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ВІДНОСИН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ

PROMOTIONAL TARIFFS SETTING AS A COMPONENT OF INVESTMENT 
ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF CONCESSION AND LEASE RELATIONS  

IN THE SPHERE OF MUNICIPAL WATER SUPPLY OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Оцінено якість питної води та стан комунальних водопро-

водів. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування довго-
строкової оренди з інвестиційними зобов’язаннями приватного 
партнера та доведено доцільність запровадження її та концесії 
у комунальному водопостачанні України. Доведено, що вико-
ристання заохочувального тарифоутворення на послуги водо-
постачання служитиме потужним стимулом для приватного 
бізнесу до співпраці в рамках державно-приватного партнер-
ства. Проаналізовано зарубіжні та вітчизняну моделі заохочу-
вального тарифоутворення на послуги водопостачання, сфор-
мульовано відповідні висновки.
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оренда, концесія, стимулююче (заохочувальне) тарифоутво-
рення, регулювання.

АННОТАЦИЯ
Оценены качество питьевой воды и состояние 

коммунальных водопроводов. Проанализирован зарубежный 
опыт применения долгосрочной аренды с инвестиционными 
обязательствами частного партнера и доказана целесообраз-
ность использования ее, как и концессии, в коммунальном 
водоснабжении Украины. Доказано, что использование по-
ощрительного тарифообразования на услуги водоснабжения 
будет служить мощным стимулом для частного бизнеса к со-
трудничеству в рамках государственно-частного партнерства. 
Проанализированы зарубежные и отечественная модели по-
ощрительного тарифообразования на услуги водоснабжения, 
сформулированы соответствующие выводы.

Ключевые слова: коммунальное водоснабжение, инвес-
тиции, аренда, концессия, стимулирующее (поощрительное) 
тарифообразование, регулирование.

ANNOTATION
The quality of drinking water and the state of municipal water 

supply systems have been estimated. The foreign experience 
of the use of long-term lease with investment obligations of 
the private partner has been analyzed and the expediency of 
introduction of this kind of lease and the concession into the water 
supply of Ukraine has been demonstrated. It has been proved that 
the use of promotional tariffs setting for water supply services will 
serve as a powerful incentive for the private sector to collaborate 
in the public-private partnership. The foreign and domestic models 
of promotional tariffs setting for water supply services have been 
analyzed and the appropriate conclusions have been formulated.

Keywords: municipal water supply, investment, lease, 
concession, promotional (incentive) tariffs setting, regulation.

Постановка проблеми. Комунальне водо-
постачання (КВ) України перебуває у деграду-
ючому стані. Держава неспроможна забезпечи-
ти комунальні водопостачальні підприємства 
(КВП) субсидіями в необхідних їм обсягах, му-
ніципальна казна порожня, інвестиції від при-
ватного сектора та міжнародних фінансових 

організацій практично відсутні. На додаток – 
недосконала та відстала методика встановлення 
тарифів на послуги водопостачання (ПВ), ви-
користання якої призводить лише до зростання 
збитковості підгалузі. Задекларовані у багатьох 
урядових програмах заходи щодо залучення 
у КВ капіталів приватного сектора у вигляді 
співпраці з ним в рамках державно-приватного 
партнерства (ДПП) не виконуються. Тому по-
шук шляхів виведення підгалузі з кризового 
стану, залучення інвестицій та запровадження 
сучасних, апробованих на міжнародному рівні 
методик тарифоутворення на ПВ є на сьогод-
нішній день надзвичайно актуальним науковим 
та практичним завданням.

Аналіз останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Аналізу стану, в якому опинилось жит-
лово-комунальне господарство (ЖКГ) країни, 
присвячено немало досліджень вітчизняних 
і зарубіжних науковців. У них пропонуються 
найрізноманітніші заходи щодо його оздоров-
лення, акцентується увага на недосконалості 
системи встановлення тарифів «витрати плюс» 
тощо. Серед них, на наш погляд, вигідно ви-
різняється праця [1], в якій, окрім аналізу про-
блем системи тарифного регулювання природ-
них монополій і завдань щодо її вдосконалення, 
ґрунтовно описані найбільш розповсюджені у 
світовій практиці методи заохочувального (сти-
мулюючого) тарифоутворення.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зазначена вище праця не міс-
тить детального аналізу вітчизняних заохочу-
вальних методик тарифоутворення на послуги 
водопостачання. Крім того, зважаючи, що піс-
ля стабілізації політичного становища в Укра-
їні формами ДПП, які доцільно буде якомога 
швидше імплементовувати в підгалузь КВ з ме-
тою її інвестиційного наповнення і, відповідно, 
подальшого розвитку, є концесія та довгостро-
кова оренда з інвестиційними зобов’язаннями 
приватного партнера (ДОІЗПП), у цій та інших 
працях не виявлено рекомендованих для зазна-
чених форм методик стимулюючого тарифоут-
ворення.

Постановка завдання. Виконати аналіз ме-
тодик заохочувального (стимулюючого) тарифо-
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утворення у водопостачанні, які використову-
ються на міжнародному та вітчизняному рівні. 
Сформулювати висновки щодо ефективності та 
доцільності їх застосування у вітчизняному КВ 
за умови запровадження в ньому концесійних 
відносин і для випадку ДОІЗПП.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вода є одним із основних продуктів харчуван-
ня людини. Доступність і якість питної води 
визначають здоров’я нації. Від рівня забез-
печення населення чистою питною водою без-
посередньо залежить зменшення смертності 
(особливо дитячої) та тривалість життя насе-
лення. Адже давно доведено, що невідповід-
ність питної води санітарно-бактеріологічним 
показникам є однією із причин виникнення 
та поширення гепатиту, інфекційних кишко-
вих захворювань, хвороб шлунково-кишково-
го тракту, посилення негативного впливу на 
організм людини канцерогенних і мутагенних 
факторів, а також призводить до паталогічних 
процесів. Значна нестача фтору у питній воді 
обумовлює широко розповсюджене в Украї-
ні захворювання карієсом. В історії розвитку 
людства відомі випадки, коли відсутність до-
ступу до чистої води і систем каналізації при-
зводили до масових захворювань населення та 
поширення епідемій.

В Україні продовжує залишатись досить ви-
соким рівень хімічного та біологічного забруд-
нення поверхневих і підземних вод, їх якість 
не відповідає вимогам санітарного законодав-
ства. Наявні очисні споруди, технології очист-
ки та знезараження питної води не спроможні 
очистити її до рівня показників безпеки. Не-
стандартні проби питної води з комунальних 
водопроводів протягом останніх років наглядно 
демонструють її невідповідність встановленим 
нормативам [2, с. 55-56]:

- за санітарно-хімічними показниками: у 
2011 р. – 16%, у 2012 р. – 16,3%, у 2013 р. – 
14,9%;

- за санітарно-бактеріологічними показника-
ми: у 2011 р. – 14,0%, у 2012 р. – 11,9%, у 
2013 р. – 13,8%.

До основних причин невідповідності ко-
мунальних водопроводів санітарним нормам 
належать відсутність зон санітарної охоро-
ни, необхідного комплексу очисних споруд та 
знезаражуючих установок. Питома вага кому-
нальних водопроводів, яка не відповідала сані-
тарним нормам протягом 2011–2013 рр. через 
зазначені причини, становила:

- через відсутність зон санітарної охорони: 
у 2011 р. – 46,3% [3, с. 62]; у 2012 р. – 44,9% 
[4, с. 55], у 2013 р. – 40,7% [2, с. 58];

- через відсутність необхідного комплексу 
очисних споруд: у 2011 р. – 35,6% [3, с. 62]; 
у 2012 р. – 38,1% [4, с. 55], у 2013 р. – 51,1% 
[2, с. 58];

- через відсутність знезаражуючих устано-
вок: у 2011 р. – 36,2% [3, с. 62]; у 2012 р. – 
29,9% [4, с. 55], у 2013 р. – 34,1% [2, с. 58].

Безумовно, до стану глибокого занепаду 
підгалузь КВ призвела, насамперед, нестача  
фінансування. Адже значна частина витрат КВП 
пов’язана з необхідністю придбання окремих 
видів обладнання та реагентів (флокулянтів, 
коагулянтів, біоцидів, сорбентів, іонообмінних 
смол, окислювачів, антикипінів, стабілізаторів, 
синтетичних фільтруючих завантажень тощо) 
за кордоном. Тому ефективне реформування 
КВ можливе лише шляхом імплементації но-
вих економічних та організаційних механізмів, 
зокрема і в рамках ДПП. Завдяки останньому 
можливе залучення у підгалузь довготерміно-
вих приватних інвестицій, насамперед, – за ра-
хунок інтенсивного налагодження концесійних 
та орендних відносин. При цьому оренда по-
винна бути довгостроковою, з інвестиційними 
зобов’язаннями приватного партнера.

В Україні орендні відносини у сфері КВ пе-
ребувають на стадії становлення, тоді як на сві-
товому рівні оренда (зокрема ДОІЗПП) є однією 
з форм ДПП, які широко практикуються у сфе-
рі водогосподарської діяльності. Наприклад, у 
Франції – лідерові з застосування ДПП у сфері 
водопостачання та водовідведення, контракти 
оренди складають 85 % від загальної кількос-
ті укладених угод [5], при цьому укладаються 
вони на термін від 5 до 12 років. У польському 
місті Гданськ інфраструктуру водопостачання 
успішно орендує спільне підприємство «Saur 
Neptun Gdansk» (муніципалітет і французька 
компанія Saur), результатами чого стали, на-
самперед, істотне зростання показників вироб-
ничої діяльності КВП та якості отримуваних 
споживачами ПВ [6, с. 60-61].

Серед країн пострадянського простору без-
сумнівним лідером щодо кількості укладених 
орендних угод в області ЦВ була та залиша-
ється Російська Федерація. Наприклад, ВАТ 
«Российские коммунальные системы» лише 
протягом 2003–2006 рр. були укладені орендні 
угоди в містах Благовєщенськ (оператор – ВАТ 
«Амурские коммунальные системы»), Кіров 
(оператор – ВАТ «Кировские коммунальные 
системы»), Пермь, Березники, Краснокамськ 
(у всіх трьох випадках оператор – ТОВ  
«Новогор-Прикамье»), Петрозаводськ (опера-
тор – ВАТ «Петрозаводские коммунальные 
системы»), Тамбов (оператор – ВАТ «Тамбов-
ские коммунальные системы»). ТОВ «Росводо-
канал» протягом 2003-2007 рр. укладено уго-
ди оренди в містах Барнаул (оператор – ТОВ 
«Барнаульский водоканал»), Краснодар (опе-
ратор – ТОВ «Краснодар Водоканал»), Омськ 
(оператор – ВАТ «Омскводоканал»), Оренбург 
(оператор – ТОВ «Оренбургводоканал»), Тверь 
(оператор – ТОВ «Тверьводоканал»), Тюмень 
(оператор – ТОВ «Тюменьводоканал») та Ка-
лузькій області (оператор – ТОВ «Калужский 
областной водоканал»). ВАТ «Евразийский» 
у 2006 р. укладено договори оренди у Ростов-
ській області (оператор – ВАТ ВО «Водоканал 
г. Ростова-на-Дону») та Краснодарському краї 
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(оператор – ТОВ «Югводоканал») [7, с. 71-72, 
124-125]).

Навіть незначна кількість наведених при-
кладів свідчить про доцільність укладання угод 
ДОІЗПП та концесійних договорів у підгалузь 
КВ нашої країни. Однак для цього приватні 
оператори повинні мати чіткі гарантії повернен-
ня інвестицій. У значній мірі запорукою цьо-
му може служити довготермінове інвестиційне 
планування та тарифне регулювання. Тобто в 
істотних умовах угод про співпрацю повинні 
бути відображені, перш за все, довготермінові 
параметри регулювання діяльності концесіоне-
ра/орендатора, його витрати на створення або 
реконструкцію об’єктів КВ, показники надій-
ності та якості ПВ, енергоефективності вироб-
ничих процесів тощо і (що особливо важливо 
для приватного партнера) порядок відшкоду-
вання витрат інвестора. Крім того, муніципа-
літет повинен бути зацікавленим, щоб договір 
містив вимогу щодо залежності величини та-
рифу на водопостачання від досягнення ком-
панією-оператором показників якості послуг, 
обумовлених інвестиційними та виробничими 
програмами КВП.

Діюча на сьогоднішній день у КВ система 
тарифоутворення, заснована на використанні 
методу «витрати плюс» (суть якого полягає у 
покриванні тарифом усіх витрат, понесених 
КВП), давно потребує реформування. Її недо-
сконалість обумовлена, насамперед, тим, що 
споживач оплачує всі неефективні витрати во-
допостачальних підприємств (ВП). Крім того, 
окремі структури зацікавлені у збереженні сис-
теми, яка забезпечує вирішення їх соціальних 
запитів – відпочинку, охорони здоров’я, задо-
волення культурних потреб тощо. Важливими 
є також короткострокові фіскальні інтереси, за 
якими завищені тарифи на ПВ забезпечують 
збільшення податкових надходжень у казну.

Безумовно, приватного інвестора в рамках 
концесійної або орендної діяльності в області 
КВ набагато більше влаштує модель заохочу-
вального (стимулюючого) регулювання ціноут-
ворення на ПВ. У міжнародній теорії та практи-
ці такі моделі/системи з’явилися у 60-х роках 
минулого століття. Їх характерною рисою є 
орієнтування на певні показники, врахування 
яких в процесі ціноутворення забезпечить сти-
мулювання до зростання ефективності виробни-
чої діяльності. Найчастіше застосовуються такі 
заохочувальні методи тарифного регулювання, 
як метод встановлення граничного рівня ціни, 
метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни 
(модифікація попереднього методу), метод вста-
новлення граничного рівня прибутку, метод 
вимірювання конкуренцією, метод плаваючої 
шкали, метод часткового коригування витрат, 
метод регулювання через визначення низки за-
охочувальних заходів, закріплених у договорі, 
метод цільового заохочення, а також комбі-
новані схеми. Серед зазначених методів най-
більшого поширення в області водопостачання 

набув перший – у Великобританії, Аргентині, 
Малайзії, Новій Зеландії, Перу тощо [1, с. 18].

Основне завдання методу встановлення гра-
ничного рівня ціни – послабити залежність тари-
фу від величини витрат на надання ПВ. За ним 
орган, який здійснює регулювання тарифів, вста-
новлює на кожен період їх дії (3-5 років) верх-
ню межу тарифу. Протягом зазначеного терміну 
регулюючий орган не вимагає від ВП перера-
хунку тарифу відповідно до динаміки величини 
витрат на забезпечення ПВ. Але при цьому та-
риф підлягає щорічному коригуванню на індекс 
цін і показник ефективності галузі. Для першо-
го року тариф на водопостачання розраховується 
за традиційним методом «витрати плюс», а для 
кожного наступного – на підставі коригування 
тарифу попереднього року з урахуванням індек-
су інфляції, показників ефективності та факто-
ру, який враховує вплив непередбачуваних об-
ставин або подій, які не залежать від діяльності 
ВП. Характерно, що величини таких складників 
тарифів, як витрати діяльності та прибуток, пе-
реглядаються лише після закінчення зазначено-
го вище терміну. Головна перевага цього методу 
полягає в отриманні підприємством стимулів до 
скорочення витрат протягом терміну дії затвер-
дженого тарифу [1, с. 18-20].

Дещо рідше у водопостачанні зарубіжних 
країн використовується метод встановлення ко-
ефіцієнтів зміни ціни. Його використання до-
зволяє не лише досягнути виконання завдання 
попереднього методу, але й на тривалий період 
знизити реальні витрати споживачів за надані 
ПВ. Суть методу полягає у створенні формули 
щорічного розрахунку тарифу на водопостачан-
ня для певного терміну (найчастіше – 3-5 років), 
враховуючої дефлятор RPI («індекс споживчих 
цін») і фактор підвищення продуктивності. За 
аналогією з попереднім методом, тариф для 
першого року розраховується за схемою «ви-
трати плюс», а для кожного наступного – за 
згаданою вище формулою. Використання цього 
методу забезпечує обмеження темпів зростання 
тарифів у рамках темпу інфляції. Крім того, 
для нього властивий надзвичайно важливий со-
ціальний аспект, а саме заспокійливий вплив 
на споживачів послуг щодо майбутнього підви-
щення тарифів на водопостачання [1, с. 21].

Метод встановлення коефіцієнтів зміни ціни 
спонукає ВП до чіткого контролю за власними 
витратами, стимулюючи їх зменшення, адже 
зростання продуктивності понад заплановані 
показники забезпечить збільшення прибутку. 
Теоретично припустимо, що планова величи-
на економії на витратах (фактор ефективнос-
ті) може перевищити темпи інфляції, а це за-
безпечить зниження ціни у реальному вимірі. 
У випадку отримання прибутку меншого за 
нормативне значення (13%) він залишається 
у розпорядженні водопостачальної компанії. 
Якщо ж прибуток перевищує норматив, то з 
його надлишкової частини компанія отримує 
лише певну долю (найчастіше 50%) [1, с. 21].
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До визнаних, підтверджених практичним за-
рубіжним досвідом переваг даного методу на-
лежать: можливість реального стимулювання 
продуктивності; отримання значного соціально-
го ефекту у вигляді стримування зростання цін 
на ПВ; неможливість перехресного субсидуван-
ня; самоокупність ВП завдяки гарантуванню 
збереження вигод від підвищення ефективнос-
ті протягом періоду між переглядами фактора 
ефективності (планової величини економії на 
витратах); обмеження можливостей втручання 
регуляторного органу; прозорість процедури ре-
гулювання [1, с. 21-22].

Практичні підходи до використання методів 
стимулюючого регулювання в різних країнах 
різні. Порівняльний аналіз різноманітних ме-
тодів стимулюючого тарифоутворення свідчить, 
що найбільшою мірою інтересам споживачів 
ПВ відповідає розрахунок тарифів від індек-
су споживчих цін. Однак, наприклад, у США, 
прийнявши за основу метод встановлення ко-
ефіцієнтів зміни ціни, за коригувальний по-
казник комунальних тарифів обрано дефлятор 
ВНП. Використання такого методу регулюван-
ня в значній мірі дозволяє запобігти неефектив-
ним витратам та уникнути зростання капітало-
ємності. Дефлятор ВНП та індекс виробників, 
порівняно з іншими коригувальними показни-
ками, значно більше відповідають інтересам во-
допостачальних компаній. Адже у виробників 
послуг залишаються всі вигоди, отримані за ра-
хунок зростання ефективності в період між пе-
реглядами тарифів, що, безумовно, слугує ваго-
мим стимулюючим фактором для їх виробничої 
діяльності. За цим методом при правильному 
виборі вихідних регулюючих параметрів пев-
на частка зростаючої ефективності передавати-
меться споживачам послуг у вигляді зниження 
цін і тарифів [1, с. 22; 8, с. 363].

Розуміючи складність ситуації в ЖКГ, уря-
дом України також було розпочато роботи зі 
створення механізмів стимулюючого регулю-
вання тарифів. Досить згадати Наказ Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ від 14.12.2012 № 630 «Про затверджен-
ня порядків розроблення, погодження та за-
твердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та водовідве-
дення», Закон України від 21.06.2012 № 4998-
VI «Про внесення змін до Закону України «Про 
природні монополії», Постанову Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг (далі – Комісія), від 
02.11.2012 № 356 «Про затвердження Методи-
ки формування тарифів на централізоване во-
допостачання та водовідведення на принципах 
стимулюючого регулювання» [9] (далі – Мето-
дика), Постанову Кабінету Міністрів України 
від 01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконан-
ня інвестиційних програм у сферах теплопос-
тачання, централізованого водопостачання та 
водовідведення» тощо.

Безумовно, надзвичайно важливою для роз-
витку підгалузі у цьому напрямку є Постанова 
Комісії від 02.11.2012 № 356 [9] про затвер-
дження згаданої вище Методики. Ця Методи-
ка встановлює механізм формування тарифів 
на ЦВ для суб’єктів природних монополій, які 
здійснюють або мають намір здійснювати гос-
подарську діяльність із водопостачання на під-
ставі відповідних ліцензій, виданих Комісією, 
та прийняли рішення про застосування стиму-
люючого регулювання за погодженням із нею.

За Методикою, до початку регуляторного пе-
ріоду (проміжку часу між двома послідовними 
переглядами необхідного доходу та параметрів 
регулювання, що мають довгостроковий термін 
дії, тривалістю 5 років, за винятком першого 
регуляторного (перехідного) періоду, тривалість 
якого становить 3 роки) Комісія встановлює па-
раметри, що мають довгостроковий термін дії та 
є незмінними протягом регуляторного періоду, 
а саме: показник ефективності для контрольо-
ваних операційних витрат (починаючи з друго-
го регуляторного періоду); цільовий показник 
якості послуг (починаючи з другого регулятор-
ного періоду); регуляторну норму доходу (окре-
мо для регуляторної бази активів, введених до 
переходу до стимулюючого регулювання, та 
окремо для регуляторної бази активів, введених 
після переходу до стимулюючого регулювання); 
цільовий коефіцієнт технологічних втрат та не 
облікованих витрат води в мережах; цільовий 
показник питомих витрат електроенергії на 
технологічні потреби; коефіцієнт згладжування 
необхідного доходу.

До початку регуляторного періоду прогноз-
ні значення параметрів розрахунку необхідного 
доходу за Методикою мають визначатися у від-
повідності із Прогнозом економічного і соціаль-
ного розвитку України та основних макропо-
казників економічного і соціального розвитку 
України, до яких віднесені: індекс споживчих 
цін; індекс цін виробників промислової продук-
ції; індекс зростання середньомісячної заробіт-
ної плати; а також на підставі поданих до Комі-
сії в установленому порядку даних ліцензіатів 
щодо планових річних обсягів централізованого 
водопостачання (ЦВ) та схваленої в установ-
леному законодавством порядку інвестиційної 
програми.

На основі параметрів регулювання, що ма-
ють довгостроковий термін дії, та прогнозних 
значень параметрів розрахунку необхідного до-
ходу, визначених на весь регуляторний період, 
розраховується прогнозний необхідний дохід 
ліцензіата на кожен рік регуляторного періоду, 
до якого з метою обмеження коливань тарифів 
Комісія застосовує механізм згладжування.

Протягом регуляторного періоду щорічно 
проводиться коригування згладженого необ-
хідного доходу, що встановлюється на наступ-
ний рік регуляторного періоду, з урахуванням 
відхилень фактичних значень параметрів роз-
рахунку необхідного доходу від прогнозних 
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значень параметрів розрахунку необхідного до-
ходу. При коригуванні необхідного доходу та-
кож враховується відповідність цільовому по-
казнику якості послуг, технологічних втрат та 
необлікованих витрат води.

Згідно із Методикою, тариф на водопоста-
чання для всіх споживачів ліцензіата з ЦВ (не-
залежно від категорії) має бути єдиним. При 
цьому для його визначення ліцензіат за вста-
новленою формою подає до Комісії (у друкова-
ному й електронному вигляді) обґрунтовані на-
лежним чином розрахунки тарифів на певний 
регуляторний період. У першому році першого 
регуляторного періоду цільовий коефіцієнт тех-
нологічних втрат та необлікованих витрат води 
в мережах водопостачання встановлюється Ко-
місією на підставі фактичних даних ліцензіа-
та в базовому році. Річні плани обсягів подачі 
води в мережу, обсяги ЦВ мають визначатися 
на підставі фактичного (за останні п’ять років) 
та прогнозованого обсягів ЦВ з урахуванням 
укладених договорів зі споживачами та інших 
техніко-економічних факторів. Щоб запобігти 
різким коливанням тарифів на водопостачання, 
Комісія має застосовувати механізм згладжу-
вання необхідного доходу шляхом його перероз-
поділу між роками в межах одного регулятор-
ного періоду.

Безумовно, Методика має стимулюючий ха-
рактер, значно якісніша та досконаліша за ме-
тод «витрати плюс» і може задовольнити вимоги 
до тарифоутворення концесіонерів та орендарів 
(у випадку ДОІЗПП). Вона забезпечить можли-
вість отримання компаніями-операторами дохо-
ду на інвестований капітал (у вигляді прямих 
інвестицій чи позикових коштів), залишати 
його в своєму розпорядженні та вкладати в роз-
виток підприємства.

Досить важливі уточнення в сферу інвес-
тиційної діяльності підприємств КВ внесені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконання 
інвестиційних програм у сферах теплопостачан-
ня, централізованого водопостачання та водо-
відведення» [10], якою затверджено Порядок 
здійснення контролю за виконанням інвести-
ційних програм у перерахованих у назві По-
станови сферах. У ній, зокрема, зазначається, 
що граничним рівнем вартості інвестицій, які 
можуть залучатися суб’єктами господарювання 
за інвестиційними програмами у сфері водопос-
тачання й які включаються до економічно об-
ґрунтованих витрат на надання ПВ, є фактична 
ефективна відсоткова ставка, за якою суб’єкт 
господарювання залучає інвестиції та яка не 
може перевищувати розміру облікової ставки 
Національного банку України плюс 3 відсотки. 
Крім того зазначається, що суб’єкти господарю-
вання можуть залучати інвестиції лише в обся-
гах, які спроможні повернути протягом строку 
виконання інвестиційних програм без виник-
нення ризику втрати ними фінансової неза-
лежності, а граничний термін дії інвестиційних 

програм не може бути меншим строку повного 
погашення зобов’язань за ними.

У цілому відстежується чітке розуміння 
владними структурами (незалежно від їх по-
літичного окрасу), що прийшов час не лише 
декларувати, але й якомога ширше впроваджу-
вати у підгалузь КВ найрізноманітніші форми 
інвестиційних залучень, інтенсифікувати для 
цього співпрацю з приватним сектором, вико-
ристовуючи при цьому всьому стимулююче та-
рифоутворення. Однак із стабілізацією політич-
ної ситуації та налагодженням у підгалузі КВ 
концесійних та орендних відносин приватний 
інвестор може не погодитись використовувати 
єдину, затверджену Комісією та описану вище 
Методику формування тарифів на водопоста-
чання.

Тому, на наш погляд, прагнучи залучити у 
підгалузь КВ капітали приватного бізнесу, ні в 
якому разі не можна догматично обмежувати 
його не завжди досконалими, не підкріпленими 
практичним досвідом, лише вітчизняними на-
працюваннями в області стимулюючого тариф-
ного регулювання, навіть якщо вони базуються 
на певних зарубіжних прототипах. Особливо це 
стосується випадків залучення на ринок водо-
постачання міжнародних спеціалізованих орга-
нізацій і фірм, в арсеналі яких – великі набуті 
навики роботи в різних регіонах світу з їх осо-
бливостями. Державна політика в області інвес-
тиційного розвитку підгалузі КВ повинна бути 
гнучкою та прозорою, дозволяти інвесторам  
(а такими, у випадку стабілізації політичної 
ситуації та наведення порядку в законодавчій 
базі, насамперед, будуть концесіонери та орен-
датори – у випадку ДОІЗПП), безумовно, за 
наявності його чіткого економічного обґрунту-
вання, застосовувати інші, використовувані у 
світовому водогосподарському секторі (описані 
вище в статті) заохочувальні методики тариф-
ного регулювання на ПВ. Адже одне з основних 
завдань підгалузі – не упустити інвестиції, за 
їх рахунок відновити інфраструктуру КВ, під-
вищити рівень ПВ, а особливо – якість питної 
води, запоруку здоров’я та подовження трива-
лості життя кожного з нас.

Висновки. Не лише розвиток, але навіть 
можливість подальшого функціонування під-
галузі КВ неможливі без надходження інвести-
цій в рамках співпраці з приватним сектором, 
насамперед за рахунок реалізації концесійних 
проектів та укладання угод ДОІЗПП. Одним із 
основних чинників, який заохотить приватний 
сектор до такої співпраці, є використання зао-
хочувального (стимулюючого) тарифоутворення 
на ПВ. Безумовно, запропонована Комісією Ме-
тодика формування тарифів на ЦВ на принци-
пах стимулюючого регулювання є вагомим вне-
ском в імплементацію концесійних та орендних 
відносин у сферу КВ. Однак майбутнє – лише 
за можливістю вільного, але якісно обґрунто-
ваного вибору прогресивної, перевіреної між-
народним досвідом методики в рамках кожного 
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проекту концесії чи ДОІЗПП у сфері КВ, що 
у свою чергу потребує від органів центральної 
виконавчої та місцевої влади, а також органів 
місцевого самоврядування проведення гнучкої 
та прозорої політики.
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