
Додаток 2

до Інструкції для заявників
на участь в конкурсі

з передачі в концесію
цілісного майнового комплексу - системи водопостачання

(комунікацій та споруд)  с. Пересадівка 
Вітовського району Миколаївської області, 

що знаходиться на балансі 
Воскресенської селищної ради

 

УМОВИ
конкурсу щодо передачі в концесію цілісного майнового комплексу  -

системи водопостачання (комунікацій та споруд) с. Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області, що знаходиться на балансі

Воскресенської селищної ради 
 
Метою  проведення  конкурсу  є  конкурентний  відбір  юридичної  (суб’єкта
підприємницької  діяльності)  або  фізичної  особи  –  підприємця,  фізичної
особи,  яка  забезпечить  найкращі  умови  здійснення  концесійної  діяльності
щодо  об’єкта  комунальної  власності  Воскресенської  об’єднаної
територіальної  громади  цілісного  майнового  комплексу  –  системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської області, що знаходиться на балансі Воскресенської селищної
ради а саме: майно, яке забезпечує достатній для самостійного здійснення
господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням
споживачам води, у відповідності з вимогами діючого законодавства України
про  концесії,  Цивільним,  Господарським,  Земельним  кодексами  України,
іншими законодавчими актами.
 

І. ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ
 

Об’єктом концесії є цілісний майновий комплекс - система водопостачання
(комунікацій  та  споруд)  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської
області, а саме: обладнання, свердловини, башти.

Майно,  що  входить  до  складу  об’єкта  концесії  визначається  концесійним
договором.

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ КОНКУРСУ
(ОСНОВНІ КОНЦЕСІЙНІ УМОВИ)

 
1.  Територія  здійснення  концесійної  діяльності: с.  Пересадівка
Вітовського району Миколаївської області



2. Строк дії концесійного договору:  10   років.
3. Загальні вимоги до претендентів:
3.1. Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать
умови здійснення концесійної діяльності централізованого водопостачання, у
сфері водопостачання та обслуговування об’єктів водопостачання.
3.2. Наявність  в  штатному  розкладі  працівників,  які  мають  досвід
обслуговування  об’єктів  централізованого  водопостачання,  об’єктів
водопостачання (водопроводу, свердловин, водонапірних башт) не менш ніж
1    (  один  )  р  і  к та  наявність  можливості  технологічного  та  організаційного
забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з постачання споживачам
води.
4. Основні обов’язки концесіонера:
4.1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням;
4.2. Сплачувати концесійні платежі.
4.3. Інвестувати протягом строку дії концесійного договору власні кошти в
об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,
розробленою концесіонером на підставі Плану технічного розвитку об’єкта
концесії.
4.4. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об’єкта
концесії  та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого
водопостачання.
4.5. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об’єкта концесії.
Страхування об’єкта концесії обов’язкове.

4.6. Забезпечувати  додержання  ліцензійних  умов  у  процесі  здійснення
діяльності;
4.7. Протягом  дії  концесійного  договору  перебувати  на  обліку  як  платник
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням
концесійної діяльності.
4.8. Забезпечувати  своєчасну  сплату  податків,  передбачених  чинним
законодавством України;
4.9. Здійснювати  за  рахунок  власних  коштів  видатки  з  залучення  й
обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.
4.10. Інформувати  концесієдавця про свою виробничу діяльність у випадках,
порядку  та  в  терміни,  встановлені  чинним  законодавством  України  та
концесійним договором.

5. Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні:
Надання  послуг  з  централізованого  водопостачання  для  населення  та
підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм  власності,  що  розташовані  в
с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області.

Послуги  з  централізованого  водопостачання в  обсягах,  що  забезпечують
потреби  всіх  категорій  споживачів  на  території  здійснення  концесійної
діяльності.

Надання  населенню,  що  проживає  на  території  здійснення  концесійної
діяльності,  послуг  з  централізованого  водопостачання здійснюється



відповідно  до  діючих  законодавчих  актів,  нормативів,  норм,  стандартів,
порядків і правил.

6.  Умови  надання  земельних  ділянок,  необхідних  для  здійснення
концесійної діяльності:
Оренда на строк, не менший строку дії концесійного договору. Концесіонер
зобов’язаний укласти договори оренди землі не пізніше одного року з дня
набрання  чинності  концесійним  договором.  Орендна  плата  за  право
користування  земельними  ділянками  сплачується  відповідно  до  чинного
законодавства України та умов договорів оренди землі.

7. Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:
Забезпечення централізованого водопостачання.

Протягом  трьох  місяців з  дня  підписання концесійного  договору
концесіонер  зобов’язаний  забезпечити  відповідність  своєї  матеріально-
технічної  бази  та  штату  спеціалістів  ліцензійним  умовам  здійснення
господарської  діяльності  з  водопостачання  і  одержати  ліцензію  на
відповідний  вид  діяльності  згідно  чинного  законодавства  України.  За
відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

8. Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:
Розробка  економічно  обґрунтованих  розрахунків,  затвердження  та  зміна
тарифів на  послуги, пов’язані  із  водопостачанням  здійснюється в порядку,
визначеному  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про
державне  регулювання  у  сфері  комунальних  послуг»,  Указом  Президента
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері  комунальних  послуг»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,
іншими нормативно-правовими актами.

9. Умови найму, використання праці працівників:
9.1. Під час провадження концесійної діяльності  концесіонер використовує
працю максимальної кількості працівників – громадян України.
9.2. Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед
працівниками.

9.3. Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства
України.
9.4. Працевлаштування  інвалідів  у  порядку,  встановленому  діючим
законодавством України.

10. Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:
Концесіонер при здійсненні концесійної діяльності повинен використовувати
технологію,  матеріали,  сировину  та  техніку  в  першу  чергу  вітчизняного
виробництва,  які  відповідають  діючим  стандартам  якості  та  мають  рівні
властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами,
сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний
вибір  обґрунтований  економічними  чи  екологічними  факторами  і  якщо
матеріали  та  сировина  вітчизняного  виробництва  більш  надійні  з



технологічної  точки  зору.  У  іншому  випадку  концесіонер  має  право
використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

11. Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, 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:
11.1. Концесіонер  повинен  відповідно  до  умов  концесійного  договору  за
рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне
переоснащення)  об’єкта,  отриманого  в  концесію.  Проведення  таких
покращень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.
11.2. З  метою  використання  об’єкта  концесії  для  надання  послуг  щодо
задоволення  громадських  потреб  у  сфері  водопостачання концесіонер
здійснює  поліпшення  (реконструкцію,  технічне  переоснащення)  майна  чи
придбаває  майно  за  умови  та  в  обсягах  не  менших,  ніж  передбачено
концесійним договором. У випадку внесення змін до концесійного договору
в  частині  збільшення  або  зменшення  об’єму  та  переліку  необхідних
покращень  в  об’єкт  концесії  –  концесіонер  здійснює  такі  поліпшення  з
урахуванням внесених змін .
11.3. На  наданий  у  концесію  об’єкт,  у  тому  числі  поліпшений
(реконструйований,  технічно  переоснащений)  концесіонером,  на  майно,
придбане  концесіонером  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань,  на  суму
яких  зменшено  концесійний  платіж,  зберігається  право  комунальної
власності  об’єднаної  територіальної  громади.  У  разі  припинення
концесійного  договору  вартість  проведених  концесіонером  покращень  та
придбаного майна,  за  рахунок амортизаційних відрахувань ,  на суму яких
зменшено  концесійний  платіж,  концесіонеру  концесієдавцем  не
відшкодовується.
11.4. У  разі  якщо  поліпшення  відповідно  до  умов  концесійного  договору
полягають  у  заміні  обладнання  в  складі  об’єкта  концесії  на  нове,  право
власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить
Воскресенській об’єднаній територіальній громаді.
         11.5. Поточний  ремонт  наданого  в  концесію  об’єкта  концесіонер
зобов’язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в
концесію  об’єкта  проводиться  концесіонером  у  визначені  концесійним
договором строки за рахунок прибутку концесіонера . Витрати, необхідні для
підтримання  наданого  в  концесію  об’єкта  в  робочому  стані  (проведення
технічного  огляду,  нагляду,  обслуговування,  ремонту  тощо)  та  одержання
первинно  визначеної  суми  майбутніх  економічних  вигод  від  його
використання,  здійснюються  за  рахунок  концесіонера  та  включаються  до
складу витрат концесіонера або відображаються як капітальні інвестиції.
11.6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого  прибутку  від  концесійної  діяльності.  У  тих  випадках  ,  коли
концесіонер  здійснює  поліпшення  об’єкту  концесії  ,  які  не  передбаченні
інвестиційною програмою та концесійним договором , право власності на
майно створене в результаті таких покращень залишається за концесіонером.



11.7. Концесієдавець має право протягом строку дії  концесійного договору
здійснювати  поліпшення  основних  фондів  об’єкта  концесії,  які  не
передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, за рахунок
бюджетних  коштів.  При  цьому  здійснення  таких  покращень  повинно
відбуватись  за  попереднім  погодженням  із  концесіонером  та  не  повинне
суперечити (перешкоджати) концесійній діяльності концесіонера.
11.8. У  разі  дострокового  припинення  договору  концесії  не  з  вини
концесіонера  концесієдавець  відшкодовує  концесіонеру,  невідшкодовану
протягом дії договору, вартість поліпшення, проведеного концесіонером по
відношенню до майна , що належить концесієдавцю.
11.9. Право  власності  на  майно,  придбане,  створене  (збудоване)
концесіонером  за  рахунок  власних  та/або  залучених  коштів  –  належить
концесієдавцю (відповідній територіальній громаді). 
12. Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів:
12.1. Концесійний  платіж  сплачується  за  фактичне  управління
(експлуатацію)  об’єкта  концесії.  Концесійний  платіж  нараховується  та
сплачується  з  дня  передачі  об’єкта  концесії  концесіонеру  за  актом
приймання-передачі  до  дня  повернення  об’єкта  концесії  концесієдавцю за
актом приймання-передачі.
12.2. Концесійні платежі сплачуються концесіонером незалежно від наслідків
господарської  діяльності  у  розмірі,  визначеному  концесійним  договором
щомісячно.
12.3. Концесійні  платежі  сплачуються  (вносяться)  шляхом  безготівкового
перерахування  грошових  коштів  на  рахунок  місцевого  бюджету.  Суми
концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в
наступні  платежі  або  повертаються  концесіонеру  в  5-денний термін з  дня
одержання його письмової заяви.
12.4. Концесійні  платежі  встановлюються  відповідно  до  Закону  України
«Про  особливості  передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній  власності»  у  фіксованому  розмірі,  враховуючи  вартість
наданого  в  концесію  об’єкта  за  результатами  його  оцінки,  проведеної  в
порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність.
Розмір  річного  концесійного  платежу не  може перевищувати  10  відсотків
вартості майна, що передається в концесію.

Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості
наданого  в  концесію  об’єкта,  підлягає  індексації  відповідно  до
законодавства.

12.4.1. Для  визначення  розміру  концесійного  платежу  за  перший  повний
календарний місяць, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії  в  концесію,  (надалі  –  «перший  місяць»)  розраховується  розмір
річного концесійного платежу за формулою:
К пл — 0,02 х Вф х ( Фгал / Фнг ) ,

де:  Вф  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії,  визначена  в  концесійному
договорі, у гривнях; Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг –



середня  фондовіддача  по  народному  господарству.  При  цьому  для
розрахунку  застосовуються  показники  «Фгал»  та  «Фнг»,  обчислені
Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня
«Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України
різних форм власності».

12.4.2. Розмір  концесійного  платежу  за  перший  квартал  визначається  за
формулою:
К пл. кв = ( К пл / 4) х Іп.о х Ік ,

де:  Кпл  –  розмір  річного  концесійного  платежу,  визначений  за  вказаною
вище формулою, у гривнях; Іп.о – індекс інфляції з дати проведення оцінки
об’єкта  концесії  до  моменту  підписання  акту  приймання-передачі  об’єкта
концесії в концесію; Ік – індекс інфляції за перший квартал.

12.4.3. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний
акт  приймання-передачі  об’єкта  концесії  в  концесію,  розраховується  за
наступною формулою:
К пл. в конц = К пл. кв х Кднів управ / Кднів /кв ,

де:  Кпл. в конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію;
Кпл. кв – розмір концесійного платежу за перший квартал; Кднів управ –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії  в  концесію;  Кднів/  кв  –  кількість  календарних днів  у  кварталі,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  був  підписаний  акт  приймання-
передачі об’єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним
платежем за перший квартал.

12.4.4. Концесійний платіж за  квартал,  в  якому відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, розраховується
за наступною формулою:
Кпл. з конц = Кпл х Кднів управ / К днів/ кв х Ікв ,

де:  Кпл.  з  конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал,  в
якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; К
пл.  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  управ  –
кількість  календарних  днів  фактичного  управління  (експлуатації)  об’єкта
концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта
концесії з концесії; К днів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому
був  підписаний  акт  приймання-передачі  об’єкта  концесії  з  концесії;  Ікв  –
індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії.

Концесійний  платіж  за  квартал,  в  якому  відбулось  підписання  акту
приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, сплачується у
строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.



12.4.5. Про  розмір  розрахованого  концесійного  платежу  за  відповідний
квартал  концесіонер  повідомляє  концесієдавця  в  строк,  встановлений
концесійним договором.
12.4.6. У  разі  зменшення  вартості  об’єкта  концесії  протягом  календарного
кварталу (зокрема, у зв’язку зі списанням майна, виведенням його зі складу
об’єкта  концесії)  концесійний  платіж  за  такий  квартал  визначається  за
наступною формулою:
Кпл . кв. зменшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв) х Ікв + (Кпл х ( Вф .зменшена
/ Вф ) х (Кднів/кв – Кднів) / Кднів /кв ) х І кв ,

де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі; Кднів/кв – кількість календарних днів у
розрахунковому кварталі; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни;
Вф.зменшена  –  загальна  вартість  об’єкта  концесії  після  зміни,  що
визначається шляхом зменшення показника В ф на вартість майна, визначену
на день надання його у концесію, що виключено зі складу об’єкта концесії;
Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення
вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом,  в  якому  відбулось  зменшення  вартості  об’єкта  концесії,
визначається за формулою:

К пл кв = К пл х (Вф. зменшена / Вф ) х Ікв.з х Іп,

де: Кпл – розмір концесійного платежу календарний квартал, розрахований
виходячи  з  вартості  об’єкта  концесії  до  зменшення  його  вартості;  Вф  –
загальна  вартість  об’єкта  концесії  до  зміни;  В  ф.  зменшена  –  загальна
вартість об’єкта концесії  після зміни, що визначається шляхом зменшення
показника  Вф  на  вартість  виключеного  зі  складу  об’єкта  концесії  майна,
визначену  на  день  надання  його  у  концесію;  Ікв.з  –  індекс  інфляції  за
квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії; Іп – індекс
інфляції за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось
зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір  концесійного  платежу  за  календарний  квартал,  що  настає  за
кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, є базою
для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову
угоду до концесійного договору.

12.4.7. У разі  збільшення вартості  об’єкта  концесії  протягом календарного
кварталу (у зв’язку із передачею концесіонеру за його згодою нового майна
до  складу об’єкта  концесії,  придбаного  або створеного  за  рахунок коштів
місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення концесієдавцем
покращень об’єкта концесії за згодою концесіонера) концесійний платіж за
такий квартал визначається за наступною формулою:
Кпл. кв. збільшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв ) х Ікв + ( Кпл.(н) х ( Кднів/ кв
– Кднів ) / Кнів /кв )



де:  Кпл  –  розмір  концесійного  платежу  за  попередній  квартал;  Кднів  –
кількість  днів  фактичного  управління  об’єктом  концесії  за  незміненою
вартістю у розрахунковому кварталі; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий
квартал, в якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії; Кднів/ кв –
кількість  календарних  днів  у  розрахунковому  кварталі;  Кпл.(н)  –  розмір
концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості
об’єкта концесії із збільшеною вартістю.

Кпл.(н) розраховується за наступною формулою:

Кпл.(н) = 0,02 х Вф (п) х ( Фгал / Фнг ) / 4,

де:  В  ф  (п  )  –  переоцінена  вартість  об’єкта  концесії,  у  гривнях;  Ф гал  –
середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по
народному  господарству.  При  цьому  для  розрахунку  застосовуються
показники  «Фгал»  та  «Фнг»  ,  обчислені  Мінекономрозвитку  за
розрахунковий  квартал,  у  якому  відбулось  збільшення  вартості  об’єкта
концесії,  на  підставі  статистичного  бюлетеня  «Основні  показники  роботи
підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

Розмір  концесійного  платежу  за  повний  календарний  квартал  виходячи  з
вартості  об’єкта  концесії  із  збільшеною вартістю є  базою для  розрахунку
розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Вф(п)  –  показник,  який  застосовується  виключно  для  визначення  розміру
концесійного  платежу  за  розрахунковий  квартал.  Вф(п)  розраховується  за
наступною формулою:

Вф(п) = Вф(до зміни) + Вф (створених),

Де: Вф(до зміни) – проіндексована вартість об’єкта концесії станом на дату
збільшення  його  вартості,  визначається  шляхом  індексації  вартості  майна
об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період
з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об’єкта
концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об’єкта концесії) до
дати  збільшення  вартості  об’єкта  концесії;  Вф  (створених)  –  вартість
проведених  покращень  (майна,  придбаного  або  створеного)  за  рахунок
коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення
незалежної оцінки.

Вартість проведених покращень, визначена шляхом проведення незалежної
оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу,
визначеною  шляхом  проведення  незалежної  оцінки,  та  його  вартістю  до
поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої
незалежної оцінки цього основного засобу.

Датою  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  є  дата  незалежної  оцінки
покращень (майна), проведеної за рахунок концесієдавця.

Про  збільшення  вартості  об’єкта  концесії  сторони  укладають  відповідну
додаткову угоду до концесійного договору.



12.4.8. Протягом  строку  дії  концесійного  договору  розмір  концесійного
платежу  за  кожний  наступний  квартал  визначається  шляхом  коригування
концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний
квартал.
12.4.9. Концесійний платіж, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний
період, зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але
не  більш  як  на  суму  концесійного  платежу).  На  суму  нарахованих
амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати,
концесіонер  зобов’язується  у  порядку  і  в  строк,  встановлені  договором
концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення
об’єкта концесії.
За  нецільове  використання  таких  коштів  до  концесіонера  застосовуються
штрафні  санкції  в  розмірі  100  відсотків  сум,  використаних  за  нецільовим
призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України.

У  разі,  якщо  сума  нарахованих  за  квартал  амортизаційних  відрахувань
перевищує  суму  відповідного  квартального  концесійного  платежу,
концесійний  платіж  сплаті  не  підлягає.  Розмір  концесійного  платежу
зменшується також: у разі списання або виведення зі складу об’єкта концесії
окремих одиниць майна та у випадку зміни законодавства, що регламентує
порядок розрахунку концесійних платежів.

12.5. За  порушення  строків  внесення  концесійних  платежів  концесіонер
сплачує  пеню  в  розмірі  подвійної  облікової  ставки  Національного  Банку
України, що діяла у період, у який було допущено прострочення, від суми
простроченого концесійного платежу за кожний день прострочення.
12.6. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера
проводити  поліпшення  наданого  в  концесію  об’єкта,  після  чого  об’єкт
концесії  підлягає  переоцінці,  а  концесійний  платіж  –  пропорційному
збільшенню.  Концесіонер,  що  дав  згоду  на  проведення  концесієдавцем
покращень,  не  має  права  заперечувати  проти  збільшення  розміру
концесійного платежу, пов’язаного з таким поліпшенням.
13. Порядок використання амортизаційних відрахувань:
13.1. Амортизаційні  відрахування  використовуються  концесіонером  на
відновлення основних фондів об’єкта концесії (поліпшення об’єкта концесії,
капітальний ремонт об’єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін.,
необхідного для здійснення концесійної діяльності у сфері водопостачання).
При  цьому  відновлення  основних  фондів  за  рахунок  амортизаційних
відрахувань, які передаються концесієдавцю, здійснюється в межах суми, на
яку було зменшено суму концесійного платежу.

При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку
було зменшено суму концесійного платежу.

13.2. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю
концесіонера,  використовуються  концесіонером  відповідно  до  чинного
законодавства України.

14. Умови відновлення об’єкта концесії та його повернення:



14.1.У разі  припинення концесійного договору (крім випадків  припинення
договору  внаслідок  знищення  об’єкта  концесії)  концесіонер  повертає
концесієдавцеві об’єкт концесії разом тільки з тими покращеннями  об’єкта
концесії,  які  були  створенні  (виконані)  ним  на  виконання  інвестиційної
програми розвитку та на виконання програми використання амортизаційних
відрахувань  для  цілей  зменшення  обсягів  оплати  концесійного
платежу,проведеними за час дії  договору концесії,  незалежно від загальної
суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.
14.2. Об’єкт підлягає  поверненню концесієдавцю протягом 10 календарних
днів з дня припинення концесійного договору.
14.3. В разі несвоєчасного повернення об’єкта концесії з вини концесіонера
концесіонер  сплачує  концесієдавцю  пеню  в  розмірі  0,1%  від  балансової
вартості об’єкта за кожен день прострочення.
14.4. У  разі  дострокового  припинення  концесійного  договору  у  зв’язку  зі
смертю  концесіонера  –  фізичної  особи  об’єкт  вважається  повернутим
концесієдавцеві з дня припинення договору.
14.5. У разі  припинення договору концесії  у  зв’язку із  знищенням об’єкта
концесії,  що  був  застрахований  на  користь  концесіонера,  останній
зобов’язаний  за  власний  рахунок  відновити  об’єкт  та  передати  його
коцесієдавцеві.
14.6. Відшкодування  витрат,  понесених  концесіонером  у  зв’язку  з
поліпшенням  наданого  в  концесію  об’єкта,  здійснюється  за  рахунок
отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині,
що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності,
компенсації концесієдавцеві не підлягають.
14.7. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його
загибель,  він  відшкодовує  концесієдавцю  реальні  збитки,  заподіяні  в
результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об’єкта
концесії,  якщо  не  доведе,  що  погіршення  або  загибель  об’єкта  концесії
виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з
укладеними договорами страхування об’єкта концесії.
14.8. У разі  розірвання концесійного договору,  закінчення строку його дії,
ліквідації  концесіонера  у  зв’язку  з  визнанням  його  банкрутом  або
анулювання  ліцензії  на  здійснення  відповідного  виду  господарської
діяльності  концесіонер  зобов’язаний  повернути  концесієдавцю  об’єкт
концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі.
14.9. Про  повернення  об’єкта  концесії,  що  перебуває  у  комунальній
власності,  представниками  концесієдавця  та  концесіонера  складається
відповідний акт.
15. Умови страхування концесіонером об’єкта концесії:
15.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе
концесіонер.

15.2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов
концесійного  договору,  страхується  концесіонером  за  рахунок  власних
коштів на користь концесіонера.



15.3. Концесіонер  зобов’язаний  протягом  трьох  місяців  з  дня  отримання
об’єкта  у  концесію  укласти  угоду  про  страхування  майна,  переданого  у
концесію.
15.4. У  разі  настання  страхового  випадку  страхові  суми  (страхове
відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовуються на
відновлення робочого стану об’єкта концесії. Роботи з відновлення робочого
стану об’єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання
страхового випадку.
15.5. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.
16.  Порядок  та  умови  списання  майна  у  складі  об’єкта  концесії,
виведення його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії:
16.1. Списанню підлягає майно в складі об’єкта концесії, що:
– непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

– пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення
його є неможливим або економічно недоцільним).

16.2. За наявності підстав для списання майна, визначених у п. 16.1 цих умов,
концесіонер  має  право  звернутись  до  концесієдавця  з  відповідним
зверненням.
16.3. Може бути виведено (виключено) зі складу об’єкта концесії:
–  майно,  що  морально  застаріло,  в  зв’язку  з  чим  стало  непридатним  для
подальшого використання;

–  майно,  щодо якого  відпала  необхідність  його використання  в  зв’язку  зі
здійсненням  заходів  щодо  реконструкції,  модернізації,  технічного
переоснащення  об’єкта  концесії,  введення  нових  технологій,  процесів  та
будь-яких інших подібних обставин;

16.4. За  наявності  підстав  для  виведення  (виключення)  майна  зі  складу
об’єкта  концесії,  визначених  в  п.  16.3.  цих  умов,  концесіонер  має  право
звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням.
Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного
звернення  концесіонера  та  проекту  додаткової  угоди  до  концесійного
договору  укладає  додаткову  угоду  про  зміну  складу  об’єкта  концесії  у
зв’язку з виведенням (виключенням) майна зі складу об’єкта концесії.

16.5. Списання  майна  оформлюється  відповідним  актом  концесіонера,
складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою
для виключення даного об’єкта зі складу об’єкта концесії.
16.6. Протягом  3  робочих  днів  з  дня  укладання  додаткової  угоди  до
концесійного договору про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта
концесії сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна. 
16.7. Роботи  з  демонтажу  майна,  що  пропонується  до  списання  або  до
виведення  (виключення)  зі  складу  об’єкта  концесії,  здійснюються
концесіонером за власний рахунок.
17.  Відомості  про  обсяг  фінансування  робіт  з  експлуатації  об’єкта
концесії, а також відомості, що підтверджують можливість претендента
забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:



17.1. Концесіонер зобов’язаний інвестувати власні та/або залучені  кошти в
об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії.
17.2. Відомості,  що  підтверджують  можливість  претендента  забезпечити
належне  фінансування  концесійної  діяльності,  наведено  у  конкурсній
документації.
17.3. Строки  виконання  концесіонером  інвестиційних  зобов’язань
передбачаються інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії,  яка є
невід’ємною частиною концесійного договору, та не повинні перевищувати
строку концесії.
18. Передача прав та обов’язків концесіонера третім особам:
Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або
частково  третім  особам  майнові  права  на  об’єкти,  що  перебувають  у
власності  концесієдавця. Право концесіонера на управління (експлуатацію)
об’єктом  концесії  є  виключним  і  не  може  бути  передано  третім  особам
концесієдавцем  без  згоди  концесіонера  або  концесіонером  без  згоди
концесієдавця.

19. Отримання згоди Антимонопольного комітету:
20.1. Передача об’єкта концесії в концесію, згідно частини 2 статті 22 Закону
України  «Про  захист  економічної  конкуренції»  є  концентрацією,  яка
відповідно до статті 24 вищевказаного Закону, може бути здійснена тільки за
умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України,
або адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
20.2. Заява  на  отримання  такого  дозволу  подається  згідно  з  вимогами
«Положення  про  порядок  подання  заяв  до  Антимонопольного  комітету
України  про  попереднє  отримання  дозволу  на  концентрацію  суб’єктів
господарювання  (Положення  про  концентрацію)»,  затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету  України від  19  лютого  2002
року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня
2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).

20.3. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня
повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ
про  згоду  органу  Антимонопольного  комітету  на  отримання  концесії,
концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє
рішення комісії про визначення переможця конкурсу.
20.4. Інформація стосовно об’єкта концесії, що повинна міститися у заяві для
надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об’єкта у
концесію, визначається конкурсною документацією.
20. Контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем:
20.1. Концесіонер  надає  уповноваженому  органу  концесієдавця  доступ  до
об’єкта  концесії  з  метою  здійснення  контролю  за  виконанням  умов
концесійного  договору  та  стану  надання  послуг  з  централізованого
водопостачання  шляхом  відвідування  території  об’єкта  концесії  та
витребування інформації, а також документів для ознайомлення.
21. Відповідальність за порушення умов концесійного договору:



21.1. За  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов’язань,  визначених
концесійним  договором,  сторони  несуть  відповідальність  відповідно  до
чинного законодавства України та умовам концесійного договору.
21.2. Сплата  штрафних  санкцій  не  звільняє  сторони  від  виконання  своїх
зобов’язань за концесійним договором.
22.  Порядок  оформлення,  подання  та  оцінки  конкурсних  пропозицій,
визначення переможця концесійного конкурсу:
22.1. Реєстраційний  внесок  за  участь  у  концесійному  конкурсі  становить
4     000    грн.  (  чотири  тисячі  .).   Зазначені  кошти  використовуються  на
підготовку процедури конкурсу і поверненню не підлягають.
22.2. Порядок оформлення та подання претендентами конкурсних пропозицій
визначається конкурсною документацією.
22.3. Порядок розкриття конкурсних пропозицій, критерії та порядок оцінки
конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.
22.4. Порядок  визначення  переможця  концесійного  конкурсу  та  порядок
укладення концесійного договору визначається конкурсною документацією.
23. Інші умови.
23.2. У  разі,  якщо  у  законодавстві  України,  що  регулює  концесійну
діяльність,  відбулись  зміни,  внаслідок  чого  окремі  положення  цих  умов
стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми
законодавства України.
 

 

Секретар селищної ради                                                                     Т.П. Білозор

 


