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КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ
ВОДОКОРИСТУВАННЯ
У статті розглянуто економічну суть концесії як форми інвестиційного забезпечення госпо
дарської діяльності. Розкрито зміст переваг та недоліків концесійних відносин. Виявлено спе
цифіку концесійних схем у сфері водокористування. Проаналізовано можливість застосування
концесійних угод в окремих сегментах водного господарства України.
The article discussed the essence of economic concessions as a form of investment to ensure
economic activity. Discloses the content of the advantages and disadvantages of concession
relations. A specific concession schemes for use of water resources. Analyzed the possibility of the
use of concession agreements in certain segments of water resources of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сфера водокористування в системі суспільного
відтворення відіграє важливу роль як щодо забезпечен,
ня потреб галузей господарського комплексу необхід,
ною сировиною, щодо створення умов для безперебій,
ності технологічного процесу, який потребує викорис,
тання свіжої води, так і щодо задоволення потреб на,
селення в екологічно безпечній питній воді. З огляду на
це вона має залишатися в площині державного відання
з використанням різноманітних форм інноваційно,інве,
стиційного забезпечення реалізації водогосподарських
проектів. Однією з перспективних таких форм є конце,
сія — система відносин, що пов'язана з використанням
державного та комунального майна на умовах терміно,
вості, конкурсності та платності при збереженні права
власності на цей об'єкт держави або територіальних
громад. Ця форма державно,приватного партнерства
ефективна також з огляду на необхідність отримання
передового зарубіжного досвіду щодо реалізації перс,
пективних капіталомістких водогосподарських проектів,
які дадуть можливість значно покращити надання вод,
них послуг населенню за доступними для них цінами та
необхідного рівня якості, адже держава та місцеве са,
моврядування володіють широким спектром важелів
впливу на тарифну політику концесіонера.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній науковій літературі концесійні відно,
сини вивчені недостатньо через правовий вакуум інсти,
туціоналізації окремих форм в різноманітних сферах
діяльності. Значно більший науковий доробок в цьому
напрямі має місце в працях вчених Російської Федерації.

2

Зокрема, цій проблематиці присвячені дисертаційні до,
слідження Р. Арзуманової, А. Консовського, Д. Іскрен,
ко, А. Давидова, Р. Мартусевича, А. Синякової, А. По,
номарьова, С. Бездогова, А. Караогланова та ін. [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
На думку А. Пономарьова, однією з умов, яка вра,
ховує інтереси як держави, так і приватних компаній, є
концесія. З однієї сторони, концесійна угода дозволяє
вирішити проблему залучення інвестицій, а з іншої —
дає можливість приватним компаніям вкладати кошти в
перспективні проекти [8, с. 67].
А. Караогланов розглядає концесію як одну із форм
партнерських відносин приватного бізнесу та держави.
Концесія стає провідною формою фінансування розвит,
ку і управління державною власністю, що дозволяє при
збереженні особливого права держави на розірвання
концесійної угоди, підтримувати умови для ефективно,
го використання об'єктів, що знаходяться у власності
держави [5, с. 21].
Д. Іскренко вважає, що важливим аргументом ви,
користання концесійних угод є їх альтернативність при,
ватизації, що в умовах пострадянського простору отри,
мує особливу значимість [4, с. 4].
Отже, вчені розглядають концесію як форму, що
згладжує протиріччя між державою та підприємницьки,
ми структурами при реалізації господарських та інфра,
структурних проектів і виступає ефективним засобом
інвестиційного забезпечення. Позитив цієї форми бізне,
су полягає в тому, що вона дозволяє залучати вільні інве,
стиційні ресурси для реалізації пріоритетів соціально,
економічного розвитку і при цьому не віддавати окремі
господарські об'єкти приватним власникам. Більше того,
завдяки концесійним схемам можна уникнути значних
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коливань у структурі перерозподілу власності в регіо,
нальних господарських комплексах в умовах мінливості
зовнішньої кон'юнктури. Цей фактор є дуже важливим
для забезпечення економічної стабілізації.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на те що інституціональні перетворен,
ня в національній економіці тривають майже 20 років,
така важлива форма господарювання як концесія ще не
набула достатнього науково,методичного обгрунтуван,
ня та правового оформлення, щоб безболісно вмонто,
вуватися в систему економічних відносин, нарощувати
інвестиційний потенціал окремих сфер діяльності та
сприяти реалізації приватної ініціативи щодо розбудо,
ви об'єктів, які перебувають у державній та комунальній
власності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Для підтвердження доцільності застосування кон,
цесійних відносин у вітчизняній практиці господарської
діяльності розглянемо економічну суть категорії "кон,
цесія", розкриємо зміст її недоліків та переваг, вияви,
мо специфіку і можливість вико,
ристання концесійних схем в ок,
ремих сегментах водогоспо,
дарського комплексу.

реалізації інтересів їх суб'єктів; концесію як передачу
об'єктів державної власності в приватне володіння і ко,
ристування на принципах платності (концесійні платежі),
терміновості (довгострокові інвестиції), зворотності
об'єкта концесії після закінчення терміну договору,
цільового характеру використання (взаємні зобов'язан,
ня сторін); концесійне підприємство (фірму) як єдину
форму реалізації трансформаційних і трансакційних
відносин концесії; концесійний договір з супутнім ком,
плексом правових норм і актів як форму інституціональ,
ного закріплення економічного змісту концесійних
відносин.
Інституціональне оформлення використання меха,
нізму концесійних відносин в інфраструктурних галузях
економіки надає державі додаткові можливості для
ефективного фінансування та управління об'єктами соці,
ально,економічної інфраструктури, а приватним інвес,
торам — новий механізм реалізації інвестиційних про,
ектів. Внаслідок реалізації інтересів суб'єктів такого
державно,приватного партнерства в інфраструктурі ви,
никає значний економічний та соціальний ефект, які
проявляються у збільшенні обсягів залучених прямих
внутрішніх і зовнішніх інвестицій; прискоренні темпів

ɄɈɇɐȿɋȱȲ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Концесія являє собою досить
складне і багатогранне явище
господарського життя. Система
відносин "держава — концесіо,
нер" формується не тільки в рам,
ках укладеного сторонами дого,
вору, а й численних додатках до
нього, що містять загальні й спе,
цифічні умови діяльності конце,
сіонера, технічні правила, інвес,
тиційні та бізнес,плани, інструкції
і т. д. Важливою компонентою
концесійної системи відносин є
сукупність нормативних актів, які
відносяться до концесійних. У
країнах, в яких є розвинутим кон,
цесійне законодавство, за трива,
лу історію його формування з'я,
вилася і діє велика кількість нор,
мативно,правових документів, що
регулюють концесійну діяльність
в цілому і в окремих галузях та
видах виробництва, зокрема.
В теоретичному аспекті необ,
хідно розмежовувати: концесійні
відносини як вид державно,при,
ватних партнерських відносин
(поряд з орендними, контрактни,
ми, довірчого управління та ін.),
перевага яких полягає в забезпе,
ченні значного кооперативного і
кумулятивного ефектів внаслідок

ɉɟɪɟɜɚɝɢ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ
ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɞɿɸ
ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɜ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɨɧɰɟɫɿɨɧɟɪɚ ʀʀ ɭɦɨɜ ɿ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬ ɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɱɢ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɣɨɝɨ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ
ɱɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɚɱɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɫɜɨɛɨɞɢ

ɇɟɞɨɥɿɤɢ
ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚ
ɰɿɧɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɧɚɣɦɟɧɲ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜ,
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢ (ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ
ɜɿɞɛɨɪɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)
ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɬɹɝɚɪ ɩɨ
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɚɪɢɮɿɜ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ
ɨɛ’ɽɤɬ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɢɡɶɤɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɸ

Рис. 1. Переваги та недоліки концесій
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економічного зростання; зміцненні конкурентоспро, відтворення водних ресурсів; укладання договорів з во,
можності, стійкості і безпеки національної економіки, докористувачами.
її міжнародних позицій як держави з високотехнологіч,
Концесії у сфері водокористування проявляються у
ною економікою [4].
двох формах (рис. 2). У концесійному законодавстві
Концесії мають ряд переваг порівняно з іншими мають бути розроблені відповідні положення, які вра,
формами господарювання. Але поряд з перевагами кон, ховуватимуть специфіку та господарську значимість
цесії мають і ряд недоліків, які найбільш яскраво про, кожної з цих форм, щоб не допустити проявів недоступ,
являються в умовах несформованості інститутів соціаль, ності водних і водогосподарських послуг для широких
но орієнтованої економіки та нерозвиненості інститутів верств населення.
громадянського суспільства (рис. 1).
Основним видом продукції концесіонера є придатні
Одним з найбільш резонансних питань економічної до використання води басейнів. Основним джерелом
трансформації національного господарства є інститу, доходів концесіонера є виручка від плати за воду, яку
ціоналізація концесійних відносин у сфері водокорис, забирають підприємства та організації усіх галузей. Та,
тування. Концесія у цій сфері — це договір надання прав риф на воду для водокористувачів розраховується за
володіння і користування належного державі водного принципом відшкодування всіх витрат з управління та
об'єкта (або його частини) на певний термін зацікавле, експлуатації водогосподарських споруд з урахуванням
ному водокористувачу,інвестору. Договір розглядаєть, амортизаційних відрахувань і необхідних накопичень
ся як інвестиційна угода між державою (уповноваженим для реконструкції, оновлення діючих водогосподарсь,
органом виконавчої влади з управління водними об'єк, ких фондів та створення нових.
тами) і водокористувачем про встановлення, зміну і при,
До складу фактичного доходу може включатися
пинення цивільних прав і обов'язків, пов'язаних з гос, виручка від надання додаткових послуг абонентам: ро,
подарським цільовим використанням концесіонером боти по поліпшенню меліоративного стану земель за
ресурсів водного об'єкта (його частини) при відновленні договорами з виробниками сільськогосподарської про,
та охороні ресурсів цього об'єкта. Угода реалізується дукції; обслуговування та ремонт водогосподарських
на певних умовах, на тимчасовій і платній основі за ра, споруд, що знаходяться на балансі споживачів та ін.
хунок коштів концесіонера і на його інвестиційний ри,
Концесіонеру можуть бути надані певні пільги і пра,
зик.
ва: будівництво підприємств з підготовки матеріалів та
Об'єктом договору концесії на право користування місць їх складування; пільгове оподаткування, пов'яза,
водним об'єктом, що знаходиться в державній власності, не з необхідністю розвитку водного господарства та
можуть бути водні об'єкти, перелік яких затверджуєть, соціально спрямованої діяльності; у разі визнання дер,
ся урядом, за погодженням з органами виконавчої вла, жавними органами необхідності зниження розрахова,
ди за поданням органу виконавчої влади з управління ної плати по тих чи інших факторах для окремих водо,
водними об'єктами. Механізм реалізації водогоспо, користувачів, недоотримані суми повинні компенсува,
дарських концесій припускає наявність трьох основних тися за рахунок державних органів.
учасників концесійної угоди: водогосподарська керую,
З видачею концесії не виникає права власності на
ча організація (концесіонер); водокористувачі; держа, підприємство і водні ресурси. Концесіонер сплачує дер,
ва (концесієдавець).
жаві податки та концесійні платежі. При цьому держава
Об'єктом концесійної угоди на управління водним здійснює контроль за діяльністю концесіонера і має
об'єктом можуть бути: водогосподарська система (ка, право за певних умов змінювати в односторонньому
нал, гідровузол і т.д.); басейн ріки (ділянка басейну порядку умови договору концесії. Отже, абоненти інсти,
річки). Будь,який концесійний договір передбачає орен, туціональних водокористувачів (концесіонерів) будуть
ду майна, однак ототожнювати орендний договір з кон, платити за воду не державі, а концесіонеру. Пільгові ка,
цесією не можна.
тегорії водокористувачів будуть отримувати необхідні
Концесія на користування во,
дами видається на певний термін,
Ʉɨɧɰɟɫɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
на конкурсній основі з гарантією
дотримання встановлених правил
і норм належного утримання вод,
ного джерела. Концесіонером
може бути акціонерне товари,
ство, організоване з метою уп,
Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɮɨɪɦɚ
Ɇɿɠɝɚɥɭɡɟɜɚ ɮɨɪɦɚ
равління водними ресурсами ба,
сейнів та ефективного їх викори,
стання для забезпечення спожи,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ
вачів водою в заданому обсязі і
ɤɨɧɰɟɫɿɹ
режимі.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ
Основними завданнями кон,
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ
цесіонера є: створення регульо,
ваних запасів води; територіаль,
ɝɿɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ
ɜɨɞɧɚ ɤɨɧɰɟɫɿɹ
ний перерозподіл водних ре,
сурсів та їх транспортування; за,
Рис. 2. Концесії у сфері водокористування
гальнобасейнові заходи щодо

4

Інвестиції: практика та досвід № 5/2009

ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
субсидії від держави. Впровадження концесійних відно,
син в управління водними ресурсами дозволить ство,
рити міцну фінансову основу для здійснення необхід,
них заходів на водних об'єктах з метою покращання
функціонування водогосподарської галузі [3].
Водогосподарські концесії в управлінні водним гос,
подарством відносяться до концесій у сфері природо,
користування. При цьому концесіонер виступає як осо,
ба, що надає водний ресурс, а не як водокористувач.
На сьогодні в законодавстві відсутні норми, що регу,
люють водогосподарські концесії. Чинне концесійне за,
конодавство не включає природні ресурси в перелік кон,
цесійних об'єктів. Потрібна розробка галузевого зако,
ну про водні концесії. Даний закон повинен мати пряму
дію. У Водному кодексі України повинні бути передба,
чені відповідні статті, що регламентують можливість
укладення концесійних угод на управління водними об,
'єктами, і наведені необхідні посилання на галузевий
закон.
Створивши приватному сектору сприятливі умови,
надавши необхідні гарантії та розробивши досконалий
організаційно,правовий механізм реалізації концесій,
них угод, можна прогнозувати зменшення безгоспних
водогосподарських споруд, поліпшення експлуатації
діючих споруд, а також раціональне використання та
охорону водних об'єктів в цілому [3].
Водогосподарська інфраструктура є надзвичайно
важливим елементом стабільного функціонування ло,
кальних соціально,економічних систем, тому до пере,
дачі її об'єктів у приватні руки підходити необхідно дуже
обережно. Альтернативою приватизації є використан,
ня концесійних схем, які дозволяють державі не втра,
чати права на об'єкти водогосподарської інфраструк,
тури і при цьому залучати необхідні для її оновлення
інвестиційні ресурси.
Слід звернути увагу на специфіку концесійних відно,

син у сфері водопровідно,каналізаційного господарства
(ВКГ). Тут першочергового значення набуває соціальна
спрямованість діяльності концесіонера. Так, водопос,
тачання та водовідведення — питання місцевого значен,
ня, тому вся відповідальність за здійснення цих функцій
(включаючи безперебійність, належну якість, дос,
тупність тарифів для населення і т.п.) лежить на органі
місцевого самоврядування. Передача здійснення цих
функцій концесіонеру тягне за собою, безумовно, ри,
зики для концесієдавця. Тому вкрай важливого значен,
ня набуває правильне оформлення юридичних відносин
між концесієдавцем і концесіонером, що забезпечує
баланс інтересів і чітку організацію співпраці сторін в
рамках реалізації проекту. На жаль, на сьогодні є дуже
багато фінансово,економічних бар'єрів застосування
концесійних угод у ВКГ України (рис. 3).
Причиною цього в першу чергу є те, що реалізація
інвестиційних проектів у ВКГ здійснюється в умовах та,
рифного регулювання. Дана обставина, очевидно, тяг,
не за собою виникнення певних ризиків у інвестора,
пов'язаних із забезпеченням повернення інвестованих
коштів і отримання прибутку, однак сама по собі не є
серйозною перешкодою до укладання та виконання
концесійних відносин.
Повчальним у цьому плані є досвід Російської Фе,
дерації, де щорічно встановлюються на федеральному
рівні (тобто незалежно від інтересів концесієдавця, поза
його контролем та можливістю впливу) граничні індек,
си максимально і мінімально можливої зміни встанов,
лених тарифів на товари та послуги організацій кому,
нального комплексу (відповідно до Федерального за,
кону від 26.12.2005 № 184,ФЗ "Про внесення змін в Фе,
деральний закон "Про основи регулювання тарифів
організацій комунального комплексу" і деякі законо,
давчі акти Російської Федерації"), що робить практич,
но неможливим розрахунок термінів окупності проекту
і, відповідно, термінів конце,
сійної угоди. Дана обстави,
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɛɚɪ’ɽɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ
на суттєво знижує приваб,
ливість концесійної угоди як
ɭ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
механізму публічно,приват,
ного партнерства [5]. З огля,
ду на це у вітчизняному кон,
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɿɽɜɢɯ
ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
цесійному законодавстві при
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɜɢɦɨɝɢ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɜɩɥɢɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ розробці методичної бази
регулювання концесійних
ɫɮɟɪɭ ɜɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚɪɢɮɿɜ
відносин варто уникнути та,
ких "вузьких місць".
Викликає сумнів обгрун,
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɟɪɟɞɢɬɢ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɢɜɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ
тованість встановлення пла,
ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ
ти за концесійною угодою
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɥɹ
щодо об'єктів ВКГ. Звичай,
ɜɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
но, безоплатну передачу
ɩɪɨɟɤɬɿɜ
створеного об'єкта концесій,
ної угоди у власність конце,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɮɿɞɟɧсієдавця, з економічної точ,
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ
ɰɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɿ
ки зору, можна розглядати
ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɤɨɧɰɟɫɿɨɧɟɪɨɦ
ɤɨɧɰɟɫɿɣɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ
як плату по концесійній угоді,
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨале з положень Федерально,
ɜɨɞɨɤɚɧɚɥɿɜ
ɜɚɧɨʀ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ
го закону "Про концесійні
Рис. 3. Фінансовоекономічні бар'єри застосування концесійних угод угоди" випливає інше, така
у водопровідноканалізаційному господарстві
плата має вноситися додат,
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Таблиця 1. Можливість інституціоналізації окремих видів концесійних цесійній угоді як вилучення
відносин у сфері водокористування
природної ренти (це передба,
чено в угодах про розподіл
продукції — різновиді конце,
сійної угоди), зовсім інша —
у сфері ВКГ, де плата за по,
слуги має соціальне значен,
ня. Для плати по концесійній
угоді джерелом повинен бути
прибуток, але він може з'яви,
тися у концесіонера тільки по
завершенні періоду окуп,
ності. З огляду на те, що та,
риф на послуги організацій
ВКГ встановлюється органа,
ми місцевого самоврядуван,
ня — концесієдавцем, то при
розрахунку тарифу концесі,
єдавець повинен врахувати
платежі по концесійній угоді.
Отже, подібно до вилучення
природної ренти органом
місцевого самоврядування
буде здійснюватися вилучен,
ня грошових коштів у насе,
лення — основного спожива,
ча послуг ВКГ.
Варто до переліку об'єк,
тів концесійних відносин
віднести (як це у Російській
Федерації) гідротехнічні спо,
руди, морські та річкові пор,
ти, рекреаційні установи, ко,
мунальне господарство [9]. З
огляду на сказане вище та
враховуючи види концесій у
сфері водокористування, які
можуть бути інституціоналізо,
ваними в короткостроковій та
довгостроковій перспективі,
найбільш інвестиційно при,
вабливою та значимою для
розвитку регіональних госпо,
дарських комплексів є гідро,
енергетична концесія (табл.
1). Мається на увазі пере,
дання окремих ділянок ба,
сейнів
малих
річок
для
будівництва
нових або модер,
ково. Відповідно до ст. 7 Закону, концесійна угода має
нізації
існуючих
об'єктів
малої
гідроенергетики
на
передбачати плату, яку концесіонер зобов'язаний вно,
умовах
концесії.
Мала
гідроенергетика
в
умовах
то,
сити в період використання (експлуатації) об'єкта кон,
цесійної угоди. Ця плата може бути встановлена у формі: тального подорожчання енергоносіїв та значної енер,
1) визначених у твердій сумі платежів, що вносять, гозатратності промислового виробництва дасть мож,
ся періодично або одноразово в бюджет відповідного ливість територіальним утворенням посилити власну
енергетичну самодостатність і послабити напружен,
рівня;
2) встановленої частки продукції або доходів, от, ня під час пікових навантажень на традиційні джере,
риманих концесіонером в результаті здійснення діяль, ла енергопостачання у відповідні періоди року. На
відміну від водопровідно,каналізаційного господар,
ності, передбаченої концесійною угодою;
ства, інституціоналізація концесійних відносин у
3) передачі концесієдавцю у власність майна, що
сфері гідроенергетики не має такого потенціалу ри,
знаходиться у власності концесіонера.
зикованості щодо доступності водних ресурсів та во,
Який економічний сенс стягнення такої плати сто,
догосподарських послуг для переважної більшості на,
совно до сфери ВКГ? Одна справа — плата по кон, селення регіону.
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ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Сфера водокористування є тією ланкою національ,
ного господарства, яка потребує новаторських
підходів щодо застосування окремих форм державно,
приватного партнерства з метою розбудови водогос,
подарської інфраструктури та розвитку ринку водних
ресурсів. Концесійний механізм найбільшою мірою
відповідає вимогам ощадливого використання водно,
ресурсного потенціалу, адже зберігає за державою
контроль та право володіння водними об'єктами за,
гальнодержавного значення (чим унеможливлює не,
санкціонований і незаконний перерозподіл водної
складової продуктивних сил) і при цьому залучає значні
інвестиційні ресурси для ефективнішого використан,
ня водних ресурсів у відтворювальному процесі. У най,
ближчій перспективі варто внести відповідні зміни у
Водний кодекс України, Закон України "Про концесії",
щоб поступово інституціоналізовувати водогоспо,
дарські концесії як найбільш ефективну форму по,
єднання державних та приватних інтересів у сфері во,
догосподарського підприємництва.
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Характерною ознакою ринкової трансформації
національної економіки в 90,х роках була тотальна
приватизація державного майна, що сформувала по,
тужний підприємницький сектор, основою якого ви,
ступала приватна форма власності нетрудового типу.
Це значною мірою й вплинуло на рентну орієнтацію
вітчизняного фінансового капіталу, що проявляєть,
ся в інвестиційному дефіциті модернізації високотех,
нологічних галузей господарського комплексу. Аль,
тернативою радикальним інституціональним зрушен,
ням є така форма підприємницької діяльності як кон,
цесія, що дозволяє залучати у відтворювальний про,
цес вільні підприємницькі активи і при цьому не ви,
лучати господарські об'єкти з державної або кому,
нальної власності. Для сфери водокористування, яка
безпосередньо пов'язана із забезпеченням необхі,
дних умов життєдіяльності населення, це найбільш
актуально. Концесійний режим водокористування
ліквідує вже традиційний для водогосподарської
сфери інвестиційний дефіцит, дасть можливість ви,
користати позитивний зарубіжний досвід комерціа,
лізації надання водних послуг та підвищить фіскаль,
ну віддачу залучення водних ресурсів у господарсь,
кий оборот.
Стаття надійшла до редакції 26.01.2009 р.
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