата купонів, інформаційна підтримка. 
11. Погашення (викуп) облігацій, закриття випуску. 
12. Підготовка і подання до ДКЦПФР звіту про результати погашення облігацій. 
Потрібно розуміти, якому підприємству слід розглядати можливість залучення 

облігаційної позики. 
• Малому підприємству, швидше за все, слід звернутися за кредитом до банку. 

Економічний ефект від випуску облігацій можливий тільки при емісії на більш-менш значні 
суми. Це під силу тільки великим і середнім підприємствам. 

• Підприємство має бути в пристойному фінансовому становищі. Ніхто не купить 
облігації підприємства-банкрута. 
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• Говорити про репутацію позичальника в умови українського ринку поки не 
доводиться. Цей процес тільки починається. І українські підприємства цю репутацію вже 
почали створювати.  

Оцінюючи можливість запозичення підприємствами на базі співтовариств кредитних 
ресурсів на операційні й інвестиційні цілі, відзначаємо наявність високого ризику таких 
операцій, як для фінансових установ, так і для підприємств-позичальників. 

5.2. Висновки і рекомендації 
Оцінка сучасних механізмів фінансування для інвестування в інфраструктуру 

водопостачання сіл показала, що реально кошти можуть бути притягнуті з таких джерел: 
• власних коштів жителів сіл; 

• сільського бюджету; бюджету АР Крим; Державного бюджету України; 

• запозичень у вигляді кредитів;  

При цьому, існуючі фінансові можливості місцевих бюджетів досить обмежені. 
Наприклад, сільська рада може виділити невелику суму (~20-40 тис.грн.) грошей з бюджету 
розвитку. Бюджет АР Крим може виділяти кошти з «власного кошика», але для цього в 
республіці повинна бути розроблена й затверджена місцева програма підтримки розвитку 
сільського водопостачання. 

Найближчим часом варто очікувати виділення коштів з Державного бюджету України 
на реалізацію Загальнодержавної програми реформування ЖКГ і Загальнодержавної 
програми «Питна вода України». Ці кошти будуть направлятися у вигляді субвенцій АР 
Крим на умовах співфінансування. 

Підприємства, які експлуатують системи водопостачання й водовідведення можуть 
брати кредити як у місцевих так і міжнародних банках за умови, що: 

• вони кредитоспроможні (не збиткові, мають регулярні надходження для 
погашення поточних зобов'язань, сума оборотних коштів покриває поточні зобов'язання, 
включаючи зобов'язання по кредиту); 

• є надійне забезпечення для виконання зобов'язань у вигляді застави (нерухомість, 
за винятком об'єктів інфраструктури, які не підлягають приватизації; рухоме майно; позовна 
вимога на одержання коштів по договорах позичальників зі споживачами); гарантій 
міжнародних фінансових установ; гарантій Ради міністрів АР Крим і міські ради по 
кредитах, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах спільного 
фінансування з міжнародними фінансовими організаціями. 

У таблиці, що наведена нижче, узагальнені результати оцінки можливості залучення 
ресурсів на інвестиційні цілі сільського водопостачання суб'єктами ринку послуг 
водопостачання з різних джерел: 

Організація Доходи від 
продажу послуг 

Бюджетне 
фінансування 

Запозичення 
Гранти 

Сільська рада не можливо можливо заборонені 
законодавчо можливі 

Районна рада не можливо можливо заборонені 
законодавчо 

украй 
проблематичні 

ВР АРК не можливо можливо 

можливі у вигляді 
кредитів й 
облігацій 

внутрішньої 
позики 

можливі 

Міськводоканали 
АР Крим можливо можливо 

можливі у вигляді 
кредитів й 
облігацій 

внутрішньої й 

можливі 
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Організація Доходи від 
продажу послуг 

Бюджетне 
фінансування 

Запозичення 
Гранти 

зовнішньої позики 

Сільські й селищні 
комунальні 
підприємства 

можливо можливо 

можливі у вигляді 
кредитів; у вигляді 

облігації - 
можливі, але 
недоцільні при 

невеликих позиках 

украй 
проблематичні 

Районні комунальні 
підприємства можливо можливо 

можливі у вигляді 
кредитів; у вигляді 

облігації - 
можливі, але 
недоцільні при 

невеликих позиках 

можливі 

Приватні 
підприємства можливо можливо 

можливі у вигляді 
кредитів; у вигляді 

облігації - 
можливі, але 
недоцільні при 

невеликих позиках 

не можливі 

Приватні 
підприємці – 
фізичні особи 

можливо Не можливо 

можливі у вигляді 
кредитів 

внутрішніх позик, 
але занадто 

ризиковані для 
позичальника 

не можливі 

Споживчі 
кооперативи 

можливо, але у 
вигляді цільових 
внесків членів 
кооперативу 

Не можливо 

можливі у вигляді 
кредитів 

внутрішніх і 
зовнішніх позик, 

облігації - 
можливі, але 
недоцільні при 

невеликих позиках 

можливі 

 
Вирішення проблеми відсутності коштів для первісного внеску на реконструкцію й 

відновлення систем водопостачання в селах, залежить від створення умов при яких ці 
сільські населені пункти можуть одержати доступ як до дотацій, грантів, а також кредитним 
ресурсам або стати привабливими для приватних інвесторів. 

Це можливо при реалізації заходів щодо таких напрямків: 
6) Визначення стійкої організаційно-правової форми господарюючого суб'єкта, 

7) Створення умов для визначення надійного забезпечення виконання зобов'язань по 
запозиченнях 

8) Створення умов для партнерства суб'єктів ринка послуг ВК із потенційними 
інвесторами (у т.ч. міжнародними). 

9) Удосконалення існуючого Порядку формування тарифів. 

10) Організація процесу щорічного капітального планування підприємствами 
сільського водопостачання для залучення фінансування з бюджету АР Крим і Державного 
бюджету України. 

При цьому, для того, щоб підприємство, створене на базі організації співтовариства, 
змогло бути інтегроване в інституціональну модель розвитку сектора сільського 
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водопостачання в цілому, воно повинне мати характеристики кредитоспроможного 
позичальника, а саме: 

• підприємство повинне мати статус юридичної особи - інакше ризики ПП занадто 
великі й не виправдані; 

• підприємство повинне бути підконтрольне й підзвітне органу самоорганізації 
населення - організації співтовариств - для забезпечення стабільності його фінансування 
(гарантування 100% збору платежів і встановлення беззбиткових тарифів, прозорості 
процедур встановлення тарифів). 

Оскільки зараз активно почалася реалізація загальнодержавної програми 
реформування й розвитку житлово-комунального господарства, а також у стадії виконання 
загальнодержавна програма «Питна вода України», «Вода Криму», рекомендовано 
організувати роботу по підготовці інвестиційних проектів у селах Криму для можливого 
їхнього включення в заявки на одержання бюджетного фінансування.  

Для цього рекомендовано: 
• Підготувати перелік документів, необхідних для підготовки сільськими й 

селищними радами обґрунтованих пропозицій на фінансування інвестиційних проектів з 
бюджету АР Крим і державного бюджету України.  

• Райдержадміністраціям щорічно проводити робочі наради/навчання для сільських 
і селищних рад (включаючи підприємства співтовариств) для роз'яснення вимог по 
підготовці обґрунтувань інвестиційних проектів й узгодження обґрунтувань із 
райдержадміністраціями; 

• Рекомендувати районним, міським, сільським, селищним радам в Автономній 
Республіці Крим при затвердженні відповідних місцевих бюджетів на рік передбачати 
асигнування на фінансування програм реформування ЖКГ на умовах спільного 
фінансування з державним бюджетом України; 

• Райдержадміністраціям при сприянні МРРБЖКГ Криму регулярно проводити 
навчання для підприємств співтовариств по підготовці планів капітальних вкладень, які 
можуть бути основою для залучення бюджетного фінансування, наприклад на реалізацію 
найбільш дорогих і малоокупних проектів (при відсутності можливості залучення кредитних 
ресурсів) або навпаки, на реалізацію малозатратних і швидкоокупних проектів, з метою 
одержання результатів у вигляді підвищення ефективності.  
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Додаток 1 
Порівняльна характеристика організаційно-правових форм для Організації на базі 

громади відповідно до діючого законодавства 
 

           ОПФ «ОБГ» 
 

Показник 

Орган самоорганізації 
населення 

Громадська 
організація Споживчий кооператив 

Членство Юридично не є 
членською 

організацією, але 
фактично можна всіх 
жителів включити у її 

склад 

Членська організація Членська організація 

Приналежність  
майна 

Комунальна власність Самої організації, 
без можливості 
розподілу між 
учасниками 
(членами) 

Самої організації, з 
можливістю розподілу 

між учасниками 
(членами) 

Підстави 
використання 

комунального майна 

Право оперативного 
керування 

Договір оренди Договір оренди / концесії 
чи інші договори 

Організаційна 
залежність від органів 

місцевого 
самоврядування 

Повністю залежить Не залежить Не залежить 

Можливості 
самостійного 

здійснення діяльності 
з водопостачання 

Низька Низька Висока 

Складність  
реєстрації 

Середня Трохи вище 
середньої 

Середня 

Статус юридичної 
особи 

Можливий, але не 
обов'язковий 

Можливий, але не 
обов'язковий 

Обов'язковий 

Оподаткування Неприбуткова 
організація 

Неприбуткова 
організація 

Єдиний податок/або 
загальна система/або 

неприбуткова організація 
Можливості 

фінансування 
діяльності органом 

місцевого 
самоврядування 

Висока Нижче середньої Низька 

Залучення кредитів Неможливо Можливо Можливо 
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Додаток 1 
(продовження) 

Порівняльна характеристика організаційно-правових форм для " Підприємства на базі 
громади" відповідно до діючого законодавства 

 
       ОПФ «ПБГ» 

 
 

Показник 

Споживчий кооператив 
Унітарне 

підприємство 
громадської організації 

Приватний підприємець 
/ приватне 
підприємство 

Членство Членська організація Не є членським по 
визначенню 

Не є членським по 
визначенню 

Приналежність 
майна 

Самої організації, з 
можливістю розподілу 

між учасниками 
(членами) 

Власність суспільної 
організації, що заснувала 
підприємство, (ОБГ) 

Самому приватному 
підприємцю / 
підприємству 
(юридично) 

Підстави 
використання 
комунального 

майна 

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори 

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори 

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори 

Організаційна 
залежність від 

органів місцевого 
самоврядування 

Не залежить Не залежить Не залежить 

Вплив органів 
місцевого 

самоврядування 
на встановлення 

тарифів 

Погоджують Погоджують Погоджую, 
а для НП - і тільки в 
договорі концесії - 
установлюють 

Організаційна 
залежність від 

ОБГ 

Повністю залежить 
(тому що сам одночасно 

нею і є) 

Повністю залежить Не залежить 
(юридично) 

Вплив ОБГ на 
встановлення 

тарифів 

ОБГ сама встановлює 
(тому що ОБГ і ПБГ 

збігаються в цій формі) 

ОБГ може прямо 
впливати на встановлення 
підприємством тарифу – 

як засновник 

Юридичних підстав 
немає. Фактично – через 
попереднє обговорення 
перед затвердженням 
тарифів виконкомом 

Можливості 
самостійного 
здійснення 
діяльності з 

водопостачання 

Висока Висока Висока 

Складність 
реєстрації 

Середня Середня Легка 

Статус юридичної 
особи 

Обов'язковий Обов'язковий Для приватного 
підприємця неможливий 

по визначенню. 
Для приватного 
підприємства - 
обов'язковий 

Оподаткування Єдиний податок/ 
загальна система/ 

неприбуткова організація 

Загальна система Єдиний податок / 
загальна система 

Одержання 
прибутку 

відповідно до 
законодавства 

Не є метою Не є метою Є метою 

Можливості 
фінансування 

діяльності органом 
місцевого 

самоврядування 

Низька Низька Низька 
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Залучення 
кредитів 

Можливо Можливо Можливо 
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ВОДОКОРИСТУВАЧІ 

 
СПОЖИВЧИЙ 
КООПЕРАТИВ 

 
СІЛЬСЬКА  
РАДА 

Членство 

Вклади і внески 

Узгодження тарифів 

Послуги з водоспоживання 

Формування тарифів 

Вибори 

деп
ут
ат
ів 

Передача системи водопостачання у використання 

Оплата за послуги з водопостачання 

Узгодження тарифів 

Подача тарифів на водоспоживання для узгодження 
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Схема 1: Взаємозв’язки в рамках Моделі у випадку створення Споживчого кооперативу 

 

 
ВОДОКОРИСТУВАЧІ 

 
Орган самоорганізації  

населення 

 
СІЛЬСЬКА  
РАДА 

Членство 

Вклади і внески 

Узгодження тарифів 

Послуги з водоспоживання 

деп
ут
ат
ів 

Передача системи водопостачання у використання 

Оплата за послуги з водопостачання 

Формування тарифів 

Узгодження тарифів 

Приватне 
підприємство 
/Приватний 
підприємець 

В
и
бори 

«Вибір» 

Подача тарифів для узгодження 

Додаток 2 
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Схема 2: Взаємозв’язки в рамках Моделі у випадку створення Органу самоорганізації населення і Приватного 
підприємства (Приватного підприємця) 
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Схема 3: Взаємозв’язки в рамках Моделі у випадку створення Унітарного підприємства громадської організації 

 
ВОДОКОРИСТУВАЧІ 

 
Орган самоорганізації  

населення 

 
СІЛЬСЬКА  
РАДА 

Членство 

Вклади і внески 

Узгодження тарифів 

Послуги з водоспоживання 

деп
ут
ат
ів 

Передача системи водопостачання у використання 

Оплата за послуги з водопостачання 

Формування тарифів 

Узгодження тарифів 

Унітарне 
підприємство 
Громадської 
організації 

В
и
бори 

Створення 

Подача тарифів для узгодження 
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Додаток 3 
Варіанти об’єднання підприємств/інших юридичних осіб у районні структури 

Варіант моделі Майно Завдання Власник 
об’єктів 

водопостачан
ня 

Керування Вплив 
учасників 

на 
прийняття 

рішень 

Надання послуг Вплив 
громади 

Можливість 
розширення/пр
иєднання інших 

членів  

Засновник – Підприємство на базі громади 
І - Господарче 
товариство або 
кооператив 

Передають 
необхідне для 

діяльності майно  
новоствореному 
підприємству 

Виконання 
ремонтних робіт, 
забезпечення 
проведення 
лабораторних 

аналізів, надання 
консультацій по 

технічних, 
юридичних й 

інших питаннях і 
т.п. 

Об'єкти 
водопостачання, 
розташовані в 

селах, 
залишаються в 
користуванні 
суб'єктів, що 
входять в 

товариство/кооп
ератив 

Директор чи 
дирекція 

Розподіл 
голосів: 

кооператив – 
рівні, 

товариство – 
згідно внеску 

Продовжують 
надавати дрібні 
підприємства, 
укладають 
договори із 
споживачами 

Опосередко
ваний, 
через 

представни
ка ОБГ 

Можливо 
прийняття в число 
членів (учасників) 

створеного 
товариства / 
кооперативу 

нових членів, а 
також вступ 

самого товариства 
або кооперативу в 
більші структури. 

ІІ - Господарське 
об'єднання 

Передають 
необхідне для 

діяльності майно  
новоствореному 
підприємству 

Здійснює 
координацію й / 
або часткове 
керування 
діяльністю 

підприємств, що 
ввійшли в 
об’єднання 

Об'єкти 
водопостачання, 
розташовані в 

селах, 
залишаються в 
користуванні 
суб'єктів, що 
входять в 
об'єднання 

Виконавчий 
орган - 

колегіальний 
або 

одноособовий - 
призначуваний 
загальними 
зборами 
учасників. 
Найбільш 
важливі 

рішення щодо 
діяльності 
об'єднання 

приймаються 
загальними 
зборами 
учасників 

Рівні голоси 
всіх 

учасників 

Підприємства, що 
ввійшли в 
об'єднання, 
продовжують 
самостійно 
здійснювати 

надання послуг 
водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

Опосередко
ваний, 
через 

представни
ка ОБГ 

Надалі можливо 
прийняття в 
створене 

об'єднання нових 
учасників, а також 

вступ самого 
об'єднання в 

більші структури 



128 

 

 
 

ІІІ - Громадська 
організація 

Передають 
необхідне для 

діяльності майно, 
а також сплачують 
вступні й членські 

внески 

Сприяння 
задоволенню й 
захист законних 

соціально-
економічних, 
професійних й 
інших спільних 
інтересів її 
членів, 

представництво 
їх перед 
органами 

державної влади 
й місцевого 

самоврядування 

Об'єкти 
водопостачання, 
розташовані в 

селах, 
залишаються в 
користуванні 
суб'єктів, що 
входять в 
організацію 

Здійснюється 
органами, 

сформованими 
відповідно до 

уставу 
загальними 
зборами 
членів. 

Найбільш 
важливі 

рішення щодо 
діяльності 
об'єднання 

приймаються 
загальними 
зборами 
учасників. 

Рівні голоси 
всіх 

учасників 

Суб'єкти, що 
вступили в 
організацію, 
продовжують 
самостійно 
здійснювати 

надання послуг 
водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

Опосередко
ваний, 
через 

представни
ка ОБГ 

Можливе 
прийняття в 
створену 

організацію нових 
членів, а також 
вступ самої 
організації в 

більші структури - 
союзи 

громадських 
організацій 

Засновник – орган місцевого самоврядування 
І -  Унітарне 
комунальне 

підприємство під 
керуванням 
районної ради 

Сільські ради 
передають у 
керування 

районної ради 
об'єкти 

водопостачання, 
розташовані в 
їхніх селах, а 
районна рада 

вносить це й інше 
необхідне майно в 
його статутний 

фонд 
Внесене в 

статутний фонд 
майно 

закріплюється за 
підприємством на 

Об’єднання 
підприємств 
комунальної 
власності з 

метою керування  

Функції 
власника 

підприємства 
виконує районна 

рада 

Директор, 
призначуваний 

районною 
радою 

- Новостворене 
підприємство 
самостійно 

здійснює надання 
послуг 

водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

Опосередко
ваний, 
через 

депутатів 
сільських 

рад 

Надалі можливо 
прийняття в 
створене 

підприємство 
нових учасників, а 

також вступ 
самого 

підприємства в 
більші структури 
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праві 
господарського 

ведення (допускає 
ведення 

підприємницької, 
"комерційної" 

діяльності) або на 
праві 

оперативного 
керування 

ІІ – Господарче 
товариство 

Сільські (районні) 
ради забезпечують 

внесення в 
статутний фонд 
товариства 
необхідного 

майна. 
 

Здійснює 
координацію й / 
або часткове 
керування 
діяльністю 

підприємств, що 
ввійшли в 
товариство 

Об’єкти 
централізованог
о постачання 
передаються 
товариству на 

підставі 
договорів оренди 
або концесії або 

передачі 
майнових прав 
на користування 

такими 
об’єктами 

Директор або 
дирекція 

(правління). 
Прийняття 
найбільш 
важливих 

рішень щодо 
діяльності 
товариства 
здійснюється 
загальними 
зборами 
учасників 

Кількість 
голосів на 
загальних 
зборах 

визначається 
часткою 
учасника в 
статутному 

фонді 
товариства 

Товариство 
самостійно 

здійснює надання 
послуг 

водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

Опосередко
ваний, 
через 

депутатів 
сільських 

рад 

Надалі інші 
сільські ради, що 
не брали участь у 

створенні 
товариства, і інші 
суб'єкти можуть, 
за згодою його 
засновників, 

також вступити в 
товариство, через 
внесення своєї 
частки в його 

статутний фонд. 
ІІІ – Комунальне 
господарське 
об’єднання 

Для створення 
комунального 
господарського 
об'єднання 

сільські ради, у 
керуванні яких 
перебувають 
зазначені 
комунальні 

підприємства, 
передають їх у 
керування 

районної ради, 
після чого районна 

рада в 
розпорядницькому 

Здійснює 
координацію й / 
або керування 
діяльністю 
комунальних 
підприємств 

Об'єкти 
водопостачання, 
розташовані в 

селах, можуть як 
залишатися в 

господарському 
веденні / 

оперативному 
керуванні 

комунальних 
підприємств, що 

входять в 
об'єднання, так і 
бути переданими 
в господарське 

ведення / 

Правління 
об'єднання й 
генеральний 
директор, 

призначуваний 
районною 
радою 

 Комунальні 
підприємства, що 

ввійшли в 
об'єднання, 
продовжують 
самостійно 
здійснювати 

надання послуг 
водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

Опосередко
ваний, 
через 

депутатів 
сільських 

рад 

Надалі можливо 
прийняття в 
створене 

об'єднання нових 
учасників, а також 

вступ самого 
об'єднання в 

більші структури 
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порядку створює 
об'єднання 

оперативне 
керування 
самому 

об'єднанню. 
 

ІV – Холдингова 
компанія 

Сільські ради, а 
також інші 

суб'єкти (якщо 
такі є), у 

власності/керуван
ні яких 

перебувають 
підприємства, при 

створенні 
холдингової 

компанії вносять у 
її статутний фонд 

пакети акцій 
(часток, паїв) 
належних їм 
підприємств. 
Кількість акцій 
холдингової 
компанії, які 

одержує той або 
інший акціонер, 
залежить від 

вартості внесених 
їм у статутний 
фонд компанії 
акцій (часток, 
паїв) і іншого 

майна. 

Здійснює 
координацію й 
керування 
діяльністю 

підприємств, що 
входять в 
холдинг 

Об'єкти 
водопостачання, 
розташовані в 

селах, 
залишаються в 
користуванні 

підприємств, що 
входять у 
холдинг, на 
підставі 
договорів 

оренди, концесії, 
або на підставі 

права 
користування, 

внесеного в їхній 
статутний фонд 
при реорганізації 
в господарчі 
товариства. 

Директор або 
правління, що 
обирають 
загальними 
зборами 
акціонерів 
компанії 

Кількість 
голосів на 
зборах 

акціонерів 
визначається 
кількістю 
акцій. 

Окремі 
підприємства, що 

ввійшли в 
холдинг, 

продовжують 
самостійно 
здійснювати 

надання послуг 
водопостачання 
споживачам у 

селах, укладаючи 
з ними прямі 
договори 

 
 

Опосередко
ваний, 
через 

депутатів 
сільських 

рад 

Надалі можливо 
прийняття в 
створену 

компанію нових 
учасників, а також 

вступ самої 
компанії в більші 

структури 
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Додаток 4 
Функціональний аналіз сектора сільського водопостачання в АРК 

Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

1 2 3 4 
І. Регулювання діяльності 

1.1. Ліцензування господарської  
діяльності по централізованому 
водопостачанню й водовідведенню 

Рада Міністрів АРК 
 
 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.2. Контроль дотримання 
ліцензійних і дозвільних умов 

По окремих видах ліцензій і дозволів -  
органи, відповідальні за видачу ліцензій  і 
дозволів 

не вимагає змін 
Можливо надалі Передбачуваний 
незалежний регулятор (при делегуванні 
функції)  

---------------//----------------- 

1.3. Видача й скасування дозволу  
на спеціальне водокористування 
- водозабір;   
- водопідготовка (для потреб 
питного водопостачання);  
- скидання стічних вод 

«Рескомприроди» АРК (повноваження, 
делеговане ВР АРК) 
 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.4. Узгодження (письмова згода) 
видачі дозволу  
на спеціальне водокористування 
(якщо використовуються підземні 
води) 

Казенне Підприємство  
«Південекогеоцентр» - як представник 
Державної геологічної служби в АРК 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.5. Видача спеціального дозволу 
на користування надрами 

 «Держгеонадра» України 
 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.6. Узгодження видачі 
спеціального дозволу на 
користування надрами 

ВР АРК,  
«Рескомприроди» АРК 
Мінприроди 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.7. Проведення експертизи й 
оцінки (висновку) Державної 
комісії по запасах корисних 
копалин 

Держ. комісія по запасах корисних 
копалин  
за результатами попереднього 
узгодження (позитивної оцінки ) 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 
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Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

Казенного Підприємства 
«Південекогеоцентр»  

1.8. Попереднє дослідження надр 
для одержання дозволу на 
користування надрами (видача 
довідки про вже досліджені 
запаси) 

Казенне Підприємство 
«Південекогеоцентр» 

не вимагає зміни ---------------//----------------- 

1.9. Складання й видача паспорта 
свердловини 

Казенне Підприємство  
«Південекогеоцентр» 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.10. Застосування штрафних 
санкцій до підприємств за 
порушення законодавства й 
нормативних документів (Ст. 12 й 
13 ЗУ «Про питну воду й питне 
водопостачання») 

Рада Міністрів АРК й органи місцевого 
самоврядування  
 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.11. Розробка, затвердження 
правил, інструкцій й інших 
нормативних актів з питань ВКГ 

Державний комітет України з питань 
ЖКГ , Державне агентство водних 
ресурсів, Мінприроди й інші центральні 
органи; 
КМУ; 
Міністерство регіонального розвитку і 
ЖКГ АРК й ін. республ. виконавчі 
органи; 
органи місцевого самоврядування 

не вимагає змін 
 

---------------//----------------- 

1.12. Державна реєстрація 
суб'єктів підприємницької 
діяльності, видача свідоцтва 

Райдержадміністрація 
Для сількомунгоспів - попереднє рішення 
сільради про створення 

не вимагає змін  ---------------//----------------- 

1.13. Формування, узгодження / 
затвердження тарифів 

А. -  
Б. Водоканали - НКРКП 
В. «Сількомунгоспи» - формування - 
затвердження - сільрада (райрада) 
Г. Інші -  формування, узгодження - 

А. ПБГ- ОБГ разом із підприємством 
(розрахунок, формування), сільрада 
(узгодження/затвердження) 
Б. Не вимагає змін 
В. Необхідний регуляторний орган для 

А. Закріпити в ЗУ «Про місцеве 
самоврядуванні в Україні» право 
сільради затверджувати тарифи 
для приватних 
підприємств/підприємців на 
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виконанню функції Примітка 

сільрада районних комунальних підприємств. 
Г. Необхідний регуляторний орган для 
приватних підприємств - на першому 
етапі - сільські й селищні ради, надалі - 
незалежний регуляторний орган 
 

відповідній території  
В.Г. Закріпити в ЗУ «Про 
житлово-комунальні послуги» 
право РМ АРК затверджувати 
тарифи для районних 
комунальних, для приватних 
районних компаній. 
 

1.14 Моніторинг якості води  А.ПБГ, сількомунгоспи й інші - СЕС, 
частково - самостійно; 
Б. Водоканали - аналітичні хіміко-
бактеріологічні лабораторії при 
підприємствах  

А. Необхідно забезпечити ефективне 
виконання цієї функції підприємствами 
шляхом залучення акредитованих 
лабораторій або забезпечити сільські 
підприємства портативними засобами 
контролю якості води 
Б. Зміни не потрібні 

Поставити за обов'язок 
Керуванню ВКГ Міністерства 
надати інформацію сільським 
підприємствам про наявні 
лабораторії. 
Разом із СЕС забезпечити 
інформацією сільські 
підприємства про наявні 
портативні засоби контролю 
якості води. 
СЕС забезпечити контроль 
виконання регламентів перевірки 
якості води. 

1.15.Контроль за виконанням 
нормативно-методичних 
документів по дотриманню 
технології очищення води й стоків 
у сільських населених пунктах  

Сектор сільського водопостачання 
Управління ВКГ Міністерства РРБЖКГ 
АРК 

Необхідно передбачити штатні одиниці в 
Секторі сільського водопостачання 
Управління ВКГ Міністерства РРБЖКГ 
АРК для виконання цієї функції 

Розробити внутрішні положення 
про механізм реалізації завдань по 
виконанню цієї функції 

1.16. Здійснення щоденного 
оперативного контролю за 
дотриманням ліміту забору води із 
джерел водопостачання  
 

Управління ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 
Сільське водопостачання - сектор 
сільського водопостачання даного 
Управління 

Б. Необхідно передбачити штатні одиниці 
в Секторі сільського водопостачання 
Управління ВКГ Міністерства РРБЖКГ 
АРК для виконання цієї функції. 
Вимагає перегляду вимога про 

Розробити внутрішні положення 
про механізм реалізації завдань по 
виконанню цієї функції. 
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задіяних у сільському 
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 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

періодичність контролю для сільських 
підприємств. 

ІІ. Планування й координація в секторі 
2.1 Координація розвитку 
сільського водопостачання й 
водовідведення на території АРК  
 

Міністерство ЖКГ АРК Механізми реалізації завдань цієї функції 
не визначені й не доведені до сільських 
підприємств 

Розробити внутрішні положення 
про механізм реалізації завдань по 
виконанню цієї функції. 
 

2.2 Реалізація державної політики 
реформування й комплексного 
розвитку водопостачання, 
водовідведення, сільського 
водопостачання й охорони праці 

А. Управління реформування ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 
Б. Сільське водопостачання - сектор 
сільського водопостачання Управління 
ЖКГ 

Механізми реалізації завдань цієї функції 
не закріплені за сектором сільського 
водопостачання. 
 

Розробити внутрішні положення 
про механізм реалізації завдань по 
виконанню цієї функції. 
 

2.3 Прогнозування й розробка 
перспективних і пріоритетних 
напрямків розвитку галузі  

Управління реформування ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 
 

Для сільського водопостачання ці функції 
не закріплені за сектором сільського 
водопостачання. 
 
 

Закріпити цю функцію за 
Сектором сільського 
водопостачання Міністерства 
РРБЖКГ АРК і розробити 
відповідні механізми 

2.4 Підготовка з питань 
водопостачання й водовідведення 
проектів постанов і розпоряджень 
РМ АРК і ВР АРК 

Управління реформування ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 
 
 

Для сільського водопостачання ці функції 
не закріплені за сектором сільського 
водопостачання. 
 
 

Закріпити цю функцію в 
Положенні про Керування за 
Сектором сільського 
водопостачання Міністерства 
РРБЖКХ АРК і розробити 
відповідні механізми 

2.5. Розробка й впровадження 
програм у сфері водопостачання, 
участь у державних і регіональних 
програмах у сфері 
водопостачання(Ст. 12 Закону 
України «Про питну воду й питне 
водопостачання») 

Рада Міністрів АРК 
Кримське басейнове Управління водних 
ресурсів 
Рескомприроди 

Не вимагає змін  В даний час не ефективно 
здійснюється координація 
програмних документів 
державного., регіонального і 
місцевого рівнів 

2.6. Затвердження місцевих 
програм у сфері питного 

Сільські, селищні, міські ради Не вимагає змін ---------------//----------------- 
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виконанню функції Примітка 

водопостачання (Ст. 13 Закону 
України  «Про питну воду й питне 
водопостачання») 
2.7. Методичне забезпечення 
діяльності  підприємств 
водопостачання 

А. - 
Б. Водоканали - Міністерство РРБЖКГ 
АРК; 
В. Сількомунгоспи й «інші» - закріпленої 
функції немає, звертаються самостійно в 
Міністерство або ін. структуру 

Потрібне створення системи регулярної 
(щомісяця) інформаційної /методичної 
підтримки сільського водопостачання ( 
наприклад через районні адміністрації) 

Сектору сільського 
водопостачання розробити 
внутрішні положення про 
механізм реалізації завдань по 
виконанню цієї функції.   
 

2.8. Система навчання й 
підвищення кваліфікації 
працівників сільського 
водопостачання 

Функція виконується тільки частково за 
участю Міністерства РРБЖКГ АРК  

Потрібне створення системи регулярного 
професійного навчання на базі Учбово-
курсового комбінату Міністерства 
РРБЖКГ АРК 
Замовником тренінгів (на основі 
відповідного моніторингу потреб)  
можуть виступати районні компанії 

Міністерству замовити розробку 
таких курсів комбінату для 
їхнього проведення. 

2.9. Організація й реалізація  
заходів щодо поліпшення 
санітарного стану населених 
пунктів, якості питної води, 
технологічного стану систем 
водопостачання й водовідведення  

Міністерство РРБЖКГ ; 
Республіканський комітет АРК з питань 
охорони. навколишнього природного 
середовища 

не вимагає змін ---------------//----------------- 

2.10. Моніторинг виконання 
договірних зобов'язань 

А. ПБГ - ОБГ, сільрада (в окремих 
випадках ) 
Б. Водоканали - Міністерство ЖКГ 
В. Сількомунгоспи й «інші» - сільрада 
(райрада), але механізми моніторингу 
обмежені 

не вимагає змін Вимагає підвищення кваліфікації 
органів місцевого самоврядування 
в питаннях організації договорів й 
їхнього моніторингу 

ІІІ. Фінансування 
3.1. Планування капітальних 
вкладень із республіканського 
бюджету  

Міністерство економіки АРК (при подачі 
документів Міністерством РРБЖКГ) 

не вимагає змін Процедури не прозорі для 
сільських підприємств  
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3.2. Виділення централізованих 
капітальних вкладень  

Міністерство економіки АРК (через  
Міністерство РРБЖКГ АРК) 

не вимагає змін Процедури не прозорі для 
сільських підприємств  
 

3.3. Компенсація пільг, субсидій, 
що гарантуються державою 
певним категоріям населення  

Оформлення, розрахунок і нарахування, 
реєстр пільговиків і т.п. - районна 
соціальна служба (РДА); 
Компенсація пільг - місцевий бюджет  

не вимагає змін ---------------//----------------- 

IV. Відповідальність за постачання водою населення 
4.1 Забезпечення надання 
населенню комунальних послуг 
підприємствами незалежно від  
форми власності 

Місцеві державні адміністрації (у 
сільській місцевості АРК - районні) 
Делеговане повноваження - сільрада 

не вимагає змін Cт. 20 ЗУ «Про місцеві державні 
адміністрації» 

4.2 Встановлення правил 
користування водозабірними 
спорудженнями, призначеними 
для задоволення потреб 
споживачів у питній воді  

Сільські, селищні ради не вимагає змін  Ст. 13 Закону України  «Про 
питну воду та питне 
водопостачання» 

4.3 Затвердження графіка подачі 
води споживачам 

Сільські, селищні  ради не вимагає змін Постанова КМУ від 21.07.05 № 
630 

4.4. Контроль якості питної води, 
інформування населення про 
якість питної води  

Сільські, селищні  ради Лабораторії СЕС Див. також  
п. 1.14. 

V. Утримання й експлуатація об'єктів водопостачання 
5.1.Загальне керування 
господарською діяльністю об'єкта 
водопостачання 

А. ПБГ - ОБГ; 
Б. Водоканали - Міністерство ЖКГ АРК; 
В. Сількомунгоспи - сільрада (райрада - 
якщо об'єкт спільної власності); 
Г. «Інші» - сільрада, але тільки у 
питаннях встановлення договірних умов 
й узгодження  тарифу 

Сільради можуть передати функцію 
уповноваженій структурі, у т.ч. районній 
компанії 

Функція закріплена за органом 
місцевого самоврядування (ЗУ 
«Про місцеве самоврядування», 
ст. 30) 
 
 

5.2. Організація й планування 
господарської діяльності, 

ПБГ, Сількомунгоспи й «інші» - 
самостійно (робота ведеться на низькому 

Суб'єкт сільського водопостачання 
самостійно або передача функцій 

---------------//----------------- 
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юридична служба, 
керування капіталом 

рівні); 
Водоканали - Управління ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК  

районній компанії 

5.3. Рішення господарських. 
суперечок, судові процеси 

Всі підприємства - самостійно; 
При необхідності - участь сектора 
сільського водопостачання Управління 
ЖКГ Міністерства РРБЖКГ АРК 

Не вимагає змін ---------------//----------------- 

5.4. Повсякденне утримання 
насосних станцій й ін. 
інфраструктури водопостачання в 
селі 

ПБГ – своїми силами (або інше 
підприємство за договором) 
Водоканали - спец. структурний 
підрозділ; 
Сількомунгоспи - спец. структурний 
підрозділ підприємства; 
«інші» - експлуатаційна служба 
підприємства (або за договором) 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.5. Контроль (виявлення) витоків ПБГ – своїми силами (або інше 
підприємство за договором) 
Водоканали - спец. структурний 
підрозділ водоканалів; 
Сількомунгоспи - спец. структурний 
підрозділ підприємства; 
«інші» - експлуатаційна служба 
підприємства (або за договором) 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.6. Заміна труб ПБГ – самостійно чи за договором 
Водоканали - спец. структурний 
підрозділ водоканалів; 
Сількомунгоспи - спец. структурний 
підрозділ підприємства; 
Ремонтно-будівельна організація (за 
договором) 
 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.7. Заміна насосів й ін. ПБГ – своїми силами або ремонтне ---------------//----------------- ---------------//----------------- 
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Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

електроустаткування  підприємство за договором 
Водоканали - спец. структурний 
підрозділ водоканалів; 
Сількомунгоспи - спец. структурний 
підрозділ підприємства; 
«інші» - експлуатаційна служба 
підприємства (або за договором) 

5.8. Ремонт і утримання станцій 
хлорування 

Структурні підрозділи Водоканалів ---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.9. Знезаражування підземних вод Всі СПД сільського водопостачання 
самостійно 

---------------//----------------- Функція практично не 
виконується  

5.10. Утримання свердловин, 
водойм 

СПД сільського водопостачання ---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.11. Ремонт резервуарів і 
споруджень 

СПД сільського водопостачання 
самостійно або замовляє ремонтно-
будівельну організацію 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.12. Заміна, ремонт і перевірка 
лічильників 

Підприємства сільського водопостачання 
самостійно (у водоканалах - спец. 
підрозділ)  
або споживач самостійно (індивідуальний 
лічильник) 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.13. Облік втрат води ПБГ - самостійно, 
Водоканали - експлуатаційна служба по 
окремих об'єктах; 
Сількомунгоспи - експлуатаційна служба 
(на низькому рівні); 
«Інші» - самостійно 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.14. Калькуляція споживання е/е Всі підприємства - самостійно ---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.15. Здійснення контролю за 
дотриманням лімітів споживання 

Сектор сільського водопостачання 
Управління ЖКГ 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 
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Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

е\е й своєчасною оплатою за неї Міністерства РРБЖКГ АРК 
 

5.16. Координація роботи з питань 
використання нетрадиційних 
джерел енергії на підприємствах 
ВКГ 

Управління ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 
 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.17. Збір платежів ПБГ - самостійно або обраний член 
співтовариства; 
Водоканали, Сількомунгоспи - самим 
підприємством (платежі на р/р), інші - 
самим підприємством 

Функція може бути частково 
централізована (розрахунковий центр) 

---------------//----------------- 

5.18. Облік, звітність  ПБГ - самостійно або обраний член 
співтовариства; 
Водоканали - бухгалтерія підприємства; 
Сількомунгоспи - бухгалтерія 
підприємства; 
Інші - бухгалтерія (при наявності), ПП - 
особисто 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.19. Підготовка доповідних 
(звітів) для регулятора, 
міністерства 

Водоканали - самостійно 
Інші - тільки у випадку спец. запиту 
(через РДА) 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.20. Одержання ліцензій Самостійно  Функції й процедура ліцензування 
встановлені законодавчо 
 
 

Багато суб’єктів господарювання 
на даний час працюють без усіх 
необхідних дозволів 

5.21. Видача допуску до роботи з 
електромережею  

РЕС  
(після проходження спеціального 
навчання й присвоєння розряду) 
Всі СПД у водопостачанні повинні мати 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.22. Калькуляція тарифів ПБГ - ПБГ разом з ОБГ; 
Водоканали - самостійно; 

---------------//----------------- На основі нормативних 
документів з ціноутворення на 
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Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

Сількомунгоспи, «інші» - самостійно 
 

послуги з водопостачання 

5.23. Закупівля матеріалів й 
устаткування 

ПБГ – самостійно за узгодженням з ОБГ; 
Водоканали - самостійно (є можливість за 
рахунок бюджетних коштів); 
Сількомунгоспи (за узгодженням із 
засновником), «інші» - самостійно 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.24. Аналіз якості води СЕС, мережа лабораторій Водоканалів - 
за замовленням підприємств 
(Бактеріологічний аналіз повинен 
проводитися не менш 1 разу на місяць, 
що більшістю сільських СПД не 
дотримується) 

Проведення бактеріологічного й 
хімічного аналізів питної води для 
дозволу на спецводокористування для 
всіх сільських підприємств може бути 
проведене централізовано при сприянні 
Міністерства РРБЖКГ 

---------------//----------------- 

5.25. Питання охорони праці й 
техніки безпеки 

Самостійно (функція виконується не на 
належному рівні 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

5.26. Дотримання вимог 
протипожежної охорони, 
дотримання норм експлуатації 
об'єкта водопостачання для 
протипожежних потреб  

Самостійно ---------------//----------------- Особливо актуально для сільських 
населених пунктів у лісовій 
місцевості АРК 

5.27. Контроль за дотриманням 
протипожежних норм 

Територіальний підрозділ протипожежної 
охорони 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

VІ. Будівництво, реконструкція, модернізація 
6.1.Виконання будівельних і 
ремонтних робіт  

Будівельно-ремонтні підприємства (за 
договором підряду) або підприємство 
самостійно 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

6.2 Проектування, складання 
проектно-кошторисної 
документації  

Проектні організації (за договором) ---------------//----------------- ---------------//----------------- 

6.3 Буріння свердловин Будівельно-ремонтні підприємства (за 
договором підряду) або підприємство 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 
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Завдання / функції організацій, 
задіяних у сільському 

водопостачанні 

Організація, відповідальна за 
виконання функції 

 в цей час 

Пропонована організація по 
виконанню функції Примітка 

самостійно 
6.4 Прокладка труб Спеціалізовані будівельно-ремонтні 

підприємства (за договором підряду) 
---------------//----------------- ---------------//----------------- 

6.5 Встановлення електро-
механічного устаткування 

Спеціалізовані підприємства 
або підприємство самостійно 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

6.6 Здійснення контролю 
дотримання технології при 
проектуванні й будівництві 
об'єктів сільського водопостачання  

Управління капітального будівництва, 
розвитку й модернізації ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 

6.7 Розробка пропозицій по 
перспективному плануванню 
будівництва об'єктів ЖКГ у 
сільській місцевості 

Управління капітального будівництва, 
розвитку й модернізації ЖКГ 
Міністерства РРБЖКГ АРК 

---------------//----------------- ---------------//----------------- 
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Додаток 5 

Вимоги до якості води. Нормативні показники 
Державні санітарні норми і правила «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованого господарсько-питного водопостачання»: Наказ № 383 від 23.12.1996 р. 
 

№ з\п Найменування показника ДержСан ПіН «Вода 
питна» 

         1 Запах, присмак, бал Не >2 
2 Кольоровість, град 20 (35) 
3 Каламутність, мг/дм3 0,5 (1,5) 
4 Лужність, мг-екв/дм3 0,5-6,5 
5 РН 6,5-8,5 
6 Окислюваності, мгО2/дм3 4 
7 Аміак, мг/дм3 0,05 
8 Нітрити, мг/дм3 0,003 
9 Нітрати, мг/дм3 45 
10 Твердість, мг-екв/дм3 7 (10) 
11 Магній, мг /дм3 10-80 
12 Хлорфеноли, мг /дм3 0,0003 

13 Хлориди, мг/дм3 250 (350) 
14 Сульфати, мг/дм3 250 (500) 

15 Залізо, мг/дм3 0,3 
16 Мідь 1 
17 Миш'як, мг/дм3 0,01 
19 Свинець, мг/дм3 0,01 
20 Фтор, мг/дм3 0,04 
21 Алюміній, мг/дм3 0,02 
22 Нікель, мг/дм3 0,1 
24 Марганець, мг/дм3 0,1 
26 Сухий залишок, мг/дм3 1000 (1500) 

27 Загальне мікробне число Не >100 

28 Число бактерій групи кишкової 
палички 

Не >3 

Примітка: Величини, зазначені в дужках, допускаються з урахуванням конкретної ситуації 
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 RECOMMENDATIONS AS TO OPTIMAL CONCEPT OF PPP MODELS 
FOR WATER-SUPPLY IN VILLAGES OF THREE DISTRICTS OF 

CRIMEA: SAKY, ROZDOLNENSKIY AND PERVOMAYSKIY 
DISTRICTS 

 

The implementation of public-private partnership in the field of water-supply of rural districts of 
Crimea according to current legislation can envisage the implementation of one or a few such 
functions as: designing; financing; building; renewal (reconstruction, modernization); operation; 
search for; and/or maintenance.  
 
Almost all these functions are specific for the PPP projects in the area of collective water-supply. 
At the same time the most widespread, to our opinion, among them are the following: financing; 
building; renewal (reconstruction, modernization); operation; maintenance. 
 
The legal forms of public-private partnership in implementation of projects of collective water-
supply can be the following: agreement of concession; contract of lease, agreement on joint 
activity. The choice of a specific legal form of implementation of public-private partnership can 
vary depending on local circumstances, priorities of local community, present equipment and 
resources, and also some other circumstances. 
 
An organizational form of initiation and implementation of projects of collective water-supply is 
also very important, because it provides transparency, efficiency and availability of services, and 
also ensures participation of all members of community in decision-making process. 
 
As the previous experience of implementation of projects in the field of water-supply of rural 
districts of Crimea shows, in particular, after support of DESPRO and UNDP international 
assistance projects, the most acceptable organizational form for the implementation of such 
projects is a model of decentralized water-supply that is based on social mobilization and on 
active voice of all participants of the process. 
 
This model is characteristic by the fact that next to a usual well known "players", such as a 
village (or a settlement) council and the executive committee, the provider of services and the 
consumer, appears another player – community-based organization (CBO). And it is a 
fundamental attribute and a feature of this model. 
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Chart. 14. Decentralized Model of Provision of Services: General View 

 
Methodological recommendations as to choosing optimal concept of PPP  models for water-
supply in the above mentioned villages are based,  first of all, on the experience of 
implementation of relevant projects within the framework of DESPRO and UNDP projects.Due 
to those projects a large experience as to introduction of decentralized model of provision of 
water-supply services  at the level of community is achieved, that it is represented in the number 
of analytical works and in methodical manuals12.  
 
The feature of the model of decentralized water-supply is that the main acting player is 
community-based organization (CBO) as part of local community that is united and motivated 
and incorporated by a general idea. Thus, there is organization incorporated as a legal entity 
(officially registered) that is created by the members of rural community on the basis of general 

                                                 
1 Vyacheslav SOROKOVSKY, Expert on the issues of decentralization, Swiss-Ukrainian project «Support of 
decentralization in Ukraine» (DESPRO), Ukraine; Andre OLSHEVVSKY, Expert on the issues of water-supply and 
sewage,  Skat Foundation, St.-Galen, Switzerland: SERVICING COOPERATIVES – SOLUTIONS FOR RURAL 
WATER-SUPPLY IN UKRAINE 

 
2 Sorokovsky V.E. Decentralization in action: increase of capacity of communities in provision of services: 
methodological manual / [developed within the framework, Swiss-Ukrainian project «Support of decentralization in 
Ukraine» [DESPRO]. – К. : «Golden Gates» LTD. – 2009. – 115 p. 
 

 
Water-Supply Service Provider 

(private entrepreneur, LTD., cooperative, enterprise) 

Rural Council, 
Executive 

Committee 

 
Community-based Organization 

Citizen (water-supply service consumers) - COMMUNITY 

Local Self-
Government 

Government 

se
le

ct
io

n
 

p
erm

its 

licen
se 

W
ater-su

p
p

ly service

P
rotection

 of 
con

su
m

er’s righ
ts 

F
ee

s

m
em

b
er

sh
ip

 

P
ay

m
en

t 
fo

r 
th

e 
se

rv
ic

e 

P
u

b
li

c 
su

p
er

vi
si

on
 

P
u

b
lic 

su
p

ervision
 



4 
 

interests and approved targets. In practice, CBO can have a different organizational and legal 
form. 
 
In Ukraine citizens have the right on association in public organizations, bodies of self -
arrangement of population (for example, street committees), cooperatives and in other forms of 
non-state non-commercial organizations. 
 
CBO creates  community– based enterprise (CBE) in prevailing majority of cases it is an 
organization which is created by the members of CBO(or an individual elected by CBO) with the 
aim of retaining and maintenance of water-supply system. A necessity organizationally to divide 
CBO and CBE into different legal forms is caused by the cases, when CBO is limited in a right 
to retain and/or to service water-supply system by the law. 
 
For an example, the bodies of self- arrangement of population in Ukraine, even if they can order 
the construction or repair of  water-supply systems, and also have them in property, they are not 
given the right to maintain these systems rendering services to the inhabitants.   
 
Local authorities also play an important role in this process. Yes, a village council is responsible 
for the organization of provision of public services on a relevant territory, including water-
supply. Council is also responsible for the distribution of finances for the implementation of 
actions directed, in particular, at water-supply. District bodies of local government (council and 
state administration) are responsible for the coordination of regional development and for the 
protection of general interests of rayon communities. 
 
Rayon power has certain funds at its disposal within the framework of government and regional 
targeted programs. These resources can be accessible to rural communities for the 
implementation of the relevant programs on the territory of a village. 
  
As the experience of introduction of decentralized model of provision of water-supply services in 
Ukraine shows the most successful are only two approaches to decentralized water-supply on the 
basis of CBO:  
 
1) Servicing cooperative; 
 
2) Community-based enterprise. 

 
Servicing Cooperative:  

Servicing cooperative is a non-commercial non-government legal entity. Servicing cooperative is 
a membership organization, it is initiated and created by the association of individuals and / or 
legal entities. Servicing cooperative can be created for providing of such services as a water-
supply, to the members of cooperative and also to other individuals. 

From the moment of state registration a cooperative  acquires all possibilities provided by a law: 
it concludes agreements, opens bank accounts, acquires property and non-property rights. The 
members of cooperative  can be both individuals (from the age of 16 years old) and legal entities. 
In practice, the representatives of households (on one from each household) become the 
members of rural cooperative, since it is considered in fact that the members of cooperative act 
also and in the interests of all its family members as well.  
 
A right for legal entities to become the members of cooperative is very important. In such a 
method it is possible to attract enterprises, agencies and organizations for the participation that 
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are located on the territory of villages and also by water consumers. While making a decision in 
a cooperative the following rule is observed: "one member is one proxy". 
 
Cooperative is the proprietor of buildings, constructions, financial resources and property 
contributions of all its members, finished products, revenues received from its sales, and 
implementation of other activity envisioned by its Charter, and also other property purchased on 
the grounds not restricted by the law. Cooperative can have engineering networks in property, in 
particular, a water-supply system, upon a condition of acquisition of title in the order set up by 
the law. 

 

 
Chart. 15. Decentralized Model of Provision of Services on the Basis of Servicing 
Cooperative  

 

Community-based enterprise 

Within the framework of another approach for rural water-supply "Community-based Enterprise" 
(CBE) is a private entrepreneur or a private / communal enterprise by contract with the 
proprietor of the infrastructure (a CBO or a village council) which renders its services to the 
consumers. In case with a private entrepreneur, as a rule, it is an individual who was selected 
among the villagers for the provision of services of water-supply and who is officially registered. 
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Approach of "Community-based Enterprise" contains a business-component to some extent, and 
that is why it can not be named as non-commercial in the final run. However, in accordance with 
the legislation, this approach leaves a possibility for the direct participation of citizens in such 
areas as: planning, financing, implementation of necessary improvements for the technical part 
of water-supply. At the same time, the attraction of citizens can hardly take the place for 
operation and maintenance. 

 
Characteristics of approaches to arrangement of decentralized rural water supply 

Feature Approach «Servicing 
cooperative» 

Approach «CBE» 

Legal form a membership non-profitable 
organization which is 
officially registered 

CBO: a membership non-profitable 
organization which is officially 
registered 

CBE: an officially registered 

Commercial unit (or an individual-
entrepreneur)  

Main goal of 
organization 

Satisfaction of needs of 
members in the determined 
areas 

CBO: presentation and protection of 
rights and legal interests of members  

CBE: performance of business 
activity with the aim to gain 
economic and social results  

Possessing of property Servicing cooperative may 
possess a property, incl. 
water-supply infrastructure  

CBO may possess a  property, incl. 
water-supply infrastructure 

Role of beneficiaries in 
planning, provision of 
services, retaining and 
maintenance  

Direct – at all stages and areas 
of activity  

Direct – while planning and 
improving.  

Mediated – at the stage of retaining 
and maintenance. Sometimes CBO 
may control the quality of services 
(for example, OSN (organization of 
self-arrangement of population) has 
such a right)  

Provision of services Provides service (provides 
water-supply) to the members 
of organization (and also to 
other individuals – non-
members, within 20% from 
the total volume of service). 
Agreements on provision of 
services are not required. 

CBO cannot provide a service. CBE 
provides a service to consumers 
(households and other) on the basis of 
an agreement.  

Payments for services Payments for water –supply is 
done as a rule once in a month 
in the form of membership 
fees or periodical 
contributions. The procedures 
of enforced collection of 

Payments are done monthly in 
accordance with the approved tariff. 
Enforced collection of payments is 
done in compliance with the 
legislation.  
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payments are defined by 
internal rules.  

Governing and 
decision- making 
process 

Clear division of competences 
between the bodies of 
management accordingly to a 
Charter. Decision is taken by a 
principle «one member of 
organization – one proxy».  

CBO: clear division of competences 
between the bodies of management 
accordingly to a Charter. Principle: 
«one member of organization – one 
proxy» while taking decisions.  

CBE: internal rules, no impact from 
CBO.  

Specific restrictions as 
to provision of services  

Restrictions in servicing other, 
except the members and 
individuals (no more than 
20% from total volume) 

OSN and NGOs cannot have a right 
to provide services of ware-supply 
independently  

Need of social 
mobilization 

Urgent at all stages  Urgent at all stages; however, the 
possibilities for social mobilization 
are low at the stage of retaining and 
maintenance  

 
Thus, community –based model and approaches, such as creation of an enterprise on the basis of 
community or a servicing cooperative are perspective for implementation of water-supply 
projects in rural locality in the form of public-private partnership. Successful introduction of 
similar model to a large extent grounds on social mobilization. 
 
CBE and servicing cooperative approaches are the most acceptable for planning, implementation 
and operation of community-based water-supply systems in rural localities. 
 
In both approaches CBO invests money into infrastructure and can be the proprietor of water-
supply facilities. In some cases the infrastructure is possessed by the community. In addition to 
that in both cases social mobilization plays an important role for the implementation of 
community’ project and for the attraction of private partners. 
 
An important difference between these two approaches is a method of organization of provision 
of services and law implications as noted in Table. 1. In the Ukrainian context it matters a lot, 
and in fact there are a shortage of possibilities for the enforced collection of payments and 
limited possibilities of private sector in provision of proper quality services upon a condition of 
lack of turnover capital. Considering its legal status private entrepreneur bears responsibility for 
his/her business-obligations by all assets. 
 
It means that the activity of private entrepreneur bears high risks, when consumers do not pay for 
the water. Sometimes in practice CBO takes the responsibility for the payments by its members 
for the water, although such responsibility does not have a legal force, and to provide the 
execution of this obligation in legal framework is rather difficult. 
 
Discussing these two approaches, one has also must be determined with the degree of 
commercialization of the model of decentralized rural water-supply which is the  most 
acceptable to a local community and such that will provide the most effective and reliable water-
supply. It should be understood that the nature of public-private partnership means the 
participation of private sector and that is why can require the presence of elements of 
profitability in organization of water-supply system.  
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The basic differences of these two models are the following: a commercial model assumes that 
the activity of PPP business entity is oriented at gaining of profit. Thus, members of the 
communities de jure are deprived of making decision and performance of PPP business activity. 
By a non-commercial model the activity of servicing cooperative is not oriented at the gaining of 
profit. The members of community, being the participants of SC, all are attached into decision 
making and in implementation of tasks of cooperative through internal democratic procedures.  
 
Thus, one should take into consideration the criteria of relevancy of legal forms for the formation 
of centralized water-supply systems on their basis. It is necessary that a legal form that is chosen 
would allow the legal entity to: 

 
1. possess all property and labor efforts of citizen at the stage prior to construction or 

maitenance of water-supply system;  
2. obtain a title (to entity) and/or right to use the property of water-supply system at 

certain territory;  
3. perform activity on water supply during indefinite and lentghy period of time.  

 
If community selects the model of non-commercial water-supply, then, the servicing cooperative 
can be the most acceptable model, as long as its organizational and legal form shall be adequate 
to all three criteria of relevancy. 
 
Upon a condition of the use of legal form of SC it is possible prior to construction (or  repairs) of 
water-supply system to convert all members of community into the founders (members) of 
organization, each of those will have identical rights on participating in business activity (of SC) 
due to a rule "one member is one proxy" during the decision making. 
 
Also it is possible to design so that the organization will have the title and/or the right to use the 
property of water-supply system, and also to perform water-supply business activity on the basis 
of SC during the indefinitely protracted period of time. 
 
Meanwhile, a body of self-arrangement of population is an imperfect substitution (of legal form 
for the subject of water-supply), as long as OSN, as a legal form does not satisfy none out of the 
3 criteria of relevancy. Even if it is created in the form of legal entity, ОSN cannot possess the 
property and have the right of ownership (Art.17, 26 of the Law of Ukraine "About the bodies of 
self-arrangement of population"; and it cannot permanently carry out its activity. Completion of 
council’s term can become a grounding for stopping of its activity which created OSN or 
decision of the council about the pre-timely stopping of plenary powers of ОSN; - it cannot 
establish the connection of members of community with the property passed on to the subject of 
water-supply .  

 

THE FOLLOWING STEPS ARE OFFERED: 
 

1) To hold a meeting with  the pilot rayons community members for the 
presentation of conclusions and recommendations as to the creation of CBO 
for water-supply; 

2) To discuss two possible organizational and legal models that are suitable to 
local inhabitants: servicing cooperative or CBE; 

3) To take participation in community meeting where the protocol decision as 
to the choice of PPP model would be taken;  
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4) To provide all necessary specimen of agreements for the conclusion and 
registration of the chosen model; 

5) To provide all necessary legal advice as to the conclusion and registration of 
the chosen model. 
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1. Recommendations as to improvement of organizational and legal capacity of rural 

water-supply in Crimea 
 

One of central problems of reforming of communal economy is availability of investment 
support of modernization of sector’s enterprises in each region. At the same time the resources of 
local, republican and National budgets are not sufficient not only for the modernization but also 
for the current maintenance of local utilities. Therefore, for further development of communal 
economy it is the necessary to attract private capital on the basis of decentralization of part of 
this service business. 
 
Existing legal framework allows performing water-supply with the participation of community 
which is the most interested party in the improvement of living conditions. Similar public 
initiatives related to water-supply can be oriented both at the association of consumers (non-
commercial activity) and at implementation of water-supply in the format of entrepreneurial 
activity. 

 
The involved parties at the local level are the following: 
 
Village community as a group of people who dwells on the same territory (village, or even its 
part) united by the same type of living conditions. 

 
Community-based organization (CBO) as a legal entity is organization that is created by 
members of rural community on the basis of general interests and joint aims. In practice CBO 
can have a different organizational and legal form. In Ukraine citizens have the right on an 
association in public organizations, bodies of self-arrangement of population (OSN) (for 
example, street committees), cooperatives and in other forms of non-state non-commercial 
organizations. 
 
Community– based Enterprise (CBE) in prevailing majority of cases it is an organization which 
is created by the members of CBO(or an individual elected by CBO) with the aim to retain and 
to maintain a water-supply system. Organizationally a necessity to divide CBO and CBE into 
different legal forms is caused by the cases when CBO is limited in a right to retain and/or to 
service water-supply system by the law. 
 
Among the different legal forms of legal entities envisaged by the Ukrainian legislation, only 
some of them are acceptable within the framework of the model. As a final result, the options of 
improvement of CBE model can be limited to the three basic ones: 
 
1) Consumer cooperative which unite CBO and CBE; 
2) Joint activity of the body of self-arrangement of population (OSN) or any other NGO with a 
private enterprise created by a community member; 
3) Joint activity of NGO and its created unitary entity. 
 
The selection of certain option out of the 3 proposed is dependent upon many factors and the 
current situation in specific place of habitation, and the most attractive option is servicing 
cooperative. 
 
In general it is worthwhile to avoid imposing those or the other subjects of business activity or 
legal and organizational forms of business activity to rural territorial communities. As the 
research of the status of Crimean rural water-supply has shown, in each rayon different specific 
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approaches to resolve water-supply problem can be possible. The options of activity that is not 
accepted by the community are not viable.  
Optimal legal form for agricultural producers in order to resolve the issues of irrigation is 
agricultural servicing cooperative. 
 
Effective functioning of the rural water system in Crimea is impossible without institutional 
transformations at the level of separate districts and the Republic on the whole. Small subjects of 
business activity  inevitably will run into the problems of insufficiency of legal knowledge, 
financial resources, skills of organizational work and the like, therefore, it is  necessary to 
consider  different options of co-operation of subjects of business activity  in the sector of rural 
water-supply, at the level of districts and the Republic in general.  
 
Such co-operation is possible: 

 
1. Through contractual relations: by entering into the contracts of lease and concession; 
agreements on delivery of water to the subjects of rural water-supply, provision of different 
concomitant services, etc. 
 
2. By creation of enterprises (organizations) of district and Republican level: 
 
by the bodies of local self-government for(а) the direct provision of services of water-supply to 
the consumers(creation of unitary communal enterprises, business communities) or for a 
management of existing enterprises in the sector(creation of communal business associations, 
holding companies) 
 
by the subjects of business activity for the provision of different services to them(creation of 
business communities, cooperatives), or for the co-ordination of their activity(creation of 
economic association), or for the general protection and implementation of economic and other 
legal interests(creation of public organization). 
 
3. By creation of single Republican water company that would unite all present enterprises of 
water-supply both in cities and in rural localities for upgrading of quality and reliability of 
services, reduction of their cost of production, liquidation of accident rate and amortization of 
capital assets, forming of the mode of permanent and sufficient financing, establishment of a 
single tariff for the services rendered to population. 
 
Taking into account local conditions and tasks defined it is possible to apply different mentioned 
above options and even their conjunction. 
 

2. Recommendations for improvement of regulation of rural water-supply in Crimea 
  
It is obvious that without dependence on their legal form, there is a necessity to obtain permits 
by all the subjects of business activity which render centralized water-supply services. Current 
legislation frees nobody from its duty to get permissions and from responsibility for the licensed 
activity, or business activity without permission for special water usage, without special permit 
for the use of natural resources.  
 
Since the first document that all authorized bodies require in case of submittal of application to 
obtain a permit is the Certificate of state registration, then , obviously the  determination of  legal 
form and  state registration of community based enterprises must  become the first step . 
 
The legislation of Ukraine defines a number of requirements to the licensing procedure of the 
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activity on provision of services of centralized water –supply and water-outflow.  
In particular, the bodies that issue licenses for this type of activity and control the order of 
observance of the licensed terms by the subjects of business activity are defined.  
 
The advantage of lic 
ensing of activity on provision of centralized water-supply services is creation of conditions for 
the safe provision of services to consumers and professional operation of systems.  Control from 
the side of the licensing bodies as to the observance of terms of license is also necessary, but 
within the framework of legislation with clear procedures and with the possible consequences for 
the failure to observe the terms. 
  
With the approval of the Resolution of Council of Ministers of АRC №560 dated 03.11.2009  
“On adoption of standard of provision of administrative services on licensing of economic 
activity in the sphere of centralized water-supply and sewage, production of heat and thermal 
energy (except certain types of economic activity if thermal power is produced on combined heat 
& power electricity generating plants, co-generation installations and installations with the use of 
unconventional or renewable energy), transportation of thermal energy by main and 
local(distributive) thermal networks, provision of thermal energy",  the order of receipt of 
licenses, the list of necessary documents, and also the terms of acceptance and consideration of 
submitted applications  became transparent and clear for the enterprises that wish to get a license. 
 
The issuance of permission for special use of water resources is done in Crimea by the 
Republican committee of Autonomous Republic of Crimea on protection of natural environment. 

 
Natural resources are exceptional property of the people of Ukraine and are given only for the 
use. 
 
The right for using natural resources is obtained after processing of permissive documents, 
namely: 
 
- Special permit (licenses) for the use of natural resources; 
 
- Act of the mining lease; 
 
- land plot title (State act on the right for permanent use or land plot’s contract of lease); 
 
The order of issuance of special permits for the use of natural resources is set by the Resolution 
of Cabinet of Ministers of Ukraine № 615dated from May, 30, 2011.  

 
Special permits (licenses) for the use of natural resources are provided to the winners of auctions. 
The order of conduction of auctions on sale of special permits for the use of natural resources 
and the order of their issuance is set by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
 
In accordance with the current legislation in terms of the right for the use of natural resources 
(after the receipt of a special permit) is certified by the Act for mining lease. The mining leases 
according to art. 3 of Regulation for the order of issuance of mining leases which is adopted by 
the Resolution № 59 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated from January, 27, 1995 may be 
provided to enterprises and citizens only if they have special land plot permits (licenses) for the 
use of natural resources and also according to the established procedure if they have the design 
project to explore a working mine of minerals or for the construction of mining facility or 
underground facility that is not related to the mining of natural resources. 
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The mining lease for the development of the mine of natural resources and minerals or its part is 
given upon a condition that the supplies of mineral deposits and its components passed a relevant 
expertise and got the estimation of the State Committee for Land Resources. 
 
The mining lease for the development of local mine of natural resources is issued by the oblast 
council. In order to obtain a mining lease enterprise or a citizen dependently on a type of a mine 
of mineral resources submits an application to oblast council or to a local body of State mining 
supervision. 
 
According to Art. 23 of the Code of Ukraine on natural resources,  land users and land owners 
within the limits of a relevant land plot have the right without special permits and mining leases 
to produce underground water for their own service and utility needs, for non-centralized and 
centralized (except production and  packaging of drinking water)  potable water-supply upon a 
condition that the productivity of water intakes of underground waters does not exceed 300 cubic 
meters during twenty-four hours and to use natural resources for household needs. 
 
According to the last changes in the legislation, there is administrative and criminal 
responsibility for the conduction of centralized water-supply and water-outflow activity without 
mandatory permits. Therefore, the receipt of permissions is obligatory condition for all 
enterprises within the framework of the offered model. 

 
The calculation of tariffs for the services of centralized water-supply is regulated by Resolution 
of Cabinet of Ministers of Ukraine dated from June, 1 in 2011 N 869 "About provision of single 
approach to forming of tariffs on utility services", which is attached with the "Order of 
centralized water-supply and water -outflow tariffs setting".  
 
In the rural districts of Crimea after calculation of tariffs on water-supply and water-outflow the 
subjects of business activity of all legal forms submit these tariffs to village or settlement 
councils for their approval. The decisions of councils are reported to all consumers. The change 
of tariffs is conducted in the same order.  
 
In order to consider the features of business activity subjects in rural locality, seasonality of 
water consumption in AR of Crimea, and to create economic stimuli for the rational water 
consumption, it is necessary to prepare a ground for making a separate Chapter in present 
System of tariffs setting that represents the features of pricing in rural locality. 

 
3. Recommendations as to functional scheme of rural water-supply  

 
Control system of water-supply of Crimea has a multilevel structure that is adequate to the 
specificities of industry in the region (problem of drinking water) and to variety of patterns of 
ownership and legal forms of enterprises on the whole. This system is also attributed both with 
centralization of management functions and their decentralization that are also characteristic to 
the level of village and settlement as well. 
 
The management of municipal sector of water-supply and water-outflow has clear centralized 
structure from Verkhovna Rada and Council of Ministers of AR of Crimea to the level of 
municipal water piping-sewage enterprises. The centralized management in part of municipal 
water-supply has shown its efficiency, that it is related, mainly, with the technological aspects of 
work of enterprises and terms of water collection and transporting in Crimea. 
Although there are some separate aspects of activity of enterprises, such as provision of their 
financial stability, require a cardinal decision from the side of Council of Ministers of АRC. 
Namely, its decision about implementation of functions of regulatory body in relation to these 
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enterprises and provision of balance of interests of centralized water-supply and water-outflow 
services market participants. 
 
The management of rural sector of water-supply and water-outflow has all signs of the 
decentralized system. However, in this moment it has a number of substantial flaws first of all in 
part of management of water-supply in rural locality, and now its reformation are underway. 
 
In АRC there are considerable problems in coordination of rural water-supply, both on general 
issues of its development and on separate fundamental organizational and economic issues. 
Principal reason is the absence of coordinating mechanisms and feed-backs (on issues of rural 
water-supply) at Republican and district level, between villages and district, between districts 
and Republic.  
 
Long time rural facilities of water-supply were “department” and were managed (as well as the 
entire rural infrastructure) by agricultural enterprises. Therefore there was no necessity of 
coordination and centralized management from the side of republican and local organs, a 
separate corresponding technology of management of rural water-supply in Crimea was not 
needed.  

 
It stipulates practically the absence for today of all necessary and effective control system of 
rural water-supply management in Crimea. The existing system does not solve the problem of 
providing of rural population with drinkable and sprinkling water. Regardless the availability of 
sufficient amount of subjects of institutional structure of rural water-supply, the effective 
administrative technology is absent, unlike the sector of municipal water-supply in Crimea. 
 
Within the framework of the model the effective mechanisms of management of separate rural 
systems are offered. 
 
In relation to rural water-supply the basic functional load must be carried by village councils. 
However, the absence of their practical experience and financial possibilities today does not 
allow them to execute such functions. Many questions are resolved at district or republican level.  
 
By the results of undertaken research the basic functional obstacles and problems are: 
 
- absence of the regulated mechanisms in the field of planning for the entire sector development 
and in separate rayons; 
 
- considerable problems of preparation and receipt of permissive documentation, necessity of 
simplification of a number of procedures; 
 
- in a greater degree a formal character of functions(except the enterprises of direct 
subordination) in the sector of rural water-supply that was created by the Ministry of  regional 
development, construction, housing and communal services of Autonomous Republic of Crimea; 
 
- unresolved issue of property right on existing and again created water-supply facilities; 
 
- unresolved issue of mutual contractual relations while transferring rural water-supply facility 
for operation and  for provision of services; 
 
- limited technical, financial and especially investment mobility of CBE(conduction of further 
technical modernization, repair works, credit capacity, collateral  et cetera) and, at the same time, 
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limited possibilities herein of village councils for distribution of this model which requires 
implementation of a number of organizational actions;  
- Social factor, issue of social privileges and subsidies; 
 
- Absence of effective intercommunication and mechanism of cooperation between the bodies of 
local self-government and executive local authority, their public servants and population; 
 
- Other. 
 
Recommendations:  
 
1. All changes of functions, mechanisms of coordination and reformation of control system in 
the sector of rural water-supply of АRC must be executed with the observance of obligatory 
condition: territorial community is the primary element of the system of local self-government 
and, accordingly, of the system of state administration and administrative-territorial arrangement 
of Ukraine. By the Constitution of Ukraine it has a protected right independently to resolve the 
issue of its socio-economic development, incl. the issue of selection of the system of provision of 
services. 
 
One of the advantages of CBE model is activation of the potential of territorial community in 
terms of independent decision of the problems through creation of community-based 
organization that must not be broken. Therefore, making a decision about centralization of water 
supply systems, about creation of managing companies and the like may be possible only on the 
basis of voluntarily decision of rural territorial community and CBO as to the transfer of such 
functions.  
 
2. Reformation of sector of rural water-supply must be done not only in the direction of removal 
of disadvantages of functional and institutional structure of general character (irrationality of 
functional intercommunications, not clear distribution of coordinating functions and sometimes, 
as opposite, duplication of functions, etc.) but also on the basis of the rational use of the formed 
specificity of the management system.  
 
One of the basic features of Crimea’s water-supply management system is its connection with 
the centralized subordination and management and process of decentralization in the sphere of 
water-supply. On this stage the centralized methods of management are conditioned by the 
current situation in the sphere of water-supply of the Crimean region. 
 
But, meanwhile, for the centralized water system through the network of republican water supply 
departments the basic feature is a high level of monopoly while rural water-supply (including on 
the basis of CBE model) creates pre-conditions for demonopolization of this sector of services 
and assists to competition. In future in separate districts it is possible to assume competition even 
with the large enterprises of the industry.  
 
3. Recommendations on distribution of functional load, transmission of one or the other function 
in the sector of rural water-supply of АRC to other subject are contained in Attachment 4(group 
3, 4). 
 
4. CBE should be recommended as an effective self-governed system of provision of utility 
services. While establishing basic framework requirements of creation of water-supply facility 
and its organizational conditions of operation, in future CBE (except obligatory functional duties 
defined by the legislation) is practically managed independently, including the choice of the 
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form of water system maintenance and the executor of services, justification and establishment 
of water tariff system, water consumption control system, sanctions, etc.  
 
Basic functional advantages of CBO that is recommended for distribution: 

 
 Clear water consumption control system, and relevantly, a high level of rational 

water use; 
 Transparency and justification of the process of tariff setting; 
 Timeliness of payments, absence of indebtedness that determine model’s financial 

stability; 
 The model is directly governed by territorial community (CBO) which impact on 

reduction of operating costs of water supply entity; 
 Development of entrepreneurial initiative of territorial community in general.  

 
5. In relation to rural water-supply the basic functional load must be carried by village councils, 
however, the absence of practical experience and financial possibilities today does not allow 
them to execute such functions. More rational functional cooperation is therefore needed in the 
sphere of rural water-supply at a district level. 

 
6. From Attachment 4 it is evident that the determined amount of functions in future should be 
passed to predictable regional management unit that due to enlargement (centralization) can 
execute these functions "cheaper" and more effectively. Among such functions are:  

 
 Interaction with licensing bodies; 
 Interaction with regulatory bodies; 
 Financial and investment management; 
 Organizational and operation; 
 Legal; 
 Methodological; 
 Reporting and planning; 
 Human resource and continuous training. 
 

7. From the point of view of increase of the level of coordination of development of rural water-
supply in ARC it deserves to consider the creation of organizational unit as a intermediate chain 
between rural facilities and republican level of management. 
 
8. Effective distribution of functional load maybe performed only upon a condition of the set 
registration and fixing of the right of ownership on facilities of rural water-supply.  
 
Therefore, it is necessary to implement a range of actions related to organization of issues of 
registration of right of ownership on rural water-supply facility and on the order of their transfer 
into different forms of management. It deals with not only CBE (in the first turn) but also with 
rural communal enterprises and business entities, private enterprises and businessmen. 
 
Amongst actions in this area can be the following: 

 
 Inventory of existing rural water-supply facilities by the established form 

(coordinators – sector of rural water-supply of the Ministry of regional development, 
construction and utilities, rayon state administration, with the participation of rural councils); 

 Compilation of Register of rural water supply facilities; 
 Assessment of  rural water supply facilities; 
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 Legal aid to rural councils in preparing deeds of assignment of utility facilities; 
 Methodology of provision of the order of transfer of rural water supply facilities into 

different forms of management. 
 

Perhaps, it is expedient on the territory of АRC to adopt typical Regulation about the order of 
transfer of rural water-supply facilities into management to rural territorial communities. 
However, legislatively the development of such Regulation is within the plenary powers of 
village councils. 
 

4. Recommendations related to the improvement of  technical status of rural water-
supply systems  

 
For today the real large-scale alternative of water production for business and for potable water 
needs from underground sources does not exist in the flats of Crimea. Undoubtedly, with the 
availability of near-by distributive channels of North Crimean Canal (NCC), it is necessary to 
consider economic feasibility and financial viability of the use of these waters for watering. Also 
for watering it is expedient to use ground water from mine wells, especially in the districts 
impounded as a result of outflows from NCC. 
 
The use of water for watering from other (not underground sources) assists to the maintenance of 
supplies of underwater, so, it has an important ecological meaning. 
 
If it is impossible to provide population with water of drinkable quality, sometimes, it is 
expedient to consider the option of decentralized (in a sense of technical maintenance) water-
supply, for example, by the way of drinking-water delivery. This way, even it is the cheapest, 
worsens the living conditions and it is a step back in comparison to the present situation. 
 
The basic technical disadvantages of present rural water-supply systems are the following: 
 
- Unsatisfactory technical status of water-supply systems; 
 
- Insufficient control of water bacteriological composition before serving to the consumers; 
 
- Violation of fire-prevention standards during planning and systems operation  
 
The recommendations for the improvement of technical status and effective water systems 
operation can be the following: 

 
  to conduct regular technical inspection of water intake wells and constructions; 

 
  to conduct monitoring of the status and productivity of operating water wells. To 

examine the Plan of drilling of new water wells  together with the Plan for the 
rehabilitation of water wells that are already in operation; 
 

  to conduct calculation of the necessary normative productivity for  rural water-
supply system taking into account a possibility to use the water from local sources 
for watering; 
 

  to choose and coordinate the method of fire-extinguishing with the local bodies 
of fire protection, to execute fire-prevention requirements; 
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  with the aim of reliable account of water consumption, to carry out regular 
verification of water-meters for consumers; 
 

 with the aim of optimization of electric power consumption, regularly to log 
operation of water well; 
 

  to control water bacteriological composition according to the requirements of 
current legislation; 

 
  if water quality is not relevant to the norms, then, to execute water 

decontamination before serving it to the consumers. The method of water 
decontamination should be chosen based on local conditions taking into account 
the status of water distribution network. If network is impermeable, there is no 
secondary contamination by water hazards in the network; it is expedient to 
decontaminate by means of bactericidal lamps. In another case more reliable 
results are given by decontamination using chlorinating with hypochlorite natrium 
solution. In case of chlorinating it is needed to carry out chlorine concentration 
hourly control. 

 
 while choosing a subject of business activity that would be operating and service 

water systems, to give advantage to technically well-informed servicemen, and in 
case of absence of such necessary knowledge to insist on their further education. 

 
The approach of implementation of drip irrigation of watering lands shall permit to increase the 
harvest from 30 to 60 % and in 3-5 times to lower the costs on sprinkling water dependently 
upon the type of agricultural crop. This method is largely used in world’s regions where there is 
a constant shortage of water.  
 
Drip irrigation is highly mechanized way of watering, where the active layer of soil is watered by 
the water that is delivered by low dispensary point sources of water (usually it is from 1 to 4 
liter/hour), in result of which only a small part of watering area is sprinkled in comparison with 
the remaining part of the watering field.  
 
The application of such technology of watering gives the following advantages: 
- With the help of drip irrigation one can maintain the humidity of soil within optimum limits; 
this provides intensive breathing of roots during the span of growth cycle that does not end at the 
time or after irrigation. Soil oxygen permits it to function actively within the root system. 
- Rootage is developed better, rather than using another method of irrigation. The main mass of 
rootage is concentrated in the zone of dripping devices; the root system becomes more filaceous, 
with abundant active root fibrils. The intensity of water use and nutrients is increased. 
- Diluted fertilizers are immediately brought in the rootage zone together with the watering. Very 
fast and intensive absorption of nutrients is taking place. This is the most efficient method of 
spreading fertilizers in dry climate conditions.  
- The leaves of plants are not irrigated as during the overhead irrigation, the probability of 
prevalence of diseases is decreased; insecticides and fungicides are not washed down from the 
leaves.  
- Drip irrigation permits to perform the processing of soil, overhead sprinkling and harvesting at 
any time, independently upon the performance of irrigation, so as the plots of soil between the 
furrows during the whole season are left dry.  
- Drip irrigation provides an opportunity to apply the watering at the slopes or on plots with 
complicated topography, without erection of special terraces or shift of soil. This excludes the 
erosion of soil. 
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-  Only root zone of plants is watered, from 30 to 60% of general space square;  
- The losses for evaporation are decreased;  
- The losses of peripheral water sewage are absent.  
- The energy and labor costs: 
 

o Labor costs for the performance of watering are decreased;  
o Slow transportation of water provides energy and piping savings;  
o System is less sensitive to the failure of water pressure in the piping.  

- The possibility to grow plants in moderately- saline soils, low- saline water application 

While dripping, the intensive leaching of salts around water droppers is taking place. The 
accumulation of salts on edges does not have a strong impact on plants’ growth. Water and 
nutrients are absorbed by the part of rootage from the leached soil zones.  

5. Recommendations as to attraction of investments and financing 
 
The estimation of modern mechanisms of financing for investing into infrastructure of water-
supply of villages showed that the funds can be attracted from such sources: 

 personal funds of villagers; 
 rural budget; budget of AR of Crimea; The State Budget of Ukraine; 
 borrowings as loans;  

 
Thus, current financial possibilities of local budgets are limited. For example, a village council 
can allocate quite a small amount of money (~20-40 .000 UAH) from the budget of development. 
The budget of AR of Crimea can provide funds from its "own basket", but for this purpose there 
must be a worked out and approved republic’s local program of rural water-supply support and 
development. 
 
In the near future the allocation of funds from the State budget of Ukraine is expected on 
implementation of the National program of reforming of utility sector and National program 
"Drinking Water of Ukraine". This money will be allocated as subventions to AR of Crimea as 
co-financing. 
 
Enterprises that operate water-supply and water-outflow pipe systems can take the loans both 
from local and international banks upon a condition that: 
 
- They are solvent (not loss-making, have regular revenues for the redemption of current 
liabilities, the amount of networking capital covered current liabilities, including loan 
obligation); 
 
- There is a reliable security to cover liabilities in the form of collateral (real estate, except for 
the facilities of infrastructure that is not subject to privatizing; movable property; lawsuit claim 
to receive the money on  agreements of borrowers with consumers); guarantees of international 
financial institutions; guarantees of the Council of Ministers of AR of Crimea and town councils 
on loans that are provided  by international financial organizations or on the terms of  co-
financing with international financial organizations. 
 
Resolution of problem of absence of funds for primary contribution on reconstruction and 
rehabilitation of water-supply systems in villages depends on condition whether these rural 
settlements can get access to subventions and grants and also to credit resources or can become 
attractive for private investors. 
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It is possible while implementing the actions related to such directions as: 
 
1) Determination of sustainable legal form of the managing entity 
 
 2) Creation of conditions for determination of robust security covering liabilities of borrowings 
 
 3) Creation of conditions for partnership of subjects of market services of water-supply 
departments with potential investors (also international). 
 
4) Improvement of present tariff system. 
 
5) Organization of the process of annual capital planning by the enterprises of rural water-supply 
for attraction of financing from  AR of Crimea budget and the State budget of Ukraine. 
 
Thus, in order that the community based enterprise would be able to be integrated in the 
institutional model of the development of rural water-supply sector in general, it must have the 
attributes of a solvent borrower, namely: 
 
- Enterprise must have the status of legal entity - otherwise the risks of private entrepreneur are 
too large and not justified; 
- Enterprise must be subordinate and accountable to the body of self-arrangement of population - 
CBO - for provision of financial stability (guarantee of 100 % of collection of payments and 
establishment of break-even tariffs, transparency of procedures of establishment of tariffs). 
 
As now the implementation of the National program of reforming and development of housing 
and communal services sector began actively, and also the National program "Drinking Water of 
Ukraine", "Water of Crimea" are also in the stage of implementation, it is recommended to 
organize the work on preparation of investment projects for the villages of Crimea for their 
possible inclusion to requests on the receipt of budgetary financing.  
 
For this purpose it is recommended: 
 
- to prepare the list of documents necessary for preparation of reasonable proposals for village 
and settlement councils on financing of investment projects from the budget of AR of Crimea 
and the State budget of Ukraine.  
 
- Rayon state administrations annually should organize workshops/seminars for village and 
settlement councils (including CBE) for explanation of requirements on preparation of proposals 
for investment projects and approval of requirements with Rayon state administrations; 
 
- to recommend to district, municipal, rural, settlement councils of the Autonomous Republic of 
Crimea while approving corresponding annual local budgets to envisage subventions on 
financing of programs of reforming of housing and communal services sector on the terms of co- 
financing with the State budget of Ukraine; 
 
- Rayon state administrations  assisted by the Ministry of regional development, construction, 
housing and communal services regularly to conduct seminars for CBEs on preparation of plans 
for capital investments, that can be the basis for attraction of budgetary financing, for example 
on implementation of the most expensive and less attractive projects(with the absence of 
opportunity to attract credit resources) or vice versa, on implementation of less attractive and 
very attractive projects, with the aim to gain results as an increase of efficiency. 
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The following steps are proposed: 

1) to conduct a meeting with the Ministry of  regional development, construction, housing and 
communal services of Autonomous Republic of Crimea and with the territorial Department of 
National Commission on regulation of utility business for the presentation of conclusions and 
recommendations as to the improvement of regulatory and technical requirements of rural ware-
supply in Crimea; 

2) to propose to relevant Ministries to create working groups for the elaboration of the proposed 
changes and improvements of regulatory, technical and institutional fundamentals of rural ware-
supply in Crimea; 

3) to render assistance in elaboration of  necessary concepts, strategies, regulatory standards and 
legislation for improvement of regulatory, technical and institutional fundamentals of rural ware-
supply in Crimea. 
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Attachment 11 Saky Rayon Selected Areas Final List 

   



 Краткое описание проектов по Сакскому району  

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения в селе Михайловка» 

 

Описание проекта 

С 1990 г. начался процесс возвращения ранее депортированных граждан в Крым. Для  

обустройства репатриантов  в селе Михайловка Ореховского сельского совета были 

выделены участки под строительство жилья.   В настоящий момент на этих участках  

проживает более 150 семей. Здесь отсутствуют дороги  и раз в сутки привозится  вода.  На 

каждого жителя по санитарным нормам   приходиться 120 литров в сутки, а фактически ‐ 

не больше 20‐30  литров.   

В сельской местности одним из основных доходов жителей является продажа части 

выращенного урожая со своих приусадебных участков.   Однако, из‐за отсутствия воды 

население не может выращивать овощи и фрукты.  

С целью решения этих проблем проектом предусматривается проложить по улицам  

более 3 км уличных водопроводных  труб диаметром 100 мм, установить водомеры для 

учета воды, задвижки и другое необходимое оборудование. Подключить новый 

водопровод планируется к существующим уличным сетям села Михайловка.  

Вклады партнеров в проект.1 

 Вклад сельского совета – 150 000 грн.  (покупка полиэтиленовых труб); 

 Вклад  громады  –  660  000  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров)); 

 Водная компания – 50 000 грн (выделение техники для копки траншей и колодцев, 

копка траншеи и установка колодцев);   

 Вклад SWaSAD – 540 000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  по  отрыву  траншей  под  трубы, 

демонтаж  и  укладка  новых  труб,  демонтаж  старых  и  установка  новых 

водопроводных колодцев.). 

 

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения на ул. Новая, Зеленая 

и Кирова в селе Орехово» 

 

Описание проекта 

                                                            
1 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Система водоснабжения в селе Орехово построено в 50 годах. Чугунные и стальные трубы  

за  50  лет    пришли  в  негодность.    На  уличных  сетях  водопровода  часто  происходят 

прорывы  труб,  что  приводит  к  отсутствию  воды  у  жителей  села,  попаданию  в  систему 

водоснабжения загрязненной воды  и инфекции.  

Проектом  предусмотрено  замена  существующих  чугунных  и  стальных  труб  на 

водопроводные полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. Общая длина планируемых к 

замене  труб  составляет  более  2574  метра.  На  водопроводной  сети  предусматривается 

установка  водопроводных  колодцев  и  приборов  учета  воды.  Установка  приборов  учета 

воды позволит экономно использовать питьевую воду в селе.  

Вклады партнеров в проект.2 

Вклад сельского совета ‐80 000 грн. (покупка полиэтиленовых водопроводных  труб); 

Вклад громады  – 20 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом доме); 

Вклад водной компании ‐30 000 грн. (выделение техники для копки траншей и колодцев, 

установка колодцев); 

Вклад  SWaSAD‐  300  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной  документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  для  копки  траншей  под  трубы,    демонтаж 

старых труб, покупка и укладка новых труб). 

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения на улицах 

Наримановская и Новоселовское в селе Червонное» 

 

Описание проекта 

Система  водоснабжения  села  Червонное  построена  в  50  годах.  Чугунные  и  стальные 

трубы  за 50 лет  пришли в негодность.  На уличных сетях водопровода часто происходят 

прорывы  труб,  что  приводит  к  отсутствию  воды  у  жителей  села,  попаданию  в  систему 

водоснабжения загрязненной воды.  

Проектом  предусмотрено  замена  существующих  чугунных  и  стальных  труб  на 

водопроводные полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. Общая длина планируемых к 

замене  труб  составляет  более  1500  метров.  На  водопроводной  сети  предусмотрены 

установка  водопроводных  колодцев  и  приборов  учета  воды.  Установка  приборов  учета 

воды позволит эффективно использовать питьевую воду.  

Вклады партнеров в проект.3 

                                                            
2 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 
3 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Вклад сельского совета – 30 000 грн. (покупка водопроводных полиэтиленовых труб); 

Вклад громады –20 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом доме); 

Вклад водной компании ‐20 000 грн. (выделение техники для копки траншей и колодцев,  

установка колодцев); 

Вклад  SWaSAD  –  200  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной  документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  для  копки  траншей  под  трубы,    демонтаж 

старых труб, покупка и укладка новых труб). 

 

Наименование проекта «Реконструкция поливочного водопровода на орошаемых 

землях сельскохозяйственного назначения  ЧСП «Мрия»  

 

Описание проекта 

ЧСП "Мрия» арендует участок земли около села Червонное Ореховского сельского совета 

Сакского  района.  Инфраструктура  орошаемых  земель    советского  периода    морально  и 

физически устарела. Из общего орошаемого  севооборотного участка площадью 200  га  в 

последние  годы фактически  поливается  только  от 157  до 179  га.  Орошается  земельный 

массив, арендуемый ЧСП «Мрия» из двух самотечных напорных трубопроводов Сакского 

МУВХ4    и  из    пруда,  заполняемого  естественным  стоком  из  системы  Северо‐Крымского 

Канала (СКК).  

Кроме  того  имеется  100  га  земель,  выделенных  социальным  работникам  (педагогам, 

медикам, сотрудникам детских учреждений, коммунальных служб и т.д.), которые также 

не обеспечены водой.  

Проектом  предусматривается  замена  физически  устаревших  труб  на  старой  ветке  и 

прокладка нового трубопровода к участку социальной сферы диаметром 300 мм и длиной 

более 3 километров.  Это позволит увеличить площадь орошения до 300 га, что обеспечит 

водой земельные участки   работников социальной сферы и существенно повысит доход 

сельского населения работающего  на данной территории. 

Вклады партнеров в проект.5 

 Вклад ЧСП «Мрия» ‐ 765 200 грн. (финансирование проектных работ,  закупка труб 

диаметром  300  мм  длиной  300  метров,  проведение  монтажных  работ.  ЧСП 

«Мрия»  в 2010‐2011гг  установлены трубы диаметром 300 мм длиной 280 метров 

(учитывается как вклад ЧСП «Мрия»)); 

                                                            
4 Сакский МУВХ  ‐ Сакское межрайонное управление водными ресурсами 
5 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 Вклад  SWaSAD  –  2 165  200  грн.  (оплата  экспертизы  проекта,  закупка  труб, 

финансирование  земляных  работ  (копка    и  засыпка  траншей)  приобретение  и 

установка колодцев и запорной арматуры (задвижки, вентили и т.д.)).  
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Краткое описание проектов по Первомайскому району  

Наименование проекта «Обеспечения днепровской водой приусадебных участков для 

выращивания овощей и фруктов в пгт. Первомайское» 

 

Описание проекта 

Подача питьевой воды  2‐3 часа в день,  не позволяет жителям села выращивать овощи и 

фрукты  на  своих  приусадебных  участках.  В  селе  нет  работы  и  одним  из  источников 

дохода, является выращивание фруктов и овощей  на своем участке.   

 Решение проблемы возможно с помощью прокладки нового поливочного водопровода 

для  приусадебных  участков  жителей  села.  Проектом  предусматривается  строительство 

насосной станции на Северо‐ крымском канале, прокладка магистрального трубопровода 

Д  –  150  мм  и  длинной  1,5  км  до  поселка  и  прокладка  уличных  сетей  водопровода  Д‐

110мм и длинной 2,0 км.  

Реализация проекта    позволит    поливать приусадебные участки и  выращивать фрукты и 

овощи.  Продажа    урожая  жителями  села  позволит  получить  прибыль  и  улучшить  свое 

благосостояние.  Использование  днепровской  воды  для    полива  на  приусадебных 

участках,  позволит  использовать    эффективно  питьевую  воду    только  хозяйственные 

нужды жителей села. 

Вклады партнеров в проект6 

 Вклад  сельского  совета  –  247  450грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертизы  проекта,  выделение  техники  для  рытья  траншей, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  громады  –  119  800  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров, копка траншеи и установка колодцев)); 

 Вклад SWaSAD – 400 000 грн. (покупка полиэтиленовых труб финансирование работ 

по  рытью    грунта  под  трубы,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  приобретение 

фитингов и новых водопроводных колодцев.). 

  

Наименование  проекта  «Обеспечения  днепровской  водой  членов  кооператива  для 

полива земельных участков членов кооператива с. Каменка». 

 

Описание проекта 

                                                            
6 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Кооператив СОК «Братья» имеют 196  гектаров земли в  с. Каменка. Отсутствие поливной 

воды не  позволяет  членам  кооператива  получать  стабильный  урожай.    В 2  км от  полей 

членов кооператива проходит Северо‐Крымский канал. На землях кооператива «Братья» 

имеется  пруд,  который  в  настоявшее  время  не  функционирует.  Проектом 

предусматривается  прокладка  трубопровода  Д=225  мм,  длиной  2  км  от  Северо‐

Крымского канала до пруда, проведение необходимых противофильтрационных работ по 

защите  пруда.  Эти  мероприятия  позволят  воду  поступающую  по  магистральному 

водопроводу накапливать в пруде, что  обеспечит эффективное использование воды для  

полива. 

 Вклады партнеров в проект.7 

 Вклад  сельского  совета  –  292  250  грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертиза  проекта,  демонтаж и  укладка  новых  труб,  проведение 

противофильтрационных мероприятий по защите пруда); 

 Вклад  громады    –  236  130  грн.  (копка  траншей,  установка  приборов  учета, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  SWaSAD‐  394  644  грн.  (покупка  полиэтиленовых  водопроводных    труб, 

финансирование работ по рытью  грунта под трубы, покупка колодцев и фитингов). 

 

 

  

                                                            
7 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachment 13  Razdolnensky Rayon Selected Areas Final List 

 

 

   



Краткое описание проектов по Раздольненскому району  

Наименование проекта «Обеспечение жителей села поливочной водой для 

выращивания фруктов и овощей с приусадебных участков» 

 

Описание проекта 

Более  3000  чел.,    проживающих  в  пгт.  Раздольное,  не  имеют  стабильного  питьевого 

водоснабжения.  Вода  в  летний  период  подается  3‐4  часа  в  сутки.    Это  связано  с 

использованием питьевой воды жителями на полив приусадебных участков. Большинство 

жителей  не  имеют  постоянной  работы  и  основной  источник    дохода  ‐  продажа 

выращенных со своих приусадебных участков фруктов и овощей.   Проектом планируется  

подвести  к  приусадебным  участкам    поливочную  воду  из  Северо‐Крымского  

оросительного  канала,      проходящего    вблизи  поселка.    Необходима  насосная    станция 

для  забора  воды  из  канала    и  водовод    диаметром  300  мм  длинной  800  метров.  По 

улицам необходимо проложить трубы диаметром  100мм. Реализация проекта позволит 

иметь  жителям    пгт.  Раздольное    круглосуточно  питьевую  воду  так  ка  вода  на  полив 

приусадебных участков будет подаваться из канала. 

Вклады партнеров в проект.8 

 Вклад  сельского  совета  –  130  000  грн.    (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертизы  проекта,  выделение  техники  для  рытья  траншей, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  громады  –  100  000  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров, копка траншеи и установка колодцев)); 

 Вклад SWaSAD – 400 000 грн. (покупка полиэтиленовых труб финансирование работ 

по  рытью    грунта  под  трубы,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  приобретение 

фитингов и новых водопроводных колодцев.). 

 

Наименование проекта «Обеспечение жителей села поливной водой для 

выращивания фруктов и овощей с приусадебных участков с. Серебрянка» 

 

Описание проекта 

В  селе  Серебрянка жители  получают    летом  питьевую  воду  не  более 2‐3  часа  в  за  трое 

суток.   Жители  села  не  имеют  возможности  использовать  эту  воду    на  орошение  своих 

приусадебных  участков.  Это  приводит  к  тому,  что    в  летний  период    жители  не  имеют 

возможности выращивать фрукты и овощи.   Для    решения данной проблемы,  проектом 

планируется  получить  воду  из  Северо‐  Крымского  канала.  Канал  находиться  в  3‐х 

                                                            
8 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



километрах  от села.   Необходимо от канала до села проложить водовод 3 километра из 

полиэтиленовых труб  диаметром 225 мм.   Реализация проекта позволит  жителям  летом 

использовать техническую воду для полива  своих участков, выращивать фрукты и овощи  

и  реализовывать  на  рынках,  что  позволит  улучшить  экономическое  благосостояние 

жителей села.  Улучшит использование питьевой воды в летнее время в селе. 

Вклады партнеров в проект.9 

 Вклад  сельского  совета  –  220  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертиза  проекта,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  демонтаж 

старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад громады  – 245 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом 

доме); 

 Вклад  SWaSAD‐  400  000  грн.  (покупка  полиэтиленовых  водопроводных    труб, 

финансирование работ по рытью  грунта под трубы, покупка колодцев и фитингов). 

 

 

 

 

                                                            
9 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 12  Pervomaysky Rayon Selected Areas Final List 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 13  Razdolnensky Rayon Selected Areas Final List 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 14  Draft Action Plans for Infrastructure 
Development/Improvements in Selected Pilots. Saky Rayon  



 Краткое описание проектов по Сакскому району  

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения в селе Михайловка» 

 

Описание проекта 

С 1990 г. начался процесс возвращения ранее депортированных граждан в Крым. Для  

обустройства репатриантов  в селе Михайловка Ореховского сельского совета были 

выделены участки под строительство жилья.   В настоящий момент на этих участках  

проживает более 150 семей. Здесь отсутствуют дороги  и раз в сутки привозится  вода.  На 

каждого жителя по санитарным нормам   приходиться 120 литров в сутки, а фактически ‐ 

не больше 20‐30  литров.   

В сельской местности одним из основных доходов жителей является продажа части 

выращенного урожая со своих приусадебных участков.   Однако, из‐за отсутствия воды 

население не может выращивать овощи и фрукты.  

С целью решения этих проблем проектом предусматривается проложить по улицам  

более 3 км уличных водопроводных  труб диаметром 100 мм, установить водомеры для 

учета воды, задвижки и другое необходимое оборудование. Подключить новый 

водопровод планируется к существующим уличным сетям села Михайловка.  

Вклады партнеров в проект.1 

 Вклад сельского совета – 150 000 грн.  (покупка полиэтиленовых труб); 

 Вклад  громады  –  660  000  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров)); 

 Водная компания – 50 000 грн (выделение техники для копки траншей и колодцев, 

копка траншеи и установка колодцев);   

 Вклад SWaSAD – 540 000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  по  отрыву  траншей  под  трубы, 

демонтаж  и  укладка  новых  труб,  демонтаж  старых  и  установка  новых 

водопроводных колодцев.). 

 

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения на ул. Новая, Зеленая 

и Кирова в селе Орехово» 

 

Описание проекта 

                                                            
1 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Система водоснабжения в селе Орехово построено в 50 годах. Чугунные и стальные трубы  

за  50  лет    пришли  в  негодность.    На  уличных  сетях  водопровода  часто  происходят 

прорывы  труб,  что  приводит  к  отсутствию  воды  у  жителей  села,  попаданию  в  систему 

водоснабжения загрязненной воды  и инфекции.  

Проектом  предусмотрено  замена  существующих  чугунных  и  стальных  труб  на 

водопроводные полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. Общая длина планируемых к 

замене  труб  составляет  более  2574  метра.  На  водопроводной  сети  предусматривается 

установка  водопроводных  колодцев  и  приборов  учета  воды.  Установка  приборов  учета 

воды позволит экономно использовать питьевую воду в селе.  

Вклады партнеров в проект.2 

Вклад сельского совета ‐80 000 грн. (покупка полиэтиленовых водопроводных  труб); 

Вклад громады  – 20 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом доме); 

Вклад водной компании ‐30 000 грн. (выделение техники для копки траншей и колодцев, 

установка колодцев); 

Вклад  SWaSAD‐  300  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной  документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  для  копки  траншей  под  трубы,    демонтаж 

старых труб, покупка и укладка новых труб). 

Наименование проекта «Реконструкция системы водоснабжения на улицах 

Наримановская и Новоселовское в селе Червонное» 

 

Описание проекта 

Система  водоснабжения  села  Червонное  построена  в  50  годах.  Чугунные  и  стальные 

трубы  за 50 лет  пришли в негодность.  На уличных сетях водопровода часто происходят 

прорывы  труб,  что  приводит  к  отсутствию  воды  у  жителей  села,  попаданию  в  систему 

водоснабжения загрязненной воды.  

Проектом  предусмотрено  замена  существующих  чугунных  и  стальных  труб  на 

водопроводные полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. Общая длина планируемых к 

замене  труб  составляет  более  1500  метров.  На  водопроводной  сети  предусмотрены 

установка  водопроводных  колодцев  и  приборов  учета  воды.  Установка  приборов  учета 

воды позволит эффективно использовать питьевую воду.  

Вклады партнеров в проект.3 

                                                            
2 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 
3 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Вклад сельского совета – 30 000 грн. (покупка водопроводных полиэтиленовых труб); 

Вклад громады –20 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом доме); 

Вклад водной компании ‐20 000 грн. (выделение техники для копки траншей и колодцев,  

установка колодцев); 

Вклад  SWaSAD  –  200  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной  документации, 

экспертиза  проекта,  финансирование  работ  для  копки  траншей  под  трубы,    демонтаж 

старых труб, покупка и укладка новых труб). 

 

Наименование проекта «Реконструкция поливочного водопровода на орошаемых 

землях сельскохозяйственного назначения  ЧСП «Мрия»  

 

Описание проекта 

ЧСП "Мрия» арендует участок земли около села Червонное Ореховского сельского совета 

Сакского  района.  Инфраструктура  орошаемых  земель    советского  периода    морально  и 

физически устарела. Из общего орошаемого  севооборотного участка площадью 200  га  в 

последние  годы фактически  поливается  только  от 157  до 179  га.  Орошается  земельный 

массив, арендуемый ЧСП «Мрия» из двух самотечных напорных трубопроводов Сакского 

МУВХ4    и  из    пруда,  заполняемого  естественным  стоком  из  системы  Северо‐Крымского 

Канала (СКК).  

Кроме  того  имеется  100  га  земель,  выделенных  социальным  работникам  (педагогам, 

медикам, сотрудникам детских учреждений, коммунальных служб и т.д.), которые также 

не обеспечены водой.  

Проектом  предусматривается  замена  физически  устаревших  труб  на  старой  ветке  и 

прокладка нового трубопровода к участку социальной сферы диаметром 300 мм и длиной 

более 3 километров.  Это позволит увеличить площадь орошения до 300 га, что обеспечит 

водой земельные участки   работников социальной сферы и существенно повысит доход 

сельского населения работающего  на данной территории. 

Вклады партнеров в проект.5 

 Вклад ЧСП «Мрия» ‐ 765 200 грн. (финансирование проектных работ,  закупка труб 

диаметром  300  мм  длиной  300  метров,  проведение  монтажных  работ.  ЧСП 

«Мрия»  в 2010‐2011гг  установлены трубы диаметром 300 мм длиной 280 метров 

(учитывается как вклад ЧСП «Мрия»)); 

                                                            
4 Сакский МУВХ  ‐ Сакское межрайонное управление водными ресурсами 
5 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 Вклад  SWaSAD  –  2 165  200  грн.  (оплата  экспертизы  проекта,  закупка  труб, 

финансирование  земляных  работ  (копка    и  засыпка  траншей)  приобретение  и 

установка колодцев и запорной арматуры (задвижки, вентили и т.д.)).  

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 15  Draft Action Plans for Infrastructure 
Development/Improvements in Selected Pilots.  Pervomaisky Rayon  



Краткое описание проектов по Первомайскому району  

Наименование проекта «Обеспечения днепровской водой приусадебных участков для 

выращивания овощей и фруктов в пгт. Первомайское» 

 

Описание проекта 

Подача питьевой воды  2‐3 часа в день,  не позволяет жителям села выращивать овощи и 

фрукты  на  своих  приусадебных  участках.  В  селе  нет  работы  и  одним  из  источников 

дохода, является выращивание фруктов и овощей  на своем участке.   

 Решение проблемы возможно с помощью прокладки нового поливочного водопровода 

для  приусадебных  участков  жителей  села.  Проектом  предусматривается  строительство 

насосной станции на Северо‐ крымском канале, прокладка магистрального трубопровода 

Д  –  150  мм  и  длинной  1,5  км  до  поселка  и  прокладка  уличных  сетей  водопровода  Д‐

110мм и длинной 2,0 км.  

Реализация проекта    позволит    поливать приусадебные участки и  выращивать фрукты и 

овощи.  Продажа    урожая  жителями  села  позволит  получить  прибыль  и  улучшить  свое 

благосостояние.  Использование  днепровской  воды  для    полива  на  приусадебных 

участках,  позволит  использовать    эффективно  питьевую  воду    только  хозяйственные 

нужды жителей села. 

Вклады партнеров в проект6 

 Вклад  сельского  совета  –  247  450грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертизы  проекта,  выделение  техники  для  рытья  траншей, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  громады  –  119  800  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров, копка траншеи и установка колодцев)); 

 Вклад SWaSAD – 400 000 грн. (покупка полиэтиленовых труб финансирование работ 

по  рытью    грунта  под  трубы,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  приобретение 

фитингов и новых водопроводных колодцев.). 

  

Наименование  проекта  «Обеспечения  днепровской  водой  членов  кооператива  для 

полива земельных участков членов кооператива с. Каменка». 

 

Описание проекта 

                                                            
6 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



Кооператив СОК «Братья» имеют 196  гектаров земли в  с. Каменка. Отсутствие поливной 

воды не  позволяет  членам  кооператива  получать  стабильный  урожай.    В 2  км от  полей 

членов кооператива проходит Северо‐Крымский канал. На землях кооператива «Братья» 

имеется  пруд,  который  в  настоявшее  время  не  функционирует.  Проектом 

предусматривается  прокладка  трубопровода  Д=225  мм,  длиной  2  км  от  Северо‐

Крымского канала до пруда, проведение необходимых противофильтрационных работ по 

защите  пруда.  Эти  мероприятия  позволят  воду  поступающую  по  магистральному 

водопроводу накапливать в пруде, что  обеспечит эффективное использование воды для  

полива. 

 Вклады партнеров в проект.7 

 Вклад  сельского  совета  –  292  250  грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертиза  проекта,  демонтаж и  укладка  новых  труб,  проведение 

противофильтрационных мероприятий по защите пруда); 

 Вклад  громады    –  236  130  грн.  (копка  траншей,  установка  приборов  учета, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  SWaSAD‐  394  644  грн.  (покупка  полиэтиленовых  водопроводных    труб, 

финансирование работ по рытью  грунта под трубы, покупка колодцев и фитингов). 

 

 

  

                                                            
7 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 16  Draft Action Plans for Infrastructure 
Development/Improvements in Selected Pilots.  Razdolnensky Rayon  



Краткое описание проектов по Раздольненскому району  

Наименование проекта «Обеспечение жителей села поливочной водой для 

выращивания фруктов и овощей с приусадебных участков» 

 

Описание проекта 

Более  3000  чел.,    проживающих  в  пгт.  Раздольное,  не  имеют  стабильного  питьевого 

водоснабжения.  Вода  в  летний  период  подается  3‐4  часа  в  сутки.    Это  связано  с 

использованием питьевой воды жителями на полив приусадебных участков. Большинство 

жителей  не  имеют  постоянной  работы  и  основной  источник    дохода  ‐  продажа 

выращенных со своих приусадебных участков фруктов и овощей.   Проектом планируется  

подвести  к  приусадебным  участкам    поливочную  воду  из  Северо‐Крымского  

оросительного  канала,      проходящего    вблизи  поселка.    Необходима  насосная    станция 

для  забора  воды  из  канала    и  водовод    диаметром  300  мм  длинной  800  метров.  По 

улицам необходимо проложить трубы диаметром  100мм. Реализация проекта позволит 

иметь  жителям    пгт.  Раздольное    круглосуточно  питьевую  воду  так  ка  вода  на  полив 

приусадебных участков будет подаваться из канала. 

Вклады партнеров в проект.8 

 Вклад  сельского  совета  –  130  000  грн.    (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертизы  проекта,  выделение  техники  для  рытья  траншей, 

демонтаж старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад  громады  –  100  000  грн.  (установка  узлов  учета  на  приусадебных  участках 

(покупка и установка водомеров, копка траншеи и установка колодцев)); 

 Вклад SWaSAD – 400 000 грн. (покупка полиэтиленовых труб финансирование работ 

по  рытью    грунта  под  трубы,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  приобретение 

фитингов и новых водопроводных колодцев.). 

 

Наименование проекта «Обеспечение жителей села поливной водой для 

выращивания фруктов и овощей с приусадебных участков с. Серебрянка» 

 

Описание проекта 

В  селе  Серебрянка жители  получают    летом  питьевую  воду  не  более 2‐3  часа  в  за  трое 

суток.   Жители  села  не  имеют  возможности  использовать  эту  воду    на  орошение  своих 

приусадебных  участков.  Это  приводит  к  тому,  что    в  летний  период    жители  не  имеют 

возможности выращивать фрукты и овощи.   Для    решения данной проблемы,  проектом 

планируется  получить  воду  из  Северо‐  Крымского  канала.  Канал  находиться  в  3‐х 

                                                            
8 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



километрах  от села.   Необходимо от канала до села проложить водовод 3 километра из 

полиэтиленовых труб  диаметром 225 мм.   Реализация проекта позволит  жителям  летом 

использовать техническую воду для полива  своих участков, выращивать фрукты и овощи  

и  реализовывать  на  рынках,  что  позволит  улучшить  экономическое  благосостояние 

жителей села.  Улучшит использование питьевой воды в летнее время в селе. 

Вклады партнеров в проект.9 

 Вклад  сельского  совета  –  220  000  грн.  (финансирование  проектно‐сметной 

документации,  экспертиза  проекта,  демонтаж  и  укладка  новых  труб,  демонтаж 

старых и установка новых водопроводных колодцев); 

 Вклад громады  – 245 000 грн. (копка траншей, установка приборов учета в каждом 

доме); 

 Вклад  SWaSAD‐  400  000  грн.  (покупка  полиэтиленовых  водопроводных    труб, 

финансирование работ по рытью  грунта под трубы, покупка колодцев и фитингов). 

 

 

 

 

                                                            
9 Вклады по выполнению работ по проекту будут уточнены после изготовления проектно‐сметной 
документации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 17  Draft and Segregate Partners’ Contributions in Selected Pilots 
for Three Rayons.  Comparative Table. 



Приоритетные заявки  громад  для проекта "Водоснабжение для агросектора Крыма"

РГА‐ Районная государственная администрация
СОК‐Сельскохозяйственный кооператив
 курс доллара 8,0 за 1 $

SWaSAD РГА Сельский/

поселковы

й совет

СОК/грома

да

Организа

ция 

(водная 

компани

я)

1

Михайловка  Ореховский 

сельский совет

Реконструкция системы 

водоснабжения в селе 

Михайловка

1 400 000 540 000 0 150 000 660 000 50 000 1500

2

Орехово  Ореховский 

сельский совет

«Реконструкция системы 

водоснабжения на ул. Новая, 

Зеленая и Кирова в селе 

Орехово»

430 000 300 000 0 80 000 20 000 30 000 500

3

Червонное  Ореховский 

сельский совет

Реконструкция системы 

водоснабжения на ул. 

Наримановская и 

Новоселовская

270 000 200 000 30 000 20 000 20 000 1000

Итого 2 100 000 1 040 000 0 260 000 700 000 100 000 3 000

Итого в USD 262 500 130 000 0 32 500 87 500 12 500

1

 Ореховский сельский 

совет

ЧСП "МРИЯ" ЧСП "МРИЯ" «Реконструкция поливочного 

водопровода на орошаемых 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения » 

2 930 400 2 165 200 0 0 765 200 0 928

Сакский район

№

 Ореховский сельский 

совет

Всего

Наименование 

поселкового/сельского 

совета 

Наименование 

села/территори

и

Наименование проекта

Выгод

получа

телиНаименование 

организации, 

подающей проект 

в том числе вклад партнеров:

Стоимость проекта, грн



Итого 2 930 400 2 165 200 0 0 765 200 0 928

Итого в USD 366 300 270 650 0 0 95 650 0

Всего 4 проекта по Саксому р‐ну 5 030 400 3 205 200 0 260 000 1 465 200 100 000 3 928

Всего по Сакскому р‐ну в USD: 628 800 400 650 0 32 500 183 150 12 500

1

Раздольненнский 

посельковый совет

Раздольное Раздольненнский 

посельковый совет

Обепечение жителй села 

поливочной водой для 

выращивания фруктов и овощей 

с приусадебных участков 

630000 400000 0 130000 100000 0 3000

2

Серебрянский сельский 

совет

Серебрянка Селькохозяйственны

й кооператив 

"Крымэкопродукт"

Обеспечение жителей села 

поливной водой для 

выращивания фруктов и овощей 

с приусадебных участков с. 

Серебрянка

865000 400000 0 220000 245000 0 1100

Всего 2 проекта по Раздольненскому р‐ну 1495000 800000 0 350000 345000 0 4100

Всего по Раздольненскому р‐ну в USD: 186875 100000 0 43750 43125 0

1

 Первомайский 

поселковый совет

Первомайское  Первомайский 

поселковый совет

обеспечения днепровской 

водой приусадебных 

участков для выращивания 

овощей и фруктов. 

767250 400000 0 247450 119800 0 165

2

Октябрьский сельский 

совет

с.Каменка Сельскохозяйстве

ный кооператив 

"Братья"

обеспечения днепровской 

водой членов кооператива 

для полива 

земельных участков членов 

кооператива .

923024 394644 0 292250 236130 0 500

Всего 2 проекта по Перовмайскому р‐ну 1690274 794644 0 539700 355930 0 665

211284 99331 0 67463 44491 0

Итого: 8 проектов 8 215 674 4 799 844 0 1 149 700 2 166 130 100 000 8 693

Итого по 8 проектам в USD 1026959 599981 0 143713 270766 12500

Раздольненский р‐н

Первомайский р‐н

Всего по Первомайскому  в USD:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 18  Technical Conditions  for Saky Rayon Water infrastructure 
Improvements.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 18 Technical Conditions  for Saky Rayon Water infrastructure 
Improvements.  
  



проект 
 

Технические условия 
на водоснабжение западной части села Орехово Сакского района 

общие данные: 
1. Адрес объекта: с.Орехово, западная часть села. 
2. Наименование объекта: уличный водопровод 
3. Вид строительства: реконструкция 
4. Заказчик: Ореховский сельский совет. 
5. Проектная организация: 
6. Нормативные сроки проектирования, строительства 2013 г. ввод объекта 

в эксплуатацию 2015 г. 
7. Ориентировочная сметная стоимость объекта: 450;тыс.грн. 
8. Наименование подрядной организации: 

 
условия водоснабжения: 

 
1. Потребность в воде 100 м3/сутки. Максимальный расход             л/с, 

пользование разрешается с 0.00 по 24.00 часов. Отпуск воды 
производится равномерно па протяжении 24 часов в сутки. 

2. Вода, подаваемая водопроводом, соответствует требованиям  
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».  

3. Место подключения к водопроводной сети: уличный водопроводный 
колодец № 1 (стальная труба диам.150) расположенный по улице Садовая 
в западной части села. С давлением в точке подключения  до 2 атм. Сеть 
кольцевая. Подача воды с указанным давлением гарантируется с 0.00 по 
24.00 часов.  

4. Сеть закольцевать с существующим водопроводом, с установкой 
запорной арматуры. Рекомендуемый материал труб: полиэтилен (глубина 
заложения 1,2 м. (согласно СНиП2.04.02-84) 

5. Особые условия: Разрешение на подключение частных домовладений 
должны оформляться по отдельным техническим условиям. 

Технические условия являются основанием для проектирования и не дают 
право выполнение работ и подключение к водопроводно канализационным 
системам населенного пункта. 

 
Технические условия действительны до завершения строительства объекта.

 

  



 

проект 
 

Технические условия 
на водоснабжение северной части села Червоное Сакского района 

 
общие данные: 

1. Адрес объекта: с.Червоное, северная.часть села. 
2. Наименование объекта: уличный водопровод 
3. Вид строительства: реконструкция 
4. Заказчик: Ореховский сельский совет. 
5. Проектная организация: 
6. Нормативные сроки проектирования, строительства 2013 г. ввод 

объекта в эксплуатацию 2015 г. 
7. Ориентировочная сметная стоимость объекта: 300 тыс.грн. 
8. Наименование подрядной организации: 

условия водоснабжения: 

1. Потребность в воде 100 м3/сутки. Максимальный расход             л/с, 
пользование разрешается с 0.00 по 24.00 часов. Отпуск воды 
производится равномерно па протяжении 24 часов в сутки. 

2. Вода, подаваемая водопроводом, соответствует требованиям  
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 

3. Место подключения к водопроводной сети: уличный водопроводный 
колодец № 5 (стальная труба диам. 150) расположенный по улице 
Комсомольская в северной части села Червоное. С давлением в точке 
подключения до 2 атм. Сеть кольцевая. Подача воды с указанным 
давлением гарантируется с 0.00 по 24.00 часов. 

4. Сеть закольцевать с существующим водопроводом, с установкой 
запорной арматуры. Рекомендуемый материал труб: полиэтилен (глубина 
заложения 1,2 м. (согласно СНи112.04.02-84) 

5. Особые условия: Разрешение на подключение частных домовладений 
должны оформляться по отдельным техническим условиям  

Технические условия являются основанием для проектирования и не дают 
право выполнение работ и подключение к водопроводно канализационным 
системам населенного пункта. 
 

Технические условия действительны до завершения строительства объекта.

  



проект 
 

Технические условия 
на водоснабжение западной части села Михайловка Сакского района 

 
общие данные: 

1. Адрес объекта: с.Михайловка, западная часть села. 
2. Наименование объекта: уличный водопровод 
3. Вид строительства: реконструкция 
4. Заказчик: Ореховский сельский совет. 
5. Проектная организация: 
6. Нормативные сроки проектирования, строительства 2013 г. ввод 

объекта в эксплуатацию 2015 г. 
7. Ориентировочная сметная стоимость объекта: 1500 тыс.грн. 
8. Наименование подрядной организации: 

 

условия водоснабжения: 

1. Потребность в воде 300 м3/сутки. Максимальный расход ________ л/с, 
пользование разрешается с 0.00 по 24.00 часов. Отпуск воды 
производится равномерно на протяжении 24 часов в сутки. 

2. Вода, подаваемая водопроводом, соответствует требованиям ГОСТ 
2874-82 «Вода питьевая». 

3. Место подключения к водопроводной сети: уличный водопроводный 
колодец № 3(стальная труба диам.150) расположенный по улице 
Крымская в западной части села Михайловка. С давлением в точке 
подключения до 2 атм. Сеть кольцевая. Подача воды с указанным 
давлением гарантируется с 0.00 по 24.00 часов. На проектируемом 
участке установить ПГ. 

4. Сеть закольцевать с существующим водопроводом, с установкой 
запорной арматуры. Рекомендуемый материал труб: полиэтилен (глубина 
заложения 1,2 м. (согласно СНиП2.04.02-84) 

5. В план капитальных работ необходимо включить: замену 
оборудования ар тезианской скважины. 

6. Особые условия: Разрешение на подключение частных домовладений 
должны оформляться по отдельным техническим условиям . 

Технические условия являются основанием для проектирования и не дают 
право выполнение работ и подключение к водопроводно канализационным 
системам населенного пункта. 

 
Технические условия действительны до завершения строительства объекта.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 19  Saky Rayon Protocol on the Selection of a Model for Water 
Resources Management 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attachment 20  Pervomaisky Rayon Protocol on the Selection of a Model for 
Water Resources Management 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attachment 22  Round Table “On Discussion of ARC Agrarian Sector 
Economic Strategy Development in 2013” 



 
ПРОТОКОЛ 

 
Круглого стола 

«Обсуждение стратегии экономического развития АПК Крыма на 2013 год» 
 
 
г. Симферополь 
 
офис Проекта SWaSAD 
ул. Анатровская, 2 

20 декабря 2012 года
 

   
 
Присутствовали: 
Даниленко С.М., главный специалист инвестиционной деятельности 
Министерства аграрной политики и продовольствия Автономной Республики 
Крым 
Чеснокова Г.И., голова Ореховского сельского совета 
Никонова Н.А., начальник управления экономики Раздлольненской РГА 
Шадрин Б.Б., координатор Крымского офиса проекта SWaSAD 
Аметов М.Д., технический координатор Крымского офиса проекта SWaSAD 
Ленхо А.И., специалист Крымского офиса проекта SWaSAD 
 

 

Порядок дня: 

1. Слушали:  
 
Доклад Даниленко С.М., главного специалиста инвестиционной 
деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия 
Автономной Республики Крым «Стратегия развития АПК Крыма на 
2013 год» 

2. Выступили: 
 
Чеснокова Г.И., голова Ореховского сельского совета о проблемах 
неэффективного использования водных ресурсов в селах Михайловка, 
Червоное, Орехово Сакского района. 

 
Никонова Н.А., начальник управления экономики Раздлольненской РГА 
о проблемах сохранности сельскохозяйственной продукции, снижении 
качества произведенной продукции из-за преобладания мелкотоварного 
производства и отсутствия логистики. 

 
Ленхо А.И., специалист Крымского офиса проекта SWaSAD о низком 
уровне социальной инфраструктуры в сельской метсности  



 
Постановили: 
 

1. Предложить институту развития аграрных рынков разработать 
рекомендации по улучшению законодательной базы в сфере 
эффективного использования орошаемых земель, развитию 
социальной инфраструктуры. 

 
2. Предложить интитуту развития аграрных рынков разработать 

руководство по созданию моделей эффективных продаж 
сельскохозяйственной продукции, модернизации хранилищ и 
созданию логистических центров.  

 
 
 
Секретарь собрания:     Абдураманова Э.Р. 




















	SWASAD Quarterly_Report_FINAL
	Attach 1 Reg Card
	title 1
	Attach 1 Reg Card

	Attach 2 AMDI OCA and Capacity Building Plan DRAFT 050213 AOR
	title 2
	Attach 2 AMDI OCA and Capacity Building Plan DRAFT 050213 AOR

	Attach 3 SWASAD_Project Communications Plan
	Страницы из Attach 3 SWASAD_Project Communications Plan
	SWASAD_Project Communications Plan final

	Attach 4 PPP Assesment Report
	title 4
	Attach 4 PPP Assesment Report

	Attach 5 Water Assessment Report
	title 5
	Attach 5 Water Assessment Report

	Attach 6 Recommendations-PPP_ENG_Final
	title 6
	Attach 6 Recommendations-PPP_ENG_Final

	Attach 7 Recommendations-regulations_ENG
	title 7
	Attach 7 Recommendations-regulations_ENG

	Attach 8 распоряжение Сакская РГА
	title 8
	Attach 8 распоряжение Сакская РГА

	Attach 9 Pervomaisk
	title 9
	Attach 9 Pervomaisk

	Attach 10 Razdolne
	title 10
	Attach 10 Razdolne

	Attach 11 Saky protokols
	title 11
	Attach 11 Saky protokols

	Attach 11-13 Краткое описание проектов
	Attach 12 Pervomaisk protokols
	title 12
	Attach 12 Pervomaisk protokols

	Attach 13 Razdolne protokols
	title 13
	Attach 13 Razdolne protokols

	Attach 14 Saky
	title 14
	Attach 14 Saky

	Attach 15 Pervomaysk
	title 15
	Attach 15 Pervomaysk

	Attach 16 Razdolne
	title 16
	Attach 16 Razdolne

	Attach 17 Famous Mansurs table
	title 17
	Attach 17 Famous Mansurs table

	Attach 18 Saky Water Company sheets
	title 18
	Attach 18 Saky Water Company sheets

	Attach 19 SakyPPP model
	title 19
	Attach 19 SakyPPP model

	Attach 20 Pervomaysk PPP model
	title 20
	Attach 20 Pervomaysk PPP model

	Attach 21 Razdolne PPP models
	Attach 22 протокол проведения круглого стола 201212
	Attach 22 протокол проведения круглого стола 201212
	стратегия Крым до 2012_только АПК


