нормативным актом, положившим начало регулированию отношений аренды
государственного
и
коммунального
имущества,
были
Основы
законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде, которые
вступили в действие с 01 января 1990 года, то есть за двадцать лет до Закона
о ГЧП. В дальнейшем, в независимой Украине были приняты Законы «Об
аренде государственного и коммунального имущества» (1992г.), «О
концессиях» (1999г.), «О соглашениях о разделе продукции» (1999г.), «О
концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог»
(1999г.), «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов
централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в
коммунальной собственности » (2010г.) и другие.
Однако, хотя с момента вступления в силу этого закона прошло более
трех лет, и разработаны все подзаконные нормативные акты, призванные
обеспечить заключение договоров ГЧП , в отличие от развитых стран мира у
нас ГЧП не стало эффективным инструментом экономического и
социального развития, фактически примеров успешных инвестиционных
проектов на принципах ГЧП Украина пока не имеет.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
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Для модернізації житлово-комунального господарства на підставі
механізмів державно-приватного партнерства потрібно визначити та
реалізувати чіткі завдання: по-перше, необхідно вдосконалити законодавчі
акти, які будуть регулювати правовідносини в житлово-комунальному секторі
економіки з допомогою правового інституту – державно-приватного
партнерства та які будуть сприяти його впровадженню; по-друге, потрібна
підтримка діяльності центрального органу державної влади, уповноваженого
приймати рішення щодо державно-приватного партнерства, у наданні допомоги
органам місцевої влади та органам державної влади, які прагнуть підвищити
ефективність та якість надання житлово-комунальних послуг і покращити
інфраструктуру через залучення приватного партнера; по-третє, впровадження
пілотних проектів в галузі житлово-комунального господарства через надання
пілотним містам на всіх етапах підготовки проекту: від концепції до
представлення пілотних проектів на ринку через прозорий та конкурентний
конкурс.
Залучення державно-приватного партнерства до процесів реформування
житлово-комунального господарства є одним із механізмів залучення
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інвестицій для технічного переоснащення об’єктів шляхом передачі
підприємств в концесію, що свою чергу надасть можливість покращити якість
послуг, що надаються.
Основними перевагами державно-приватного партнерства в галузі
житлово-комунального господарства для держави є:скорочення бюджетних
витрат на надання послуг, економія бюджетних державних коштів, активізація
інвестиційної діяльності, ефективне управління державним майном,
використання практичного досвіду приватних осіб, оптимізація розподілу
ризиків між державою та приватними особами, підвищення ефективності
інфраструктури, збереження та створення нових робочих місць, тощо.
Основними перевагами державно-приватного партнерства в галузі житловокомунального господарства для приватних осіб є: залучення бюджетних коштів
до проекту, доступ до раніше закритих сфер житлово-комунального
господарства, розширення можливостей отримання пільгових кредитів під
державні гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових установ на
довгий термін, тощо.
Механізм державно-приватного партнерства може розглядатись як
альтернатива приватизації, оскільки об’єкти державно-приватного партнерства
не передаються у власність приватному партнеру, існує розподіл ризиків між
приватним партнером і державою стосовно функціонування відповідного
об’єкта інфраструктури та послуг, що надаються, при цьому досягається
суттєве покращення об’єкта за рахунок залучення приватних інвестицій і
спільного (за участю державного та приватного партнерів) управління.
Передача об'єктів, що перебувають у державній або комунальній
власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в
рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності
на ці об'єкти до приватного партнера. Такі об'єкти підлягають поверненню
державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства. Право власності на об'єкти, що добудовані,
перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства,
належить державному партнеру. При цьому умовами договору, укладеного в
рамках державно-приватного партнерства, може бути передбачене набуття
приватним партнером права на новозбудовані об’єкти. Таким чином, ефективне
впровадження механізмів державно-приватного партнерства в сфері ЖКГ буде
сприяти розвитку ЖКГ.
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