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1. Закони що регулюють концесії ЦМК 

• Цивільний кодекс України 

 

• Гоподарський кодекс України 

 

• Закон України “Про концесії» № 997-XIV від ід 16.07.1999 року; 

 

• Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів 

у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010 року № 2624-VI 
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2. Концесія та її особливості 

Концесія     1) мета - задоволення громадських потреб;  

2) на підставі договору;  

3) на платній та строковій основі; 

4) зміст – надання  права на створення (будівництво) та (або) управління 

(експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння); 

5) взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе 

зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) 

об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого 

підприємницького ризику; 

 

 

 

Ст.1 Закону України “Про концесії” 

 

 



3. Концесія та ключові відмінності від  

оренди та управлінням 

Закон «Про оренду…» 

 

 

    Оренда    

 

 

 

 

Цивільний кодекс, гл.70 

 

      

    Управління майном  
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Мета – отримання 

майнової вигоди, 

орендної плати 

Зміст – використання майна на 

власний розсуд в межах 

призначення 

 

Мета - ефективне 

управління майном в 

інтересах установника  

 

Зміст - надання 

послуг з 

управління, без 

інвестування 

 



4. Об`єкти концесії 

Об`єкт - цілісний майновий комплекс підприємства,  його  структурного   підрозділу  

(філій,   цехів,   дільниць тощо) у    сферах теплопостачання,  водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у  комунальній власності; 

Об’єкт –  об'єкт  незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти,  що перебувають у 

комунальній власності; 

Об`єкт - створення (будівництво) об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення 

 

Цілісний майновий комплекс: 

-є господарський об'єкт з завершеним циклом  виробництва продукції  (робіт,  послуг); 

-з наданою йому земельною ділянкою, на якій  він  розміщений;- 

-автономними   інженерними   комунікаціями, системою енергопостачання.  

 

У разі  виділення  цілісного  майнового комплексу   структурного   підрозділу   підприємства   

складається розподільчий баланс.  

 

Законодавство використовує різні терміни: «підприємство», і «єдиний майновий 

комплекс», і «цілісний майновий комплекс», останні мають однакову правову природу. 



5. Об`єкти концесії; склад 

1) Необоротні матеріальні активи: 

• будівлі і споруди виробничого та невиробничого призначення; 

• обладнання (об'єкти, що мають інвентарні номери) виробничого та 

невиробничого призначення; 

• транспортні засоби (як загального, так і спеціалізованого та спеціального 

призначення); 

2) Оборотні активи: 

• інвентар, сировина, запчастини та інші запаси; 

• права вимоги, борги; 

3) Нематеріальні активи: 

• права на комп'ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові зразки 

тощо. 



6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів: інвентаризація  

 

 

• створення спільної інвентаризаційної комісії у складі представників органу, 

уповноваженого управляти комунальним майном, та спеціалістів підрозділів 

підприємства, у господарському віданні чи оперативному управлінні якого 

перебуває об'єкт; 

• визначається перелік об'єктів (майна), які становлять невід'ємну частину 

цілісного майнового комплексу; 

• з'ясовується, чи не передане певне комунальне майнов оренду іншим 

суб'єктам, а також чи немає серед майна, що експлуатується підприємством, 

такого, що належить іншим суб'єктам права власності; 

• детальний перелік майна об'єкта, що передається в оренду. 
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7. Організаційно-технічна підготовка об'єктів: документація 

Впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації – одночасно із 

інвентаризацією. 

 

• реєстрація права власності територіальної громади на певні об'єкти та/або 

відновлення правовстановлюючих документів. (стаття 182 Цивільного кодексу України 

передбачає державну реєстрацію прав власності на такі будівлі, споруди). Можлива реєстрація права 

комунальної власності або на підприємство як цілісний майновий комплекс, або 

окремо на кожну будівлю чи споруду.  

• внесення в реєстр об'єктів комунального майна обладнання, що 

використовується підприємством в складі цілісного майнового комплексу. 

• перевірка відведення відповідних земельних ділянок, і чи зареєстроване в 

установленому порядку право власності чи право постійного. Розробити 

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких ці об'єкти 

розташовано та зареєструвати право комунальної власності на них.  
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8. Організаційно-технічна підготовка об'єктів: документація (2) 

-підтвердження, реєстрація прав на комп'ютерні програми, винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, інші об'єкти права інтелектуальної власності. 

Права на такі нематеріальні активи (патентии, свідоцтва, ліцензії тощо).  виданими 

комунальному підприємству. Умови передачі цих прав концесіонеру 

визначаються власником об`єктів. Нематеріальні активи також доцільно 

внести в реєстр об'єктів комунального майна. 

 

 

- при передачі об'єкта незавершеного будівництва або законсервованого 

об'єкта, відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України необхідно: 

 

• зареєструвати за територіальною громадою право власності на земельну 

ділянку, на якій розташовано об'єкт, та виготовити державний акт про право 

власності на землю; 

• скласти опис об'єкта; 

• відновити (якщо була втрачена) проектно-кошторисну документацію на об'єкт. 
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9. Організаційно-технічна підготовка об'єктів: визначення вартості 

- здійснення  незалежної оцінки,   

- вид вартості -  ринкова  вартість. 

  

Оцінка   об'єкта,   який   передається   в   оренду  чи  концесію, здійснюється  відповідно  до  

законодавства  про  оцінку  майна  і майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної 

діяльності - суб'єктом господарювання.  

  
Стаття 3, Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"  

Методика оцінки об'єктів оренди, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 р. № 3) 

 

• Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо 

інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки. 

 

У разі   якщо  надаватиметься  концесія  на  створення (будівництво)  об'єкта,  роводиться  

тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, 

виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.  

 

 

1
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10. Дозвіл на концентрацію 
Попереднє одержання дозволу АМК або Адміністративної колегії АМК на концентрацію є  

обов'язковим, зокрема: 

 

- сукупна  вартість  активів  або  сукупний  обсяг  реалізації товарів учасників, за  останній 

фінансовий рік, перевищує 12  мільйонам  євро; при цьому, 

 

- вартість (сукупна   вартість)  активів  або  обсяг  (сукупний обсяг) реалізації товарів, не менш як у 

двох  учасників  концентрації перевищує 1 мільйону євро, у кожного, та  вартість (сукупна   

вартість)  активів  або  обсяг  (сукупний обсяг)  реалізації  товарів  в  Україні  хоча  б  одного  

учасника концентрації,  з  урахуванням  відносин контролю,  перевищує 1 мільйон євро;  

 

- одержання в управління,  оренду, лізинг, концесію чи набуття  в  інший  спосіб  права  

користування  активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу 

суб'єкта господарювання,   у   тому   числі   придбання   активів  суб'єкта господарювання, що 

ліквідується. 

 

Строк розгляду заяв становить  один  місяць. 

 

Договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди після  

отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.  
Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів 

господарювання, затверджене Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 N 33-р 

 



11. Відповідність ліцензійним умовам, передача 

Концесіонер зобов’язаний відповідно до умов договору концесії щодо об'єктів у сферах   

теплопостачання, водопостачання та водовідведення,  що перебуває у комунальній власності 

протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору: 

 

 

1) забезпечити  відповідність  своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів   

ліцензійним  умовам  здійснення господарської  діяльності,  для  якої  об'єкт береться в оренду; 

 

2) одержати ліцензію на відповідний вид діяльності;  

 

 

 

Концесіондовець зобов`язаний передати концесіонеру не пізніше ніж  через  шість  

місяців  з  дня  набрання чинності договором,  але не раніше одержання ним ліцензії на 

відповідний  вид  діяльності. Про передачу об'єкта складається відповідний акт.  

 
 

                            

 

 



12. Умови щодо об`єкту концесії 

Істотними умовами договору та положеннями закону (ст.8 та ст.11) встановлено: 

- концесіонер здійснює забезпечення збереження переданого об'єкта;  

- концесіонер несе витрати необхідні для підтримання об’єкта в робочому    стані    

(проведення   технічного   огляду,   нагляду, обслуговування,  ремонту  тощо); 

- концесіонер   зобов'язаний  виробляти  та/або  надавати  у визначеному  концесійним  

договором  обсязі  та  належної   якості відповідні   комунальні   послуги  з  використанням  

переданого  в концесію  об'єкта; 

- концесіонер має дотримуватись максимального розміру витрат  енергоресурсів  на одиницю 

виробленої  продукції  (послуг)  та  максимально  допустимі обсяги втрат і технологічних 

витрат питної води та/або  теплової  енергії на одиницю продукції (послуг); 

- ризик  випадкового  знищення  та  випадкового  пошкодження орендованого    об'єкта   несе   

концесієдавець. Концесіонер  страхує об'єкт на користь концесієдавця.  

 

 



13. Умови щодо об`єкту концесії (2) 

Істотними умовами договору та положеннями закону (ст.8 та ст.11) встановлено: 

- обсяги інвестування  концесіонером  власних  коштів  в об'єкт концесії; 

-обсяги  робіт,  що   повинні   бути   профінансовані (виконані)  концесіонером,  та/або 

перелік майна,  що повинно бути створене концесіонером;   

- перелік   видів  майна,  що  придбавається  концесіонером  на виконання умов 

концесійного договору і повинно перейти у власність територіальної  громади  після  

закінчення строку дії концесійного договору,  та  умови  такого  придбання і переходу; 

- строки  виконання  концесіонером  інвестиційних  зобов’язань, передбачених  умовами 

договору  

-умови  та  порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої  протягом  дії 

договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок  концесіонера  об’єктів  та  

проведеного  за  його рахунок поліпшення  об’єкта  концесії; 

- порядок внесення змін та розірвання договору.                     

 



14. Умови щодо об`єкту концесії: власність 

Власність територіальної громади: 

Об`єкти (майновий комплекс) переданий в концесію, у тому числі 

поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером,. 

Об`єкти (майно) придбане концесіонером за рахунок амортизаційних  

відрахувань, на майно, що належить концесієдавцю. 

Об`єкти - нове та старе (демонтоване) обладнання якщо поліпшення 

наданого в концесію об’єкта відповідно до  умов  концесійного  договору  

полягає у заміні обладнання у складі об’єкта  концесії. 

Об`єкти - майно, створене на виконання умов концесійного договору. 

Власність концесіонера: 

Відшкодування вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера 

об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію 

об’єкта, невідшкодовану протягом дії договору за рахунок тарифів та інших 

джерел фінансування у разі припинення концесійного договору 

Відшкодування визначене договором у разі припинення концесійного 

договору до закінчення строку внаслідок невиконання концесіонером своїх 

обов’язків. 

Майно, яке придбав концесіонер на виконання умов концесійного  

договору, належить йому на праві власності 

 



15. Умови щодо об`єкту оренди: поліпшення 

• Нарахування амортизації на  переданий  у  концесію  об'єкт   у  тому  числі  

поліпшений  або  створений   (збудований) концесіонером    відповідно   до   умов   

концесійного   договору, здійснюється концесіонером.   

• Концесієдавець має право за власний рахунок та  за  згодою концесіонера  

проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. У разі проведення таких 

поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди)  підлягає переоцінці,  а 

концесійний платіж – пропорційному збільшенню.  

• Концесіонер  повинен  відповідно  до   умов   концесійного договору   за   

рахунок   власних  коштів  здійснювати  поліпшення (реконструкцію,  технічне  

переоснащення)  об'єкта,  отриманого  в концесію.  Проведення  таких поліпшень 

не тягне за собою перегляду концесійного платежу.   

 

 
 



16. Посвідчення договорів 

Строк концесії - не може бути менше трьох та більше п`ятидесяти років. 

 

Щодо об'єктів, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з 

централізованого водопостачання і водовідведення сто і більше тисяч фізичних 

осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю 

джерел теплової енергії 50 і  більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не 

може бути менше десяти років. 

 

Ст.17 Закону “Про передачу..”  встановлює, що договори концесії об'єктів у ферах 

теплопостачання, водопостачання  та  водовідведення,  набувають чинності із дати 

нотаріального посвідчення. 

 

Нотаріальне посвідчення передбачає наявність державної реєстрації права власності на 

будівлі та капітальні споруди, які передаються в концесію. 

 



17. Реєстрація договорів 

Укладені договори реєструються Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства. 

Реєстрація є повідомною і проводиться безоплатно.  

До Міністерства протягом 10 днів після нотаріального посвідчення подається:  

- заява довільної форми; 

- копії укладеного договору; 

- свідоцтво/витяг про державну реєстрацію; 

Протягом п'яти робочих днів здійснюється реєстрацію договору і надсилається 

письмове підтвердження : 1)концесіонеру, 2)виконавчому органу відповідної ради та 

3)Фонду державного майна України.  

-  

Ця реєстрація є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного 

бюджету України на ремонт, реконструкцію та/або модернізацію відповідних об'єктів. 

 



18. Концесійні платежі 

• Концесійні  платежі  вносяться  концесіонером  у  розмірі, визначеному  сторонами  

концесійним договором.   

• Концесійні платежі вносяться грошовими  коштами,  у  безготівковій  формі . 

• Концесійні  платежі  встановлюються: 

• -  у фіксованому розмірі,  враховуючи вартість наданого в концесію  об'єкта  за  результатами  

його оцінки,  який підлягає індексації, та/або    

• - як   частка   (у   відсотках)  прибутку  від  концесійної діяльності, отриманого концесіонером.  

У  разі   надання   концесії   на   об'єкт   незавершеного  будівництва  або  на створення 

(будівництво) нового об'єкта розмір  концесійних  платежів  визначається  як   частка   (у   

відсотках)  прибутку,   отриманого   концесіонером   від  використання  такого  об'єкта.   

• Договір  концесії  може  передбачати,  крім   дотацій   і  компенсацій,  надання  

концесіонеру  пільг щодо сплати концесійних  платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи 

звільнення від сплати) та інших пільг.. 

 



19. Концесійні платежі : методика 
Методика концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

12 квітня 2000 р. № 639 

-Річний концесійний платіеж, за перший квартал; 

- Показники фондовіддачі; Статистичний бюллетень; 

- Концесійний платіж, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період, зменшується на 

суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійного 

платежу); 

Методика розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 квітня 2000 р. № 639  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 4 лютого 2016 р. № 130)  

1) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки; 

2) як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням суми фіксованого концесійного платежу, 

визначеної за результатами концесійного конкурсу.  

3) як частка (у відсотках) чистого доходу; 

4) визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу, розраховується як частка 

(у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (для створення). 

Мінімальний розмір ставки концесійного платежу визначається Мінекономрозвитку (за 

зверненням концесієдавця) залежно від сфери господарської діяльності, 
 



17. Організація контролю за використанням об`єкта 
 

Обовязкова істотна умова договору: 

порядок здійснення контролю за станом об'єкта  централізованого  тепло-, 

водопостачання і водовідведення;   

 

Контроль за :  

1) використанням  переданого  об'єкта, 

2) Виконанням умов  укладеного  договору . 

 

Здійснює відповідна рада та уповноважені нею органи і посадові  особи  в  порядку,  

визначеному договором : 

- створення цільової групи для контролю за договором;  

- здійснення перевірок, обстеженнь; 

- налагодження звітування та повідомлення про дотримання умов договору та стан майна; 

- отримання інформації від споживачів та контролюючих органів щодо дотримання якості 

і стандартів; 

- розгляд та вирішення суперечок. 

 

 



18. Особливості припинення договору 

  
 

• концесіонер    повертає    концесієдавцеві    відповідний   об'єкт 

централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення  разом  з усіма 

поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час дії договору концесії,   

незалежно   від   суми   нарахованих    амортизаційних відрахувань  за цей 

час.   

 

• об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів 

з дня припинення договору.   

 

• про   повернення   об'єкта   у  сферах  теплопостачання, водопостачання  та  

водовідведення,  що  перебуває  у  комунальній власності,    представниками    

концесієдавця    та   концесіонера складається відповідний акт.   

 

 

 

                             

 

 



 

 

 

Дякую за увагу! 
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