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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
У процесі соціально�економічних перетворень в Україні

постає питання про необхідність наукового вирішення про�
блем, пов'язаних із функціонуванням житлово�комунально�
го господарства — галузі, яка забезпечує населення,
підприємства та організації необхідними житлово�комуналь�
ними послугами. Критична маса невирішених проблем у цій
галузі та їх висока соціальна значущість зумовлюють не�
обхідність проведення глибинних перетворень, які немож�
ливі без формування та розвитку конкурентного середови�
ща на ринках житлово�комунальних послуг (ЖКП). Тому
надзвичайно важливим й актуальним є наукове досліджен�
ня формування та нарощення конкурентних переваг на цих
ринках послуг в умовах трансформаційної економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблем конкуренції та

конкурентного середовища внесли такі відомі вчені, як В.
Базилевич, В. Геєць, А. Маршалл, М. Портер, О.Царенко,
А. Чухно, Й. Шумпетер та інші. Питання розвитку житлово�
комунального господарства розглядали у своїх працях О.
Завада, В. Кокорєв, Г. Крамаренко, А. Праневич, Т. Стро�
кань та інші. Однак більшість досліджень лише частково
торкаються аспектів аналізу формування та розвитку кон�
курентного середовища на ринках житлово�комунальних
послуг. Вивченню національних особливостей формування
конкурентних переваг та розвитку економічної конкуренції
на зазначених ринках у процесі соціально�економічних пе�
ретворень приділяється ще недостатньо уваги.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування теоретико�методологіч�

них підходів формування конкурентних переваг через про�
ведення трансформації вітчизняних житлово�комунальних
підприємств країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними напрями розвитку конкурентного середови�

ща на ринках житлово�комунальних послуг України є транс�
формація підприємств житлово�комунального господар�
ства; впровадження стимулюючого тарифного регулюван�
ня на монополізованих ринках; мобілізація інвестиційних
ресурсів.

Необхідність проведення трансформації підприємств
житлово�комунального сектора передбачена Загальнодер�
жавною програмою реформування і розвитку ЖКГ до 2011
року [7] та викликана їх збитковою діяльністю протягом
останніх років і неможливістю надавати споживачам послу�
ги належної якості. В той же час проведення трансформації
житлово�комунальних підприємств є передумовою залучен�
ня інвестицій у галузь та одним із шляхів розвитку конку�
рентного середовища на зазначених ринках.

Розгляд цього питання вважаємо за доцільне розпоча�
ти з аналізу зарубіжного досвіду управління підприємства�
ми житлово�комунальної сфери для оцінки можливості його
використання у вітчизняній практиці.

Значних успіхів у реформуванні комунального госпо�
дарства досягли європейські країни. Аналіз державного
регулювання ринків житлово�комунальних послуг в країнах
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Європейського Союзу дозволяє виділити три основні моделі
[4].

1. Німецька модель. Назва цієї моделі походить від дос�
віду реформування житлово�комунального господарства у
Східній Німеччині. Характерною ознакою є акціонування
підприємств ЖКГ із закріпленням контрольного пакета акцій
за місцевими органами влади. За такого підходу за місце�
вою владою залишається значний вплив при прийнятті
рішень. Певним недоліком такої моделі є необхідність бюд�
жетного дотування таких акціонерних компаній.

2. Англійська модель передбачає приватизацію
підприємств житлово�комунального сектора. Як наслідок,
повна відповідальність за якість наданих житлово�комуналь�
них послуг переходить до приватних структур. Запроваджен�
ня такої моделі потребує наявності дієвої нормативно�пра�
вової бази регулювання відносин між учасниками ринків
житлово�комунальних послуг.

3. Французька модель. Характерним для цієї моделі є
збереження комунальної власності на інженерні та інфрас�
труктурні об'єкти. Приватним структурам надається право
управляти цими об'єктами на договірних умовах. Таку мо�
дель обирають більшість країн в період переходу до ринко�
вих відносин. Договірні відносини між місцевими органами
влади та приватними компаніями, як правило, закріплюються
договорами оренди, концесії чи на виконання певного виду
робіт.

У країнах Центральної та Східної Європи, таких як Лат�
вія, Угорщина, Польща, як основний спосіб подолання кри�
зи в житлово�комунальній галузі від самого початку розг�
лядалася приватизація. Такий вибір грунтувався на відсут�
ності в держави фінансових ресурсів, необхідних для віднов�
лення застарілої комунальної інфраструктури. Внаслідок
приходу в галузь міжнародних компаній з досвідом управл�
іння підприємствами інфраструктури у комунальному сек�
торі було запроваджено дієві способи управління і розроб�
лено ринкові методи ціноутворення. Підвищення тарифів
супроводжувалося переходом до надання адресних суб�
сидій та встановленням мінімально�необхідних норм спожи�
вання житлово�комунальних послуг для соціально незахи�
щених верств населення. Одним з основним елементів ре�
форми в названих країнах було створення незалежного ре�
гулюючого органу. Такий крок був зумовлений необхідні�
стю збереження балансу інтересів населення, місцевої вла�
ди і компаній�монополістів.

Питання вибору моделі трансформації підприємств ЖКГ
України потребує розмежування заходів її проведення в за�
лежності від стану ринків, на якому вони функціонують. Зок�
рема, заходи трансформації повинні суттєво різнитися для
підприємств, які діють на монополізованих чи на конкурент�
них ринках. Слід зауважити, що вибір моделі трансформації
повинен грунтуватися на необхідності запровадження конку�
рентного середовища і на монополізованих ринках, в тому
числі на тих, які перебувають у стані природних монополій.

Беручи до уваги досвід зарубіжних країн, на нашу дум�
ку, трансформацію вітчизняних житлово�комунальних
підприємств ефективніше провести в два етапи: 1 етап —
реструктуризація підприємств; 2 етап — приватизація або
передача інфраструктурних підприємств в управління, орен�
ду чи концесію.

Перший етап трансформації потребує здійснення на�
ступних заходів:

1) на монополізованих ринках:
— розукрупнення монополій;
— відокремлення потенційно конкурентних видів діяль�

ності від природно�монопольних;
— корпоратизація новостворених підприємств [9];
— створення Національної комісії регулювання ринків

житлово�комунальних послуг, які перебувають у стані при�
родної монополії;

2) на конкурентних ринках:
— надання житлово�комунальних послуг внятково на

договірних засадах;
— стимулювання створення об'єднань співвласників

багатоквартирних будинків;
— створення сприятливих умов для залучення до об�

слуговування житлового фонду приватних підприємств;
— розвиток регіональних ринків послуг з управління

будинками.
Прикладом розукрупнення монополій, які діють на рин�

ках ЖКП, можна вважати заходи зі структурної демонопо�
лізації комунального теплопостачального підприємства "Ко�
муненергія" м.Рівне. Протягом 2003 року за пропозицією
Рівненського обласного територіального відділення Анти�
монопольного комітету України рішеннями Рівненської об�
ласної ради народних депутатів всі дочірні підприємства КТП
"Комуненергія" було передано у власність територіальних
громад міст та селищ Рівненської області. Як наслідок, нині
на обласному ринку послуг теплопостачання діє 16 само�
стійних суб'єктів господарювання, які є окремими юридич�
ними особами. Такий досвід є гідним для застосування і у
великих містах, які мають районний поділ. Як наслідок,
місцеві органи влади матимуть можливість при затверджені
тарифів порівнювати витрати відокремлених підприємств.

Висока енергоємність теплопостачання (в загальній сумі
витрат вартість палива та електроенергії на одиницю вироб�
леної продукції на підприємствах теплоенергетики сягає
60%) та невідповідність встановленого обладнання фак�
тичній завантаженості (наприклад, за даними Житомирсь�
кого обласного комунального підприємства теплових ме�
реж, середній відсоток завантаження обладнання котлів у
області складає 37,3%), а також потреба в заміні існуючих
теплових мереж (в аварійному стані перебуває майже 14 тис.
км) зумовлюють необхідність децентралізації систем тепло�
постачання. Виділяють три варіанти децентралізації систем
теплопостачання [2]:

1) реконструкція існуючої системи із застосуванням
когенерації;

2) переключення споживачів від потужної котельні на
новозбудовані групові або індивідуальні котельні;

3) влаштування індивідуальних систем теплопостачан�
ня.

Упровадження кожного з означених варіантів сприяти�
ме як скороченню витрат при виробництві теплової енергії,
так і розвитку конкурентного середовища на ринках тепло�
постачання. Зокрема, при комбінованому виробництві теп�
лової та електричної енергії котельні конкуруватимуть між
собою за постачання не лише теплової, а й електричної
енергії кінцевим споживачам. У той же час когенерація доз�
воляє до 20—30% зменшити витрати палива в порівнянні з
роздільним виробництвом теплової та електричної енергії.
Про ефективність когенераційних технологій свідчить і
досвід європейських країн. У 1999 році доля когенерації в
загальному виробництві теплової енергії склала в Данії —
50%, в Нідерландах — 40%, у Фінляндії — 35%. Значна
економія ресурсів досягається і при переході теплопоста�
чальних підприємств на роботу з рідкого палива на природ�
ний газ. За рахунок такого переходу "Кримтеплокомуненер�
го" зекономлено 12 млн грн. при затратах на реконструк�
цію котелень в сумі 3,7 млн грн. [7].

На ринках гарячого водопостачання конкуренцію цент�
ралізованим послугам складають індивідуальні поквартирні
обігрівачі та будинкові котельні.

Поряд з децентралізацією технологічних процесів, по�
требують розукрупнення й самі інфраструктурні підприєм�
ства [8]. Підвищення ефективності роботи житлово�кому�
нальних підприємств, що перебувають в комунальній влас�
ності, має відбутися шляхом перетворення їх на комерційні
компанії в процесі корпоратизації. Корпоратизація перед�
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бачає проведення наступних заходів:
— аудит існуючих комунальних підприємств з проведен�

ням інвентаризації та оцінки активів;
— проведення реорганізації структури підприємств з

відокремленням окремих (допоміжних чи непрофільних)
підрозділів у окремі юридичні особи;

— створення органів управління новоствореною ком�
панією.

Проведення корпоратизації сприятиме також і залучен�
ню інвестицій в житлово�комунальну галузь.

Корпоратизація інфраструктурних підприємств зумов�
лює необхідність створення Національної комісії регулюван�
ня ринків послуг тепло�, водопостачання та водовідведен�
ня. Функції та повноваження національних комісій регулю�
вання природних монополій закріплені в Законі України
"Про природні монополії".

Перехід на договірні стосунки між постачальниками та
споживачами житлово�комунальних послуг передбачений
Програмою реформування і розвитку ЖКГ. На початок 2004
року кількість укладених договорів коливається в межах від
11% по житлово�експлуатаційних підприємствах Черкась�
кої області до 86% — в Дніпропетровській області. На�
слідком такої ситуації є низький рівень претензійно�позов�
ної роботи. Зокрема, протягом 2003 року підприємствами
ЖКГ пред'явлено позовів лише на 15% від загальної суми
боргу, а відшкодовано лише 4% накопичених боргів [5].

Для прискорення укладання договорів, на нашу думку,
слід розробити типові договори надання кожного виду ЖКП
та закріпити на законодавчому рівні кінцеву дату переходу
на надання послуг винятково на договірних засадах, ство�
ривши для цього окремі відділи в структурі комунальних
підприємств.

Прискоренню переходу на договірні умови надання
ЖКП сприятиме і створення об'єднань співвласників бага�
токвартирних будинків (далі — ОСББ). Умови створення та
функціонування ОСББ передбачені Законом України "Про
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" [4].
Однак, як показала практика, не у всіх населених пунктах
місцеві органи сприяють створенню ОСББ. Часто на отри�
мання в державних структурах усіх необхідних для реєст�
рації документів йде близько 10—12 місяців. Окрім цього,
після утворення ОСББ у мешканців нерідко виникають про�
блеми з оформленням субсидій. Невирішеним залишається
питання використання комерційних площ перших поверхів
та підвалів. Наслідком зазначених перепон є низька ак�
тивність населення по створенню ОСББ — станом на 1 жов�
тня 2004 року їх кількість склала 3489 од.

На наш погляд, найбільш дієвим способом стимулюван�
ня створення ОСББ є підхід до вирішення цієї проблеми,
реалізований в Луганську [1]. До штату міського комуналь�
ного підприємства "Луганськжитлофонд", якому делеговані
повноваження з організації належної експлуатації житлово�
го фонду, введені посади управляючих будинками, які є про�
тотипами майбутніх управляючих ОСББ. На кожного з них
покладено функції, які згідно з чинним законодавством. При
цьому на кожен багатоквартирний будинок відкрито окре�
мий розрахунковий рахунок, що дозволяє управляючому
контролювати надходження квартплати чи плати за утриман�
ня будинку та прибудинкової території від кожної кварти�
ри.

Суттєвою перешкодою розвитку конкуренції на ринках
послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та
послуг з капітального ремонту є відсутність системного
підходу місцевих органів влади до залучення приватних
підприємств до обслуговування житлового фонду. Станом
на 01.10.2004 року всього по Україні залучено лише 386
недержавних підприємств [2]. Причому в 16 регіонах цей
показник не перевищує 10.

Повністю несформованими є регіональні ринки послуг

з управління будинками. Станом на 2004 рік в Україні було
зареєстровано лише близько 120 підприємств, які уклали
договори на обслуговування близько 300 тисяч квартир в
50 містах нашої держави. Державна підтримка розвитку
ринків зазначених ЖКП сприяла б прискоренню процесів
утворення ОСББ та переходу на договірні стосунки між по�
стачальникам та споживачами ЖКП. Така підтримка може
виявлятися в державному замовленні на підготовку та пе�
репідготовку фахівців у сфері управління будинками, в на�
данні пільг по сплаті місцевих податків та зборів протягом
перших двох років роботи таких вузькоспеціалізованих
підприємств та ін.

Другий етап трансформації підприємств ЖКГ України
потребує здійснення наступних заходів:

1) на монополізованих ринках:
— запровадження ліцензування діяльності підприємств,

які функціонують на ринках природних монополій чи сумі�
жних ринках;

— розвиток виробництва товарів та послуг�субститутів;
— запровадження системи конкурсів при укладанні

договорів на управління, оренду чи концесію підприємства�
монополіста;

— часткова приватизація підприємств�монополістів із
закріпленням блокуючого пакета акцій за місцевими орга�
нами влади;

2) на конкурентних ринках:
— приватизація підприємств, які обслуговують житло�

вий фонд;
— створення сприятливих умов для входу на ринок но�

вих підприємств;
— запровадження конкурсних процедур при виборі

підприємств з обслуговування житлового фонду.
Питання ліцензування діяльності підприємств тепло�, во�

допостачання та водовідведення перегукується з питанням
створення Національної комісії регулювання зазначених
ринків. Адже згідно ст. 13 Закону України "Про природні
монополії" видача ліцензій суб'єктам природних монополій
та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках, є однією з функцій національних комісій
регулювання природних монополій. У цьому контексті не�
обхідно внести до переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню (ст.9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" [6]),
послуги централізованого теплопостачання.

Передумовою появи конкуренції на ринках житлово�
комунальних послуг слугує розвиток виробництва товарів
та послуг�субститутів. Зокрема, на ринку послуг централі�
зованого опалення існує ймовірність альтернативної заміни
такого автономним опаленням, в тому числі з використан�
ням електроенергії чи інших альтернативних джерел опа�
лення, зокрема — газу. Інший приклад: потенційними кон�
курентами на ринку водопостачання можна вважати фірми,
які займаються доставкою очищеної чи джерельної води.

Так, обсяг продажу очищеної чи джерельної води в Ук�
раїні в 2002 році, за оцінками експертів, склав близько 50
млн л, або в грошовому виразі — 50—65 млн грн. При цьо�
му найбільш динамічно розвивається сегмент доставки води
в будинки та офіси в бутлях місткістю 18,9 л. Сьогодні він
забезпечує 60—70% загального обсягу продажу негазова�
ної питної води.

Однак, слід враховувати, що підприємства, які займа�
ються доставкою очищеної чи джерельної води, сьогодні
сконцентровані навколо великих міст. Хоча експерти вва�
жають, що навіть у Києві цей сегмент ринку освоєний не
більш як на 10% свого потенційного обсягу. В Італії, наприк�
лад, в рік на душу населення споживається близько 150 л
фасованої води, в нас цей показник в межах 10—15 л.

Чи не найголовнішим аргументом на користь розвитку
ринків товарів та послуг — замінників житлово�комуналь�
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них послуг — є відсутність перешкод для існування конку�
ренції на цих ринках.

Договір на управління, оренда, концесія чи приватиза�
ція є формами залучення приватного сектора в сферу на�
дання ЖКП. Метою залучення приватних підприємств у ЖКГ
є впровадження технічних та управлінських нововведень,
підвищення операційної ефективності комунальних
підприємств та мобілізації фінансових ресурсів [9].

Як показує світовий досвід, вибір тієї чи іншої форми
зумовлений особливостями розвитку ринків ЖКП в кожній
окремій країні. В більшості випадків найвагомішими аргу�
ментами на користь однієї з форм залучення приватних
підприємств слугують ступінь соціальної значимості окре�
мого виду ЖКП, необхідність проведення радикальної мо�
дернізації, наявність фінансових ресурсів у місцевих органів
влади. Зокрема, підприємства водопостачання та водовідве�
дення в більшості країн передаються приватним фірмам на
умовах оренди, концесії чи управління. Це зумовлено, перш
за все, тим, що вода розглядається не лише як товар, а як
суспільне благо, право людини.

Чи не єдиним винятком стосовно такого державного
підходу до регулювання ринків зазначених послуг є Вели�
кобританія, в якій ще в 1989 році всі підприємства водопо�
стачання та водовідведення були приватизовані. Такий
крок британської влади був зумовлений потребою інвес�
тувати в інфраструктуру водного господарства близько 24
млрд фунтів стерлінгів в умовах недостатніх надходжень
до державного бюджету [5]. У той же час разом з привати�
зацією водопостачальних підприємств було запровадже�
но жорстку систему контролю за тарифоутворенням та
якістю води.

Вітчизняний досвід залучення приватного сектора у вод�
не господарство важко назвати позитивним. Показовою є
спроба передачі міською владою Одеси в оренду на 49 років
КП "Одесводоканал" приватній компанії ТОВ "Інфокс" без
проведення конкурсу серед потенційних інвесторів. Приват�
на структура взяла на себе зобов'язання інвестувати в мо�
дернізацію основних фондів підприємства 500 млн грн. про�
тягом семи років при нульовій орендній ставці зі збережен�
ням права власності на новопридбані основні фонди. Внас�
лідок таких умов, по закінченню семирічного періоду 95%
основних фондів, які є власністю міста, буде повністю за�
мортизовано, а фактичним власником підприємства стане
орендар. Схожу схему спробували реалізувати і в Миколаєві
[4].

Часто органи місцевого самоврядування в окремих ре�
гіонах нашої держави створюють нові підприємства з функ�
ціями і завданнями, аналогічними діючим, передаючи з ба�
лансу попередників основні засоби і оборотні активи. При
цьому кредиторська і дебіторська заборгованості залиша�
ються в розпорядженні старого підприємства, яке через
певний період часу оголошується банкрутом. Лише в АР
Крим стала нереальною до відшкодування заборгованість
за надані послуги з тепло�, водопостачання та водовідведен�
ня на загальну суму 10,8 млн грн.

Враховуючи досвід постсоціалістичних країн, на нашу
думку, за умов збитковості підприємств ЖКГ та гострої не�
обхідності в реконструкції існуючих основних фондів,
найбільш прийнятними формами залучення приватного сек�
тора на монополізовані ринки ЖКП виступають договір кон�
цесії або часткова приватизація підприємств�монополістів
із закріпленням блокуючого пакета акцій за місцевими орга�
нами влади (за потреби у формі спільного підприємства).
Дана гіпотеза базується на позитивному досвіді трансфор�
мації підприємств ЖКГ Болгарії та Естонії (укладені дого�
вори концесії зі створенням спеціалізованої корпорації, в
якій більшість акцій передавалися приватному акціонеру, а
решта закріплювалася за міською владою), а також Словач�
чини (створення спільних підприємств міською владою та

іноземним інвестором з досвідом управління житлово�ко�
мунальними підприємствами). Необхідною умовою
здійснення зазначених перетворень є проведення аудиту
діяльності підприємств регіональними управліннями Дер�
жавної контрольно�ревізійної служби України та складан�
ня бізнес�планів їх розвитку управліннями житлово�кому�
нального господарства на місцях із затвердженням цент�
ральним органом влади у сфері житлово�комунального гос�
подарства.

Таким чином, заходи другого етапу трансформації
підприємств ЖКГ України, які діють на конкурентних рин�
ках, спрямовані на розвиток конкуренції шляхом усунення
бар'єрів для входу на ринки житлово�комунальних послуг
нових підприємств.

ВИСНОВКИ
Вищевикладене дозволяє автору зробити такий висно�

вок, що трансформацію вітчизняних житлово�комунальних
підприємств слід проводити в два етапи. На першому етапі
підприємства повинні пройти реструктуризацію з подальшою
приватизацією або передачею в управління, оренду чи кон�
цесію на другому етапі. Крім цього, добір заходів трансфор�
мації повинен здійснюватися в залежності від стану ринків,
на яких діють житлово�комунальні підприємства. Зокрема,
на монополізованих ринках, перший етап повинен передба�
чати розукрупнення монополій, створення Національної
комісії регулювання ринків житлово�комунальних послуг, які
перебувають у стані природної монополії. На конкурентних
ринках, заходами мають стати перехід на надання житло�
во�комунальних послуг виключно на договірних засадах,
стимулювання створення об'єднань співвласників багаток�
вартирних будинків, створення сприятливих умов для залу�
чення до обслуговування житлового фонду приватних
підприємств, розвиток регіональних ринків послуг з управ�
ління будинками.
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