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В.Є. АНДРІЄВСЬКИЙ, В.О. ВОЛІВАЧ, В.П. КОЛІСНИК, С.В. ТАРАКАНОВ 

Анексія Криму Росією у березні 2014 року 
призвела до закриття Проекту SWaSAD USAID у 
регіоні, та створила загрозу безпеці цивільного на-
селення (українців і татар). Внутрішніх переселен-
ців з Криму (ВП) Уряд України вирішив прийняти 
у сусідніх континентальних областях. Херсонська 
обласна державна адміністрація розробила прог- 
раму для поселення, створення робочих місць і 
надання ВП землі з резерву для сільськогоспо-  
дарського виробництва. Ця ситуація ще більше по-
гіршилась після вторгнення Росії до Луганської та 
Донецької областей та початку неоголошеної війни 
проти України та її цілісності як незалежної країни. 
Економічний, гуманітарний і суспільний розвиток 
Херсонської області опинився під загрозою через 
обмеженість або відсутність доступу до питної 
води та/або води для зрошення. Для полегшення 
ситуації необхідні нові стратегії, які включатимуть 
в себе ефективні та гнучкі прийоми залучення за-
цікавлених державних і приватних партнерів. До-
свід Проекту SWaSAD USAID необхідно розширю-
вати шляхом включення до нього цих завдань. 
Херсонська обласна державна адміністрація за-
цікавлена у впровадженні проекту та висловила 
свою повну підтримку. ІРАР є відповідною органі-
зацією для ефективного вирішення у довгостро-
ковій перспективі завдань розробки, та стає міцною 
платформою для подальшого розширення проекту 
SWaSAD, яке призведе до масштабованого впливу 
на розвиток.  

Запропонований регіон присутності – Згід-
но з критеріями відбору, розробленими Проек-
том SWaSAD USAID, що реалізовується ІРАР, у 
якості прийнятного регіону присутності для про-
екту «Розширення партнерства у сталому водопо-
стачанні для сільськогосподарського розвитку»                   

(SWaSAD RO) були визначені Бериславський, Но-
вотроїцький, Генічеський, Високопільський і Голо-
пристанський райони. Цільова чисельність насе-
лення сільської місцевості становить 334 000 осіб. 
У цих районах 791,254 тис. гектарів сільськогоспо-
дарських земель, які потребують кращого водопо-
стачання. 

Мета – Відновлення систем водної інфраструк-
тури та поліпшення водопостачання сільського на-
селення та сільськогосподарського виробництва, 
що позитивно впливає на продуктивність праці, 
розмір і передбачуваність урожаїв сільськогоспо-
дарських культур, з накопиченням досвіду і від-
працюванням процедур для застосування в інших 
районах Херсонської області.

Завдання - 1) підвищення потенціалу пілот-
них громад для нарощування та  підвищення вро-
жайності високорентабельних культур; 2) мобілі-
зація та створення громади, яка приймає участь в 
управлінні водними ресурсами, завдяки забезпе-
ченню доступу до поліпшеної  інфраструктури во-
допостачання, що є громадською власністю; та 3) 
поліпшення державно-приватного діалогу шляхом 
вдосконалення нагляду з боку громадян і залучення 
їх до формування політики та прийняття рішень на 
рівні органів місцевої влади Херсонської області. 

Етапи впровадження - a) обрати громади та/
або кооперативи у потенційних районах; b) ство-
рити регіональний навчальний центр; c) проводити 
навчання для представників громади/кооперативів, 
та інших місцевих зацікавлених осіб щодо органі-
зації кооперативу та управління ним, а також щодо 
того, як розробляти стратегії та методології, які 
призведуть до ефективного державно-приватного 
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партнерства; d) впровадити демонстраційні про-
екти водопостачання; e) перевести результати у 
державно-приватний політичний діалог з акцентом 
на розвиток зрошення, сприяючи створенню Ко-
ординаційної групи у складі Херсонської обласної 
адміністрації та працюючи з обласними органами 
над внесенням змін у законодавство (за потреби) та 
поширенням підходу на інші громади; та f) встано-
вити відносини з комерційними банками, фінансо-
вими установами та компаніями-постачальниками 
ресурсів, які мають спрощений доступ до фінансо-
вих ресурсів з використанням аграрних розписок і 
складських свідоцтв у якості забезпечення. ІРАР за-
безпечить поєднання Проектних зусиль, що дозво-
лить учасникам Проекту отримати фінансування 
через відповідних ділових і фінансових партнерів. 

Очікувані результати SWaSAD RO згрупо-
вані у три основні покращення: a) економічний 
розвиток, завдяки кращому водопостачанню, що 
призведе до підвищення виробництва і продажу 
сільськогосподарської продукції; b) удосконалення 
ДПП і розробка актуальних питань аграрної політи-
ки, що призведе до покращення нормативно-право-
вого забезпечення і політичного клімату, кращого 
громадського нагляду і участі громадськості у про-
цесах управління; та c) покращення умов життя, що 
призведе до покращення соціальних умов.

2. Технічний підхід

2.1. Аналіз ситуації. Надання необхідних по-
слуг водопостачання є одним з найбільш критич-
них завдань, з якими у поточній ситуації зіткнулась 
Херсонська область, зокрема, її аграрні райони зі 
старою зношеною інфраструктурою водопоста-
чання радянських часів, яка є неефективною і у 
багатьох місцях непрацездатною. Відсутність ос-
новного доступу до водопостачання впливає на 
здоров’я людей і заважає економічному розвит-
ку. Економічному, гуманітарному і суспільному 
розвитку також перешкоджає погане управління 
водними ресурсами. Більш за все, відсутність не-
обхідних водних ресурсів обмежує економічний 
розвиток сільськогосподарських районів, зокрема, 
негативно впливаючи на вирощування плодоо-
вочевої продукції. Багато сільськогосподарських 
полів залишаються під паром через відсутність 
зрошувальної інфраструктури та брак фінансуван-
ня. Технічні проблеми виникають через недостатнє 
фінансування відновлення, реконструкції чи мо-
дернізації існуючих систем водопостачання. Брак 
фінансування призвів до серйозного погіршення 

стану систем, які втрачають до 70% води через її 
витікання з водоприймальних споруд, невідповідне 
водопостачання, і забруднення води у розподільчій 
мережі. Ця ситуація в області є майже подібно до 
ситуації у Криму, та може бути покращена шляхом 
використання такого ж підходу1,2. 

Для вирішення цих проблем у липні 2012 року 
USAID виділило грант на реалізацію проекту «Ста-
ле водопостачання для сільськогосподарського 
розвитку» (SWaSAD) Інститутом розвитку аграр-
них ринків (ІРАР). Проект працював у Сакському, 
Раздольненському та Первомайському районах 
Автономної Республіки Крим, допомагаючи в удо-
сконаленні систем постачання питної води, а та-
кож систем зрошення. Ці заходи були підкріплені 
створенням кооперативів з управління водними ре-
сурсами на базі організації та на базі громади, а та-
кож прискорені механізмами встановлення тарифів 
для їх майбутнього сталого розвитку. До 2014 року 
проектом SWaSAD, разом з місцевим партнером, 
прокладено 5 км труб на землях Сакського району 
та встановлено два водних насоси для водопрово-
ду у Роздольненському районі Криму. До закриття 
Проекту SWaSAD, у жовтні 2014 року впровадже-
но два проекти вдосконалення водопостачання у 
Бериславському районі Херсонської області, с. Но-
вокаїри (установка водопроводу довжиною 10,5км) 
та с. Чкалове Новотроїцького району (установка 
водопроводу довжиною 6 км). Досвід, отриманий 
від проекту SWaSAD: a) сільські громади не мо-
жуть залучити кошти для підтримання водної ін-
фраструктури через низьку кредитоспроможність 
та усвідомлення високого ризику; b) банки вима-
гають вжиття заходів зі зменшення ризиків, напри-
клад, надання забезпечення, наявності відповідної 
тарифної структури на основі витрат та належно-
го управління – жодні з яких не є типовими у ре-
гіоні; c) сільські органи здатні делегувати та готові 
прийняти або довгострокові концесії на контракти 
водопостачання у сільській місцевості або контрак-
ти приватного управління для існуючих водних 
систем; d) сталих рішень можна досягнути, якщо 
місцеві громади будуть наділені повноваженнями 
щодо прийняття на себе і впровадження ефектив-
ного управління водними ресурсами; e) приватне 
управління (або концесія) є одним з підходів ста-
лого доступу до води; f) у якості альтернативи, міс-
цеві водопостачальні кооперативи можуть бути ут-
ворені за участю місцевих органів влади, громадян 
і приватних компаній, які приймуть у власність і 
управлятимуть місцевими водними комунікаціями; 
g) будь-який підхід вимагає економічно обґрунто-

1 Звіт про «Дослідження проблем і перспектив водопостачання у сільській місцевості Криму». Квартальний звіт AMDI/SWaSAD.
2 Звіт про «Аналіз нормативно-правової бази та варіантів створення ДПП для водопостачання у сільській місцевості Криму». Квартальний звіт SWaSAD.
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ваної системи тарифів для забезпечення обслуго-
вування і розвитку комунікацій від потоку доходів, 
що є результатом прогнозованих рівнів тарифів; h) 
розглядаючи нові підходи, доводиться стикатися з 
розчаруванням і зневірою громадян, а також вирі-
шувати закономірні соціальні питання, які вини-
кають, коли безоплатна, але неефективна система 
замінюється ефективною, але платною системою.

Місцезнаходження
Для попереднього відбору районів розгортання 

SWaSAD RO, застосовувалась методологія відбо-
ру, розроблена та успішно використана Проектом 
SWaSAD. Серед інших, були застосовані наступ-
ні базові критерії: a) регіон присутності повинен 
бути розташований у місці сільськогосподарської 
активності, де бракує адекватного водопостачання 
для населення та/або сільського господарства; b) 
регіон присутності повинен відображувати потен-
ціал для поселення біженців і бути типовим для 
умов Херсонської області взагалі за демографічни-
ми та статевими ознаками; c) у регіоні присутності 
повинні існувати надійні та віддані партнери, від-
повідальні за реалізацію, готові сприяти досягнен-
ню успішних результатів проекту; d) максимальний 
вплив, досягнутий з інвестуванням мінімальних 
ресурсів (наприклад, кількість бенефіціарів на до-
ларовий еквівалент); та e) активна участь аграрних 
кооперативів у реалізації проекту. З урахуванням 
цих критеріїв і отриманого досвіду SWaSAD, у 
якості потенційних кандидатів для реалізації про-
екту SWaSADRO були визначені Бериславський, 
Новотроїцький, Генічеський, Високопільський і 
Голопристанський райони. ІРАР отримав від цих 
районів заявки, у яких висловлено зацікавленість 
місцевих органів влади та фермерів. Усі ці райони 
утворюють економічний сільськогосподарський 
кластер, який отримає вигоду від покращеного во-
допостачання. Однак, остаточний відбір районів 
і пілотних господарств буде проведений після до-
даткових оцінок гранту, на конкурсній основі і на 
підставі методології, розробленої SWaSAD .

Ціль (цілі) та завдання Програми
Ціль: Реабілітовані системи водної інфраструк-

тури та покращене водопостачання з позитивним 
впливом на продуктивність, розмір і передбачу-
ваність врожаїв, що сприятиме розширенню еко-
номічних можливостей для місцевих сільських 
виробників, з документальним відображенням 
отриманого досвіду і процедур для масштабуван-
ня підходу на інші громади Херсонської області. 
Визнаючи, що громади працюють найкраще, коли 
ресурси, необхідні для їх здоров’я, соціального і 
економічного розвитку знаходяться для них у ме-

жах досяжності, і що оптимальне управління цими 
ресурсами залежить від повноважних та інформо-
ваних осіб, відповідальних за прийняття рішень, 
що мають доступ до робочої інфраструктури, 
завданнями SWaSADRO є: 1) збільшення високо 
цінного зрошуваного рослинництва і врожайності 
шляхом забезпечення доступу до удосконаленої 
інфраструктури, яка належить громаді; 2) мобіліза-
ція і встановлення прихильності сільських громад 
та залучення їх до управління водними ресурсами, 
завдяки наданню громаді сталого права на надання 
водних ресурсів і управління ними; та 3) поліпшен-
ня державно-приватного діалогу шляхом підви-
щення громадського нагляду та участі в розробці 
політики та прийнятті рішень на рівні обласної ад-
міністрації.

Етапи впровадження: Для реалізації захо-
ду буде: a) обрано не більше шести громад та/або 
кооперативів у потенційних районах; b) створено 
регіональний навчальний центр; c) проведено на-
вчання представників громади/кооперативів з ор-
ганізації та управління кооперативом, а також на-
вчання розробці стратегій створення ефективного 
державно-приватного партнерства; d) впроваджено 
демонстраційні проекти водопостачання; e) пере-
ведено результати у державно-приватний політич-
ний діалог з приділенням особливої уваги розвитку 
зрошення шляхом полегшення створення Коорди-
наційної групи у складі обласної адміністрації та 
шляхом співпраці з місцевими органами влади з 
метою внесення змін у законодавство (якщо це по-
трібно) та поширення підходу на інші громади; та, 
f) спрощено встановлення зв’язків з комерційними 
банками та фінансовими установами. ІРАР працю-
ватиме над тим, щоб надати можливість учасникам 
проекту отримати фінансування від партнерів і     
компаній-постачальників сільськогосподарських 
підприємств, таких як BASF і Syngenta, які працю-
ють з Системами до врожайного та після врожайно-
го фінансування для спрощеного доступу до фінан-
сових ресурсів за допомогою Аграрних розписок і 
Складських свідоцтв у якості забезпечення, розро-
бленого в рамках Проекту USAID FSAPD. Продов-
ження розвитку і удосконалення інфраструктури во-
допостачання буде супроводжуватися установкою 
лічильників води та сучасного енергозберігаючого 
обладнання, яке дозволить координувати господар-
ське відношення до колективно виготовленої про-
дукції. Цілодобове водопостачання дозволить чле-
нам громади брати участь у сільськогосподарському 
виробництві, що покращить їх фінансовий стан і 
надасть можливість вчасно оплачувати спожиту 
воду. Залучення великої кількості членів громади 
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до сільськогосподарського виробництва сприятиме 
розвитку виробництва сільськогосподарської про-
дукції і розвитку кооперативів у обраних районах, 
та призведе до збільшення врожайності помідорів, 
моркви, картоплі, зернових і цукрового буряка в 
середньому у 2,5-3 рази, а кормових культур (лю-
церни) – у 5 разів. Результати проекту SWaSADRO, 
розгорнутого у обраних районах, націлені, загалом, 
приблизно на 216 100 жителів сільської місцевості. 
ІРАР домігся стійкої присутності у Херсоні, заво-
ював визнання у місцевих партнерів, чиновників і 
зацікавлених осіб, та створив сильну команду ви-
сококваліфікованих місцевих експертів. ІРАР добре 
знає специфіку дозвільної системи, потенційних 
постачальників обладнання і труб та компанії, які 
займаються оформленням технічної документації. 
Усе це дозволяє ІРАР вважати, що він якнайкраще 
підходить для досягнення запропонованих цілей. 
SWaSADRO пропонує наступні завдання та заходи 
з реалізації:

Завдання 1. Відновлення і розвиток систем 
водопостачання у сільській місцевості і сільсько-
господарських районах. SWaSADRO підтримува-
тиме пілотні громади, обрані у визначених районах 
у впровадженні проектів удосконалення водопоста-
чання. Проектні експерти допомагатимуть пілот-
ним громадам і сільськогосподарським виробни-
кам у розробці, підготовці та впровадженні шістьох 
проектів покращення водопостачання у групах 
громад та/або виробників сільськогосподарської 
продукції. Проект оцінить технічні, геологічні, 
сільськогосподарські та екологічні питання, пов’я-
зані з проектами покращення водопостачання. У 
партнерстві з приватними партнерами, місцевими 
органами влади, SWaSADRO закупить і установить 
необхідне водне обладнання для кращого водопо-
стачання. Допомога SWaSADRO буде підкріплена 
участю місцевих партнерів на засадах спільного 
фінансування, що надасть змогу залучити додат-
кове комерційне фінансування для впровадження і 
подальшого сталого розвитку. 

Завдання 2. Впровадження державно-при-
ватних моделей у водопостачальному коопера-
тиві сільської місцевості для пілотних громад 
і виробників сільськогосподарської продукції. 
Завдяки конкуренції, найбільш економічно об-
грунтовані плани громад, отримають юридичні 
та технічні консультації щодо створення коопера-
тивів з управління водними ресурсами, на основі 
принципів державно-приватного партнерства. Для 
забезпечення участі приватних партнерів і подаль-
шого сталого розвитку, SWASaDRO зосередиться 
на: a) організаційній і правовій роботі над створен-
ням водопостачальних і аграрних кооперативів у 

пілотних громадах; та, b) організації Регіонального 
навчального центру/платформи.

Завдання 3. Розробка фінансових рішень для 
впровадження партнерств/кооперативів зі ста-
лого водопостачання. Проект підтримає пілотні 
громади у диверсифікації джерел фінансування для 
капіталовкладень в інфраструктуру водопостачан-
ня питної води та зрошення. SWaSADRO зосере-
диться на: a) навчанні партнерств/кооперативів з 
підготовки пропозицій для проектів покращення 
водопостачання; та b) проведенні переговорів з 
фінансовими партнерами та аграрними компанія-
ми-постачальниками для залучення фінансових та/
або товарних ресурсів.

Завдання 4. Сприяння місцевим органам вла-
ди Херсонської області у внесенні змін до нор-
мативно-правової бази (якщо це потрібно) та 
поширенні підходу на громади та виробників 
сільськогосподарської продукції та у проведенні 
державно-приватного діалогу в аграрному сек-
торі. Механізми суспільної участі у державно-при-
ватному політичному діалозі (ДПД) не знайшли 
широкого використання, з огляду на очікувану де-
централізацію влади.

Агропромисловий комплекс не є винятком у 
цьому відношенні. У більшості своїй, місцеві ор-
гани влади утримуються від залучення приватного 
сектору до обговорень щодо розробки та впровад-
ження ключових положень сільськогосподарської 
політики, що призвело до втрати зв’язку між урядом 
і діловою спільнотою сільськогосподарської галузі. 
Якщо не започаткувати ефективний державно-при-
ватний політичний діалог, слід очікувати, що нова 
сільськогосподарська політика уряду значно відріз-
нятиметься від попередніх стратегій, які не були 
цілком ефективними. Необхідно підтримувати дер-
жавно-приватні консультативні ради на рівні місце-
вих органів влади. На державному рівні аналогічні 
структури вже були створені численними держав-
ними органами, включаючи Міністерство аграрної 
політики та продовольства України. SWaSADRO 
передбачає потребу у створенні відповідної Коор-
динаційної групи/комісії, яка приділятиме особли-
ву увагу саме цим питанням. SWaSADRO викори-
стає досвід ІРАР в успішному управлінні подібною 
структурою, створеною в рамках Проекту USAID 
FSAPD. SWaSADRO: a) сприятиме створенню Ко-
ординаційної групи у складі обласних органів вла-
ди; b) сприятиме проведенню зустрічей і розробці 
порядку денного для них. Це активізує впровад-
ження цілей і завдань USAID в області та підтри-
муватиме розвиток ДПД на рівні місцевих органів 
влади.

Завдання 5. Розповсюдження інформації та 
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нарощення потенціалу для впровадження моделі 
сталого водопостачання на сільській місцевості 
та сільськогосподарських районах. SWaSADRO 
скористається великим досвідом ІРАР у розробці 
політики та нормативних актів для забезпечення 
економічного розвитку сільськогосподарської га-
лузі України. Організації-партнери, районні та сіль-
ські органи влади надаватимуть загальну політич-
ну та адміністративну підтримку на своїх рівнях, і 
фінансову підтримку Проекту у якості партнерів. 
Проект користуватиметься професійними та кон-
сультативними послугами, що будуть надаватися 
як міжнародними, так і місцевими компаніями. 
SWaSADRO розповсюдить результати проекту та 
інформацію про проект між ключовими зацікавле-
ними особами.

Підсумки/результати
Очікувані результати SWaSADRO згруповані 

у три основні покращення: a) економічний розви-
ток, завдяки удосконаленому водопостачанню для 
збільшення виробництва і збуту сільськогосподар-
ської продукції; b) кращий ДПД і визначення акту-
альних питань аграрної політики, що призведе до 
удосконалення нормативно-правового забезпечен-
ня і політичного клімату, та кращого громадського 
нагляду і участі громадськості у процесах управ-
ління; та c) покращення умов життя, що призведе 
до покращення соціальних умов. Проект сприяти-
ме покращенню стану здоров’я населення і еко-
номічному зростанню, завдяки розробці з нуля 
рішень, які нададуть змогу сільським громадам об-
ласті забезпечити для усіх членів громади рівний 
безперешкодний доступ до води. Цей доскональ-
ний підхід сприятиме активному прийняттю і прак-
тичному впровадженню демократичних рішень 
проблеми та нарощуванню потенціалу у сільських 
громадах, та створить міцний фундамент для дер-
жавно-приватного діалогу та розвитку громадян-
ського суспільства. Він також посилить гендерну 
рівність у доступі до води. Використання покраще-
ного водопостачання для зрошення безпосередньо 
збільшить виробництво сільськогосподарської про-
дукції в регіоні та стимулюватиме створення но-
вих робочих місць в агропромисловому комплексі. 
Проект SWaSADRO також націлений на вирішення 
однієї з найважливіших проблем соціально-еко-
номічного розвитку територіальних громад і аграр-
них кооперативів: створення оптимальних умов 
для нормальної життєдіяльності їх членів, розроб-
ка демократичних принципів управління майном 
громади, зміцнення інституту сім’ї та виховання 
толерантного суспільства. Відновлення старого 
обладнання надасть можливість подолати різницю 

у якості послуг, що надаються корінним членам 
громади, які проживають у старих будинках. Це 
призведе до розвитку толерантної громади та знач-
ного підвищення якості їх життя, матеріального до-
бробуту та принципів громадянського суспільства. 
У цьому відношенні населення отримає якісний 
продукт, який відповідає державним стандартам, а 
саме питну воду, яка впливає на здоров’я населен-
ня. У якості ілюстрації, у селі Високе Бериславсь-
кого району зрошення 144 га призведе до високої 
врожайності зеленої маси (збільшення у 3,5 разів); 
кукурудзи для силосу (збільшення врожайності у 
2,3 рази); пшениці та ячменю у 2,2 рази; а підви-
щення врожайності фуражних і зернових культур 
збільшить поголів’я молочного скота у 1,5-2 рази, 
внаслідок чого збільшиться обсяг молочного ви-
робництва, а це, в свою чергу, підвищить доходи 
населення та бізнесу.

Сталий розвиток
Проект SWaSADRO покращить доступ сільсь-

ких громад до води у п’яти районах і підвищить 
ефективність управління водними ресурсами, 
завдяки розробці ДПД і ДПП, сталий розвиток 
яких буде ґрунтуватись на тарифах. Це створить 
фундамент для розробки правозастосовної нор-
мативно-правової бази та створення можливостей 
для комерційного фінансування проекту в інших 
громадах Херсонської області. SWaSADRO відбере 
громади-партнери, зосереджуючись на успішних 
місцевих сільськогосподарських підприємствах 
з лідерськими здібностями. Розробка держав-
но-приватних кооперативів з управління водними 
ресурсами на базі громад, які здатні повернути ка-
піталовкладення через тарифи з часом, буде підтри-
муватись шляхом проведення відкритих семінарів 
за участю зацікавлених осіб. Завдяки конкуренції, 
більшість економічно ефективних планів громад 
отримають технічні консультації для створення ко-
оперативів з управління водними ресурсами та до-
помогу від SWaSADRO для удосконалення системи 
водопостачання. Особлива увага приділятиметься 
залученню сільськогосподарських кооперативів у 
якості платформ для кращого управління водни-
ми ресурсами і ДПД. Ця допомога підкріплювати-
меться спільним фінансуванням з боку місцевих 
партнерів. Таким чином, часткова участь громади 
у фінансуванні здійснюватиметься шляхом залу-
чення додаткового комерційного фінансування для 
впровадження і подальшого сталого розвитку. Про-
ект SWaSADRO співпрацюватиме з чиновниками 
Херсонської області та учасниками з приватного 
сектору для сприяння проведенню переговорів з ко-
мерційними банками та фінансовими установами, 
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особливо з тими, які мають мандати для підтримки 
малих і середніх підприємств та сільського госпо-
дарства. Цей синергетичний та інтеграційний під-
хід слугуватиме інтересам майбутнього сталого ро-
звитку, забезпечуючи спрощений доступ до систем 
до врожайного і після врожайного фінансування, 
підвищуючи, тим самим, потенціал аграрних коо-
перативів у отриманні фінансування для виробни-
цтва високоцінних культур і отримання доходів. 
Він надасть можливість отримати додаткові кре-
дитні лінії, які можуть бути використані громада-
ми, які вносять свій вклад у сталий розвиток проек-
ту. І, нарешті, результати будуть поширюватись за 
допомогою навчання і розповсюдження інформації. 
Протягом двох років SWaSADRO виступатиме лі-
дером в ініціативі щодо посилення спроможностей 
місцевих органів влади та їх партнерів. Ці партне-
ри повинні мати можливість розробляти стратегії 
та методології, що призведуть до ефективного ДПД 
по всій області з метою покращення рівня основних 
послуг водопостачання громадам. Зосередившись 
на зниженні рівня бідності, SWaSADRO забезпечу-
ватиме, щоб сталі тарифні ставки компенсувались 
державними субсидіями для малозабезпечених 
громадян, приділяючи особливу увагу людям пен-
сійного віку, більшість з яких - жінки. Для створен-
ня можливості економічного розвитку та сталого 
управління водними ресурсами у сільському госпо-
дарстві, Проект обере пілотні громади з високим 

потенціалом до нарощування виробництва високо 
цінних культур завдяки зрошенню. Складовими 
успішного сталого розвитку будуть приватні опера-
тори систем водопостачання, комерційні банки та 
забезпечення, надане місцевими громадами та/або 
кооперативами, а також тарифи на водопостачання, 
які забезпечуватимуть повернення витрат. Проект 
продовжуватиме нарощувати потенціал місцевих 
організацій у розробці ними нових угод про ДПП і 
продовжуватиме сприяти розробці рішень, необхід-
них для підтримання удосконалення водної інфра-
структури. Покращене водопостачання позитивно 
вплине на продуктивність, обсяг і передбачуваність 
врожаїв, тим самим створюючи економічні можли-
вості для місцевих сільських виробників, які вно-
сять свій вклад у сталий економічний розвиток цьо-
го регіону. Результати проекту будуть поширені на 
інші громади та слугуватимуть у якості моделі для 
сільських місцевостей, які беруть участь в сталому 
економічному розвитку цього регіону. Наприклад, 
найбільш успішний обраний кооператив з удоско-
наленою інфраструктурою водопостачання може 
стати моделлю і платформою для навчання в рам-
ках проекту SWaSADRO удосконаленню систем 
зрошення, організації кооперативів та збереженню 
ресурсів, впровадженню сучасних агропромисло-
вих технологій та захисту навколишнього середо-
вища.
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Інформаційна довідка
щодо особливостей реалізації  

проекту USAID «Вода для агросектору» 

(інформація підготовлена на основі матеріалів конкурсних заявок, 
які надійшли від пілотних проектів)

I. Організаційно-технічні та економічні про-
блеми реалізації проекту

Організаційно-технічні проблеми:

Для польових водогонів
- розпаювання землі за моделлю 90-х років 

(наявність великої кількості дрібних власників зе-
мельних ділянок);

- відсутність з 1991 року бюджетних про-
грам виділення коштів на утримання, а тим більше 
на модернізацію мережі;

- користувачі водних мереж (Орендарі) спла-
чують місцевій громаді окремо за оренду мережі та 
додатково вкладають кошти на її утримання та мо-
дернізацію.

Для комунальних водогонів
- монорежим подачі води в існуючій водній 

мережі, велика кількість тупикових ділянок водо-
проводу;

- відсутність запірно-регулюючого облад-
нання та пожежних гідрантів, що робить існуючу 
водомережу  чутливою до аварійних випадків та 
нездатною для  подолання їх наслідків;

- мала кількість водних лічильників (так з 
32-ох свердловин комунальної власності у смт. Но-
вотроїцьке  лише 5 обладнані вузлами обліку підня-
тої води);

- невідповідність проектного показника спо-
живання електроенергії  до показника кількості 
піднятої води (так у смт. Новотроїцьке фактична 
потужність електронасосів перевищує паспортні 
від 13.7 % до  50%, а водоподача менша на 36 % від 
паспортної );

- відсутність огорож санітарних зон;
- відсутність гідравлічних розрахунків;
- проходження існуючого водогону під 

проїжджою частиною вулиць;
- використання насосних агрегатів з тех-

ніко-застарілими характеристиками типу ЕЦВ 10-
120-60, ЕЦВ 8-40-60  виробництва АРЗТ «Херсон-
ський електромашзавод», ВАТ «Азовенергомаш» 
(м.Бердянськ);

- завищена мінералізація існуючої води та 
недостатність її обсягів;

- одночасне використання існуючого водого-
ну для власного вжитку та поливу сільгоспкультур.

Економічні проблеми:

- брак обігових коштів, залучення кредитних 
коштів під 40% річних;

- 5-7 річний термін окупності капіталовкла-
день у сільгоспвиробництво;

- монополія крупних зернотрейдерів на 
ринку закупівлі сільгосппродукції (неформальні 
домовленості щодо закупівельних цін на сільгосп-
продукцію),  відсутність антимонопольних розслі-
дувань з боку компетентних державних органів;

- відсутність інфраструктури зберігання ви-
рощеного врожаю, сезонні коливання цін на сільго-
сппродукцію;

- великі показники непродуктивної втрати 
води (так у смт. Новотроїцьке непродуктивні втра-
ти складають 229.1 тис.м3 на всій водомережі за-
гальною довжиною 48.6 км);

- відсутність  сучасного насосно-силового 
обладнання автоматизованих систем пуску і зупин-
ки водоподачі;

- завищені тарифи на водокористування че-
рез використання застарілого обладнання (так при 
існуючих затратах 0.57 квт/год. на підйом 1м3 води 
(0.89 грн./м3) після заміни на сучасне насосне об-
ладнання очікується зменшити споживання до 0.29 
квт.год. на 1 м3 води (0.45 грн./м3). Економія скла-
де 0.28 квт/год. на 1 м3 (0.44 грн./м3). А в розрізі 
реконструкції  9-и арт. свердловин у смт. Новотрої-
цьке, можливо досягти економії  104560 квт/год. 
(163 113,00 грн.).
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Приклад непродуктивних втрат води.
Комунальний водогін смт. Новотроїцьке. При 

економічно обґрунтованих витратах на виробни-
цтво послуг з водопостачання 6.84 грн./м3 (з ПДВ 
без рентабельності) непродуктивні втрати води за 
2014 рік склали по НЖКП 229.1 тис.м3 на всій во-
домережі загальною довжиною 48.6 км. Після вве-
дення в експлуатацію реконструйованих ділянок 
довжиною 8.88 км втрати зменшаться пропорційно 
на 18% (41.2 тис.м3), що складе пряме зменшення 
збитків НЖКП на 282 тис.грн. на рік. Суттєво ско-
ротяться  видатки на ліквідацію наслідків поривів 
водомережі.

II. Зміни у показниках доходної частини міс-
цевих бюджетів та доходів фізичних осіб після 
введення в дію запроектованого зрошення зе-
мель с/г призначення. Показники валового збо-
ру урожаю на зрошувальних землях.

2.1.1. Місцевий бюджет:
Наразі середня вартість 1 га землі «богар» скла-

дає близько 105280,98 грн., а при введенні в дію 
запроектованого зрошення ця цифра буде на рівні 
280047,40 грн., що буде складати додатковий при-
буток 266 %. Тобто зиск в даному випадку будуть 
мати і орендарі земельних наділів і, відповідно, 
бюджети різних рівнів, включаючи і місцеву раду.  

Приклад: 
1) орендна плата в с. Чкалове (Новотроїць-

кий район) у 100 пайовиків в 2014 році складала 
315 842 грн., після введення в дію зрошення вона 
збільшилась до 840142  грн.,  і, відповідно, бюджет 
сільської ради буде отримувати, замість 47376,30  
грн., як було за ріллю-богар, 126021,00 грн. як за 
ріллю-зрошення, крім цього, значно збільшиться і 
податок на прибуток самого господарства, за раху-
нок отримання більших врожаїв, що в середньому 
надасть можливість додатково поповнити бюджет 
сільської ради майже на 300 000 гривень. Загалом,в 
разі введення зрошення громадяни і бюджети різ-
них рівнів додатково отримають близько 400 000 
гривень;

2) очікувана сума надходжень від ЄСВ, ПДФО, 
ЄП, ринкового збору до бюджету Високопільської 
селищної ради – до 5 тис.грн. на місяць.

3) у селі Щасливцеве (Цюрупинський район), 
орендна плата за зрошувальну землю збільшуєть-
ся на 50% орендної плати. До бюджету селищної 
ради надійдуть надходження, пов’язані з податками 
на землю, за здачу в оренду землі для вирощуван-
ня сільськогосподарської продукції. При орендній 

платі 900 грн./га, загальна вартість складе 45 тис. 
грн. (61% надходження до бюджету). Окремою 
статтею надходження є податок на додану вартість 
при реалізації сільськогосподарської продукції. 
При вирощуванні кукурудзи на 50 га, вартість про-
дукції складе 3,5 млн. грн., відповідно 20% - 700 
тис. грн.  надходження до бюджету. 

При подачі води на всю площу зрошення з се-
реднім обсягом 4500 м. куб на 1 га оплата держав-
ній установі за послуги подачі води  складатиме 
212 850 грн. (4500м.куб.*0,25 грн.*150 га = 168 750 
грн.).

2.1.2. Дохід громадян пайовиків:
За умови введення в дію зрошення дохід гро-

мадян пайовиків зросте в середньому на  266 %, 
орендна плата буде збільшена з 3158,00  грн. за 
пай до 8401,42  грн., крім цього, на наступні роки, 
зрошення надасть можливість орендарю збільшити 
розмір орендної плати до 5 %.

Водночас, представники ТОВ «Агро-співдруж-
ність» вказують, що доходи від оренди земельного 
паю його власнику збільшаться лише на 1000 грн.

2.2. Показники валового збору урожаю на 
зрошувальних землях:

Традиційне зрошення дощувальними маши-
нами «Фрегат»

Особливо чутливими до зрошення є кукурудза, 
соя та люцерна, які входять до складу перспектив-
ної сівозміни. Так, зокрема перспективна врожай-
ність: кукурудза – 150 ц/га, соя – 50 ц/га, люцерна 
– 150 т/га зеленої маси.

Досяжним є отримання двох врожаїв (як при-
клад сівозміни:  «озима пшениця – соя») та,  що 
вкрай важливо, збільшення врожаю до 45-50 ц/га. 

Зрошення дає 3-4-кратний ріст врожайності 
овочевих.

Переваги підгрунтового крапельного зрошен-
ня (технологія, яку просуває ФГ «Розточчя»)

Після впровадження проекту орендар буде в 
змозі проектувати врожайність і бути незалеж-
ним від погодних умов, а орендодавці будуть мати 
гарантії достойної і стабільної орендної плати. 
Бюджет селищної ради з цих двох джерел буде 
отримувати додаткові кошти у вигляді податків. 
Впровадження системи підгрунтового зрошення 
дозволить отримати прибавку врожаю на рівні 300-
500% в залежності від вирощуваної сільськогоспо-
дарської культури у порівнянні з незрошуваними 
землями. 

Також до основних переваг системи підґрунто-
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вого крапельного зрошення відноситься:
1. Зменшена кількість води, яка потрібна для 

вирощування 1 т врожаю сільськогосподарських 
культур на 25-30% порівняно з дощуванням. 

2. Зменшення коштів на експлуатацію си-
стеми (оскільки керування та контроль буде здійс- 
нюватися автоматично). Витрати на експлуатацію 
системи дощування – 130 грн./га, для підземного 
крапельного зрошення – 99 грн./га,  економія 30%.

3. Збільшення продуктивності зрошуваних 
земель за рахунок більш якісного поливу та внесен-
ня мінеральних добрив разом з поливною водою. 
При однаковій проектованій врожайності, зро-
шувальна норма при дощуванні складає 5100 м3/
га, при підземному зрошенні 3900 м3/га, економія 
25%.

4. Отримання додаткового прибутку за ра-
хунок прибавки врожаю сільськогосподарських 
культур. В богарних умов врожайність кукурудзи 
становить 3 т/га, при підземному краплинному зро-
шенні – 15 т/га. При вартості 1тони кукурудзи 4600 
грн./т, додатковий прибуток з 1 га землі складає 55 
200 грн.

5. Збільшується ефективність людської пра-
ці на системі підземного крапельного зрошення за 
рахунок автоматизації. Для експлуатації системи 
дощування, нормативна кількість обслуговуючо-
го персоналу складає 2,5 людини на 50 гектарів, 
при підземному зрошенні – 2,0 людини, економія     
людської праці 25%.

6. Збільшується ефективність магістральних 
трубопроводів та насосних станцій працівників 
для системи підземного крапельного зрошення. В 
проекті, замовленому ФГ «Розточчя», планується 
відновлення роботи насосної станції, яка впродовж 
останніх 15 років не працювала, а була сховищем 
для насосно-силового обладнання. Завдяки нашому 
проекту та на його основі укладено договори про 
спец. водокористування, вводиться в експлуатацію 
раніше не дійсний водогосподарський об’єкт, який 
буде створювати додатковий прибуток районному 
управлінню водних ресурсів і слугуватиме місцем 
роботи 2 операторів. Перспективне розширення 
буде основою для збільшення об’ємів зрошуваль-
ної води, яку подаватиме насосна станція, а, від-
повідно, збільшення коштів, які надходять до бюд-
жету територіальної громади.

7. Відбувається економія енергетичних ре-
сурсів і коштів, оскільки робочий тиск в системі 
становить 2 атмосфери (в 4 рази нижче в порівнян-
ні з дощувальними машинами «Фрегат»). Витрати 
на електроенергію для дощувальної системи скла-
дають – 1311 грн./га, а для підземного крапельного 
зрошення – 989 грн./га, що на 25% менше.

8. Систему можна використовувати на різно-
манітних формах земельних ділянок та при різно-
манітному рельєфі полів.

III. Основні мотиви участі заявників у кон-
курсі проекту USAID «Вода для агросектору»

Як приклади заявники наводили такі аргумен-
ти:

- раціональне використання земельних та 
водних ресурсів; 

- інтегроване використання землі і води;
- відновлення раніше зрошуваних земель;
- технічне переоснащення дощувальної тех-

ніки на орендованих землях;
- сприяння сталому розвитку місцевого 

сільгоспвиробника, збільшення розмірів орендної 
плати місцевим власникам землі («пайщики»), по-
кращення економічної спроможності бюджету міс-
цевої громади; 

- покращення техніко-економічних показ-
ників існуючої водомережі (реконструкція); 

- зменшення кількості тупикових відрізків 
подачі води – «закільцювання», створення запір-
но-регулюючої системи для локалізації аварійних 
поривів, збільшення кількості водних лічильників;

- покращення санітарно-гігієнічних умов 
життя місцевої громади, споживання якіснішої пит-
ної води.

Прикладами свідчення власної фінансової ста-
більності заявники наводили такі аргументи:

- стабільність по розрахункам з бюджетом, 
партнерами, пайщиками;

- можливість надати виписку з депозитного 
рахунку;

- копії фінансових звітів за 2011-2014 роки.

IV. Екологічні проблеми, які стоять на заваді 
реалізації проектів зі зрошення

Проект реалізовується у помірно–континен-
тальному кліматі, зі спекотним посушливим літом 
та м’якою малосніжною зимою. 

Так, клімат Генічеського району:
• середня довжина безморозного періоду 

– 185 днів, в тому числі з температурою повітря 
більш 00 – 270 днів; 50 – 225 днів; 100 – 180 днів; 
150 – 135днів. 

• сума плюсових температур повітря більше  
100- 33100.

• середня температура повітря в 13 годин за 
липень – 280; 

• абсолютний мінімум температури повітря 
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–  - 360С; 
• сума опадів на рік – 360 мм, в тому числі 

за період з температурою повітря більше 100 – 220 
мм; 

• сума випарів з водної поверхні (за липень – 
листопад) – 760 мм;

• середня вологість повітря за рік – 68%.

Поливні водогони:
• скид води, в тому числі аварійні пориви ма-

гістральних водогонів;
• підтоплення територій;

Комунальні водогони:
• високий рівень нітратів, сульфатів, хлори-

дів та загальної мінералізації води, який вживають 
місцеві мешканці у побуті (так вода у  смт.  Но-
вотроїцьк не відповідає вимогам ДСанПІНу 2.2.4 
-171-10. Загальна мінералізація 1: 2 г/л. Хімічний 
склад води: сульфатно-хлоридна магнієво-на-
трієва);

• застарілі металеві та азбестоцементні тру-
би;

• підтоплення територій, внаслідок аварій-
них втрат води.

 Також є небезпечні геологічні явища та 
процеси. Так, заявник ФГ Розточчя (с. Щасливе, 
Цюрупинський район), наводить такий приклад:

«Особливістю місцевих ґрунтів є важкий ме-
ханічний склад (важкий суглинок, глина). Основ-
ною вимогою для правильного встановлення систе-
ми є закладання поливної трубки в літній – осінній 
період і наступне проведення поливів лише на весні 
наступного року».

V. Інформація про згадування в друкованих 
та електронних ЗМІ проблеми із покращення 
водопостачання та відновлення зрошення для 
цільової громади проекту

Наведений нижче перелік складається з поси-
лань на статті у друкованих та електронних ЗМІ і 
засвідчує високу актуальність теми відновлення 
зрошення для українського аграрного ринку.

1. Голос України «Щоб поля не стояли пуст-
кою» 22.04.2014 http://golosukraine.com/publication/
ekonomika/parent/24958-shob-polya-ne-stoyali-
pustkoyu/#.VSUsHdysVWI ;

2. Офіційний сайт Херсонської ОДА «В Бе-
риславськом районе реализован инвестиционный 
проект  по восстановлению оросительных систем» 

http://www.khoda.gov.ua/ru/news/v-berislavskom-
rajjone-realizovan-investicionnyjj-proekt-po-
vosstanovleniyu-orositelnyh-sistem  04.09.2013;

3. Статі в Інтернет виданнях
- На Херсонщині планують збільшува-

ти площі зрошувальних земель http://igim.org.
ua/?p=662&gt ;

- Метою дослідження є визначення най- 
ефективніших інноваційних підходів до розвитку 
зрошуваних меліорацій. http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=2103 ;

- Уряд планує відновити системи зрошуван-
ня http://www.pic.com.ua/uryad-planuje-vidnovyty-
systemy-zroshuvannya.html  ;

- ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇ-
НИ «Про рекомендації парламентських слухань 
«Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та 
повеней в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/3506-iv  ;

- Про стан та перспективи розвитку зро-
шення на Херсонщині http://vodgosp.kherson.ua/
materialy.htm?n=1328&ps=0  ; 

- Визначені пріоритетні напрямки розвитку: 
Нарощування обсягів виробництва рослинництва і 
тваринництва; Модернізація та розвиток зрошення 
http://oblrada.ks.ua/index.php?id=10007&event=detai
ls&news=2583  ;

4. Обласна газета «Новий День» «Дивне за-
питання: Чому Іван водовоз?..»24.05.2012 р. 

5. Газета «Постфактум» стаття «На Хер-
сонщине взялись восстанавливать разворован-
ные оросительные системы» http://goo.gl/cl7q6T , 
16.11.2012;

6. Районна газета «Приазовская правда» 
(Генічеський район), статті за 2015 рік: 

- випуск № 9  від 26.02.2015р. сторінка 4, «Смо-
жет ли Сергей Хлань привлечь один миллиард 
долларов в модернизацию оросительной системи 
Украины?»- автор Виталий Ерофеев;. 

- випуск № 9 від 26.02.2015р, сторінка 5. «Хер-
сонщина виробляє найбільше овочів в Україні» - 
автор Віктор Желєзняк.; 

- випуск № 11 від 12.03.2015р, сторінка 3, 
«Приватизація оросительной системи не допусти-
ма» - автор Виталий Ерофеев;.  



- випуск № 14 від 02.04.2015р., сторінка 2, 
«Орошение – неподъемная ноша для единолични-
ков» - автор Николай Сергеев;  

- випуск №14 від 02.04.2015р., сторінка 5, 
«США заинтересовались модернизацией мелиора-
ции» - автор Оксана Назарова

7. Районна  газета «Трудова слава», (Но-
вотроїцький район) опублікувала  статті  щодо про-
блем водопостачання селища:

-  від 25.01.2013 №4 «Як не залишитися без 
води»; 

- від 01.02.2013 №5 «Тариф підвищено зарано», 
«Підняти, щоб вижити»; 

- від 15.02.2013 №7 «Підвищення тарифів: не-
обхідний чи черговий зашморг на шиях людей»;

- від 29.03.2013 №13 «Вода подорожчає»; 
- від 05.04.2013 №14  «Води немає, тарифи за-

високі»; 
- від 21.06.2013 №25 «Комунальникам краще, а 

споживачам?»; 
- від 28.06.2013 №26  «Начувайтеся боржники»; 
- від 23.08.2013 №34 «Вижити у скруті»;
- від 11.10.2013 №41 «Дірява башта»; 
- від 13.12.2013 №50 «Оновленні водні артерії»; 
- від 21.02.2014 №8 « Інвестиційні ресурси»; 
- від 08.05.14 №19 «Щоб мати воду – платіть за 

неї»; 
- від 16.08.2014 №33 «Запрацює потужна сверд-

ловина», від 19.12.14 №51 «Башту обезглавили»;
- від 27.02.2015 №9 «На межі»

8. Газета «Гривна» «ООО «Макеша» хочет 
получать 3 урожая кукурузы за 2 года» 04.09.2013

9. Укрвестник стаття «Реализован инвести-
ционный проект  по восстановлению оросительных 
систем» 04.09.2013;

10. Інтернет газета «Приднепровка» 
«Час реанімувати зрошення» 12-04-2013 http://
pridneprovka.org.ua/2013/04/page/5/ ; 

11. Офіційний сайт Високопільської селищ-
ної ради,  стаття «Ахіллесова п’ята» маленьких сіл, 
26.07.2013р.

12. Також заявники згадували статті у загаль-
ноукраїнських спеціалізованих аграрних виданнях: 
«Агробізнес Сьогодні», «Фермер», національний 
агропортал «Latifundist.com» та місцевих видан-
нях: Музиківський вісник, Районна газета «Черво-
ний промінь» (Новоронцовський район), Новово-
ронцовська района газета «Вісті».
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Будівництво поливального водопроводу 
в с. Новокаїри Бериславського району 

Херсонської області

Реалізація проекту дозволила отримати доступ 
до водних ресурсів Каховського водосховища (за-
токи Республіканець) для забезпечення мешканців 
села Новокаїри поливальною водою для ведення 
приватної сільськогосподарської діяльності. 

Село Новокаїри з трьох сторін омивається вода-
ми Дніпра, але доступу до них не має. Для питного 
водопостачання використовується вода з підземно-
го джерела, яка не відповідає стандартам за показ-
никами жорсткості (13,8 мг-екв/дм3 при нормі до 
7 мг-екв/дм3) та мінералізації (1883,5 мг/дм3 при 
нормі до 1000 мг/дм3), та подається по графіку че-
рез день. Використання цієї води для потреб зро-
шення призводить до погіршення стану ґрунтів та 
втрати ними родючості. Кількість опадів в районі 
реалізації проекту є критично низькою, що ставить 
під загрозу ведення сільського господарства. 

Забезпечення населення с. Новокаїри 
дніпровською водою для потреб зрошення дозволи-
ло зменшити вартість води (1 грн/м3 для поливної 
води замість 5,26 грн/м3 для питної) та розширити 
асортимент вирощуваної продукції як для власних 
потреб, так і на продаж, що в свою чергу підвищи-
ло рівень добробуту в селі. Крім того, використан-
ня для поливу води з поверхневих водних джерел 
дозволє зберегти якість ґрунтів в селі та забезпечи-
ти населення питною водою з підземних джерел в 
достатній кількості. 

1. Місце ведення діяльності - Село Ново-
каїри, Бериславський район, Херсонська область, 
Україна. 

2. Вигодонабувачі – 1100 чоловік (населен-
ня, що матиме користь від реалізації проекту).

3. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Водозабір з поверхневого джерела організовано 
на існуючому майданчику водопровідних споруд, 
що знаходиться на березі затоки Республіканець, на 
відстані 8 м від урізу води та 120 м від найближчого 
житлового будинку села. На майданчику знаходить-
ся шахтний колодязь діаметром 3 м та глибиною 12 
м, який раніше використовувався для забору води з 
підземних горизонтів, але на початок робіт виведе-
ний з експлуатації. Цей колодязь було використано 

як прийомну камеру водозабору з затоки. Для цьо-
го проведено тампонаж колодязя до глибини 8 м, 
прокладено самопливний водопровід, підключено 
насос марки SM6G6 (продуктивністю 50 м3/годи-
ну) та улаштовано вузол обліку забраної води. Для 
підтримання заданого тиску в водопровідній ме-
режі передбачено станція управління із частотним 
регулюванням. 

Мережа поливального водопроводу загальною 
протяжністю 10,5 км була виконана з поліетиле-
нових труб діаметром від 32 мм до 125 мм. Водо-
провідна мережа кільцева, із тупиковими розподіль-
чими ділянками. Прокладання трубопроводу 
здійснювалось вздовж вулиць села (магістральний 
трубопровід) та по території присадибних ділянок 
селян (розподільчий водопровід) на глибині 1,3 м. 
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 Впровадження проекту на місцевості

Проектом було передбачено влаштування ін-
дивідуальних випусків для відбору води з розподіль-
чого водопроводу, облаштованих приладами обліку 
води. Наприкінці поливного сезону прилади обліку 
демонтуються для складського зберігання. Плано-
ваний зрошувальний період – з квітня по жовтень. 

Новий поливальний трубопровід обслуговуєть-
ся СЖКП «Нептун». Власником мережі поливаль-
ного трубопроводу виступила Новокаїрська сільсь-

ка рада. 
Розподіл коштів на реалізацію проекту має на-

ступний вигляд: внесок USAID (107 тис. доларів 
США) – фінансування придбання труб та супутніх 
деталей, оплата виконання робіт з прокладки тру-
бопроводу; внесок місцевої сільської ради (близько 
11 тис. доларів США) – врізання до трубопроводу, 
встановлення приладів обліку води, частково опла-
та виконання робіт. 
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1 – затока Республіканець; 2 – прийомна камера водозабору (шахтний колодязь); 3 – магістральний 
водопровід; 4 – розподільчий водопровід

4. Мапа району ведення діяльності
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матиме 825 м3 поливної води для використання; 
• Комунальне підприємство матиме щорічно 

60 тис. грн., які воно зможе витратити на модерні-
зацію основних фондів комунальної власності; 

• Місцевий бюджет додатково отримає 20 
тис. грн. в рік; 

• Очікується збільшення валового збору вро-
жаїв у 3 рази та можливість отримувати врожаї 2-3 
рази на рік.

Ефект від реалізації проекту:
• Поливний водопровід довжиною 10,5 км 

прокладено; 
• Громада с. Новокаїри отримала у свою 

власність та управління комунальний поливний во-
допровід; 

• Вартість води для мешканців с.Новокаїри у 
2015 році становить 1,55 грн/1 м3. Щоденні витра-
ти питної води для господарських потреб зменши-
лись у 3 рази: з 1200 м3 до 600 м3;

• Кожна присадибна ділянка у селі додатково 
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Будівництво поливального водопроводу 
для зрошення земель 

ТОВ «Агро-Співдружність» в с. Павлівка 
Генічеського району Херсонської області

Мета проекту: прокладання чотирьох ділянок 
поливального водопроводу та встановлення вось-
ми дощувальних установок типу «Фрегат» для за-
безпечення ефективного зрошування земель, що 
орендовані ТОВ «Агро-співдружність». В рам-
ках проекту, планується забезпечити водою з Ка-
ховського магістрального каналу орендовану ТОВ 
«Агро-Співдружність» ділянку земель, шляхом під-
ключення нових трубопроводів до існуючого поли-
вального трубопроводу, що живиться від насосної 
станції № 38.

Загальна площа земель, що обробляються ТОВ 
«Агро-Співдружність», становить 12 млн. га, 3,3 
млн. га з яких на поточний момент є зрошуваними. 
В рамках цього проекту, планується забезпечити 
водою з Каховського магістрального каналу орен-
довану ТОВ «Агро-Співдружність» ділянку земель 
площею 429 га, шляхом підключення нових трубо-
проводів до існуючого поливального трубопроводу, 
що живиться від насосної станції № 38 (НС№38). 

Каховський магістральний канал – один з трьох 
крупних каналів, що виходять з Каховського водо-
сховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри во-
досховища становлять 240 км в довжину та 23 км 
в ширину, із середньою глибиною 8,4 м (глибина 
варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в 
водосховищі – 18200 млн м3. Основними ресурса-
ми дніпровської води є сніг, ґрунтові води та дощі. 
В 2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів 
земель Херсонської області з Каховського водосхо-
вища було відібрано та розподілено по водопоста-
чальних системах 779,5 млн м3.

Обсяг забору води (ліміт становить 12,7 млн. 
м3/рік для всіх зрошуваних земель, орендованих 
ТОВ «Агро-Співдружність») встановлюється до-
зволом на спеціальне водокористування та контро-
люється за допомогою лічильника, що встановлено 
на НС№38. Платність за водоспоживання здійс-
нюється на підставі покажчиків прибору обліку 
води. 

Розширення площі зрошуваних земель дозво-
лить збільшити обсяг овочевої та іншої сільгосп-

продукції на 50% та ефективно провадити посівну 
кампанію, що в свою чергу призведе до збільшення 
доходів пайовиків (до 50 доларів США за пай) та 
Павлівської сільської ради за рахунок збільшення 
надходження податків. Також передбачається ство-
рення 100-а додаткових робочих місць. 

1. Місце ведення діяльності - Село Павлів-
ка, Генічеський район, Херсонська область, Украї-
на. Роботи за проектом провадились на відстані 
6 км на північний захід від с. Павлівка, на сіль-
ськогосподарських землях сільської ради. Землі 
(429 га) є власністю пайовиків та орендовані ТОВ 
«Агро-Співдружність» до 2030 року. 

2. Вигодонабувачі – майже 2000 чоловік (на-
селення, що матиме користь від реалізації проекту, 
в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх 
сімей, працівників, задіяних в вирощуванні про-
дукції на зрошуваних землях (планується створити 
100 додаткових робочих місць)).

3. Кількість працівників та річний дохід – 
ТОВ «Агро-Співдружність» є прибутковою органі-
зацією та має річний дохід 12 млн.грн. (за результа-
тами фінансового звіту за 2014 рік).

4. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом полягала в розширенні 
зрошувальної мережі, підключеної до Каховського 
магістрального каналу, шляхом прокладання нових 
трубопроводів та встановлення дощувальних ма-
шин. Кошти USAID (приблизно 115 тис. доларів 
США) використані на придбання поліетиленових 
труб та супутніх деталей (фланці, втулки, запірна 
арматура тощо). Кошти ТОВ «Агро-Співдружність» 
(приблизно 95 тис. доларів США) використані 
на придбання дощувальних машин, прокладання 
та тестування трубопроводу. Також кошти ТОВ 
«Агро-Співдружність» (приблизно 1 тис. доларів 
США) було витрачено на підготовку та узгодження 
проектної документації, у т.ч. розділу оцінки впли-
ву на навколишнє природне середовище. 

Замість старого, демонтованого сталевого тру-
бопроводу на ділянці робіт прокладено чотири нові 
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секції поливального водопроводу із пластикових 
(поліетиленових) труб загальною довжиною 4,908 
км (кожна 1227 м), із діаметром труб від 215 до 225 
мм, із установкою дощувальних машин та  підклю-
ченням до існуючої зрошувальної системи. Про-
кладання трубопроводу здійснювалося на глибині 
1,2 м.

Верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 30 
см) було знято та розміщено поруч із трасою про-
ведення робіт, вкрито поліетиленовою плівкою для 
попередження ґрунтової ерозії. Траншеї  вирито 
за допомогою малогабаритної техніки для попе-
редження значного впливу на ґрунти. Відповідний 
нормам технічний стан техніки забезпечений під-
рядником. 

Розширена зрошувальна система живитиметь-
ся від НС №38 на Каховському магістральному 

каналі. На поточний момент, НС№38 обладнана 
4-ма насосами загальною потужністю 1125 м3/сек, 
і всі вони використовуються для потреб зрошення 
відповідно до графіку. ТОВ «Агро-Співдружність» 
має дійсний дозвіл на спеціальне водокористуван-
ня, що встановлює ліміти на використання води в 
поливальній системі товариства (існуючих та пла-
нованої гілках) в обсязі 12,7 млн.м3 на рік. У 2014  
році, для зрошення земель ТОВ «Агро-Співдруж-
ність» було використано 10,4 млн.м3.

Новий поливальний трубопровід буде обслу-
говуватися ТОВ «Агро-Співдружність». Влас-
ником новозбудованої мережі виступає сільсь-
когосподарський обслуговуючий кооператив 
«Співдружність-Павлівка», створений на базі ТОВ 
«Агро-Співдружність». 
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1 – Каховський магістральний канал; 2 – НС№38; 3 – існуючий напірний трубопровід; 4– побудований 
в рамках поточного проекту трубопровід; 5 – земельна ділянка, що планується до зрошення дощувальними 
машинами.

5. Мапа району ведення діяльності
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Ефект від реалізації проекту:
• Додаткова площа зрошуваних земель - 429 

га;
• Підвищення дохідності сільськогосподар-

ської діяльності та збільшення кількості робочих 
місць (планується створення 100 додаткових робо-
чих місць); 

• Потенціал зростання  врожайності на 50%;
• Збільшення доходів пайовиків та Павлівсь-

кої сільської ради за рахунок збільшення надход-
ження податків; 

• Створено сільськогосподарський обслуго-
вуючий кооператив «Співдружність-Павлівка» на 
базі ТОВ «Агро-Співдружність».
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 Впровадження проекту на місцевості
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Будівництво напірного польового 
поливального водопроводу на землях 

фермерського господарства «Даніїл та СД» 
в с. Чкалове Новотроїцького району 

Херсонської області

Мета проекту - прокладання поливального во-
допроводу на землях Чкалівської сільської ради, 
що орендовані фермерським господарством (ФГ) 
«Даніїл та СД», яке організоване жителями с. Чка-
лове, із подальшим підключенням водопроводу до 
існуючої поливальної системи, що живиться від ка-
налу Р-5-2 Каховської зрошувальної системи. 

Каховська зрошувальна система базується на 
Каховському магістральному каналі та включає в 
себе 179 насосних станцій та 1485 малих каналів. 
Каховський магістральний канал – один з трьох 
крупних каналів, що виходять з Каховського водо-
сховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри во-
досховища становлять 240 км в довжину та 23 км 
в ширину, із середньою глибиною 8,4 м (глибина 
варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в 
водосховищі – 18200 млн. м3. Основними ресурса-
ми дніпровської води є сніг, ґрунтові води та дощі. 
В 2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів 
земель Херсонської області з Каховського водосхо-
вища було відібрано та розподілено по водопоста-
чальних системах 779,5 млн. м3.

Кількість води на цьому об’єкті контролюєть-
ся електронним водним  лічильником, що вста-
новлений в точці з’єднання трубопроводів 3 та 4 
(див. Рисунок). Тариф за відбір води варіюється в 
залежності від часу відбору: з 11 до 17 години він 
збільшується вдвічі порівняно із рештою дня. Тож, 
ФГ «Даніїл та СД» споживає поливальну воду лише 
вранці та ввечері, таким чином зменшуючи витрати 
на водоспоживання та запобігаючи надлишковому 
випаруванню води з поверхні зрошуваних земель. 

У випадку, коли потрібні додаткові обсяги 
води (в посушливі сезони), споживач може запро-
сити збільшення ліміту, відправивши до Держвод-
агенства запит із обґрунтуванням необхідності 
збільшення обсягів використовуваної води. 
Держводагенство розглядає запит і, за можливості 
надати додаткові обсяги води, погоджує його; 
вартість води (за м3) при цьому не змінюється. 

На поточний момент, ФГ «Даніїл та СД» орен-

дує 1615 гектарів земель, лише 240 з яких зрошу-
ються. Новий поливальний трубопровід буде під-
ключений до існуючого, побудованого в 2007 році 
і, таким чином, площа зрошувальних земель збіль-
шиться на 207 га.  Розширення площі зрошуваних 
земель дозволить перейти на вирощування овочів 
та баштанних культур, що призведе до підвищен-
ня дохідності сільськогосподарської діяльності та 
збільшення кількості робочих місць для мешканців 
сіл Чкалове та Федорівка. 

1. Місце ведення діяльності - Село Чкалове, 
Новотроїцький район, Херсонська область, Украї-
на. Роботи за проектом провадились на відстані 4 
км на південний схід від с. Чкалове, на сільсько-  
господарських землях,що орендовані ФГ «Даніїл та 
СД» в Чкалівської сільської ради та пайовиків. 

2. Вигодонабувачі – 1200 чоловік (населення, 
що матиме користь від реалізації проекту, в особі 
орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей, 
працівників, задіяних в вирощуванні продукції на 
зрошуваних землях).

3. Кількість працівників та річний дохід – 
ФГ «Даніїл та СД» є прибутковою організацією та 
має річний дохід 6 млн.грн. (за результатами фінан-
сового звіту за 2014 рік).

4. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом полягала в розширенні 
мережі поливального водопроводу, підключеного 
до каналу Р-5-2 Каховської зрошувальної системи. 
Кошти USAID (приблизно 106 тис. доларів США)  
використані на придбання поліетиленових труб та 
супутніх деталей (фланці, втулки, запірна армату-
ра тощо). Кошти ФГ «Даніїл та СД» (приблизно 33 
тис. доларів США) використані на прокладання та 
тестування трубопроводу. Також кошти ФГ «Даніїл 
та СД» (приблизно 10 тис. доларів США) було ви-
трачено на підготовку та узгодження проектної до-
кументації, у т.ч. розділу оцінки впливу на навко-
лишнє природне середовище. 

Прокладено поливальний водопровід (Рисунок, 



п.6) із пластикових (поліетиленових) труб загаль-
ною довжиною 4,56 км, із діаметром труб від 180 
до 250 мм та підключено до вже побудованого в 
2013 році трубопроводу (Рисунок,  п.4). Прокла-
дання трубопроводу здійснено на глибині 1,2 м.

Верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 30 
см) було знято та розміщено поруч із трасою про-
ведення робіт, вкрито поліетиленовою плівкою для 
попередження ґрунтової ерозії. Траншеї вирито за 
допомогою малогабаритної техніки для поперед-
ження значного впливу на ґрунти. Відповідний 
нормам технічний стан техніки було забезпечено 
підрядником. 

Розширена зрошувальна система живитиметь-
ся від насосної станції №6 (НС№6, Рисунок, п.1) 

Каховської зрошувальної системи. Обсяги води, 
доступні для використання, визначаються Держ-
водагенством в дозволі на спеціальне водокористу-
вання. Ліміти на забір води можуть бути перегля-
нуті за необхідності збільшення обсягів води. ФГ 
«Даніїл та СД» має дійсний дозвіл на спеціальне 
водокористування, що встановлює ліміти на вико-
ристання води в поливальній системі господарства 
(існуючої та планованої гілках) в обсязі 3 млн.м3 на 
рік. у 2014 році, для зрошення 240 га, було викори-
стано лише 1,5 млн.м3. Дозвіл на водокористуван-
ня переглядається кожні 3 роки.

Новий поливальний трубопровід буде обслуго-
вуватися ФГ «Даніїл та СД». Власником новозбу-
дованої мережі виступить Чкалівська сільська рада. 
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1 – Канал Р-5-2; 2 – НС-6; 3 та 4 – ділянки поливального трубопроводу, побудована в 2001-2013 рр.; 5 
– ділянка напірного поливального трубопроводу, побудована в 2014 році в рамках проекту SWaSAD; 6 – по-
будований в рамках поточного проекту трубопровід. 

5. Мапа району ведення діяльності
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Ефект від реалізації проекту: 
• Додаткова площа зрошуваних земель - 207 

га;
• Підвищення дохідності сільськогосподар-

ської діяльності та збільшення кількості робочих 

Завдяки новому поливному водогону фермерське 
господарство «Даніїл та СД» у селі Чкалове Но-
вотроїцького району Херсонської області нарешті 
змогли отримати високі врожаї та суттєво покр-
щити своє фінансове становище.

Головне багатство Херсонської області - земля. 
Однак, посушливий клімат, маловодність та відсут-

місць для мешканців с. Чкалове та с.Федорівка; 
• Потенціал зростання  врожайності;
• Можливість перейти на вирощування 

овочів та баштанних культур.

ність зрошення мають негативний вплив на розви-
ток сільськогосподарського виробництва. 

«В нашій степовій зоні опадів дуже мало, тому 
без зрошення тут годі й сподіватися на отримання 
високих урожаїв зернових та технічних культур. А 
побудувати нову систему зрошення власними сила-
ми було абсолютно неможливо», - зазначив дирек-
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тор господарства «Даніїл та СД» Валерій Початун.
Тому, фермерське господарство «Даніїл та 

СД» двічі брало участь у конкурсі проекту USAID 
«Вода для агросектору» та отримувало гранти на 
будівництво поливних водогонів. Обидва проекти 
були успішно реалізовані восени 2014 року та на-
весні 2016 року. За підтримки USAID господарство 
проклало 8500 метрів нових труб.

ФГ «Даніїл та СД» орендує 1615 гектарів зе-
мель та лише 70 з них мали зрошення, що стано-
вило всього 4,6% від загальної кількості. Завдяки 
підтримці USAID  протягом 2014-2016 років площа 
зрошуваних земель у господарстві зросла на 490 га 
і на сьогоднішній день складає 560 га, тобто 35% 
від загальної площі орендованих земель. 

 «За відсутності зрошення ми працювали фак-
тично без прибутків. Грошей вистачало лише на 
виживання. Тепер, нова система зрошення дозво-
лила нам отримати гарантований врожай та сут-
тєво підвищити прибутки», - підкреслив Валерій 
Початун. 

За словами фермера прибуток господарства 
після реалізації першого проекту підвищився у 4 
рази, а за результатами діяльності 2016 року даний 
показник зріс у 8 разів порівняно з періодом «без 
зрошення».

Крім того, завдяки поливу урожайність зерно-
вих культур зросла майже у 4 рази, а у найближчому 

майбутньому господарство планує також зайнятися 
вирощуванням овочів та баштанних культур, що 
дозволить не лише підвищити дохідність сільсь- 
когосподарської діяльності, але й збільшити кіль-
кість робочих місць. 

Загалом, користь від реалізації даного проек-
ту отримали 1200 чоловік місцевого населення, в 
особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх 
сімей, працівників, задіяних у вирощуванні про-
дукції на зрошуваних землях.

«На початку була проблема довести людям пе-
реваги проведення зрошення на їх землях, але цього 
року вони вже і самі їх відчули», - зазначив голова 
Чкалівської селищної ради Володимир Сапрон. 

Отже, завдяки впровадженню проектів прибу-
ток пайовиків зріс на 266%. Рівень середньої за-
робітної плати працівників, зайнятих на зрошенні 
підвищився у 2,3 рази. Відповідно, надходження 
до бюджету місцевої сільської ради також зросли 
майже у 3 рази, що суттєво сприяє розвитку ін-
фраструктури на селі. Загалом, до бюджетів різних 
рівнів було за рік додатково перераховано порядком 
400 000 гривень. 

Наразі, новий поливальний трубопровід обслу-
говується фермерським господарством «Даніїл та 
СД», а власником новозбудованої мережі виступає 
Чкалівська сільська рада.
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Тепер ця ділянка буде зрошуватись завдяки новому поливальному водопроводу
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Будівництво поливального водопроводу 
для зрошення земель ПАТ «Бургунське» 

в с. Бургунка Бериславського району 
Херсонської області

Мета проекту - прокладання поливального во-
допроводу на землях с. Бургунка Бериславського 
району для забезпечення земель ПАТ «Бургунське» 
достатньою кількістю води для крапельного зро-
шення. 

На місці робіт існував старий сталевий по-
ливальний трубопровід із діаметром до 1000 мм, 
побудований в 1980-х та майже повністю демонто-
ваний в 1990-х роках. В 2012 році там було побудо-
вано новий пластиковий трубопровід меншого діа-
метру. В рамках даного проекту, прокладено новий 
поливальний трубопровід паралельно до існуючого 
та підключено його до насосної станції (НС), що 
знаходиться у власності ПАТ «Бургунське» та по-
дає воду з р. Козак до ставка-накопичувача. Річка 
Козак є найкрупнішим правим рукавом р. Дніпро 
в його естуарії; в цій частині річний стік становить 
53,5 млрд.м3. Прокладання двох трубопроводів 
із меншим діаметром було менш економічно за-
тратним, ніж одного із великим діаметром (через 
вартість поліетиленових труб). Став-накопичувач 
знаходиться поруч із зрошувальними землями ПАТ 
«Бургунське» та використовується для крапельного 
зрошення черешневих та персикових садів. 

Площа земель, що орендує ПАТ «Бургунське» 
у місцевих пайовиків (договори оренди дійсні до 
2025 року) складає 678 га і лише 115 з них є зро-
шуваними. Потужності поливального водопроводу, 
побудованого в 2012 році від насосної станції до 
ставка-накопичувача, не вистачало, щоб забезпе-
чити задовільне зрошення всіх земель ПАТ «Бур-  
гунське». Прокладання нового поливального тру-
бопроводу  збільшило площу зрошуваних земель 
на 430 га, а таким чином збільшиться продуктив-
ність врожаїв фруктів та овочів і, відповідно, дохо-
ди ПАТ «Бургунське» та пайовиків.

1. Місце ведення діяльності - Село Бур-
гунка, Бериславський район, Херсонська область, 
Україна. Роботи за проектом проводилися поблизу 
с. Бургунка, на землях сільської ради та Берислав-
ського району. 

2. Вигодонабувачі – майже 1200 чоловік (на-

селення, що матиме користь від реалізації проекту, 
в особі орендаторів земель, пайовиків та членів їх 
сімей, працівників, задіяних в вирощуванні про-
дукції на зрошуваних землях (планується створити 
30 додаткових робочих місць)).

3. Кількість працівників та річний дохід – 
ПАТ «Бургунське» є прибутковою організацією та 
має річний дохід 1 млн.грн. (за результатами фінан-
сового звіту за 2014 рік).

4. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом передбачала прокладан-
ня нового поливального водопроводу та підключен-
ня його до існуючого водозабору з р. Козак. Кошти 
USAID (приблизно 118 тис. доларів США) будуть 
використані на придбання поліетиленових труб та 
супутніх деталей (фланці, втулки, запірна армату-
ра тощо). Кошти ПАТ «Бургунське» (приблизно 50 
тис. доларів США) будуть використані на оренду 
будівельної техніки, прокладання та тестування 
трубопроводу. Також кошти ПАТ «Бургунське» 
(приблизно 1,5 тис. доларів США) було витрачено 
на підготовку та узгодження проектної документа-
ції, у т.ч. розділу оцінки впливу на навколишнє при-
родне середовище. 

Насосна станція на р. Козак побудована у 80-х 
роках та знаходиться у власності ПАТ «Бургунсь-
ке». НС обладнана насосом із потужністю 160 кВ/
год, і цієї потужності вистачає, щоб забезпечити 
подачу води двома трубопроводами – існуючим та 
побудованим. Існуючий поливальний трубопровід, 
побудований в 2012 році, з’єднує НС із ставком-на-
копичувачем, що знаходиться поруч із землями, 
орендованими ПАТ «Бургунське» та служить для 
потреб крапельного зрошення садів ПАТ. Вода 
збирається в ставку-накопичувачу (об’єм ставка 20 
тис. м3) та подається на сади насосом через систе-
му фільтрації, що попереджає засмічення системи 
крапельного зрошення. Ставок-накопичувач (із 
розмірами 130 м на 165 м) виповнений з бетонних 
плит та вкритий водонепроникною плівкою. Після 
закінчення поливального сезону, вода відкачується 



з резервуару, плівку знімають та відправляють на 
зберігання. 

За садами розташована земельна ділянка, що 
також належить ПАТ «Бургунське» та плануєть-
ся до вирощування овочів. Однак, потужностей          
існуючого трубопроводу не вистачало для забез-
печення зрошення всіх  земель ПАТ «Бургунське», 
тому було прокладено ще один пластиковий (поліе-
тиленовий) трубопровід із діаметром труб від 125 
до 250 мм та загальною протяжністю 6,7 км па-
ралельно до існуючого трубопроводу (на відстані 
5-6 м) та під’єднано його існуючого водозабору. 
Трубопровід змонтовано методом елекростикового 
зварювання, із застосуванням живлення від дизель-
ного генератора. Відповідний нормам технічний 
стан техніки було забезпечено підрядником. 

Для попередження впливу на багаторічну рос-
линність поруч із НС, було прийняте рішення про-
класти перші 50 метрів нового трубопроводу всере-
дині існуючого металевого коробу (ділянки старого 

сталевого трубопроводу діаметром 1000 мм). Ця 
металева частина знаходиться в придатному стані 
і може бути використана як захисний короб для но-
вого трубопроводу. Потім трубопровід пройде по 
землях комунальної власності, що належать Бур-
гунській сільській раді та Бериславській районній 
раді; необхідні погодження вже є в наявності. 

ПАТ «Бургунське» має дійсний дозвіл на 
спеціальне водокористування, що встановлює 
ліміти на використання води в обсязі 3,74 млн.м3 
на рік (ліміт розрахований на зрошення всіх земель 
ПАТ «Бургунське»). В 2014 році, для зрошення зе-
мель ПАТ «Бургунське» було використано лише 
35,55 тис.м3.

Новий поливальний трубопровід буде обслуго-
вуватися ПАТ «Бургунське». Власником новозбудо-
ваного трубопроводу є сільськогосподарський об-
слуговуючий кооператив «Бургунське джерельце», 
створений на базі ПАТ «Бургунське». 
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1 – Насосна станція на р. Козак; 2 – ставок-накопичувач; 3 – існуючий напірний трубопровід; 4– побудо-
ваний в рамках поточного проекту трубопровід; 5 – зрошувана земельна ділянка; 6 – ділянка, що зрощуєть-
ся після впровадження проекту. 

5. Мапа району ведення діяльності
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 Впровадження проекту на місцевості

Ефект від реалізації проекту:
• Збільшення площі зрошувальних     земель 

-  430 га;
• Створення 30 додаткових робочих місць;
• Потенціал зростання  врожайності фруктів 

та овочів;

Фермерське господарство «Бургунське» у Хер-
сонській області може, нарешті, втілити у жит-
тя свою давню мрію - стати провідним виробни-
ком фруктів у регіоні. Господарство збільшило 
площу зрошуваних земель в чотири рази (з 115 га до 

• Збільшення доходів пайовиків;
• На базі ПАТ «Бургунське» створено сільсь-

когосподарський обслуговуючий кооператив «Бур-
гунське джерельце», що буде володіти та обслуго-
вувати новий поливальний водопровід.

430-545 га) завдяки будівництву нового поливаль-
ного  трубопроводу за допомогою USAID.

Господарство «Бургунське» розташоване у пів-
денній частині України зі спекотним літом та м’я-

ІСТОРІЯ УСПІХУ: НОВА СИСТЕМА ЗРОШЕННЯ 
ДОПОМОЖЕ ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ДВІЧІ НА РІК



кою зимою, де дуже сприятливі умови для веден-
ня сільського господарства. Місцевість славиться 
своїми продуктами садівництва, особливо  вино-
градом, і могла б називатись регіональною «фрук-
товою корзиною», якби  потенціал врожайності не 
обмежувало недостатнє зрошення.

У радянські часи у селі Бургунка було понад 
1100 гектарів зрошуваних земель, але через розвал 
старої політичної системи все прийшло до занепаду 
від недбалого використання та зношеності. «Після 
розвалу Радянського Союзу системи зрошення не 
стало, її викопали та розікрали», - сказав Анатолій 
Полянський, голова села  Бургунка. 

Так як село розташоване на березі Дніпра, не-
стача води ніколи не відчувалась. Але, за іронією 
долі, саме мешканці села, які фактично живуть біля 
річки залишилися без води для поливу. Основна 
проблема полягала в тому, що потужності старого 
водопроводу, який поєднував насосну станцію з во-
досховищем не вистачало, а побудувати новий кош- 
тувало дуже дорого.

«Ми планували відновити поливну систему 
повністю, але зробити все це власними силами було 
не можливо», - зазначив Андрій Юрковський, ди-
ректор господарства  «Бургунське». 

Господарство «Бургунське» звернулося до   

проекту USAID «Вода для агросектору» та виграло 
грант на будівництво поливального трубопроводу, 
сплативши лише 30 відсотків від вартості проекту 
своїм власним коштом. За сприяння USAID під-
приємство проклало  6700 метрів нових труб та пе-
реобладнало насосну станцію.

Тепер з новою системою трубопроводу період 
накачування зменшився вдвічі і господарство от-
римуватиме додаткових 200 кубічних метрів води 
на годину. Завдяки поліпшенню зрошення підпри-   
ємство «Бургунське» на зрошувальній ділянці за-
кладе нові сади і виноградники та зможе збирати 
урожай двічі на рік.

Зростання врожайності дозволить створити 
нові робочі місця з гідною  заробітною платою. На-
разі, підприємство вже працевлаштувало 30 осіб. 
Очікується, що користь від реалізації проекту за-
галом  отримають 1200  чоловік.  Крім того, інші 
мешканці села Бургунка також мають зиск від нової 
інфраструктури: 126 особистих підсобних госпо-
дарств і сімей отримали доступ до нового трубо-
проводу і тепер мають змогу поливати свої земельні 
ділянки. Нову поливну систему буде підтримувати 
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
«Бургунське джерельце», який створено на базі під-
приємства «Бургунське» завдяки сприянню USAID.
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Крапельне зрошення цього фруктового саду в селі Бургунка можливе завдяки новому поливальному 
трубопроводу
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Будівництво питного водопроводу в 
с.м.т. Високопілля Високопільського району 

Херсонської області

Мета проекту - прокладання питного водопро-
воду та підключення його до існуючої артезіанської 
свердловини, що дозволить забезпечити питною 
водою 961 мешканця с.м.т. Високопілля. 

Лише 24% домогосподарств с.м.т. Високопіл-
ля мають доступ до централізованого водопоста-
чання. 30% від решти (961 людина) вимушені ви-
користовувати привозну воду  або воду з верхніх 
водоносних горизонтів. Привозна вода доступна 
лише тричі на тиждень. Вода з верхніх водоносних 
горизонтів не є приданою для пиття через невід-
повідність стандарту (ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гі-
гієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною») за наступними показника-
ми: мінералізація (перевищення в 1,8 разів), загаль-
на жорсткість (перевищення в 1,76 разів), сульфати 
(перевищення в 1,7 разів), хлориди (перевищення в 
1,5-2 рази), нітрати (перевищення в 1,6-3,5 разів), а 
також через мікробіологічне забруднення.

1. Місце ведення діяльності – Селище місь-
кого типу Високопілля, Високопільський район, 
Херсонська область, Україна. Роботи за проектом 
проводилися на землях Високопільської селищної 
ради. 

2. Вигодонабувачі – 961 людина (населення, 
що матиме користь від реалізації проекту, в особі 
фермерів, їх сімей, працівників КП «Високопільсь-
кий Комунсервіс» (планується створити 5 додатко-
вих робочих місць)).

3. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом передбачала прокла-
дання нового питного водопроводу та підключення 
його до існуючої артезіанської свердловини. 

Артезіанську свердловину було розконсервова-
но та прочищено/промито силами місцевих служб 
(за їх кошт) відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-
10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною». Свердловина готова до 
використання. Відповідно до аналізів, проведених 
після розконсервування свердловини, вода в сверд-
ловині характеризується підвищеною жорсткістю 
(8,4 ммоль/м3 за нормативу 7 ммоль/м3), що є ха-
рактерним для Херсонської області. Для доведення 

якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, було  
побудовано станцію водопідготовки із фільтром та 
пом’якшувачами.

Кошти USAID (приблизно 151 тис. доларів 
США) було використані на придбання поліетиле-
нових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, 
запірна арматура тощо), а також обладнання для 
станції водопідготовки. Кошти Високопільської 
селищної ради (приблизно 52 тис. доларів США) 
було використано на оренду будівельної техніки, 
прокладання та тестування водопроводу та будів-
ництва приміщення для станції водопідготовки. 
Також кошти Високопільської селищної ради  (при-
близно 1,5 тис. доларів США) було витрачено на 
підготовку та узгодження проектної документації, 
в т.ч. розділу оцінки впливу на навколишнє природ-
не середовище, а також на придбання насосу та ча-
стотного перетворювача для нього (2,5 тис. доларів 
США)

Запланована діяльність передбачала:
1) Прокладання питного водопроводу;
2) Підключення водопроводу до артезіанської 

свердловини та встановлення заглибного насосу;
3) Встановлення контрольного стенду із об-

ладнанням для регуляції/контролю експлуатації 
насосу та облаштування санітарно-захисної зони 
(СЗЗ) навколо свердловини; 

4) Будівництво в межах СЗЗ станції водопід-
готовки із пом’якшувачами та фільтром;

5) Підключення станції водопідготовки, конт- 
рольного стенду та насосу до існуючої системи 
електропостачання. 

1. Новий трубопровід з пластикових труб діа-
метром від 63 до 110 мм, загальною довжиною 8,3 
км, прокладено на глибині 1,2 м. Труби сертифіко-
вані та мають відповідний сертифікат якості для 
використання для потреб питного водопостачання. 
Трубопровід змонтовано методом елекростикового 
зварювання, із застосуванням живлення від дизель-
ного генератора. Відповідний нормам технічний 
стан техніки було забезпечено підрядником. Перед 
тим, як траншеї з трубами були засипані землею, 



було проведено гідравлічне тестування. 
Новий водопровід прокладено вулицями с.м.т. 

Високопілля, тож передбачалось тимчасове втру-
чання в трафік та пішохідний рух. Будівельно-мон-
тажна компанія (підрядник) координувала свої дії 
із місцевою владою, розміщуючи попереджувальні 
знаки та розробляючи маршрути об’їзду там, де це 
є потрібним. Для забезпечення безпеки пішохідно-
го  руху, переходи через траншеї  були організовані 
із використанням настилів шириною 0,8-1,0 м та 
розміщенням попереджувальних знаків. 

Роботи на пересіченні із існуючими комуналь-
ними мережами координувалися з боку відповід-
них комунальних служб та місцевої влади. Роботи 
на таких ділянках проводилися вручну. На ділян-
ці робіт були присутні представники комунальних 
служб. Всі необхідні погодження були отримані до 
початку робіт. 

2. Прокладений водопровід було підключено до 
існуючої артезіанської свердловини, обладнаної за-
глибним насосом. Насос, в свою чергу, обладнаний 
частотним перетворювачем, що дозволяє уникнути 
надмірного енергоспоживання та поривів трубо-
проводу внаслідок надлишкового тиску. Частотний 
регулятор також захищає насос від перепадів на-
пруги в електромережі. 

3. Контрольний стенд було побудовано в межах 
СЗЗ свердловини (50 м на 50 м, огородженої сітча-
стим забором). Будівлю контрольного стенду  (1 м 
на 1,5 м) було виконано з бетонних плит та вкри-
то металочерепицею. Частотний перетворювач та 
прилади обліку води та електроенергії були вста-
новлені всередині контрольного стенду.

4. З метою зменшення жорсткості води з ар-
тезіанської свердловини, було побудовано стан-
цію водопідготовки.  Всередині було встановлено 
фільтр, три пом’якшувача та супутнє обладнання. 
Також в приміщенні станції водопідготовки пе-
редбачена кімната для зберігання реагентів для 
регенерації пом’якшувачів. Електричний обігрівач 
буде встановлено для підтримання температури 
в приміщенні станції водопідготовки не менше 
+100С (для холодної пори року). Вода зі свердло-
вини буде проходити через фільтр та пом’якшувачі, 
після чого подаватися до водопровідної мережі. 
Потужність станції водопідготовки становить 22 
м3/годину. Механічні домішки та відпрацьований 
сольовий розчин з пом’якшувачів будуть збирати-
ся в спеціальному скидному колодязі. Підземний 
скидний колодязь розташовано таким чином, що 
його верхня частина нижча за глибину промерзан-
ня ґрунту, для попередження замерзання рідини в 

колодязі. Скидні води з колодязю по мірі накопи-
чення будуть відкачуватися та вивозитися на най-
ближчі очисні споруди спеціальним транспортом. 
Ці роботи проводитимуться у відповідності до  
внутрішньої процедури КП «Високопільський Ко-
мунсервіс». 

5. Електроживлення насосу, обладнання конт- 
рольного стенду та станції водопідготовки буде 
здійснюватися від існуючої мережі. Для здійснен-
ня підключення щонайменше одна опора електро-
мережі буде встановлена та надземні електричні 
проводи будуть протягнуті (загальною довжиною 
65-70 м). Підключення нової електролінії до існую- 
чої мережі було здійснено у відповідності до дію-
чих стандартів та за погодження із місцевою ком-
панією, що обслуговує електричні мережі (РЕМ). 
Трансформатор обладнаний розрядниками та авто-
матичними вимикачами для захисту електромережі 
від перепадів напруги та ударів блискавки. Станція 
водопідготовки також обладнана однополюсним ав-
томатичним вимикачем та стабілізатором напруги. 

Новий питний водопровід буде належати Ви-
сокопільській селищній раді та обслуговуватися 
КП «Високопільський Комунсервіс». КП «Високо-
пільський Комунсервіс» обслуговує існуючу сис- 
тему водопостачання с.м.т. Високопілля та двох 
сусідніх населених пунктів та має діючий дозвіл на 
спеціальне водокористування для 10 свердловин на 
загальний обсяг вилучення води 157470 м3/рік (цей 
обсяг не  включає розконсервовану свердловину, 
дозвіл на її використання вже  погоджено).

Крім того, індивідуальні прилади обліку води 
будуть встановлені в кожній точці підключення 
приватних споживачів до нової водопровідної ме-
режі. 

Періодичність проведення аналізів якості води 
встановлюється Державною санітарно-епідеміоло-
гічною службою України та залежить від регіону, 
його характеристик та щільності населення. На да-
ному об’єкті, аналіз якості води має проводитися 
після розконсервування свердловини, потім після 
закінчення будівництва водопроводу (після дезін-
фекції та промивки системи), та потім регулярно 
щонайменше двічі на рік. Перелік показників, що 
контролюються, включає: мікробіологічні показни-
ки, загальна жорсткість, мінералізація, рН, хлори-
ди, сульфати, залізо, марганець, мідь, цинк, миш’як, 
свинець, аміак, нітрати, нітрити, пестициди, фто-
риди, перманганатна окиснюваність. Місцева СЕС 
(або відповідний орган Міністерства охорони здо-
ров’я України) може доповнювати даний перелік 
показниками, специфічними для даного регіону. 
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1 – Артезіанська свердловина; 2 – Побудований питний водопровід

4. Мапа району ведення діяльності

 Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:
• Питний водопровід довжиною 8,3 км; 
• Громада с. Високопілля отримала у свою 

власність  питний водопровід ;

• Збільшення доходів Високопільської  се-
лищної ради за рахунок збільшення надходження 
податків у бюджет громади.
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Новий питний водопровід дозволить підви-
щити добробут місцевого населення та суттєво 
покращити умови їх життя та побуту.

Протягом тривалого часу переважна більшість 
мешканців (3301 чоловік) села Високопілля у Хер-
сонській області залишалася без водопровідної 
питної води в своїх оселях. Відсутність відкритих 
природних водойм в районі, різке за останні роки, 
падіння рівня грунтових вод – основного джере-
ла водопостачання мешканців селища, позбавили 
більшу частину населення можливості повноцінно 
користуватися питною водою.

Існуюча мережа водопостачання в селі фізично 
зношена, частково зруйнована і не використовуєть-
ся на протязі останніх 10 років. Тож, лише 24% до-
могосподарств в селі Високопілля мали доступ до 
централізованого водопостачання. Решта людей 
були змушені використовувати або колодязну воду, 
яка не відповідає  стандартам якості через високий 
рівень нітратів, хлоридів та загальної мінераліза-
ції, або привозну воду, яка підвозилась трактором з 
сусіднього села лише двічі на тиждень.  

Тому, Високопільська селищна рада прийняла 
рішення взяти участь у конкурсі проекту USAID 
«Вода для агросектору» і виграла грант на прокла-
дання питного водопроводу та підключення його 
до існуючої артезіанської свердловини, з власною 
участю лише у 25% від загальної вартості проекту.

На початку багато мешканців із острахом та 
недовірою віднеслися до ініціативи місцевої вла-
ди. Адже не всі на той час розуміли, про що саме 
йдеться, а деякі зі скептицизмом поставилися до 
самої ідеї залучення іноземних коштів.

«Особисто я звик покладатись тільки на себе, 
та коли вже самотужки ми не в змозі відновити 
водопостачання, то можна скористатися й до-
помогою, побачимо що з цього вийде» - скептично 
висловлювався на початку проекту мешканець села 
Високопілля Олександр Пилипенко.

Але, все ж таки, більшість жителів залишилися 
задоволеними перспективами в близькому майбут-
ньому споживати смачну питну воду, не виходячи 
з власної оселі, тому були налаштовані більш оп-
тимістично.

«За кордоном практика інвестування та кре-
дитування розповсюджена дуже широко. Тому 
вважаю, що правильно зробили очільники селища, 
взявши участь у конкурсі. І дуже добре, що буде 
питна вода в оселі. З нетерпінням чекаємо цієї гар-
ної події», - сказала мешканка села Високопілля 
Олена Мущицька.

Тож, усі роботи з будівництва водопроводу 
були виконані швидко, вчасно і у повному обсязі. 
За сприяння USAID було прокладено 8300 метрів 
нових труб та побудовано станцію водоочистки. І 
давня мрія селян нарешті здійснилася.

«Раніше воду привозив трактор, люди розбира-
ли її відрами, бочками, баклажками, а тепер – від-
крив кран і вона ллється стільки, скільки потрібно. 
Можна навіть митися та прати без зайвих тур-
бот. Нарешті наше життя суттєво покращить-
ся», - згадувала щаслива Олена Мущицька.

Завдяки новому питному водопроводу 329 
дворів, а це майже 1000 мешканців  села Високо-
пілля мають питну воду у своїх оселях. Наразі, пи-
тома вага домогосподарств села Високопілля, які 
мають доступ до централізованого водопостачання 
зросла з 24% до майже 50%.

ІСТОРІЯ УСПІХУ: ПИТНА ВОДА ТЕПЕР НЕ РОЗКІШ 
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛА ВИСОКОПІЛЛЯ 

Мушицька біля власного крану з питною водою
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Реконструкція зрошувальної системи 
на землях фермерського господарства «Аделаїда» 

в с. Чулаківка Голопристанського району 
Херсонської області

Мета проекту - прокладання поливального тру-
бопроводу на землях, орендованих фермерським 
господарством «Аделаїда» (ФГ «Аделаїда»), для 
забезпечення функціонування дощувальних уста-
новок VALLEY. 

Загальна площа земель, що обробляються ФГ 
«Аделаїда», становить 1301 га. Вода для зрошення 
подається насосною станцією №29 (НС№29, Рису-
нок) з Краснознам’янського магістрального кана-
лу. Також ФГ «Аделаїда» використовує для потреб 
зрошення воду з підземних свердловин. 

В рамках цього проекту було оновлено зро-
шувальну систему із використанням води із Крас-
нознам’янського магістрального каналу, шляхом 
прокладання на орендованих ФГ «Аделаїда» зем-
лях (279 га) нових поливальних трубопроводів за-
гальною довжиною 3007 м діаметром від 280 мм до 
355 мм, також встановлено супутнє обладнання (за-
сувки, фланці, насос, фільтр, прилад обліку тощо). 
Впровадження такої діяльності дозволило заміни-
ти застаріле зрошувальне обладнання (дощувальні 
агрегати ДДА-100) на сучасне, більш енергоефек-
тивне та дружнє до НПС зрошувальне обладнання 
(дощувальні установки VALLEY). 

Краснознам’янський магістральний канал є гіл-
кою Північно-Кримського каналу - одного з трьох 
крупних каналів, що виходять з Каховського водо-
сховища, розташованого на р. Дніпро. Розміри во-
досховища становлять 240 км в довжину та 23 км 
в ширину, із середньою глибиною 8,4 м (глибина 
варіюється від 3 до 26 м). Загальний обсяг води в 
водосховищі – 18200 млн. м3. Основними ресурса-
ми дніпровської води є сніг, ґрунтові води та дощі. 
В 2013 році для зрошення майже 30 тисяч гектарів 
земель Херсонської області з Каховського водосхо-
вища було відібрано та розподілено по водопоста-
чальних системах 779,5 млн. м3.

Обсяг забору води (ліміт становить 3,64 млн. 
м3/рік для всіх зрошуваних земель, орендова-
них ФГ «Аделаїда») встановлюється дозволом на 
спеціальне водокористування та контролюється за 
допомогою електронного лічильника, що встанов-

лено на НС№29. ФГ «Аделаїда» також використо-
вує для зрошення воду з підземних джерел (ліміт 
використання підземних вод складає 0,6 млн. м3/
рік), прилади обліку спожитої води встановлені 
на кожній свердловині. Плата за водоспоживання  
здійснюється на підставі покажчиків приладів об-
ліку води. 

Реконструкція системи зрошення дозволила 
створити умови для більш ефективного та друж-
нього до НПС зрошення, розширити площу зрошу-
ваних земель, збільшити обсяг овочевої сільгосп-
продукції, ефективно провадити посівну кампанію, 
що в свою чергу призведе до збільшення доходів 
пайовиків (до 50% за пай) та Чулаківської сільської 
ради за рахунок збільшення надходження податків. 
Також передбачається створення додаткових робо-
чих місць (150 сезонних робочих місць та 30 по-
стійних робочих місць). 

1. Місце ведення діяльності - Село Чулаків-
ка, Голопристанський район, Херсонська область, 
Україна. Роботи за проектом будуть провадитися на 
відстані 3 км на південь від с. Чулаківка, на сільсь-
когосподарських землях сільської ради. Землі (279 
га) є власністю пайовиків та орендовані ФГ «Аде-
лаїда» до 2029 року. 

2. Вигодонабувачі – 3000 чоловік (населення, 
що матиме користь від реалізації проекту, в особі 
орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей, 
працівників, задіяних в вирощуванні продукції на 
зрошуваних землях (планується створити 180 до-
даткових робочих місць)).

3. Кількість працівників та річний дохід – 
ФГ «Аделаїда» є прибутковою організацією та має 
річний дохід 94 млн.грн. (за результатами фінансо-
вого звіту за 2015 рік).

4. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом полягала в реконструк-
ції зрошувальної системи, що живиться від Крас-
нознам’янського магістрального каналу, шляхом 
прокладання 3007 м поліетиленових труб (546 м 
діаметром 355 мм, 1967 діаметром 315 мм, 494 м 
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діаметром 280 мм) на глибині 1,2-1,3 м, замість 
застарілої системи відкритих каналів. Дощувальні 
агрегати ДДА-100, що наразі використовуються на 
системі відкритих каналів, є нерентабельними че-
рез використання тракторів на дизельному паливі. 
Після реконструкції зрошувальної системи викори-
стовуються широкозахватні дощувальні установки 
VALLEY, що живляться від існуючої електроме-
режі. Демонтаж системи відкритих каналів не пе-
редбачається. Поливальний трубопровід був част-
ково реконструйований ФГ «Аделаїда» в 2010 році. 

Також побудовано насосну станцію підкачки 
(НСП) для забезпечення задовільного тиску в новій 
зрошувальній системі. Насос на НСП (1Д315-71а 
із потужністю 600 м3/годину) встановлено всере-
дині будівлі НСП та підключено до електромережі 
через існуючий трансформатор, що наразі викори-
стовується для насосного обладнання на підземній 
свердловині та є у власності ФГ «Аделаїда». Також 
в НСП встановлено фільтр та прилади обліку води 
та електроенергії. 

Ділянка відрекоструйованої зрошувальної си-
стеми розташована уздовж польової дороги, що 
використовується для технічних потреб, уздовж лі-
созахисної смуги та поруч із лінією електропередач 
(ЛЕП). В процесі прокладання нового трубопро-
воду, верхній шар ґрунту (родючий шар висотою 
30 см) було знято та розміщено поруч із трасою 
проведення робіт (з боку поля), вкрито поліетиле-
новою плівкою для попередження ґрунтової ерозії. 
Траншеї вирито за допомогою малогабаритної тех-
ніки для попередження значного впливу на ґрунти. 
В безпосередній близькості від ЛЕП, роботи про-
водилися вручну. Труби монтувалися електрости-
ковим способом, за допомогою обладнання, що 
живиться від пересувного дизельного генератора. 
Відповідний нормам технічний стан техніки було 
забезпечено підрядником. 

Реконструйована зрошувальна система живить-
ся водою з Краснознам’янського магістрального ка-
налу за рахунок НС №29 та НСП (Рисунок). На по-
точний момент, НС№29 обладнана двома насосами 
(1Д500-63, Рисунок 4) загальною потужністю 1000 
м3/годину, і всі вони використовуються для потреб 
зрошення відповідно до графіку. НС№29 обладнана 
приладами обліку води та спожитої електроенергії. 
ФГ «Аделаїда» має дійсний дозвіл на спеціальне 
водокористування, що встановлює ліміти на вико-
ристання поверхневої води в поливальній системі 
господарства в обсязі 3,64 млн. м3 на рік (обсяг ро-
зрахований для всіх зрошуваних земель ФГ). Ми-
нулого року, для зрошення земель ФГ «Аделаїда» 
було використано 1,5 млн.м3. Також додаткові при-
лади обліку води та спожитої електроенергії вста-
новлені в будівлі НСП.

На базі ФГ «Аделаїда» організовано сільсько-
господарський обслуговуючий кооператив «Бо-
рисфен-2016», що буде володіти та обслуговувати 
реконструйовану зрошувальну систему.

Кошти USAID (приблизно 160 тис. доларів 
США) були використані на придбання поліетиле-
нових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, 
засувки тощо). Кошти ФГ «Аделаїда» (приблизно 
72 тис. доларів США) були використані на орен-
ду будівельної техніки, прокладання та тестуван-
ня трубопроводу, будівництва НСП та придбання 
насосу. Також кошти ФГ «Аделаїда» (приблизно 2 
тис. доларів США) було витрачено на підготовку та 
узгодження проектної документації, і т.ч. розділу 
оцінки впливу на навколишнє природне середови-
ще (ОВНС). Також ФГ «Аделаїда» вже придбало 
дві дощувальні установки типу VALLEY (230 тис. 
доларів США).
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5. Мапа району ведення діяльності

1 – Краснознам’янський магістральний канал; 2 – підвідний канал; 3 - НС№29; 4 – частина трубопрово-
ду, що була реконструйована в 2010 році; 5 – НСП; 6 – відрекоструйований поливальний трубопровід 

 Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:
• Збільшення площі зрошувальних земель – 

279 га;
• Створення 180 робочих місць;
• Потенціал зростання  врожайності (збіль-

шення обсягу овочевої сільгосппродукції);
• Збільшення доходів пайовиків (до 50% за 

пай);
• Збільшення доходів Чулаківської  сільської 

ради за рахунок збільшення надходження податків;
• На базі ФГ «Аделаїда» організовано СОК 

«Борисфен-2016», що буде володіти та обслугову-
вати реконструйовану зрошувальну систему. 
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Завдяки новому поливному водопроводу фер-
мерське господарство «Аделаїда» у селі Чулаків-
ка Херсонської області, зможе більш впевнено 
планувати подальше розширення зрошувальних 
земель та модернізацію парку своїх існуючих до-
щувальних машин.

Землі фермерського господарства «Аделаїда» 
знаходяться у південній частині України зі спекот-
ним літом, м’якою зимою, але з дуже низькім рів-
нем забезпечення грунтів вологою. В умовах склад-
ної економічної ситуації та відсутності державної 
підтримки, реконструкція системи зрошення лише 
силами господарства  була практично неможливою.

У той же час тільки розширення площ зрошу-
вальних земель, що знаходяться у зоні ризикового 
землеробства, могло допомогти отримувати хоро-
ший врожай та прибуток.

Тому, ФГ «Аделеїда» вирішило взяти участь у 
конкурсі проекту USAID «Вода для агросектору» 
та виграло грант на будівництво поливного водо-
проводу, сплативши лише 30 відсотків від загаль-
ної вартості проекту своїми власними коштами. 
Успішна реалізація даного проекту дозволяє ФГ 
«Аделаїда» більш впевнено планувати подальше 
розширення зрошувальних земель та модернізацію 
парку своїх існуючих дощувальних машин.

ІСТОРІЯ УСПІХУ: НОВИЙ ВОДОГІН З НОВОЮ 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЮ СИСТЕМОЮ ЗРОШЕННЯ
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«Ми розуміємо, що на зміну старим системам 
зрошення повинні прийти нові технології і нове 
зрошення - це кругові системи, які працюють на 
електродвигунах. Саме таке сучасне обладнання 
ми тепер маємо завдяки проекту», - розповідає 
Сергій Рибалко, голова фермерського господарства 
«Адалеїда».

Існуючі системи водогонів та каналів в районі 
розраховані на використання під дощувальні ма-
шини, які працюють на дизельному пальному і є 
морально застарілими та економічно нерентабель-
ними. Тому, вкрай необхідна реконструкція систе-
ми зрошення для подальшого використання більш 
економічних та сучасних дощувальних машин.

Тож, за власні кошти господарство провело 
монтажні роботи, забезпечило запуск системи тру-
бопроводу і побудувало насосну станцію. За під-
тримки  USAID було придбано майже 3300 м нових 
труб та частково замінено старі металеві труби, які 
після 40 років експлуатації вже вийшли зі строю.

«Ми суттєво знизили енергоспоживання! 
Завдяки використанню даної системи зрошення 
споживання електроенергії скоротилося в 4 рази», 
– додав Сергій Рибалко.

Головним ефектом нової поливної системи є те, 
що ділянки, які раніше поливалися зі свердловин, 
тепер поливаються канальною водою, яка більш 
придатна для поливу - з низькою мінералізацією і 
значно тепліша на відміну від підземної води. 

Сергій Рибалко впевнений, що господарство на 

досягнутому зупинятися не збирається і буде далі 
розвивати та модернізувати систему зрошення.

На сьогодні фермерське господарство отримало 
нову систему водопостачання та додаткових 279 га 
зрошуваних земель, а зростання урожайності у 2-3 
рази дозволить створити 180 робочих місць з гід-
ною заробітною платою.

Очікується, що користь від реалізації даного 
проекту отримає 3000 чоловік місцевого населен-
ня, в особі орендаторів земель, пайовиків та членів 
їх сімей, працівників, задіяних у вирощуванні про-
дукції на зрошуваних землях.

Крім того, територіальна громада Чулаківської 
сільської ради також отримає вигоду від нової по-
ливної інфраструктури у вигляді додаткових над-
ходжень до місцевого бюджету за рахунок збіль-
шення орендної плати за користування водогону. Ці 
кошти будуть використовуватися для покращення 
об’єктів соціальної інфраструктури громади.

«Цей проект дозволить створити нові робочі 
місця, збільшити додану вартість на кожен гек-
тар нашої землі, податки до місцевого бюджету 
і, як наслідок, покращити життя громадян», - ска-
зав заступник голови Херсонської обласної ради 
Віталій Булюк.

Підтримувати нову зрошувальну систему в селі 
Чулаківка буде сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив «Борисфен 2016», який  створено 
на базі фермерського господарства «Адалеїда».
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Робота цієї дощувальної  машини VALLEY можлива завдяки новому поливальному водопроводу
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Реконструкція поливального водопроводу для 
зрошення земель ПОСП АФ «Мир» в с. Горностаївка 

Новотроїцького району Херсонської області

Мета проекту - заміна ділянки існуючого поли-
вального водопроводу для попередження значних 
втрат води та перебоїв в зрошенні, що виникають в 
результаті аварійного стану трубопроводу.

На об’єкті в с. Горностаївка в Новотроїцько-
му районі планувалася реконструкція існуючого 
поливального трубопроводу шляхом прокладання 
поліетиленових труб загальною  довжиною 525 
м та діаметром 630 мм замість застарілого стале-
вого трубопроводу, що характеризується частими 
аварійними поривами.  

Однак, на початку зрошувального сезону вия-
вилося, що ділянка трубопроводу поруч із заплано-
ваною для реконструкції ділянкою також є в аварій-
ному стані, що призводить до втрат води, а також 
перебоїв в поливальному водопостачанні через 
часті ремонтні роботи на трубопроводі. Довжина 
додаткової секції трубопроводу, що прокладена в 
ході реконструкції, становить 210 м. 

Здійснення цих робіт дозволило забезпечити 
ефективне зрошення, збільшити площу зрошува-
них земель на 580 га, ввести в дію додаткові поли-
вальні машини, збільшити обсяг овочевої сільгосп-
продукції замість зернової, ефективно провадити 
посівну кампанію. Також передбачається створен-
ня 350 додаткових сезонних робочих місць. Обсяг 
забору води (ліміт становить 20,56 млн. м3/рік для 
всіх зрошуваних земель, орендованих ПОСП АФ 
«МИР») встановлюється дозволом на спеціальне 
водокористування та контролюється за допомогою 
окремого електронного лічильника, що встановле-
но на НС № 27. Плата за водоспоживання здійс- 
нюється на підставі покажчиків приладу обліку 
води. 

1. Місце ведення діяльності - Село Горно-
стаївка, Новотроїцький район, Херсонська область, 
Україна. Роботи за проектом будуть проводитися 
на відстані 3,5 км на північ від с. Горностаївка, на 
сільськогосподарських землях сільської ради. Землі 
(580 га) є власністю пайовиків та орендовані ПОСП 
АФ «МИР» до 2022 року. 

2. Вигодонабувачі – 800 чоловік (населення, 
що матиме користь від реалізації проекту, в особі 
орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей, 

працівників, задіяних в вирощуванні продукції на 
зрошуваних землях (планується створити 350 до-
даткових сезонних робочих місць)).

3. Кількість працівників та річний дохід – 
ПОСП АФ «МИР» є прибутковою організацією та 
має річний дохід понад 100 млн.грн. (за результата-
ми фінансового звіту за 2015 рік).

4. Детальний опис діяльності та місця її ве-
дення 

Діяльність за проектом полягала в прокладан-
ні 735 м поліетиленових труб (діаметром 630 мм 
на глибині 1,2 м) замість застарілого та аварійно-
го сталевого трубопроводу аналогічного діаметру. 
Вилучення старого сталевого трубопроводу не пе-
редбачалось через його надзвичайну зношеність; 
новий трубопровід було прокладено на відстані 1 
м від існуючого. Підключення до існуючого тру-
бопроводу було здійснено за допомогою редукції 
(з нової труби діаметром 630 мм на стару метале-
ву трубу діаметром 830 мм). Загальна довжина ре- 
конструйованого трубопроводу для даного об’єкту 
становить 735 м.

Кошти USAID (приблизно 222 тис. доларів 
США) були використані на придбання поліетиле-
нових труб та супутніх деталей (фланці, втулки, за-
сувки тощо). Кошти ПОСП АФ «МИР» (приблизно 
70 тис. доларів США) були використані на оренду 
будівельної техніки, прокладання та тестування 
трубопроводу. 

Ділянка відреконструйованого поливального 
трубопроводу розташована уздовж польової до-
роги, що використовується переважно ПОСП АФ 
«МИР» для технічних потреб. В процесі прокла-
дання нового трубопроводу, верхній шар ґрунту 
(родючий шар висотою 30 см) було знято та розмі-
щено поруч із трасою проведення робіт (але не з 
боку польової дороги), вкрито поліетиленовою 
плівкою для попередження ґрунтової ерозії. Тран-
шеї було зроблено за допомогою малогабаритної 
техніки для попередження значного впливу на ґрун-
ти. Труби змонтовано електростиковим способом, 
за допомогою обладнання, що живиться від пересу-
вного дизельного генератора. Відповідний нормам 
технічний стан техніки забезпечив підрядник.



40 № 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017

1 – Каховський магістральний канал; 2 – НС № 27; 3 – аварійна ділянка існуючого поливального трубо-
проводу, що була відреконструйована (525 м); 3.1 - аварійна ділянка існуючого поливального трубопроводу, 
що була від реконструйована додатково; 4 – частина водопроводу, що була реконструйована в 2014 році; 
5 – існуючий водопровід в задовільному стані

5. Мапа району ведення діяльності

 Впровадження проекту на місцевості
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Ефект від реалізації проекту:
• Збільшення площі зрошувальних земель 

–  580 га;
• Створення 350 додаткових сезонних робо-

чих місць;
• Потенціал зростання  врожайності (збіль-

шення обсягу овочевої сільгосппродукції замість 

зернової);
• Збільшення доходів пайовиків (до 50% за 

пай);
• Збільшення доходів Горностаївської  сіль-

ської ради за рахунок збільшення надходження 
податків

Нарешті Агрофірма «Мир» у селі Горностаїв-
ка Новотроїцького району Херсонської області, 
вже не має значних втрат води та збоїв у зро-
шенні завдяки реконструкції найбільш аварійної 
та зношеної ділянки водогону.

Агрофірма «Мир» розташована на півдні Украї-
ни – на Херсонщині, яка завжди вважалася зоною 
ризикованого землеробства – з мінімальною кіль-
кістю опадів та частими посухами, зі спекотним 
літом та малосніжною зимою. 

«Ми завжди вважалися зоною зрошуваного 
землеробства, тому що без зрошення в нашому ре-
гіоні сільське господарство майбутнього не має. 
Тож, усі зусилля сьогодні спрямовані на віднов-
лення зрошення», - зазначив голова Новотроїцької   
районної ради Юрій Коцегубов.

На сьогодні, агрофірма «МИР» має на зрошенні 
під фрегатами 3600 гектарів землі. Наразі, це єдине 
господарство в районі, де повністю збережено зро-
шувальну систему. Проте нині, уся вона потребує 
реконструкції, адже трубам, що прокладені в землі 
майже 40 років. Останнім часом, через аварійний 
стан трубопроводу та зношеність труб відбувалися 
значні втрати води через непередбачувані та часті 
пориви труб, що, в свою чергу, призводило до по-
стійних перебоїв у зрошенні.

«Старий трубопровід було побудовано ще у 
1978 році. Усю систему зрошення нам вдалося 
уберегти від розкрадання і, навіть, самотужки 
зробили часткову реконструкцію водопроводу у 
2014 році. Без зрошення ми не виживемо, а заміни-
ти майже 9000 метрів труб самотужки, ми не в 
змозі», - зазначив керівник агрофірми «Мир» Іван 
Доценко. 

Тому, на пропозицію взяти участь у кон-
курсі проекту USAID «Вода для агросектору»                 
керівництво господарства погодилося відразу і ви-
грали грант на реконструкцію водогону, сплативши 
лише 24 відсотки від вартості проекту своїм влас-
ним коштом. 

За підтримки USAID господарство прокла-
ло 735 метрів нових труб замість застарілого та 

аварійного сталевого трубопроводу. При цьому, 
вилучення старого трубопроводу не проводилося 
через його надзвичайну зношеність, а новий трубо-
провід прокладено на відстані в 1 метр від існую-
чого. Така реконструкція дозволила у подальшому 
покращити умови зрошення також і на прилеглих 
земельних ділянках загальною площею 1000 га.

«Допомога проекту для нас дуже відчутна! Ми 
зробили реконструкцію тієї ділянки водогону, яка 
була повністю пошкоджена корозією, що унемож-
ливлювало її подальше використання для зрошення. 
Нарешті ми вирішили цю проблему», - підкреслив 
керівник агрофірми. 

За словами фермера завдяки реконструкції по-
ливального водопроводу доходи пайовиків зро-
стуть на 50% і, відповідно, збільшаться надходжен-
ня податків до місцевого бюджету. За попередньою 
оцінкою, загалом в разі введення зрошення бюд-
жети різних рівнів додатково отримають близько      
784 640 гривень. 

Тож, відновлення найбільш пошкодженої 
ділянки трубопроводу дає змогу господарству без-
перебійно поливати додатково 580 га. Це, безпереч-
но, буде сприяти збільшенню виробництва аграрної 
продукції, зокрема, овочевої, що, в свою чергу, до-
зволить створити 350 робочих місць з гідною за-
робітною платнею.

«Зрошення завжди дає прибуток. Наразі, ми 
сподіваємося отримувати по 2 урожаї на рік та 
очікуємо зростання урожайності культур у 4 разі. 
На досягнутому зупинятися не будемо і продовжи-
мо реконструкцію зрошувальної системи», - додав 
Іван Доценко.

Користь від реалізації даного проекту отри-
мають 800 чоловік місцевого населення, в особі 
орендаторів земель, пайовиків та членів їх сімей, 
працівників, задіяних у вирощуванні продукції на 
зрошуваних землях.

Сам реконструйований поливальний водо-
провід буде обслуговуватися агрофірмою «Мир», а 
власником мережі виступає Горностаївська сільсь-
ка рада. 

ІСТОРІЯ УСПІХУ: НОВИЙ ВОДОГІН ЗАБЕЗПЕЧИВ 
ФЕРМЕРІВ БЕЗПЕРЕБІЙНИМ ЗРОШЕННЯМ



Ця дощувальна установка «Фрегат» працюе завдяки  відновленому водогону
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Реалізація державно-приватних 
моделей партнерства в галузі водопостачання 

через створення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів пілотних 

громад та виробників 
сільськогосподарської продукції

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1 Громадянське суспільство в Україні. Гро-
мадські об’єднання.

Для України як країни, що знаходиться в стадії 
глибокого реформування суспільно-політичної 
та соціально-економічної структури держави, ро-
звиток громадянського суспільства має особливе 
значення. Конституція України у своїх статтях за-
кріплює громадянські свободи та права як основу 
демократичного строю України. Не випадково, зна-
чення розвитку громадянського суспільства під-
креслюється в Законі України «Про основи націо-
нальної безпеки України». У статті 6 цього закону 
серед пріоритетів національних інтересів визна-
чено «гарантування конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, розвиток громадянського 
суспільства, його демократичних інститутів».

У свою чергу, інституційна основа громадян-
ського суспільства формується якістю та кількі-
стю демократичних інститутів, що мають різні 
правові форми суспільних об’єднань громадян.                       
Законодавство України забезпечує їхнє створення 
та функціонування наступними нормативно-право-
вими актами:

• Конституція України;
• Цивільній кодекс України;
• Закон України «Про державно-приватне 

партнерство» від 1 липня 2010 року
• Закон України від 16 червня 1992 р.                 

№ 2460-XII «Про об’єднання громадян»;
• Закон України від 21 травня 1997 р.                

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;
• Закон України від 11 липня 2001 р.                      

№ 2625-ІІІ «Про органи самоорганізації населен-
ня»;

• Закон України від 19 листопада 2001 р.                      
№ 2899-III «Про об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків»;

• Закон України від 07 березня 2002 р.                      
№ 3091-III «Про благодійництво та благодійні ор-
ганізації»;

• Закон України від 1997 р., № 39, «Про                      
сільськогосподарську кооперацію»;

• Закон України від 10 липня 2003 р.                      
№ 1087-IV «Про кооперацію»;

• Закон України від 17 лютого 2000 р.                      
№1458-III «Про професійні спілки, їхні права та га-
рантії діяльності».

Серед повноважень, якими законодавство 
наділяє суспільні об’єднання, найбільш важливими 
є право та форми участі громадськості  в демокра-
тичному управлінні державою на національному,  
регіональному та місцевому рівнях. То, як ре-
алізується саме демократичне управління, відобра-
жає рівень розвитку громадянського суспільства. 
Ключовою якістю розвинутого громадянського су-
спільства є навичка його громадян до самооргані-
зації. Законодавство України припускає наступні 
форми об’єднання громадян:

• Громадські організації; 
• Кооперативи;
• Органи самоорганізації населення;
• Об’єднання співвласників багатоквартир-

ного будинку;

Авторський  колектив:  
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• Благодійні організації;
• Профспілки.
Реалізація проектів громадськими об’єднання-

ми на 73% фінансується іноземними донорами та 
приватними меценатами. Доля фінансування со-
ціальних проектів громадських організацій з боку 
держави складає 2%. Таким чином, можна зробити 
висновок про слабке конструктивне партнерство 
між органами влади та громадськими організація-
ми, що також у цілому не сприяє розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. Очевидно, що                      
розвиток сектора громадських організацій повинен 
вийти на новий рівень взаємовідносин між владою 
та суспільством через механізми соціального за-
мовлення, які в правовому полі України не набули 
необхідної досконалості. Формування нового, ін-
ституціонально розвинутого партнерства між орга-
нами місцевого самоврядування та громадськими 
об’єднаннями в теперішніх умовах в Україні може 
ефективніше розвиватися через самоорганізацію 
жителів всередині територіальних громад.

1.2. Проект Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Вода для агросектору» вико-
нується Інститутом розвитку аграрних ринків з 
травня 2014 року. Проект працює над відновлен-
ням інфраструктури систем водопостачання у Хер-
сонській області та спрямований на покращення 
економічної спроможності сільських виробників 
та конкурентоздатності сільських громад, шляхом 
відновлення їх доступу до водних ресурсів. 

Однією з центральних проблем реформування 
комунального господарства в будь-якому регіоні 
є інвестиційне забезпечення модернізації під-
приємств галузі. В той же час коштів місцевих  і 
загальнодержавних бюджетів не вистачає не тіль-
ки на модернізацію, а й на поточне утримання міс-
цевих комунальних служб. Тому для подальшого 
розвитку комунального господарства необхідне за-
лучення приватного капіталу на основі децентралі-
зації частини цієї сфери послуг.

Існуюча правова база дозволяє здійснювати во-
допостачання за участю громади, яка є найбільш 
зацікавленою стороною у покращенні побутових 
умов. Подібні громадські ініціативи щодо водопо-
стачання можуть бути орієнтовані як на об’єднан-
ня споживачів (некомерційна діяльність), так і на 
провадження водопостачання у форматі підприєм-
ницької діяльності.

Першим кроком з боку проекту було налагод-
ження партнерських стосунків з місцевою владою  
та товаровиробниками. Були підписані меморанду-
ми про співпрацю у сфері відновлення зрошення з 
Херсонською ОДА, обраними місцевими громада-

ми та партнерами.
Проведено конкурс відбору пілотних проектів 

для відновлення інфраструктури водопостачання у 
сільській місцевості. 

Унікальна роль місцевого самоврядування, що 
виявляється, з одного боку, в виконанні ними де-
легованих функцій державного управління на міс-
цевому рівні, а з іншого боку, в реалізації завдань, 
що максимально відображають інтереси тери-
торіальної громади, надає  можливість розвитку                      
громадянського суспільства у формі державно-при-
ватного партнерства.

Сприяння розвитку державно-приватного парт- 
нерства  дозволяє залучити широку громадськість 
на основі партнерства до реалізації як коротко-
строкових, так і довгострокових планів соціально- 
економічного розвитку. Активний підхід місцевої 
влади в цьому питанні також сприяє «наповненню» 
громадянського суспільства громадськими об’єд-
наннями, що реально представляють і працюють 
для блага суспільства.

Наприклад, одною з причин низької 
громадянської активності населення, що найчасті-
ше згадуються, є недовіра до громадських ініціатив 
та споживацьке відношення до соціальних послуг, 
що гарантовані державою. Разом з тим, результати 
діяльності в 2014-2016 рр. проекту USAID «Вода 
для агросектору» для розвитку територіальної гро-
маді  продемонстрували практичні можливості під-
ходу «знизу-вгору» в вирішенні актуальних проб-
лем територіальних громад Херсонської області. 
Робота була побудована на основі наступних прин-
ципів:

• У більшості людей є бажання й потенціал, 
щоб зробити щось самим для власного благопо-
луччя, благополуччя своїх сімей та суспільства в 
цілому.

• Зорганізуватися  для об’єднання ресурсів/
сил для вирішення спільних проблем;

• Визначити місцевих лідерів/активістів, які 
будуть готові для громадської роботи, залучуючи 
потенціал співтовариства;

• Визначити пріоритетні завдання тери-
торіальної громади, її потреби та можливості;

• Організувати виконання планів, що намі-
чені співтовариством;

• Встановити взаємодію між співтовари-
ством, органами місцевої влади та приватним сек-
тором.

Загалом на протязі 2014-2016 рр. співробіт-
никами проекту USAID «Вода для агросектору»  
було надано близько 325  консультацій та тренінгів 
більш ніж 1825 членам громад.

№ 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017



47

До кінця проекту (січень 2017 р.) буде від-
новлено майже 24 км поливальних польових тру-
бопроводів та 18 км комунальних водопроводів. 
Очікується, що відновлена інфраструктура пози-
тивно вплине на продуктивність праці, а також на 
розмір і передбачуваність врожайності сільського-
сподарських культур.

Разом з тим, досвід реалізації пілотних проек-
тів у громадах показує необхідність підвищення 
рівня обізнаності в сфері державно-приватного 
партнерства як членів громад та фермерів, так і 
службових осіб органів місцевого самоврядування.

На основі практичного досвіду при реалізації 
проектів громад та рекомендацій, що були розро-

блені в ході проведення семінарів та тренінгів за 
участю представників районних рад і державних 
адміністрацій, голів сільських рад, лідерів громад 
і спеціалістів проекту USAID «Вода для агросекто-
ру», було розроблено програму навчання для фахів-
ців місцевого самоврядування, студентів вищих 
навчальних закладів, фермерів і активних членів 
громад.

Методичні рекомендації розроблені для нав-
чання практичному використанню державно-при-
ватного партнерства в самоорганізації мешканців 
сільської місцевості з метою створення та функ-
ціонування сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.
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ТЕМА №1
«Державно-приватне партнерство»

Державно-приватне партнерство
Державно-приватне партнерство – це систе-

ма взаємовідносин між державою, бізнесом та             
суспільством в договірній формі, яка використо-
вується в якості інструменту економічного та со-
ціального розвитку.

Правовими засадами державно-приватного 
партнерства в Україні є Конституція України, 
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 
України, Закон України «Про державно-приват-
не партнерство», інші законодавчі акти України, 
а також міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Якщо міжнародними договорами Украї-

ни, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені законодавством України, 
застосовуються правила міжнародного договору. 
До інших законодавчих актів України, що регулю-
ють відносини здійснення державно-приватного 
партнерства у сфері водопостачання в Україні, в 
першу чергу, належать: Закон України «Про кон-
цесії» №997-ХІV від 16.07.1999; Закон України 
«Про особливості передачі в оренду чи концесію 
об’єктів централізованого водо-, теплопостачання 
і водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності» №2624-VІ від 21.10.2010. На виконання 
Закону України «Про державно-приватне партнер-



ство» Кабінетом Міністрів України були прийняті 
такі підзаконні нормативно-правові акти:  Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання приватним партнером державно-
му партнеру інформації про виконання договору, 
укладеного в рамках державно-приватного пар-
тнерства» від 09.02.2011 №81; Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Методики 
виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приват-
ним партнерством, їх оцінки та визначення форми 
управління ними» від 16.02. 2011 №232; Постано-
ва Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання державної підтримки здійсненню 
державно-приватного партнерства» від 17.03.2011 
№279; Постанова Кабінету Міністрів України «Де-
які питання організації здійснення державно-при-
ватного партнерства» від 11.04.2011 №384; Наказ 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 27.02.2012 №255 «Деякі питання про-
ведення аналізу ефективності  здійснення держав-
но-приватного партнерства» (зареєстровано в Міні-
стерстві юстиції України 15.03.2012 р. №399/20712. 
На виконання Закону України «Про концесії» схва-
лено постанови Кабінету Міністрів України: від 
12 квітня 2000 р. №642 «Про затвердження поло-
ження про проведення концесійного конкурсу та 
укладення концесійних  договорів на об’єкти права 
державної і комунальної  власності, які надають-
ся у концесію»; від 12 квітня 2000 р. № 643 «Про 
затвердження Типового концесійного договору». 
Відповідно до Закону України «Про державно-при-
ватне партнерство» державними партнерами на 
місцевому рівні можуть бути:

Територіальна громада – це жителі, об’єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями, або добровільне об’єд-
нання жителів кількох сіл, що мають єдиний ад-
міністративний центр. Сільські, селищні, міські 
ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють відповідні територіальні громади та 
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування.

 Обласні та районні ради є органами місцевого 
самоврядування, що представляють спільні інтере-
си територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах 
повноважень, визначених Конституцією Украї-
ни, законами, а також повноважень, переданих їм                      
сільськими, селищними, міськими радами.

 Представницькі органи місцевого самовряду-
вання, сільські, селищні, міські голови, виконавчі 
органи місцевого самоврядування діють за прин-
ципом розподілу повноважень у порядку і межах, 
визначених законодавством

 Зокрема, сільський, селищний, міський голо-
ва укладає від імені територіальної громади, ради 
та її виконавчого комітету договори відповідно до 
законодавства, а з питань, віднесених до виключ-
ної компетенції ради, подає їх на затвердження від-
повідної ради.

Законом України «Про державно-приватне 
партнерство» передбачена наявність уповнова-
женого  органу виконавчої влади з питань дер-
жавно-приватного партнерства та визначено його 
повноваження у цій сфері. Відповідно до Консти-
туції України цей орган визначається Президен-
том України шляхом включення до положення про 
відповідний центральний орган виконавчої влади 
повноважень з питань державно-приватного пар-
тнерства, передбачених відповіднім законом.

Відповідно до Указу Президента України від 31 
травня 2011 р. № 634/2011 «Про Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України» спеціально 
уповноваженим органом з питань державно-при-
ватного партнерства визначено Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України (Мінеко-
номрозвитку). Повноваження Мінекономрозвитку 
у цій сфері визначені Положенням про міністерст-
во, а також постановами Кабінету Міністрів з пи-
тань державно-приватного партнерства.  Зауважи-
мо, що Законом України «Про державно-приватне 
партнерство» передбачена лише одна форма здій-
снення державно-приватного партнерства (ДПП)  
–  договірна.  Базові ознаки державно-приватного 
партнерства:

• Сторонами ДПП є держава, приватний біз-
нес та громада;

• Взаємодія між сторонами закріплюється на 
офіційній юридичній основі;

• Взаємодія між сторонами має рівноправ-
ний характер;

• ДПП має чітко виражену публічну                      
громадську спрямованість;

Відповідно до Закону «Про державно-приватне 
партнерство» в рамках здійснення державно-при-
ватного партнерства для застосування проектів  в 
сфері водопостачання сільських районів з цього 
переліку може використовуватися такі договірні 
форми:

• договори концесії, 
• договори про спільну діяльність,
• договори оренди.
В процесі здійснення проектів на засадах ДПП 

консолідуються та об’єднуються ресурси та вкла-
ди сторін. Фінансові ризики та витрати, так саме як 
досягнуті результати, розподіляються між сторона-
ми в заздалегідь узгоджених пропорціях.

У сфері водопостачання функціонують суб’єк-
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ти господарювання різних організаційно-правових 
форм і форм власності. Ці суб’єкти господарюван-
ня можна умовно розділити на 3 основні групи: 

• Державні підприємства. Вони надають по-
слуги переважно в містах.

• Комунальні підприємства, що діють на ос-
нові комунальної власності територіальних громад 
(комунальні господарства). Надають послуги в ос-
новному в селищах і більшій частині сіл.

• Інші підприємства різних організацій-
но-правових форм власності. До них відносяться 
приватні підприємства, що діють на основі при-
ватної власності фізичних та/або юридичних осіб, 
змішаної форм власності, наприклад комунальної й 
приватної, а також фізичні особи – підприємці (на-
дають послуги переважно в селах).

Для ефективної експлуатації, капітального ре-
монту та створення (реконструкції) систем водопо-
стачання  в різних організаційно-правових формах 
функціонування, важливу роль відіграє залучення 
до управління і експлуатації членів громади.

Складова  моделі удосконалення надання пос-
луг з водопостачання – самоорганізація громад.  Це 
систематичний підхід, який містить у собі основні 
принципи залучення й участі громадян, прозорість, 
підзвітність і демократичність на рівні громади. 
Організація на базі громади (ОБГ) як юридична 
особа (офіційно зареєстрована) – організація, що 
створюється членами сільської громади на основі 
спільних інтересів та погоджених цілей. На практи-
ці ОБГ може мати різну організаційну-правову фор-
му. В Україні громадяни мають право на об’єднан-
ня у громадські організації, органи самоорганізації 
населення (наприклад, вуличні комітети), коопера-
тиви та в інші форми недержавних некомерційних 
організацій. Роль ОБГ полягає в мобілізації фінан-
сових і трудових ресурсів місцевих жителів для 
створення (реконструкції) системи водопостачання 
й подальшій її експлуатації, спільному вирішен-
ні інших проблем місцевого розвитку. ОБГ пред-
ставляє інтереси жителів у відносинах з органами 
місцевого самоврядування й інших організацій, а 
також здійснює взаємодію із підприємствами, що 
надають послуги з водопостачання, стежачи, з од-
ного боку, за якісним наданням їм послуг, а з іншо-
го боку – за своєчасною й повною оплатою цих по-
слуг жителями. Для реалізації будівництва систем 
водопостачання на базі громади важливо створити 
організацію співтовариства з широкою участю ко-
ристувачів, що живуть в районі охопленому про-
ектом. Перед формуванням ОБГ жителі активно 
обговорюють загальні проблеми і принципи органі-
зації для того, щоб кожна людина могла зрозуміти, 
чому вона необхідна, і що є метою організації на 

базі громади. В організації повинні бути задіяними 
мінімум 80% домогосподарств. Жителі розробля-
ють проект статуту і обговорюють його на зборах. 
Всі рішення, в т.ч. і по статуту, повинні ухвалю-
ватися на основі загальної згоди за участю членів 
співтовариства. Після досягнення консенсусу вони 
ухвалюють рішення утворити організацію шляхом: 
розробки мінімальних норм управління, включаю-
чи бачення/задачу ОБГ, створення Фонду Розвитку 
Співтовариства, підготовки статутних вимог і т.д.; 
вибору зі свого середовища 3-9 дійсних активістів 
– голови, секретаря, бухгалтера і членів колективу з 
кожної вулиці. Ці активісти формують активну ко-
манду (виконавчий орган) ОБГ. Виконавчий орган 
перевіряє, чи задовольняються наступні критерії: 
повнота участі – участь в організації не менше 
80% домогосподарств без виключення домогоспо-
дарств з низьким рівнем доходу, також охочих бра-
ти участь; гендерний баланс – не менше, ніж 50% 
членів виконавчого органу — жінки; прийняття 
рішення на основі консенсусу; підзвітність: члени 
ОБГ мають бажання і усвідомлюють необхідність 
звітувати за всі рішення, які вони приймають; при-
хильність: члени виконавчого органу мають здіб-
ності, достатні, щоб нести делеговані їм обов’язки; 
мають бажання бути підзвітними перед членами 
ОБГ і зобов’язуються залишитися в співтоваристві 
на декілька років. Якщо всі вищезгадані критерії 
дотримані, вибирається назва і формується ОБГ 
належним чином шляхом публічного оголошення 
цього. 

Іншою складовою моделі є підприємство на 
базі громади (ПБГ) – юридична особа чи фізична 
особа-підприємець, яка і буде фактично надава-
ти послуги з централізованого водопостачання. 
Вихідні принципи вдосконалювання: 

1) «Організація на базі громади» повинна вира-
жати інтереси членів громади й (бажано) містити 
в собі самих членів громади як членів організації. 

2) «Підприємство на базі громади» повин-
не бути суб’єктом господарської діяльності, що                      
перебуває під контролем співтовариства-громади і 
надавати її членам послуги з водопостачання. 

3) Об’єкти водопостачання повинні перебувати 
в комунальній власності (інтереси власника вира-
жає сільрада).

Допустимі організаційно-правові форми «ОБГ» 
й «ПБГ» відповідно до чинного законодавства.  Для 
ОБГ, виходячи з її членської сутності, можливі такі 
варіанти організаційно-правових форм (ОПФ): 

• Орган самоорганізації населення;
• Громадська організація;
• Споживчий кооператив;
 Для ПБГ в запропонованій моделі можливі такі 
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варіанти організаційно-правових форм:
• Споживчий кооператив;
• Унітарне підприємство громадської органі-

зації/кооперативу;
• Приватне підприємство;
• Приватний підприємець.
У відповідності до Господарського кодексу 

України приватне підприємство може створювати-
ся:

• однією фізичною особою,
• декількома фізичними особами,
• однією юридичною особою.
Якщо приватне підприємство створене декіль-

кома особами, то воно по суті своїй вже є господар-
чим товариством, і до нього можуть бути застосо-
вані в порядку аналогії положення законодавства, 
що ставляться до господарчих товариств. Тому 
приватне підприємство, засноване декількома фі-
зичними особами, тут не розглядається по тій при-
чині, що при цій організаційно-правовій формі 
кількість голосів, що належать одному учасникові, 
залежить від розміру його майнового внеску, тобто 
порушується важливий у нашому випадку принцип 
рівності учасників. Приватне підприємство, засно-

ване однією юридичною особою, у рамках нашої 
моделі розглядати також недоцільно. Органи само-
організації населення, відповідно до законодавства, 
не можуть самостійно створювати підприємства, 
так як самі наділяються лише правом оперативного 
керування комунальним майном. У випадку, якщо 
приватне підприємство створюється органом міс-
цевого самоврядування, то воно майже нічим, крім 
найменування, не відрізняється від комунального 
унітарного підприємства, що розглядається нижче. 
Якщо ж приватне підприємство створюється гро-
мадською організацією, то, знов-таки, нічим, крім 
найменування, не відрізняється від унітарного під-
приємства громадської організації, що також роз-
глядається нижче. Тому ми пропонуємо розглянути 
тільки приватне підприємство, засноване однією 
фізичною особою. У такому змісті воно мало чим 
відрізняється від приватного підприємця (лише на-
явністю статусу юридичної особи), а тому нижче 
розглядається разом з таким. Порівняльна характе-
ристика організаційно-правових форм для ОБГ та 
ПБГ відповідно до діючого законодавства наведена 
в таблиці.1.
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Характеристика організаційно-правових форм для ОБГ та ПБГ 
відповідно до діючого законодавства

Таблиця 1. 

№ Показник Орган самоорганізації 
населення

Громадська 
організація

Споживчий 
кооператив

1 Членство

Юридично не є член-
ською організацією, 
але фактично можна 
включити у її склад всіх 
жителів

Членська організація Членська організація

2 Приналежність майна Комунальна власність

Самої організації, без 
можливості розподілу 
між учасниками 
(членами)

Самої організації, з мож-
ливістю розподілу між 
учасниками (членами)

3 Підстави використання 
комунального майна

Право оперативного 
керування Договір оренди Договір оренди / концесії 

чи інші договори

4
Організаційна залеж-
ність від органів місце-
вого самоврядування

Повністю залежить Не залежить Не залежить

5
Можливості самостійно-
го здійснення діяльності 
з водопостачання

Низька Низька Висока

6 Складність реєстрації Середня Трохи вище середньої Середня

7 Статус юридичної особи Можливий, але не 
обов’язковий

Можливий, але не 
обов’язковий Обов’язкови

8 Оподаткування Неприбуткова 
організація

Неприбуткова 
організація

Єдиний податок / або 
загальна система / або 
неприбуткова організація
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Виходячи з наведеної таблиці, законодавчо 
можливими варіантами моделі вдосконалення ін-
ституціональної структури є наступні:

• Споживчий кооператив, який поєднує в 

собі ОБГ і ПБГ і є однією юридичною особою. Спо-
живчий кооператив може мати податковий статус 
неприбуткової організації або не мати такого стату-
су.
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№ Показник Орган самоорганізації 
населення

Громадська 
організація

Споживчий 
кооператив

9

Можливості 
фінансування діяльності 
органом місцевого 
самоврядування

Висока Нижче середньої Низька

10 Залучення кредитів Неможливо Можливо Можливо

11 Членство Членська організація Не є членським по 
визначенню

Не є членським по 
визначенню

12 Приналежність майна
Самої організації, з мож-
ливістю розподілу між 
учасниками (членами)

Власність суспільної ор-
ганізації, що заснувала 
підприємство, (ОБГ)

Самому приватному під-
приємцю / підприємству 
(юридично)

13 Підстави використання 
комунального майна

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори

Договір оренди / договір 
концесії / інші договори

14
Організаційна залеж-
ність від органів місце-
вого самоврядування

Не залежить Не залежить Не залежить

15
Вплив органів місцевого 
самоврядування на 
встановлення тарифів

Погоджують Погоджують
Погоджують, а для НП 
- і тільки в договорі кон-
цесії - установлюють

16 Організаційна 
залежність від ОБГ

Повністю залежить 
(тому що сам одночасно 
нею і є)

Повністю залежить Не залежить (юридично)

17 Вплив ОБГ на встанов-
лення тарифів

ОБГ сама встановлює 
(тому що ОБГ і ПБГ збі-
гаються в цій формі)

ОБГ може прямо впли-
вати на встановлення 
підприємством тарифу – 
як засновник

Юридичних підстав 
немає. Фактично – через 
попереднє обговорення 
перед затвердженням 
тарифів виконкомом

18
Можливості самостійно-
го здійснення діяльності 
з водопостачання

Висока Висока Висока

19 Складність реєстрації Середня Середня Легка

20 Статус юридичної особи Обов’язковий Обов’язковий

Для приватного під-
приємця неможливий 
по визначенню. Для при-
ватного підприємства - 
обов’язковий

21 Оподаткування
Єдиний податок/ загаль-
на система/ неприбутко-
ва організація

Загальна система Єдиний податок / 
загальна система

22
Одержання прибутку 
відповідно до законо-
давства

Не є метою Не є метою Є метою

23

Можливості 
фінансування діяльності 
органом місцевого 
самоврядування

Низька Низька Низька

24 Залучення кредитів Можливо Можливо Можливо



52

• ОБГ може бути створене у формі Органу 
самоорганізації населення або Громадської органі-
зації, а ПБГ – це приватне підприємство чи приват-
ний підприємець, створені однією фізичною осо-
бою. 

• ОБГ створюється у формі Громадської ор-
ганізації, а ПБГ – Унітарне підприємство громадсь-
кої організації. 

• Сільськогосподарський обслуговуючий                      
кооператив.

Оптимальний варіант моделі – сільськогоспо-
дарський обслуговуючий кооператив дозволяє 
об’єднати в рамках однієї юридичної особи спо-
живача й постачальника послуги водопостачання, 
впровадити легальні й прозорі процедури контро-
лю співтовариств за якістю надаваних послуг, збо-
ром і витратою коштів, використати правові форми 
залучення трудових, матеріальних і фінансових ре-
сурсів. Такий кооператив може служити також ба-
зою для реалізації інших завдань, що стоять перед 
співтовариством.

Процедури для підготовки та реалізації                      
проектів колективного водопостачання у сільських 
та сільськогосподарських районах у формі держав-
но-приватного партнерства передбачає кілька ета-
пів:

Етап 1 – Оцінка можливостей для надання                      
послуг в рамках публічно-приватного партнерства. 
На цьому етапі міські або регіональні органи влади 
визначають послуги або проекти, які можуть бути 
надані і реалізовані в рамках партнерства держав-
ного і приватного секторів. Оцінка виконується для 
того, щоб визначити, які з нових чи існуючих пос-
луг підходять для партнерства на основі регіональ-
ної чи місцевої програми розвитку і встановлених 
критеріїв. Час та ресурси, витрачені в процесі від-
бору та підготовки проектів, дозволяють зменши-
ти вірогідність невдачі і підвищити ефективність 
реалізації проекту. Процес відбору проекту зазви-
чай включає декілька етапів: укладання переліку 
стратегічних проектів, які відповідають вимогам 
державного партнера і обумовлені суспільним 
значенням; проведення попереднього відбору цих 
проектів; підготовка техніко-економічного обґрун-
тування та оцінка доцільності застосування ме-
ханізму публічно-приватного партнерства для реа-
лізації таких проектів. На цьому етапі важливим є 
усвідомлення та обговорення ролі і функцій кожної 
із залучених сторін в майбутньому проекті ППП. 
Роль кожної з груп залучених сторін є критичною 
для досягнення цілей проекту публічно – приватно-
го партнерства в кожному окремому випадку.

Після цього за відібраними проектами ви-
конується підготовка, зокрема, оцінюються і 

розподіляються ризики, визначаються ринкові ви-
моги і встановлюється конкурентний процес відбо-
ру для вибору приватного партнера.

Етап 2 – Підготовка до надання послуги або 
реалізації проекту в рамках публічно-приватного 
партнерства. Другий етап передбачає підготовку до 
успішного формування партнерства. Визначаєть-
ся група управління проектом для забезпечення 
ефективного управління ризиками в процесі підго-
товчого етапу. Необхідно розробити такий процес 
підготовки проекту, який би створив умови для від-
критої і широкої конкуренції, відповідав вимогам 
публічного партнера, але водночас враховував би 
кращу міжнародну практику, та забезпечив швидке 
та виважене прийняття необхідних рішень. 

Чим більше буде зроблено на ранніх етапах 
процесу підготовки проекту, тим менше буде пот- 
рібно часу на проведення переговорів, і тим менше 
компромісних рішень треба буде приймати в остан-
ню хвилину. Варто зазначити, що ППП ґрунтуєть-
ся, перш за все, на конкуренції. Інвестори будуть 
проводити відбір проектів для своєї участі і акцен-
тувати увагу на тих проектах, які мають чітко сфор-
мульовані цілі, добре підготовлені, відповідають 
стратегічним пріоритетам держави/регіону і, від-
повідно, мають велике політичне значення. Шляхом 
підготовки детальних, зроблених згідно ринковими 
стандартами, документів можна залучити до участі 
в конкурсі значно більше професійних учасників.

 Етап 3 – Вибір партнера. Впродовж третього 
етапу місцеві органи влади розпочинають процес 
відбору приватного партнера для реалізації про-
екту ППП. З метою відбору найбільш кваліфіко-
ваного партнера та усунення можливості успіху 
для учасників з недостатнім досвідом, ресурсами, 
кваліфікацією тощо, процес відбору партнера для 
проекту ППП у багатьох країнах проводиться у два 
етапи: (і) попередній відбір; (іі) проведення тенде-
ру. 

Етап 4 – Переговорний процес та укладання до-
говору. Основні критерії проекту, на підставі яких 
укладається договір про спільну діяльність:

• забезпечення вищих техніко-економічних 
показників ефективності діяльності, ніж у разі  
здійснення такої діяльності державним партнером 
без залучення приватного партнера;

• довготривалість відносин (від 5 до 50 
років);

• передача приватному партнеру частини ри-
зиків у процесі здійснення державно-приватного 
партнерства;

• внесення приватним партнером інвестицій 
в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених за-
конодавством.
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 Важливим є призначення/уповноваження поса-
дової особи, яка проводитиме переговори. Необхід-
но, щоб був саме один керівник переговорної гру-
пи, таким чином інша сторона не може «розділяти 
і володарювати», а уповноважена особа відповідає 
за підготовку та проведення переговорів і також за 
їхні результати. Члени переговорної команди віді-
грають важливу дорадчу роль у підготовці і про-
веденні переговорів, добре володіючи окремими 
питаннями, що стосуються об’єкту. Переговорна 
команда повинна визначити стратегічні цілі, які 
вона переслідує в процесі проведення переговорів, 
та відповідні тактичні дії.

 Етап 5 – Виконання та моніторинг ППП. Піс-

ля укладання контракту розпочинається процес 
його виконання. У рамках реалізації проекту ППП 
та з розширенням діяльності приватного сектору 
дещо змінюються ролі сторін. Найбільш важливим 
тут є трансформація ролі публічного партнера від 
оператора до ролі регулятора та адміністратора, а 
це потребує як розвитку ефективної регуляторної    
системи, так і практики моніторингу. Запроваджен-
ня дієвого моніторингу та управління ризиками у 
відповідній угоді ППП – це ключовий фактор сто-
совно надання послуг та забезпечення економічної 
ефективності проекту.
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ТЕМА №2
«Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив»

Державно-приватне партнерство у сфері водо-
постачання сільських районів, згідно діючого за-
конодавства, може передбачати виконання однієї 
або кількох таких функцій: проектування, фінан-
сування, будівництво, відновлення (реконструкція, 
модернізація), експлуатація, пошук та/або обслуго-
вування. Майже всі ці функції є актуальними для 
проектів ДПП у сфері колективного водопостачан-
ня. Вибір конкретної правової форми здійснення 
державно-приватного партнерства може варіювати-
ся у залежності від місцевих обставин, пріоритетів 
місцевої громади, наявного обладнання та ресурсів, 
а також інших обставин. Дуже важливою є також 
організаційна форма ініціювання та впровадження 
проектів колективного водопостачання, що забез-
печує прозорість, ефективність та доступність пос-
луг, а також участь усіх членів громади у прийнятті 
рішень. Як показує попередній досвід реалізації 
проектів у сфері водопостачання сільських районів 
України,  найбільш прийнятною організаційною 
формою для здійснення таких проектів є модель де-
централізованого водопостачання, що базується на 
самоорганізації населення  та активній участі усіх 
учасників процесу. Назва цієї моделі – сільськогос- 
подарський обслуговуючий кооператив. 

Що таке «сільськогосподарський обслуговую-
чий кооператив»?

Кооператив – юридична особа, що була створе-
на фізичними  та/або юридичними особами шля-
хом добровільного об’єднання на засадах членст-
ва задля ведення спільної господарської та іншої 
діяльності з метою задоволення своїх економічних, 
соціальних та інших потреб на засадах самовряду-
вання.  Кооператив створюють фізичні (громадяни 
України) та юридичні (підприємства, фермерські 
хазяйства) особи. Члени кооперативу об’єднуються 

добровільно, взаємодії між сторонами мають рів-
ноправний характер. Сфера діяльності кооперативу 
– пов’язані з впровадженням сільськогосподарської 
діяльності послуги.

Залежно від виду діяльності, СОК можуть 
бути: переробні, заготівельно-збутові, постачаль-
ницькі, сервісні та інші. Слова «та інші» відкрива-
ють можливості використовувати СОК в будь-яко-
му вигляді діяльності з метою надання комплексу 
послуг, пов’язаних з виробництвом, переробкою, 
збутом продукції рослинництва, тваринництва, 
лісівництва і рибництва. До переробних належать 
СОК, які займаються переробкою сільськогоспо-
дарської сировини (виробництво хлібобулочних, 
макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, 
м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів 
і напівфабрикатів з льону, конопель, лісо- і пило-
матеріалів тощо). Заготівельно-збутові СОК здійс- 
нюють заготівлю, зберігання, передпродажну об-
робку, продаж продукції, надають маркетингові 
послуги і т.п. Постачальницькі СОК створюються 
з метою закупівлі та постачання засобів вироб-
ництва, матеріально-технічних ресурсів, необхід-
них для виробництва сільськогосподарської про-
дукції та продуктів її переробки; виготовлення 
сировини і матеріалів та постачання ними сільсь-
когосподарських товаровиробників. Сервісні СОК 
здійснюють технологічні, транспортні, меліо-
ративні, ремонтні, будівельні, еколого-віднов-
ні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і 
племінну роботу, займаються телефонізацією, га-
зифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, 
надають медичні, побутові, санітарно-курортні, на-
уково-консультаційні послуги, послуги по веденню 
бухгалтерського обліку, аудиту та інше. Така норма 
закону щодо сервісних кооперативів дозволяє гово-
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рити про практично необмежне застосування СОК 
як інструменту розвитку сільського господарства та 
сільської місцевості практично безмежно, оскільки 
закон не обмежує їхню діяльність тільки сільсько-
господарським виробництвом – все, що стосується 
життєдіяльності села, може бути предметом діяль-
ності СОК: участь в будівництво і експлуатації си-
стеми водопостачання, створення кооперативного 
дитячого садка, кооперативна консультаційна (до-
радча) служба, кооперативна сільська лікарня, коо-
перативна бухгалтерія і т.д. Об’єднанням декількох 
видів діяльності утворюються багатофункціональ-
ні СОК, тобто такі кооперативи, які і заготовляють 
продукцію, і постачають жителям сіл добрива, і 
обслуговують систему водопостачання одночасно.

СОК можуть створювати люди та організації 
– фізичні та юридичні особи, але тільки якщо у 
них є бажання брати участь в діяльності СОК. Ця 
вимога одна з головних, тому що членство в СОК 
є добровільним. Членами кооперативу можуть 
стати жителі громади, якщо вони досягли 16-річ-
ного віку (для фізичних осіб). Члени кооперативу 
беруть участь у господарській діяльності, фінан-
суванні, управлінні, розподілі доходів, контролі за          
діяльністю СОК.

Щоб стати членам кооперативу, треба написати 
заяву про вступ до кооперативу. Закон не встанов-
лює будь-якої форми заяви. Юридичним особам 
до такої заяви слід прикласти рішення про вступ 
до кооперативу органу управління цієї юридичної 
особи, який має право приймати таке рішення по-
давши заяву.  Член кооперативу робить вступний і 
пайовий внески в порядку, визначеному статутом 
СОК. Брати чи не брати вас в СОК, вирішує голо-
ва або правління СОК, але їхнє рішення має бути 
схвалене на найближчих зборах СОК. Збори мо-
жуть і відмовити вам у членстві в СОК на підставі 
причин, передбачених законодавством та статутом 
СОК. Оскільки членство в СОК є добровільним, ви 
можете його і припинити , добровільно самі. Вас 
також можуть виключити з членів СОК з причин 
і в порядку, передбаченому статутом СОК. Якщо 

вас виключили з СОК, то пам’ятайте, що ви маєте 
право на оскарження цього рішення через суд і по-
вернення вам вашого паю в порядку, визначеному 
статутом СОК. 

Права  членів сільськогосподарського обслуго-
вуючого кооперативу: 

• Участь в управлінні;
• Користування послугами СОК;
• Отримання частини розподіленого прибут-

ку СОК;
• Отримання частини прибутку на пай;
• Отримання свого паю у випадку виходу з 

СОК.
Обов’язки членів СОК:
• Дотримання Статуту;
• Виконання рішень загальних зборів та 

правління СОК;
• Участь в господарській діяльності обслуго-

вуючого кооперативу
Одним з важливих чинників, що впливають на 

багаторічні розвиток кооперативу, є побудова до-
брого врядування СОК.

Загальні збори – вищий орган управління СОК. 
Його роль полягає в обранні правління, органів  
контролю – ревізійної комісії та спостережної ради, 
у схваленні (або відхиленні) політики, яку прово-
дить правління. Але при цьому загальні збори має 
право приймати будь-які рішення, пов’язані зі ста-
тутною діяльністю кооперативу.

Правління обирається, якщо в СОК входить не 
менше 10 членів. Правління організовує діяльність 
СОК. Рішення правління приймаються більшіс- 
тю голосів при наявності не менш ніж 2/3 складу 
членів правління кооперативу. Члени правління 
можуть обирати зі свого складу голову СОК (якщо 
він не призначається відповідно до статуту загаль-
ними зборами), заступника голови та секретаря 
правління відповідно до статуту кооперативу. Чле-
ни правління кооперативу працюють переважно на          
громадських засадах.

 Головна особа – голова СОК. В разі відсут-
ності виконавчого директора його функції виконує 
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голова кооперативу. Виконавчий директор СОК 
здійснює оперативне управління діяльністю СОК, 
формує виконавчу дирекцію і виконує функції, що 
були йому делеговані правлінням. Він не може бути 
членом СОК.

Ревізійна комісія (ревізор) СОК обирається для 
контролю за фінансово-господарською діяльністю 
кооперативу. Членами ревізійної комісії (ревізором) 
не можуть бути члени правління кооперативу чи на-
глядової ради. Для підготовки окремих питань за-
гальні збори, а в період між ними – правління коо- 
перативу або спостережна рада, можуть утворити 
спеціальні комісії з членів кооперативу із залучен-
ням консультантів, найнятих робітників. 

Наглядова рада СОК може обиратися з членів 
кооперативу для контролю за діяльністю виконав-
чого органу кооперативу за умови, що СОК має не 
менш ніж 50 членів. Член наглядової ради не може 
бути членом правління чи ревізійної комісії. Най-
мані працівники СОК, як правило, не є членами 
СОК, хоча і таке можливо. Скільки фахівців має 
працювати в тому чи іншому органі управління 
СОК – вирішувати членам кооперативу. Виходити 
треба з тих функцій, які необхідно виконувати коо-
перативу, а також з наявних в СОК ресурсів.

Які джерела ресурсів кооперативу?
На початковому етапі головним джерелом ре-

сурсів СОК є вступні внески і паї. Вступний вне-
сок – внесок фізичної або юридичної особи в гро-
шовій формі понад паю при вступі в кооператив 
для організаційного забезпечення його діяльності в 
розмірах, встановлених статутом. Пай – майновий 
внесок члена кооперативу у створення та розвиток 
кооперативу, який здійснюється шляхом передачі 
кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових 
прав, а також земельної ділянки. Додатковий пай 
– внесок члена кооперативу понад обов’язкового 
паю, який передається ним за власним бажанням 
до пайового фонду.

Все це означає, що СОК після його створення 
стає власником як грошових коштів, так і іншо-
го майна – будинків, споруд, землі, техніки і т.д., 
внесених членами кооперативу в якості пайових 
внесків. Крім майна, внесеного членами, СОК як 
юридична особа може набувати його за цивіль-
но-правовими угодами (купівлі-продажу, даруван-
ня, міни та ін.). Для здійснення господарської та 
іншої діяльності кооператив за рахунок власного 
майна формує відповідні майнові фонди. Законом 
України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
передбачено, що майно кооперативу, відповідно до 
його статуту, поділяється на пайовий і неподільний 
фонди. В законі України «Про кооперацію» мова 
йде про чотири фонди: пайовий, неподільний, ре-

зервний, спеціальний. Тобто СОК може створювати 
такі фонди теж.

Для того, щоб зареєструвати кооператив, слід 
виконати низку послідовних кроків:

- Крок перший – погодження з реєстра-
ційним органом найменування кооперативу. 
Найменування повинно відображати його ор-
ганізаційно-правову форму і не бути тотожним най-
менуванню іншої юридичної особи. При написанні 
найменування кооперативу в статуті та в протоколі 
установчих зборів використовуються лише великі 
літери українського алфавіту, наприклад:

- Крок другий – проведення установчих 
зборів СОК, на які виносяться наступні питання:

• Про створення СОК та затвердження його 
Статуту.

• Вибори засновників та голови кооперативу.
• Призначення відповідального за державну 

реєстрацію кооперативу.
• Визначення та затвердження юридичної 

адреси кооперативу. Кооператив може бути за-
реєстрований за місцем проживання одного із зас- 
новників і підтвердженням адреси буде ксерокопія 
його паспорта. Можна також укласти договір орен-
ди приміщення, де буде розміщений кооператив.

- Крок третій – для проведення державної 
реєстрації уповноважений зборами засновник по-
винен особисто подати державному реєстратору 
такі документи: 

• реєстраційну картку на проведення дер-
жавної реєстрації, яка заповнюється машинодруком 
або від руки друкованими літерами; копію рішення 
про створення кооперативу (копію протоколу уста-
новчих зборів, завірену нотаріально);

• два примірники статуту кооперативу;
• документ, що засвідчує внесення реєстра-

ційного збору для проведення державної реєстрації 
кооперативу (копія банківської квитанції або копія 
платіжного доручення з відміткою банку). За прове-
дення державної реєстрації справляється реєстра-
ційний збір у такому розмірі десять неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (170 грн.00 коп). 

• Особа, яка реєструє кооператив, обов’яз-
ково повинна при собі мати паспорт та ідентифіка-
ційний номер. Протягом трьох робочих днів з дня 
надходження документів державний реєстратор по-
винен видати витяг про державну реєстрацію коо- 
перативу та один примірник оригіналу Статуту з 
відміткою державного реєстратора про проведення 
державної реєстрації кооперативу.

- Крок четвертий – реєстрація кооперативу 
в обласному Управлінні статистики.

- Крок п’ятий – у нотаріуса засвідчити 2 
копії Статуту (які необхідні для відкриття розра-
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Організаційно - правові  форми водопоста-
чання. 

Система керування водопостачанням Херсон-
ської області має багаторівневу структуру, що в 
цілому відповідає особливостям галузі в регіоні  і 
розмаїттю форм власності й організаційно-право-
вих форм її підприємств. Цій системі також харак-
терна як централізація функцій керування, так й 
їхня децентралізація до рівня села й селища.

Керування сектором міського водопостачання й 
водовідведення має чітку централізовану структу-
ру від Херсонського обласного управління водних 
ресурсів до рівня міських водопровідно-каналіза-
ційних підприємств. Централізоване керування в 
частині міського водопостачання показало свою 
ефективність, що зв’язано, переважно, з техноло-
гічними аспектами роботи підприємств та умов 
забору й транспортування води. Хоча окремі аспек-

ти діяльності підприємств, такі, як забезпечення 
їхньої фінансової стабільності, вимагають карди-
нального рішення з боку Херсонської обласної дер-
жавної адміністрації.

Керування сектором сільського водопостачан-
ня й водовідведення має всі ознаки децентралізо-
ваної системи. Однак у даний момент в неї є ряд 
істотних недоліків, насамперед у частині керування              
водопостачанням у сільській місцевості.

В області існують значні проблеми в координа-
ції сільського водопостачання, як по загальних пи-
таннях його розвитку, так і по окремих принципо-
вих організаційно-економічних питаннях. Основна 
причина - відсутність координаційних механізмів і 
зворотних зв’язків (з питань сільського водопоста-
чання) на обласному й районному рівні, між селами 
й районом, між районами та областю.

Тривалий час сільські об’єкти водопостачання 
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хункового рахунку та при постановці на облік в        
районній об’єднаній державній податковій інспек-
ції Головного управління Міндоходів у Херсонсь-
кій області). 

- Крок шостий – протягом 10 днів після 
державної реєстрації – реєстрація кооперативу в 
районній об’єднаній державній податковій інспек-
ції Головного управління Міндоходів у Херсон-
ській області. У районній об’єднаній державній 
податковій інспекції необхідно уточнити, які необ-
хідно подавати документи. Це, як правило:

• заява встановленого зразка 1 ОПП у двох 
примірниках; 

• оригінал статуту та нотаріально засвідчена 
копія (приблизно 200 гривень в залежності від но-
таріусу); 

• витяг про державну реєстрацію та його 
нотаріально засвідчена копія (для засвідчення під-
пису представника юридичної особи (засновника) 
необхідна наявність Витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, видане на день запевнен-
ня підписів. У нотаріальній конторі вартість Витягу 
становить 150 грн, вартість витягу у держреєстра-
тора – 68 гривень;

• копія статистичної довідки, засвідчена 
нотаріально або органом, який її видав; протокол 
установчих зборів; ксерокопії паспортів (4 сторін-
ки) засновників та їх ідентифікаційних номерів.

- Крок сьомий –виготовлення печатки   
(приблизно 150 гривень).

- Крок восьмий – відкриття банківського 
рахунку, для чого необхідно підготувати та подати:

• картку із зразками підписів голови коопера-
тиву та головного бухгалтера, якщо він є, завірені 
нотаріально;

• витяг з єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб;

• оригінал статуту кооперативу
• ксерокопії паспорта та ідентифікаційного 

номера засновників;
• паспорт та ідентифікаційний номер керів-

ника кооперативу;
• паспорт та ідентифікаційний номер голов-

ного бухгалтера (при необхідності);
• наказ на призначення керівника кооперати-

ву;
• копію протоколу установчих зборів про 

створення кооперативу та обрання керівника коо-
перативу

• (вартість відкриття рахунку залежить від 
тарифів банку).

Припинення діяльності кооперативу здійс-
нюється шляхом його реорганізації або ліквідації:

Реорганізація – злиття, приєднання, виділен-
ня, розділення, перетворення в підприємства ін-
ших форм господарювання за рішенням загальних 
зборів та в порядку, що був встановлений Статутом.

Ліквідація відбувається за рішенням загальних 
зборів або об’єднання-зібрання уповноважених 
представників кооперативу або суду.

№ 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017

ТЕМА №3
«Участь громади в управлінні та експлуатації об’єктів 

соціальної та комунальної сфери»



57

були «відомчими», управлялися (як і вся сільська 
інфраструктура) сільгосппідприємствами. Це обу-
мовлює, практично, відсутність на сьогодні необ-
хідної, ефективної системи керування сільським 
водопостачанням у Херсонський області. Існую-
ча ж система не вирішує проблеми забезпечення 
сільського населення питною й поливною водою. 
Незважаючи на наявність достатньої кількості 
суб’єктів інституціональної структури сільського 
водопостачання, ефективна управлінська техноло-
гія відсутня, на відміну від сектора міського водо-
постачання.

Інноваційний підхід
У рамках децентралізації запропоновані ефек-

тивні механізми керування окремими сільськими 
системами. Ці механізми, що основані на держав-
но-приватному партнерстві, дозволяють легше аку-
мулювати місцеві ресурси (вклади  громади, міс-
цевого бюджету, бізнесу) та міжнародної технічної 
допомоги, простіше мобілізувати їх для соціаль-
но-економічного розвитку, якщо проекти відобра-

З метою дотримання принципів держав-
но-приватного партнерства в цільових громадах               
Херсонської області, проектом Агенції США з між-
народного розвитку (USAID) «Вода для агросек-
тору» розроблена та проведена робота з навчання 
територіальних громад демократичному плануван-
ню та веденню переговорів, управлінню проектами 
та залученню коштів. Проект допомагає громаді   

жають узгоджене та сплановане бачення сторін. 
Пріоритетними можуть бути проекти: 
• охорони здоров’я  (підтримка первинного 

пункту медичної допомоги); 
• освіти (ремонт школи та дитячого майдан-

чика); 
• комунального водопостачання.
Участь місцевих органів влади також грає 

важливу роль в цьому процесі. Сільська рада від-
повідає за організацію надання на відповідній тери-
торії публічних послуг, включаючи водопостачан-
ня. Рада також відповідає за розподіл фінансів для 
виконання заходів, що спрямовані, в тому числі, на 
водопостачання. Районі органи влади (рада та дер-
жадміністрація) відповідають за координацію ре-
гіонального розвитку та захист спільних інтересів 
громад району. Районна влада має у своєму розпо-
рядженні відповідні кошти в рамках державних та 
регіональних цільових програм. Ці кошти можуть 
бути доступними сільським громадам для виконан-
ня відповідних програм на території села.

в розробці проектів, надає часткове фінансування 
проектам громад на умовах:

• технічної обґрунтованості проекту; 
• життєздатності проекту; 
• надання учасниками проекту гарантії ро-

боти с повним дотриманням законодавчих норм 
України.
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Проектом USAID «Вода для агросектору» в 
Херсонській області реалізовано шість проектів з 
модернізації зрошуваного та питного водозабезпе-
чення. Було відновлено майже 24 км поливальних 
польових та 18 км комунальних водопроводів. 

Організація будівництва в усіх пілотних          
проектах була спрямована на реалізацію кінцево-
го результату — введення в дію об’єкта належної 
якості та протягом встановленого терміну.

Етапи підготовки та реалізації проекту
В першу чергу виконується робочий проект 

(РП). Перед початком будівельно-монтажних (зок- 
рема підготовчих) робіт на об’єкті замовник має 
одержати дозвіл на виконання будівельно-монтаж-
них робіт в органах державного архітектурно-бу-
дівельного контролю (ДАБК) за порядком, визна-
ченим у ДБН А.2.232004 «Проектування. Склад, 
порядок розроблення, погодження та затвердження 
проектної документації для будівництва», переда-
ти підрядній організації будівельний майданчик та 
оформлені за встановленим порядком усі докумен-
ти, потрібні для його повноцінного використання. 
Для одержання дозволу на виконання будівельних 
робіт, забудовник (замовник) повинен подати до 
інспекції держархбудконтролю письмову заяву, до 
якої додаються такі документи: 

1) документи від замовника будівництва: до-
кумент, що засвідчує право власності чи користу-
вання земельною ділянкою, проектна документація 
на будівництво, погоджена та затверджена в по-
рядку, визначеному законодавством (у тому числі 
будівельний генеральний план та паспорт опоряд-
ження фасаду в двох примірниках, проект органі-
зації будівництва, пояснювальна записка, документ 

пії установчих документів та свідоцтва про держав-
ну реєстрацію, копія ліцензії на виконання функцій 
генпідрядника будівництва об’єкта, засвідчена в 
установленому законом порядку, договір (конт-
ракт) підряду на будівництво об’єкта,  документ 
про призначення відповідальних виконавців робіт,  
відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, 
які братимуть участь у виконанні замовлення, про-
позиції щодо залучення субпідрядників.

Інспекція державного архітектурно-будівель-
ного контролю розглядає заяву з доданими до-
кументами та протягом місяця з дня реєстрації 
заяви у журналі реєстрації приймає рішення про 
надання дозволу на виконання будівельних робіт 
або про відмову у його наданні. Основні роботи з 
будівництва об’єкта або його частини дозволено по-
чинати лише після відведення в натурі майданчика 
(траси) для його будівництва, спорудження необхід-
ної огорожі будівельного майданчика (охоронної, 
захисної або сигнальної) і створення розбивальної 
геодезичної основи. Після початку виконання бу-

про затвердження проекту, позитивний висновок 
комплексної державної експертизи, журнал вико-
нання робіт), відомості про здійснення авторського 
і технічного нагляду (накази, договори журнал ав-
торського нагляду), копія документа, що посвідчує 
право власності на будинок чи споруду, або письмо-
вої згоди його власника на проведення зазначених 
робіт (у разі здійснення реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту об’єктів містобудування), 
фінансова звітність, що складається відповідно 
до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», та копія 
ліцензії на здійснення діяльності з надання фінан-
сових послуг, засвідчена в установленому законом 
порядку (у разі здійснення будівництва, що перед-
бачає пряме або опосередковане залучення фінан-
сових активів від фізичних осіб); 

2) документи від підрядника будівництва: ко-
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дівельних робіт на об’єкті замовник зобов’язаний 
у 7-денний термін письмово повідомити про це 
інспекцію державного архітектурно-будівельного 
контролю, яка надала дозвіл на виконання будівель-
них робіт. Якщо будівництво об’єктів починається 
на вже забудованих ділянках, умови виконання 
робіт потрібно за встановленим порядком погоди-
ти з відповідними органами державного нагляду, 
місцевою адміністрацією та експлуатаційними ор-
ганізаціями. Йдеться про виділення небезпечних 
зон, меж та осей підземних споруд і комунікацій; 
схеми руху транспорту і пішоходів з передбаче-
ними на них безпечними під’їздами та підходами 
до підприємств, будівель і споруд; протипожежні 
розриви; заходи щодо запобігання забрудненню 
території, водного та повітряного басейнів. Бу-
дівництво об’єктів має відповідати будівельним 
нормам, правилам і стандартам. Закінчені об’єкти 
потрібно здати замовникові в експлуатацію. Зда-
вання прийняття об’єкта відбувається за порядком, 
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
8 жовтня 2008 р. №923 про «Порядок прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». 
Такий факт засвідчують актом, підписання якого 
визначає момент передавання об’єкта у власність 
замовника.  Етапи здавання-прийняття, відповідні 
обов’язки сторін, необхідність випробувань, спосо-
би задоволення взаємних претензій тощо, а також 
гарантійний термін експлуатації об’єкта загалом і 
(або) виконання окремих робіт потрібно визначити 
в контракті про будівництво об’єкта. Приховані ро-
боти підлягають огляду, після якого складають акт. 
Акт огляду прихованих робіт належить оформити 
після того, як самостійний підрозділ виконавців за-
вершив певний процес. Влаштовувати огляд прихо-
ваних робіт і складати акт у тому разі, якщо наступні 
роботи мають починатися після перерви, належить 
безпосередньо перед виконанням наступних робіт. 
Проект організації будівництва для невеликих або 
технічно нескладних об’єктів водопостачання, а 
також окремих комплексів будівель і споруд можна 
складати в скороченому обсязі (розділ «Організація 
будівництва» у затверджуваних робочих проектах 
і проектах виконання робіт, складених на підставі 
робочої документації). Під час будівництва потріб-
но здійснювати заходи і виконувати роботи з охо-
рони довкілля. Йдеться про рекультивацію земель, 
відновлення втрат природних ресурсів, виведення 
шкідливих викидів або очищення ґрунту, водойми 
та атмосфери від них. Вказані заходи та роботи ма-
ють бути передбачені в проектно-кошторисній до-
кументації. Вводити в експлуатацію нові або здій-
снювати реконструкцію чинних водопровідних та 
каналізаційних споруд заборонено, якщо не оформ-

лено дозволу на спеціальне водокористування від-
повідно до інструкції про порядок погодження та 
видачі дозволів на спеціальне водокористування. 
Водозабори всіх типів (інфільтраційні, горизон-
тальні, шахтні та трубчасті колодязі, каптажі), піс-
ля того як будівництво закінчено і їх обладнано 
насосами та контрольно-вимірювальними прила-
дами (КВП), потрібно випробувати. На цьому етапі 
вдаються до пробного відкачування води, щоб пе-
ревірити, як працюють усі споруди, визначити про-
дуктивність водозабору загалом і встановити оп-
тимальний режим його експлуатації відповідно до 
обсягу води, зафіксованого в дозволі на спеціальне 
водокористування. 

Приймальна комісія, обстежуючи водозабірні 
споруди, виконує такі роботи: 

• заміри повної глибини свердловини (коло-
дязя); 

• встановлення статичного та динамічного 
рівнів води;

• визначення питомих витрат води чи про-
дуктивності споруд. 

По закінченні перевірки і після виконання на-
лагоджувальних та регулювальних робіт, за при-
сутності комісії відбувається повторний пуск 
свердловини в експлуатаційному режимі. Згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України № 923 від 
8 жовтня 2008 року «Порядок прийняття в експлуа- 
тацію закінчених будівництвом об’єктів», об’єкти 
по завершенні будівництва приймає в експлуата-
цію комісія. Комісія має підтвердити, що новозбу-
довані об’єкти, об’єкти реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту, комунікації і споруди інже-
нерної та транспортної інфраструктури готові до 
експлуатації, а їхнє інженерно-технічне оснащення 
та забезпечення, пускові комплекси, черги будів-
ництва відповідають погодженій і затвердженій за 
встановленим порядком проектній документації. 
Приймальну комісію формує інспекція державно-
го архітектурно-будівельного контролю, яка видала 
дозвіл на виконання будівельних робіт на підставі 
письмової заяви замовника об’єкта будівництва, 
поданої за формою, що її затверджує за встанов-
леним порядком Мінрегіонбуд. Не пізніше ніж за 
три робочі дні перед початком роботи приймальної 
комісії замовник має повідомити про це органам, 
представники яких входять до складу приймальної 
комісії. До заяви потрібно додати такі документи: 

• проектну документацію, погоджену і зат- 
верджену за встановленим у законодавстві поряд-
ком; 

• перелік видів будівельно-монтажних робіт 
з зазначенням суб’єктів господарювання, які їх ви-
конали; 
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• відомості про відповідальних інженер-
но-технічних працівників;

• комплект виконавчої документації на бу-
дівельно-монтажні роботи згідно з переліком, 
визначеним у нормативних документах;

• документи, що свідчать про відповідність 
використаних матеріалів, конструкцій, виробів та 
обладнання встановленим вимогам нормативних 
документів;

• результати досліджень якості питної води, 
ґрунту, повітря залежно від конкретних умов будів-
ництва; 

• висновок посадової особи інспекції дер-
жавного архітектурно-будівельного контролю, 
яка здійснювала нагляд за будівництвом об’єкта, 
про можливість здавання об’єкта в експлуатацію. 
Інспекція державного архітектурно-будівельного 
контролю розглядає подані матеріали і протягом 
трьох робочих днів формує приймальну комісію. 
Результати роботи приймальної комісії фіксують в 
акті про готовність об’єкта до експлуатації. Форму 
документа затверджує за встановленим порядком 
Мінрегіонбуд. Акт про готовність об’єкта до експ- 
луатації складає замовник, а підписують голова 
та члени приймальної комісії. Датою прийняття в 
експлуатацію об’єкта по закінченні будівництва є 
дата видачі свідоцтва, зареєстрованого в інспекції 
державного архітектурно-будівельного контролю.

Оформлення нормативно-правової докумен-
тації

Всі підприємства, які надають послуги водо-
постачання, мусять мати ліцензію на провадження 
господарської діяльності такого виду. Відповідно 
до Закону України «Про ліцензування певних ви-
дів господарської діяльності», постанови Кабіне-
ту Міністрів України № 756 від 4 липня 2001 року 
«Про затвердження переліку документів, які до-  
даються до заяви про видачу ліцензії для окремого 
виду господарської діяльності» та Положення про 
Міністерство з питань житлово-комунального гос- 
подарства України, затвердженого в постанові Ка-
бінету Міністрів України № 717 від 12 травня 2007 
року, для отримання ліцензії на водопостачання 
потрібно подати заяву про видачу ліцензії та деякі 
документи разом з супровідним листом за підписом 
керівника суб’єкта господарювання. До заяви про 
видачу ліцензії на право провадження господарсь-
кої діяльності з водопостачання додають такі доку-
менти: 

• стислий опис діяльності (опис території 
провадження ліцензованої діяльності, технічні 
можливості, характеристика систем водопостачан-
ня та водовідведення, іншого обладнання тощо); 

• копія свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (засвідчена нотаріально або в 
тому органі, який видав оригінал документа);

• копія довідки про внесення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій 
України (засвідчена нотаріально або в тому органі, 
який видав оригінал документа); 

• копії установчих документів (засвідчені но-
таріально);

• копія документа, що підтверджує право 
власності або право користування об’єктами во-
допостачання та водовідведення (засвідчена но-
таріально або в тому органі, який видав оригінал 
документа);  

• довідка про наявність матеріально-техніч-
ної бази, необхідної для провадження господарсь- 
кої діяльності відповідного виду, за підписом 
повноважного представника суб’єкта господарю-
вання. 

Видача дозволів на спецводокористування
Ще одним дуже важливим документом для 

підприємств, діяльність яких пов’язана з експлуа- 
тацією водопровідних споруд та систем, є дозвіл 
на спецводокористування. Дозвіл на спецводоко-
ристування видають відповідно до вимог Водного 
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України № 321 від 13 березня 2002 року «Порядок 
погодження та видачі дозволів на спеціальне водо-
користування». Дозволи потрібно погодити з таки-
ми органами:

• з територіальними органами басейнових 
управлінь водних ресурсів або обласними виробни-
чими управліннями водного господарства і меліо-
рації (далі — органи водного господарства) — у 
разі використання поверхневих вод; 

• з Державною геологічною службою або 
дочірніми підприємствами НАК «Надра України» 
за переліком, який затверджує Мінекоресурсів, — у 
разі використання підземних вод. 

Дозвіл на спеціальне водокористування може 
бути двох видів:

• короткотерміновий (не більше ніж три 
роки), якщо водокористувач скидає у водні об’єкти 
забруднюючі речовини в такому обсязі, який пере-
вищує граничнодопустимий, що його встановлю-
ють територіальні органи Мінекоресурсів;

• довготерміновий (від 3 до 25 років) — в 
усіх інших випадках.

Якщо умови спеціального водокористування 
залишаються незмінними, за клопотанням водоко-
ристувача орган, який видав дозвіл, може продов-
жити термін спеціального водокористування, але 
не більше ніж на час дії коротко або довготерміно-
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вого дозволу. В такому разі у дозволі ставлять від-
повідну позначку. За видачу дозволів та погоджен-
ня клопотань закон не передбачає ніякої оплати.

Порядок надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами затверджено в постанові Ка-
бінету Міністрів України № 273 від 27 лютого 
2008 року. Дія Порядку поширюється на всі види           
користування надрами. Дозволи видає Мінприроди 
переможцям відповідних аукціонів. На кожний вид 
користування надрами в межах конкретної ділянки 
видають окремий дозвіл, термін дії якого не пере-
вищує 20 років. Заявник, який має право отримати 
дозвіл без проведення аукціону, подає до Мінпри-
роди заяву разом з відповідними документами і 
обов’язково погоджує питання про надання дозво-
лу з такими органами влади: 

• відповідними обласними радами, Київсь-
кою та міськими радами — на користування ділян-
ками надр, що містять корисні копалини загально-
державного значення, а також ділянками надр, на 
яких не передбачають видобування корисних копа-
лин; 

• з відповідними районними, міськими, се-
лищними, сільськими радами — на користування 
ділянками надр, які містять корисні копалини міс-
цевого значення; 

• з територіальним органом Мінприроди; 
• з Держгірпромнаглядом — на геологічне 

вивчення, зокрема дослідно-промислову розробку 
(крім нафтогазоносних надр), видобування корис- 
них копалин, будівництво та експлуатацію підзем-

них споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин, наприклад, для захоронення шкідливих 
речовин і відходів виробництва, скидання стічних 
і супутніх вод, задоволення інших потреб. 

Рішення про надання дозволу без проведення 
аукціону ухвалюють протягом 70 днів після над-
ходження заяви разом з повним комплектом доку-
ментів. Дозвіл видають надрокористувачеві, а його 
копію та робочий примірник разом з відповідними 
документами зберігають у Мінприроди. Форму
дозволу затверджує Мінприроди. Надані йому пра-
ва надрокористувач не може дарувати, продавати 
будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі або 
відчужувати в інший спосіб, зокрема передавати 
їх до статутних фондів суб’єктів господарювання, 
створених за його участю, а також до складу майна 
для провадження спільної діяльності. Щоби про-
довжити термін дії дозволу на видобування корис- 
них копалин, надрокористувач не пізніше ніж за 
шість місяців перед закінченням терміну його дії 
подає до Мінприроди відповідну заяву, вказавши 
причини його продовження. Якщо йдеться про доз-
віл на геологічне вивчення надр, то заяву подають 
за три місяці перед закінченням терміну дії дозво-
лу. Надрокористувач, який не подав заяви у визна-
чений час, втрачає право на продовження терміну 
дії дозволу.

Загальна технічна інформація
Системи водопостачання або зрошувально-

го водопроводу мають у своєму складі визначену 
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кількість споруд, що необхідні для подання води 
користувачу. До складу системи входять джерело 
водопостачання, насосна станція, резервуар води 
або водонапірна башта, водопровідні мережи та 
сантехнічні прилади користувачів та прилади об-
ліку води у комплексі.

Система автоматичного керування 
Система автоматичного керування передбачена 

у всіх спорудах водопостачання. Контрольовані па-
раметри визначаються, виходячи з прийнятої міри 
автоматизації споруд, умов їх експлуатації  та ви-
мог органів санітарно-епідеміологічної служби.

Система автоматики має передбачати:
автоматичне керування основними системами, 

що мають у своєму складі автоматизацію пуску та 
аварійного відключення насосів, для управління та 
захисту встановлюють відповідні системи управ-
ління та захисту.

Резервуари запасу води і водонапірні башти 
Резервуари запасу води і водонапірні башти в 

системі водопостачання виконують різні функції:
• Підтримка необхідного статистичного тис-

ку води в системі. В результаті споживач отримує 
воду безперебійно і з постійним розрахунковим на-
тиском; 

• Забезпечення роботи насоса в постійному 
режимі, з розрахунковою подачею і тиском при різ-
ко нерівномірній витраті води споживачами; 

• Збереження роботи насоса з розрахунко-
вою подачею і тиском при різко нерівномірній вит-
раті води споживачами; 

• Збереження недоторканного запасу води на 
випадок пожежі або аварії;

• Розміщення регульованого обсягу води, 
який визначається діями автоматики і визначає 
періодичність включення насосу.

Надійна робота системи в автоматичному ре-

жимі, перш за все, залежить від того, в якій мірі 
враховані особливості умов і режимів взаємного 
функціонування всіх елементів системи: водона-
пірної башти, трубопроводу, санітарно-технічних 
приладів споживача.

Башта Рожновського складається з бака і водо-
напірної опори, на даху - бак-люк для огляду. 

Труби
Для монтажу систем водопостачання в основ-

ному застосовують сталеві, чавунні, пластмасові 
труби. Пластмасові труби діляться на поліетиле-
нові (ПЕ); полівінілхлоридні (ПВХ); склопласти-
кові. Поліетиленові труби рекомендується прокла-
дати під землею, при наземній прокладці потрібний 
захист трубопроводу теплоізоляційними матеріа-
лами для запобігання замерзанню води при нега-
тивних температурах повітря і надмірного нагріву 
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стінок труб при дії сонячної радіації і підвищених 
температур підвищених температур повітря. Для 
зовнішніх систем водопостачання дозволена лише 
підземна прокладка.

Насосне обладнання
В системах питного водопостачання використо-

вуються відцентрові помпи, що кваліфікуються як 
консольні, горизонтальні, артезіанські та заглибні. 

Насос є гідравлічною машиною, що перетворює 
механічну енергію приводного двигуна в енергію  
рідини, що забезпечує її рух. Вода через всмокту-
ючий патрубок насоса потрапляє на вхід робочого 
колеса і під дією лопаток, що обертаються, і відчу-
ває позитивні прискорення. У дифузорі кінетична 
енергія потоку перетвориться в потенційну енергію 
тиску.

 Умовні позначення заглибних помп ЕВВ: 
1) Х-ЕВВ-У-НН-NN-Z
2) «Х» – виконання (типи) помпи;
3) ЕВВ: «Е» – з приводом від заглибного елек-

тродвигуна; «В» –  відцентровий; «В» – для пода-
вання води;

4) У-Мах – припустимий діаметр обсадної 
труби;

5) «НН» – подання води (м³/година);
6) «NN» – натиск в метрах; 
7) «Z» – для насосів, що працюють в активно-

му середовищі.

Визначення експлуатації і обслуговування і 
їх класифікація  

Експлуатація і обслуговування має на увазі, 
окрім загальної експлуатації систем водопоста-
чання, організацію ефективного управління всім 
комплексом, включаючи оформлення необхідної 
документації і ведення бухгалтерської і фінансової 
звітності. 

Існуючи категорії обслуговування систем водо-
постачання:

1. поточне технічне обслуговування;
2. періодичне профілактичне або планове   

обслуговування;
3. аварійні роботи;
4. капітальний ремонт; 
5. реконструкція або розширення.

Ефективне адміністративне керування зро-
шуваною/питною системою водопостачання

Для ефективного адміністративного керуван-
ня зрошуваною/питною системою водопостачання  
необхідне наступне:

1. забезпечення обліку;
2. перехід від сплати за послуги за нормами 

водокористування к сплаті по обсягам фактичного 
водокористування;

3. реалізація ефективної енергозберігаючої 
політики (впровадження багатотарифних лічиль-
ників);

4. забезпечення прозорості розроблених та-
рифів на сплату за воду;

5. впровадження автоматизованої системи об-
ліку та сплати за споживану воду;

6. щомісячна видача кожному користувачу 
даних про якість отриманої води;

7. планування діяльності кооперативу.
Виконання вищезазначених заходів дозволить 

зрештою забезпечити гарантоване безперебійне 
постачання водою в об’ємах, необхідних для за-
доволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних і 
побутових потреб, поливу і вирощування сільсько-
господарських культур, підвищити рівень послуг з 
водопостачання.
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Формування тарифу на послуги водопоста-
чання. Розрахунок тарифів. Рекомендації щодо 
вибору оптимальної тарифної системи. Процес 
затвердження тарифу на послуги водопостачання. 
Юридичні рамки та вимоги. 

Незважаючи на те, що процес формування та 
затвердження тарифу на послуги водопостачання в 
Україні єдиний для всіх форм організації водопос- 
тачання, перелік статей витрат у дрібних поста-
чальників води зазвичай суттєво менший. До того 
ж, такі дрібні постачальники води, внаслідок цілого 
ряду причин, в реальності мають набагато більше 
складнощів при використанні деяких механізмів 
формування тарифу, передбачених законодавством. 
До них, наприклад, відноситься механізм вклю-
чення до складу тарифу частини запланованих ка-
пітальних витрат.

Що таке «тариф на послуги водопостачан-
ня»?

Тариф – це вартість надання одиниці послуги 
водопостачання або водовідведення. 

На базі встановлених тарифів стягуються пла-
тежі за надання цих послуг. Найбільш часто вони 
являють собою збір оплати в готівковій формі. Ос-
новними елементами процедури оплати є: 

• Сума, яка виплачується споживачами. Заз-
вичай споживачів розрізняють в залежності від 
виду користування послугами: населення, бюджет-
ні організації та інші споживачі, до яких найчасті-

ше відносяться різні підприємства. Три елемента 
– рівень тарифів, структура і субсидії визначають 
розмір коштів, що стягуються з конкретного спо-
живача. «Рівень» тарифу - це сума, встановлена в 
гривнях.

• «Структура» тарифу – це спосіб розрахун-
ку загальної ціни для споживача. Наприклад, струк-
тура може являти собою просту ставку для кожного 
споживача або може варіюватися в залежності від 
розміру споживача, або кількості кубічних метрів 
спожитої води, або від площі зрошеної землі. І, на-
решті, «субсидії» – це знижені ціни або компенса-
ції, що застосовуються до конкретних груп спожи-
вачів.

• Метод визначення суми платежу – тобто, 
процес формування тарифів. Відповідні механізми 
для формування рівня тарифів, структури і субси-
дій необхідні для того, щоб тарифи не стали причи-
ною надмірних фінансових труднощів для населен-
ня. Розуміння громадськістю та прийняття процесу 
сприяє підняттю рівня платежів і їх своєчасності. 

Ще один з елементів тарифу – реальна тарифна 
ставка. Реальна тарифна ставка – сума, нарахована 
домогосподарству для сплати,  а також рівень збору 
платежів та доля участі субсидій. 

Ключові законодавчі акти в сфері встанов-
лення тарифів

В даний час в Україні прийнятий і діє ряд нор-
мативно-правових актів, що регулюють порядок 
формування і затвердження тарифів на послуги 
централізованого водопостачання та водовідведен-
ня. До основних нормативно-правових актів, які 
регулюють порядок формування і затвердження та-
рифів на послуги централізованого водопостачання 
та водовідведення, належать:

• Закон України «Про питну воду та питне 
водопостачання».

• Закон України «По житлово-комунальні 
послуги». 

• Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні». 

• Закон України «Про основні засади дер-
жавної регуляторної політики в галузі господарсь-
кої діяльності».

• Постанова Кабінету Міністрів України від 
12 липня 2006 р. № 959  «Про затвердження Поряд-
ку формування тарифів на послуги централізовано-
го водопостачання та водовідведення».

• Постанова Кабінету Міністрів України від 
27.02.2007р. № 297 «Про внесення змін в деяки   
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постанови Кабінету Міністрів України».
• Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.10.2007р. № 1267 «Про внесення змін в поста-
нови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. 
№955 и 12.07.2006г. № 959.

• Наказ Міністерства економіки України від 
07.03.2007р. № 67 «Про затвердження Порядку 
надання висновків щодо розрахунків економічно 
обґрунтованих планових витрат на послуги з цен-
тралізованого водопостачання та водовідведення, 
виробництва, транспортування, постачання тепло-
вої енергії, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води, послуги з вивезення побу-
тових відходів, а також технічного обслуговування 
ліфтів. 

Учасники процесу формування тарифу
В даний час, в Україні основними організа-

ціями, що приводять у виконання законодавство в 
сфері формування і затвердження тарифів на пос- 
луги централізованого водопостачання, є: 

Розрахунок тарифів
Формування тарифів підприємствами здійс-

нюється відповідно до річних планів виробництва 
та надання послуг централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, економічно обґрунтованих 
запланованими витратами, що визначаються на 
основі державних та галузевих нормативів (норм) 
використання ресурсів, техніко-економічних розра-
хунків, ставок податків, зборів (обов’язкових пла-
тежів) та цін в періоді планування, що встановлені 
на основі прогнозованих індексів цін виробників 
промислової продукції. 

Річний план виробництва та надання послуг
Річний план виробництва та надання послуг 

централізованого водопостачання та водовідведен-
ня розробляється окремо по кожному виду послуг 
(водопостачання та/або водовідведення) на підставі 
фактичного и прогнозованого обсягів виробництва 
та надання послуг з урахування наступних тех-
ніко-економічних факторів:

• зміна обсягів виробництва і надання послуг 
централізованого водопостачання та водовідведен-
ня в результаті економічного розвитку населеного 
пункту, здійснення заходів щодо зниження рівня 
витрачання питної води на технологічні потреби і 
її втрат в процесі виробництва і транспортування, 
оснащення приладами обліку використання водних 
ресурсів, виробництва і реалізації питної води, 
підвищення вимог до якості послуг, що надаються;

• підвищення рівня технологічного процесу 
виробництва, транспортування та надання послуг 
централізованого водопостачання та водовідведен-
ня шляхом здійснення заходів щодо автоматизації 
та механізації виробництва, заміни амортизованих 
мереж і обладнання, застосування прогресивних 
енергозберігаючих технологій;

• підвищення рівня організації виробництва 
та умов організації праці шляхом удосконален-
ня операційно-виробничого планування, систем 
управління, матеріально-технічного забезпечення 
господарської діяльності.

Техніко-економічні фактори:
Зміни обсягів виробництва та надання послуг 

централізованого водопостачання та водовідведен-
ня в результаті економічного розвитку населеного 
пункту;

Здійснення мір зі зниження рівня витрачання 
питної води на технологічні потреби та її втрат в 
процесі виробництва та транспортування;

Оснащення приборами обліку використання 
водних ресурсів, виробництва та реалізації питної 
води, підвищення вимог к якості послуг, що на-    
даються.

Елементи, що входять до складу розрахунку 
тарифу

У процесі формування тарифу можуть і повин-
ні розраховуватися наступні його основні складові, 
з яких, власне, і складається тариф:

• повна прогнозована собівартість 1 м³ реалі-
зованої  питної води;

• витрати на здійснення капітальних вкла-
день на 1 м³; 

• сума, що лишилася після фінансування ка-
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пітальних витрат в розмірі, що не перевищує 12% 
от запланованої собівартості.

Включення в тариф витрат на здійснення ка-
пітальних вкладень вимагає наявності програми 
розвитку системи водопостачання. Постановою 
№959 передбачено, що при включенні в тариф 
витрат на здійснення капітальних вкладень, такі 
витрати повинні включатися в тариф на термін не 
менше ніж 5 років, тобто в сумі, що не перевищує в 
рік 20% загального обсягу витрат і виключно згідно 
із затвердженою в установленому порядку програ-
мою розвитку систем централізованого водопоста-
чання. У процесі формування тарифів підприємст- 
во визначає джерела фінансування капітальних 
інвестицій за рахунок амортизації та планованого 
прибутку. 

Програма розвитку систем централізованого 
водопостачання та водовідведення розробляється 
місцевими державними адміністраціями, оскільки 
згідно з п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», до повноважень місцевих 
державних адміністрацій відноситься розробка 
проектів програм соціально-економічного розвит-
ку. Відповідно до даної ж норми, місцеві державні 
адміністрації подають розроблені програми на зат- 
вердження відповідній раді, а також забезпечують 
їх виконання і звітують перед радою про їх вико-
нання. 

Згідно з пунктом № 22 параграфу № 1 статті № 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», органи місцевого самоврядування зат- 
верджують програми соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць, цільові програми з ін-
ших питань місцевого самоврядування.

Таким чином, законодавчо закріплений процес 
розробки і затвердження програм розвитку регіо-
нального рівня, а не окремо взятих підприємств. 
Наразі досвід включення до складу тарифу витрат 
на здійснення капітальних вкладень в Україні має 
дуже мале число підприємств (все з них – великі 
водоканали, програми розвитку розроблялися для 
територій, яки вони обслуговують). На даний мо-
мент чинним законодавством чітко не визначено 
алгоритм дій дрібних постачальників води, бажаю-
чих включити до складу тарифу на послуги водопо-
стачання також витрат на здійснення капітальних 
вкладень.

Елементи, що входять до повної собівартості 
послуг

Планування витрат являє собою розрахунок 
повної запланованої собівартості послуг цен-
тралізованого водопостачання. Планування витрат   

здійснюється із застосуванням нормативного ме-
тоду на підставі державних і галузевих нормативів 
використання матеріальних та паливно-енерге-
тичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, 
нормативів витрат на управління і обслуговування 
виробництва, ставок податків і зборів (обов’язко-
вих платежів). На схемі нижче представлено зміст 
статті витрат: 

Розрахунок амортизаційних відрахувань
Під терміном «амортизація основних засобів та 

нематеріальних активів» мається на увазі поступо-
ве віднесення на собівартість води одноразових ви-
трат на їх придбання, виготовлення або поліпшен-
ня. Включення суми амортизації до складу повної 
собівартості 1 м³ води дозволяє постачальнику 
води накопичувати ресурси для відновлення наяв-
них основних засобів в майбутньому. 

Українським законодавством визначені наступ-
ні групи основних засобів: 

1) будівлі і споруди, їх структурні компоненти 
та передавальні пристрої; 

2) автомобільний транспорт та вузли (запчасти-
ни) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, 
електромеханічні пристрої та інструменти, інше 
офісне обладнання; 

3) будь-які інші основні фонди, не включені до 
груп 1, 2 і 4; 

4) електронно-обчислювальні машини, інші ма-
шини для автоматичного оброблення інформації, 
інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, 
телефони, мікрофони і рації, вартість яких переви-
щує вартість малоцінних товарів.

Максимальні норми амортизації встановлені у 
відсотках від балансової (залишкової) вартості на 
початок періоду (кварталу) окремо для кожної гру-
пи основних засобів і складають:

• група 1 - 2% в квартал;
• група 2 - 10% в квартал;
• група 3 - 6% в квартал;
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• група 4 - 15% в квартал.
Водопровідні мережі, як передавальні прис-

трої, належать до основних засобів групи 1, отже, 
сума амортизації цих мереж, яку можна закладати в 
повну собівартість послуг водопостачання, повин-
на становити 2% в квартал від залишкової вартості 
таких мереж.

Витрати
Прямі витрати – це витрати, що безпосеред-

ньо зв’язані з конкретною послугою (в нашому 
випадку – водопостачання). Якщо, наприклад, 
суб’єктом господарювання виявляються послуги як 
водопостачання та зрошення, так і водовідведення 
(а можливо, ще й послуги вивозу сміття та інше), то 
деякі витрати очевидно пов’язані саме з послугою 
водопостачання (наприклад, витрати на електрое-
нергію для підняття води зі свердловини та подаль-
шої її подачі к користувачу, витрати на реагенти для 
дезінфікування питної води та тому подібне).

При витратах на зрошення необхідно врахову-
вати режим вирощування. Під режимом зрошен-
ня мають на увазі порядок проведення поливів        
сільськогосподарських культур, в якому зазначені 
терміни і кількість поливів, визначена норма по-
ливу для кожної культури сівозміни. Поливна нор-
ма під час зрошення має витрачатися бережливо. 
Поливи більшими, ніж розрахункові, нормами мо-
жуть сприяти підвищенню рівня ґрунтових вод при 
близькому їх заляганні, що може призвести до за-
болочення або засолення ґрунтів. Терміни поливів 
пов’язуються з вологістю ґрунту, фазами розвитку 
та потреб сільськогосподарських культур у вологі. 
Режим зрошення повинен забезпечувати в ґрунті 
оптимальний водний, повітряний і пов’язані з ними 
поживний і тепловий режими, не допускати підйо-
му рівня ґрунтових вод, засолення ґрунтів і задо-
вольняти потреби рослин у воді протягом усього 
вегетаційного періоду для отримання високого і 
стійкого врожаю сільськогосподарських культур. 

Допустимі межі вологості ґрунту 
Всмоктуюча сила кореневої системи більшості 

сільськогосподарських рослин становить 1,5-2,0 ат. 
Якщо вологість ґрунту зменшується до такої межі, 
при якому водоутримуюча сила ґрунту перевищує 
його, то запас води в ґрунті стане недоступним для 
рослин, які починають в’янути. Така межа нази-
вається вологістю завядання. При вологості ґрунту, 
відповідної найменшою вологоємності (НВ), ство-
рюються сприятливі умови для розвитку більшості 
сільськогосподарських культур. В умовах повної 
або капілярної вологоємності рослини розви-        
ваються погано, страждаючи від нестачі повітря. 

Тому зміст вологи в ґрунті, відповідне найменшою 
вологоємності (НВ), становить верхній поріг оп-
тимального зволоження. Прийнято вважати, що, в 
середньому, для нормального розвитку культур об-
сяг повітря в ґрунті повинен бути не нижче 15-20% 
обсягу всіх порів. Орієнтовно нижній оптимальний 
поріг вологості складає, в середньому, 60-80% най-
меншою вологоємності ґрунту (НВ). 

Зрошувальні і поливні норми
Кількість води, яку необхідно дати протягом 

вегетаційного періоду на 1 га зрошуваних земель 
додатково до природних запасів її в ґрунті, щоб 
отримати запланований урожай, називається зро-
шувальної нормою. Вона розраховується за фор-
мулою: М = Е – 10 μ Ніс – (Wн – Wк) – Wг, м³/
га де: Е – загальне водоспоживання культури, м³/
га Е=У*Кв, де: У – запланований урожай культури, 
т/га Кв – коефіцієнт водоспоживання, м³/т – відно-
шення сумарних витрат вологи в м³/га (тобто витра-
ти на випаровування з ґрунту плюс транспірація) 
до врожаю основної продукції в т/га Ніс – кількість 
опадів, що випали за вегетаційний період даної 
культури, мм μ – коефіцієнт використання опадів; 
Wн – запас вологи в розрахунковому шарі ґрунту 
на початку вегетаційного періоду, м³/га; Wк – те ж 
наприкінці вегетаційного періоду, м³/га; Wг – кіль-
кість води, що надходить на розрахунковий шар 
ґрунту по капілярах від ґрунтових вод за вегетацій-
ний період, м³/га. Розрізняють зрошувальну нор-
му нетто (Мн) і зрошувальну норму брутто (Мбр). 
Зрошувальна норма нетто не враховує втрати води 
на фільтрацію через стінки і дно каналів, на випа-
ровування, витік через з’єднання труб і т.д., тому з 
джерела зрошення потрібно брати води більше на 
величину цих  втрат. Втрати  води  враховуються 
коефіцієнтом корисної дії (η) зрошувальних си-
стем, який дорівнює для закритих 0,9-0,95 і від-
критих 0,6-0,8. Звідси норма брутто визначається: 
Мбр =Мн / η, м³/га Оскільки потреба рослин у воді 
протягом вегетаційного періоду неоднакова і част-
ково задовольняється що випадають опадами, зро-
шувальну норму слід подавати в посушливі періоди 
на поле не відразу, а частинами. Кількість води, яку 
необхідно подати на 1 га за один полив, називається 
поливної нормою (m) і визначається за формулою: 
m = 100 h dv (βmax - βmin), м³/га де: h – глибина 
активного шару ґрунту, м; d – об’ємна маса розра-
хункового шару ґрунту, т/ м³; βmax вологість – % 
до маси сухий ґрунту, приймають рівній НВ βmin 
вологість -% до маси сухий ґрунту, відповідна ниж-
ньої межі зволоження, тобто βmin = (0,6/0,8) βmax 
Після визначення норм, термінів і числа поливів 
складається відомість поливу сільськогосподарсь- 
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ких культур, що входять в сівозміну. Розрахову-
ються значення гідромодуля, тобто витрати води, 
вираженого в літрах в секунду і подаваного на один 
осереднений гектар (нетто) зрошуваної сівозміни. 

Значення гідромодуля може бути визначено 
двома методами: 

1. за питомою витратою води, віднесеної до 
одиниці зрошуваної площі, тобто на осереднений 
гектар даної сівозміни, включаючи всі культури в 
певному процентному співвідношенні; 

2. по секундній витраті, необхідній для всієї 
площі культур в гектарах даної сівозміни.

Метод розрахунку гідромодуля за питомою ви-
тратою води найбільш поширений, так як дозволяє 
розробляти режим зрошення, коли ще немає точ-
них даних про розміри зрошуваної площі в гекта-
рах по кожній культурі, остаточно не встановле-
но сівозміну. Значення ординати гідромодуля (q) 
визначається за формулою: 

де: m – розрахункова поливна норма, м³/га; 
α – частка площі, займаної даної сільськогоспо-  
дарською культурою в сівозміні, яка визначається 
відношенням: α = ωк / ωнт, де: ωк – площа нетто за-
йманої цією культурою в сівозміні, га; ωнт – загаль-
на поливна площа нетто сівозміни, га; 86,4 – пере-
казний коефіцієнт, що враховує кількість секунд у 
добі (86400 с); t – поливний період в добі. Гідромо-
дуль розраховується для кожної норми поливу, і ре-
зультати розрахунку записують у відомість поливу 
сільськогосподарських культур.

Загальновиробничі витрати - це витрати, 
що пов’язані з виробництвом, але не можуть бути 
віднесеними безпосередньо на послуги водо-              
постачання та вимагають застосування якоїсь бази 
розподілу. Наприклад, утримання ремонтних бри-
гад або технікі для виконання аварійних робот заз-
вичай не може бути напряму віднесено до послуг 
водопостачання або водовідведення, а вимагають 
розподілу, пропорційного до заробітної платні ос-
новних виробничих працівників або прямим витра-
там, або ж будь-якій іншій базі розподілу.

Адміністративні витрати - Витрати спрямо-
вані на керування та обслуговування всієї діяль-
ності в цілому та непов’язані безпосередньо з 
процесом виробництва. Витрати регламентуються 
діючим законодавством по формуванню тарифу 
на послуги водопостачання юридичними особа-
ми згідно затвердженій Постанові КМУ №959, та 
Стандарту бухгалтерського обліку №16 «Витрати», 
на який потрібно орієнтуватися.

Витрати на електроенергію
При плануванні витрат на електроенергію слід 

керуватися наступними нормативними актами:
• Наказом Міністерства будівництва, архі-

тектури та житлово-комунального господарства 
України від 11.10.06 №335, зареєстрованим в Мініс- 
терстві юстиції України 28.12.06 під №1381/13255 
«Про затвердження Методики розрахунку норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 
на підприємствах водопровідно-каналізаційного       
господарства України».

• Постановою КМУ від 15.07.1997 р. № 
786 «Про порядок нормування питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному                    
виробництві» (зі змінами та доповненнями).

• Наказом Держкоменергозбереження 
від 22.10.02 р. № 112 «Про затвердження Ос-
новних положень з нормування питомих витрат                             
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному ви-
робництві», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
07.11.02 р. під № 878/7166.

Методикою розрахунку норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів передбачено, що ці 
норми повинні розроблятися підприємствами во-
допровідно-каналізаційного господарства щорічно 
при споживанні ними понад 1000 тон умовного па-
лива на рік і узгоджуватися потім на вищому рівні. 
Дрібні постачальники води, звичайно ж, звільнені 
від такого зобов’язання.

Витрати на ПММ
При плануванні витрат на ПММ необхідно ке-

руватися Наказом Міністерства транспорту України 
(Державного департаменту автомобільного транс-
порту України) від 10.02.1998 №43 «Норми витрат 
палива і мастильних матеріалів на автомобільному 
транспорті».

Збір за геологорозвідувальні роботи 
Розрахунок суми збору за геологорозвідувальні 

роботи ґрунтується на: 
• Порядку встановлення нормативів та стяг-

нення збору за геологорозвідувальні роботи, вико-
нані за рахунок державного бюджету, затверджено-
го Постановою КМУ №115 від 29.01.1999;

• Інструкції про порядок стягування збору за 
геологорозвідні роботи, виконані за рахунок дер-
жавного бюджету, затвердженої Наказом Комітету 
України з питань геології та використання надр 
Державної податкової адміністрації України № 
105/309 від 23.06.1999;

• Постанові КМУ № 947 від 18.07.2007 «Про 
індексацію у 2008 році нормативів збору за геоло-
горозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер-
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жавного бюджету».
Нарахування на фонд оплати праці
Міністерством фінансів України розроблено та 

затверджено національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності, які є обов’язковими для 
виконання суб’єктами господарювання всіх форм 
власності. Крім національних стандартів, Наказом 
Міністерства фінансів України від 30 листопада 
1999 № 291 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 21 грудня 1999 за № 892/4185) затвердже-
но «план рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій», який є основою для здійс-
нення подвійного запису господарських операцій.

Рекомендації щодо оптимальної тарифної 
системи

Найбільш оптимальною була б система сезон-
них тарифів, що дозволяє влітку застосовувати 
більш низькі тарифи, а зимою – більш високі. Це 
пов’язано зі значним збільшенням вживання води 

влітку внаслідок активізації сільського населення 
та витрачання води на зрошення. Велике вживання 
води робить економічно обґрунтованим знижен-
ня рівню тарифу в літній період. Сезонні тарифи 
більш привабливі для абсолютної більшості сільсь-
кого населення, однак діюче законодавство України 
на поточних момент не відображає процедуру зас- 
тосування таких тарифів.

Тим постачальникам води, які подають воду 
не тільки населенню, але й іншим групам спожи-
вачів (в сільській місцевості зазвичай дитячим 
садам, школам, лікарням, магазинам) доцільно 
використовувати передбачену чинним законодавст-                
вом можливість застосовувати різні тарифи для 
різних груп споживачів. Так, тариф для населення 
зазвичай встановлюється на мінімально можливо-
му рівні, тариф для бюджетних установ може бути 
трохи вище, а тариф для комерційних підприємств 
– на найвищому рівні. Це дозволить постачальнику 
води, дотримуючись інтересів населення, що об-
слуговується, забезпечити беззбиткову діяльність 
(з урахуванням необхідного накопичення аморти-
заційних відрахувань).
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Шаблони документів, що необхідні для створення 
дієвих моделей сільського водопостачання на основи 

державно-приватного партнерства

Примірний статут обслуговуючого кооперативу

 

СТАТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ
«________________» (повна назва)

м. Херсон
1. Загальні положення

1.1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «______________» (далі - Коо-
ператив) створений його засновниками на добровільних засадах відповідно до Цивільного кодексу України, 
законів України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію» та на підставі рішення установ-
чих зборів (протокол № 1 від _______.20__ р.).

1.2. Найменування Кооперативу:
- повна назва Кооперативу українською мовою: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 

КООПЕРАТИВ «__________________». Скорочена назва Кооперативу українською мовою: СОК «________
_______________________». 

- повна назва Кооперативу російською мовою: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮ-

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням установчих зборів кооперативу

протокол № 1 від «___» ____ 20___ р.
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ЩИЙ КООПЕРАТИВ “__________________”. Скорочена назва Кооперативу українською мовою СОК 
“____________________________”.

- повна назва Кооперативу англійською мовою: FARM SERVICE COOPERATIVE _________________. 
Скорочена назва Кооперативу англійською мовою: FSC _____________________________.    

1.3. Місцезнаходження Кооперативу: __________________________.

2. Мета та види діяльності Кооперативу
2.1. Кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників                 

сільськогосподарської продукції з метою забезпечення земельних ділянок с. Бургунка Бериславського       
району, які належать членам кооперативу на праві власності або користування, достатньою кількістю води 
шляхом прокладання поливального водопроводу для крапельного зрошення. 

2.2. Основним Предметом діяльності Кооперативу є підведення води на поля, що відчувають нестачу 
вологи, і збільшення її запасів у шарі ґрунту, де знаходяться коріння рослин, з метою збільшення родючості 
ґрунту. 

3. Юридичний статус та склад засновників Кооперативу
3.1. Кооператив утворений та здійснює свою діяльність відповідно до законів України «Про коопера-

цію», «Про сільськогосподарську кооперацію», інших правових актів України, а також цього Статуту.
3.2. Кооператив є юридичною особою. Статус юридичної особи Кооператив набуває у порядку, встанов-

леному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 
3.3. Кооператив здійснює свою діяльність самостійно на підставі повного господарського розрахунку і 

самофінансування, на основі поєднання особистих та колективних інтересів його членів.
3.4. Відповідно до своїх завдань та характеру діяльності кооператив є обслуговуючим та створений для 

надання послуг членам кооперативу. 
3.5. Кооператив створений на невизначений строк, діяльність кооперативу будується на принципах до-

бровільності, майнової взаємодопомоги, самоуправління.
3.6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - вироб-

ників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організа-
ціями.

3.7. Кооператив, здійснюючи обслуговування своїх членів, не переслідує мету отримання прибутку, є не 
прибутковим і не буде розподіляти прибуток між членами кооперативу. Майно кооперативу не може викори-
стовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена кооперативу, його  посадових 
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

3.8. Неприбутковість діяльності кооперативу відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію»  визначається виходячи із сукупності таких ознак:

• кооператив надає послуги тільки своїм членам;
• члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх 

участі у господарській діяльності кооперативу;
• послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.
3.9. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками сільськогосподарської продукції, 

що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками 
сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переро-
бляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени.

3.10. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може мати у власності майно, відокремлене від 
майна своїх членів.

3.11. Право власності на землю та право користування земельною ділянкою набуваються сільськогоспо-
дарським обслуговуючим кооперативом відповідно до Земельного кодексу України та зберігаються за ним у 
разі входження до складу кооперативного об’єднання.

3.12. Оподаткування, облік і звітність у кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому законодав-
ством України.

3.13. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування не відповідають по зобов’язанням 
кооперативу. Кооператив не відповідає по зобов’язанням держави, місцевих органів влади. Кооператив від-
повідає по зобов’язанням належним йому майном і не відповідає по зобов’язаннями членів кооперативу. 
Кооператив здійснює обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи 
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на меті одержання прибутку, і є неприбутковою організацією.
3.14. Кооператив має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку зі своїм найме-

нуванням, а також може мати вкладні (депозитні) рахунки в установах банків. 
3.15. Кооператив може мати штампи зі своїм найменуванням, бланки, а також знак для товарів і послуг, 

емблему, зареєстровані відповідно до законодавства України. 
3.16. Кооператив може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути 

позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському та третейському судах відповідно до 
законодавства та цього Статуту.

3.17. Засновниками кооперативу є:
• Громадянин _____________________________________________________;
• Громадянин _____________________________________________________;
• Громадянин _____________________________________________________.
3.18. Засновники Кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів Кооперативу.

4. Права та обов’язки Кооперативу
4.1. Кооператив має право:
- здійснювати господарську діяльність, спрямовану на обслуговування своїх членів, самостійно визнача-

ти стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до економічної ситуації;
- відповідно до законодавства України придбавати, відчужувати, здавати або брати в оренду рухоме та 

нерухоме майно, необхідне для його діяльності;
- об’єднуватись з іншими кооперативами для спільного здійснення будь-якої не забороненої законодавст- 

вом діяльності за галузевою або територіальною ознакою за рішенням загальних зборів членів Кооперативу;
- може мати у власності майно, відокремлене від майна своїх членів;
4.2. Для виконання своїх статутних цілей та завдань кооператив має право: 
4.2.1. приймати вступні, пайові, членські та інші внески; 
4.2.2. укладати з включеними до кооперативу особами цивільно-правові угоди; 
4.2.3. укладати угоди з оціночними, будівельними, підрядними, ремонтними, страховими, охоронними, 

аудиторськими, інвестиційними та іншими компаніями, здійснювати сплату послуг вказаних компаній за 
рахунок внесків членів кооперативу в порядку та об’ємах, встановлених відповідним цивільно-правовим 
договором; 

4.2.4. купувати будівельні та інші товари, необхідні для забезпечення своєї діяльності; 
4.2.5. використовувати кошти, надані кооперативу, членами кооперативу тільки на цілі пов’язані з метою 

діяльності кооперативу; 
4.2.6. з метою забезпечення членів кооперативу інженерними мережами, виступати у якості замовника  

при отриманні технічних умов;
4.2.7. використовувати для виконання статутних завдань кооперативу приватні земельні ділянки членів 

кооперативу, за погодженням з власником та згідно рішення загальних зборів, також землі загального кори-
стування за потребою; 

4.2.8. представляти інтереси своїх членів у відносинах з державними та місцевими органами влади, по-
садовими особами, судами, громадськими об’єднаннями, комерційними та некомерційними організаціями; 

4.2.9. приймати участь в роботі комісії щодо прийому до експлуатації інженерних мереж; 
4.2.10. укладати угоди щодо водопостачання та водовідведення, електрифікації, газифікації, підключен-

ня до телефонних підстанцій;
4.2.11. здійснювати постановку обладнання, яке отримане в результаті статутної діяльності кооперативу 

на баланс кооперативу; 
4.2.12. до повної оплати пайових внесків згідно до умов укладених з членами кооперативу цивільно-пра-

вових договорів, не надавати послуги членам кооперативу; 
4.2.13. здійснювати забезпечення корпоративних прав, соціальних, та побутових потреб  членів коопе-

ративу; 
4.2.14. приймати платежі від членів кооперативу на сплату робіт щодо ремонту, технічного обслуго-

вування, охорони, санітарного утримання, управління та експлуатації обладнання та майна кооперативу,  
інженерних мереж; 

4.2.15. створювати та використовувати за рішенням загальних зборів необхідні для забезпечення діяль-
ності кооперативу фонди, приймати участь в утворенні та використанні загальних резервних та інших фон-

№ 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017



72

дів разом з іншими кооперативами за необхідності; 
4.2.16. організовувати ремонт, технічне обслуговування та проводити інші роботи щодо майна та об-

ладнання кооперативу як за договором з юридичними особами, так і силами членів кооперативу, також за 
рахунок фондів кооперативу; 

4.2.17. оскаржувати у встановленому діючим законодавством порядку акти та дії державних та інших 
органів, а також їх посадових осіб; 

4.2.18. організовувати охорону набутого обладнання, майна та інженерних мереж;
4.2.19. організовувати проведення необхідних робіт щодо благоустрою, прибирання території, її озеле-

нення, а також здійснювати захист навколишнього середовища від забруднення; 
4.2.20. не використовувати внески членів кооперативу на інші цілі, ніж за Статутом.
4.3. Кооператив зобов’язаний:
- надавати послуги своїм членам згідно з їх замовленнями відповідно до видів діяльності Кооперативу;
- створювати належні умови для високопродуктивної та безпечної праці, забезпечувати додержання за-

конодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального ви-

користання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;
- створювати умови для навчання своїх членів та співробітників;
- сприяти   соціальному   розвитку   громади,   до   якої   відносяться   члени Кооперативу;
- розробляти     та     затверджувати     Правила      внутрішньогосподарської діяльності Кооперативу;

5. Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі
5.1. Членами Кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або 

фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами коо-
перативу, дотримуються вимог Статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській 
діяльності кооперативу.

Фізичні особи можуть бути членами Кооперативу, які досягли 16 - річного віку і виявили бажання брати 
участь у діяльності Кооперативу.

5.2. Кооператив за рішенням загальних зборів може приймати до свого складу асоційованих членів Ко-
оперативу.

Асоційованими членами Кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли 16 - річного віку, або 
юридичні особи, які визнають цей Статут і внесли пайовий внесок для розвитку Кооперативу у розмірах, 
визначених цим Статутом. 

5.3. Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву, вносить 
вступний та пайовий внесок в порядку і розмірах, визначених цим Статутом.

Рішення правління (голови) Кооперативу про прийняття до Кооперативу підлягає схваленню загальними 
зборами членів Кооперативу. 

5.4. Кооператив веде реєстр членів та асоційованих членів.
5.5. Членство у Кооперативі припиняється у разі:
- добровільного виходу з Кооперативу відповідно до поданої письмової заяви;
- несплаті внесків у порядку, визначеному Статутом кооперативу;
- смерті фізичної особи - члена Кооперативу або ліквідації юридичної особи - члена Кооперативу;
- припинення діяльності Кооперативу;
- припинення участі в господарській діяльності Кооперативу протягом двох років поспіль.
Порядок припинення членства у Кооперативі здійснюється відповідно до законодавства.
5.6. Виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.

6. Права і обов’язки членів та асоційованих членів Кооперативу
6.1. Члени Кооперативу мають право:
- брати участь в управлінні Кооперативом шляхом голосування на загальних зборах членів Кооперативу 

за принципом: «один член Кооперативу - один голос», обирати і бути обраними в органи управління Коопе-
ративом. Для членів Кооперативу - юридичних осіб ці права реалізуються їх уповноваженими представни-
ками;

- ухвального голосу на загальних зборах;
- користуватися      послугами      Кооперативу      для      здійснення     своєї господарської діяльності;
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- отримувати повну інформацію про діяльність Кооперативу відповідно;
- інші  права визначені Законодавством України, в т.ч. Законом України «Про кооперацію». 
6.3. Члени Кооперативу зобов’язані:
- брати участь у господарській діяльності Кооперативу;
- дотримуватися Статуту Кооперативу, виконувати рішення загальних зборів і правління Кооперативу;
- сплатити визначені цим Статутом внески;
6.3. Асоційовані члени Кооперативу мають право: 
- дорадчого голосу;
- отримувати повну інформацію про діяльність Кооперативу.
6.4. За відповідною заявою члени Кооперативу можуть переоформити членство у Кооперативі на асо-

ційоване членство на підставі рішення правління Кооперативу, яке підлягає схваленню загальними зборами 
Кооперативу.

7. Фонди Кооперативу
7.1. Для забезпечення статутної діяльності Кооператив у порядку, передбаченому цим Статутом, формує 

пайовий, неподільний, резервний та спеціальний фонди.
7.2. Пайовий фонд Кооперативу формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційо- 

ваних членів кооперативу. 
7.3. Неподільний фонд Кооперативу створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок 

вступних внесків. Неподільний фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, 
передбачених законом. 

7.4. Кооператив може визначати і утворювати інші фонди Кооперативу (в тому числі резервний і 
спеціальні фонди). Їх розмір, порядок формування та використання затверджуються рішенням загальних 
зборів членів Кооперативу.

7.5. Резервний фонд Кооперативу створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, пере-
розподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не 
заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків). 

7.6. Спеціальний фонд Кооперативу створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та 
інших, передбачених законом, надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за 
рішенням органів управління кооперативу. 

7.7. Розмір відрахувань до фондів Кооперативу визначається рішенням загальних зборів з дотриманням 
цього Статуту.

7.8. Кооператив веде облік фондів з визначенням пайових і цільових внесків кожного члену Кооперативу.
7.9. Доходи (надходження коштів) кооперативу використовуються виключно для фінансування  реаліза-

ції мети діяльності кооперативу та витрат на його утримання.

8. Вступні внески
8.1. При вступі до Кооперативу для організаційного забезпечення його діяльності кожна фізична і юри-

дична особа робить вступний внесок у грошовій формі у розмірі 500 (П’ятсот) гривень.
8.2. Вступний внесок є обов’язковою умовою членства у Кооперативі.
8.3. Вступний внесок зараховується у неподільний фонд і у разі виходу з Кооперативу не повертається.

9. Пай та пайові внески
9.1. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю 

та додаткових паїв.
9.2. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена Кооперативу визначається пропорцій-

но до його участі у господарській діяльності Кооперативу. Розмір  паїв та порядок їх сплати членами Коопе-
ративу встановлюється окремим Положенням.

9.3. Члени Кооперативу мають право за власним бажанням внести додатковий пай до пайового фонду.
Розмір мінімального додаткового паю члена Кооперативу складає _________ гривень.
9.4. Розмір паю асоційованого члена Кооперативу не може бути меншим ___ гривень.
9.5. Розмір додаткового паю асоційованого члена Кооперативу не може бути меншим 100 гривень.
9.6. Паї можуть вноситися майном, майновими правами та/або грішми. 
9.7. Факт внесення майна, що вноситься членами або асоційованими членами Кооперативу в рахунок 

№ 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017



74

їхнього паю чи додаткового паю, підтверджується актом приймання-передачі майна (далі - Акт) після дер-
жавної реєстрації Кооперативу. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату, 
на яку майно вноситься до Кооперативу, підпис члена Кооперативу, який вносить таке майно, підпис голови 
Кооперативу та печатку Кооперативу.

Акт укладається у двох оригінальних примірниках, з яких один залишається у члена Кооперативу, який 
вносить вклад майном, а другий - зберігається у Кооперативі.

9.8. Майнові права членів Кооперативу вносяться до майна Кооперативу у встановленому законодавст- 
вом порядку.

9.9. Паї, що вносяться у грошовій чи не грошовій формі, відображаються у бухгалтерських регістрах 
Кооперативу у день їх отримання Кооперативом. Внески до Кооперативу у вигляді нематеріальних цінно-
стей вважатимуться внесеними на дату, що встановлюється рішенням загальних зборів членів Кооперативу. 
Передача Кооперативу права користування земельною ділянкою у вигляді паю оформлюється відповідно до 
законодавства України.

10. Право власності на пай в майні Кооперативу
10.1. У разі виходу, виключення чи ліквідації Кооперативу члени Кооперативу, які внесли свій майновий 

пай у кооператив у формі земельної ділянки, отримують свій майновий пай виключно у формі земельної 
ділянки, тобто в натурі (на місцевості). 

10.2. Право власності членів Кооперативу - фізичних осіб на частку майна Кооперативу є спадковим.
10.3. Асоційовані члени Кооперативу у разі ліквідації Кооперативу не мають право отримувати свої паї 

та відповідні частки доходу на паї.
10.4. Спори щодо права власності на пай члена Кооперативу у майні Кооперативу вирішуються відповід-

но до законодавства України.

11. Майнова відповідальність
11.1. Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. 
11.2. Члени Кооперативу відповідають за зобов’язаннями Кооперативу тільки в межах пайового внеску.
11.3. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Кооперативу.
11.4. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права. Страхування здійснюється добровільно 

за рішенням загальних зборів, якщо інше не передбачено законами України.

12. Структура органів управління
12.1. Управління Кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у 

вирішенні питань діяльності Кооперативу.
12.2. До органів управління Кооперативу належать:
12.2.1. Загальні збори членів Кооперативу – вищий орган управління Кооперативу.
12.2.2. Правління Кооперативу.
12.2.3. Ревізійна комісія Кооперативу.
12.3. Кооператив може утворювати спостережну раду Кооперативу. 
12.4. Для здійснення своєї діяльності загальні збори, а в період між ними правління Кооперативу або 

спостережна рада, можуть утворювати спеціальні комісії з членів Кооперативу із залученням в якості кон-
сультантів-фахівців – не членів Кооперативу. 

13. Загальні збори
13.1. Загальні збори:
- вносять зміни і доповнення до Статуту;
- обирають шляхом прямого таємного голосування голову Кооперативу та членів правління Кооперати-

ву, членів ревізійної комісії та членів спостережної ради;
- заслуховують та ухвалюють звіти органів управління Кооперативу про їх діяльність;
- визначають види і розміри фондів Кооперативу, порядок їх формування та використання;
- затверджують:
правила внутрішньогосподарської діяльності Кооперативу;
форму організації бухгалтерського обліку, визначення та погодження облікової політики в Кооперативі;
річний звіт і баланс Кооперативу;
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порядок формування і розподілу доходу Кооперативу;
рішення правління Кооперативу про прийняття нових членів та асоційованих членів та про припинення 

членства;
- вирішують:
питання про входження Кооперативу до об’єднання кооперативів;
питання про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу.
Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов’язані із статутною діяльністю Коопе-

ративу.
13.2. Загальні збори проводяться щорічно. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням правління 

Кооперативу, на вимогу не менше третини його членів, спостережної ради та ревізійної комісії (ревізора).
Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени Кооперативу повинні бути 

повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. 
Позачергові загальні збори членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надход-

ження вимого про їх скликання. У разі незабезпечення правлінням (головою) Кооперативу скликання по-
зачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагають їх скликання, протягом 
наступних 20 днів. 

13.3. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше 
половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше 3/4 уповноважених.

Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути пе-
редано іншій особі.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) Кооперативу про прийняття, внесення змін до 
Статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього, про реорганізацію або ліквідацію Коопе-
ративу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 членів Кооперативу, присутніх 
на загальних зборах Кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів 
(уповноважених) Кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

13.4. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) Кооперативу приймаються відповідно до 
його Статуту відкритим або таємним голосуванням. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови 
Кооперативу.

13.5. Рішення загальних зборів є обов’язковим для всіх членів та асоційованих членів Кооперативу.

14. Виконавчий орган
14.1. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, або  голова кооперативу, якщо 

кількість членів кооперативу не перевищує 10 (десять) осіб. Виконавчий орган підзвітний вищому органу 
управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.

14.2. Правління Кооперативу обирається на термін, що не перевищує п’яти років.
14.3. Кількість членів правління складає 3-х осіб.
14.4. До повноважень правління кооперативу (голови кооперативу) відноситься:
- здійснення управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпе-

чення виконання їх рішень;
- здійснення контролю за своєчасною сплатою членами кооперативу внесків і платежів;
- представництво кооперативу у відносинах з органами державної влади та органами місцевого са-

моврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;
- розробка пропозицій по розширенню діяльності кооперативу і після затвердження на загальних збо-

рах здійснення їх виконання;
- встановлення розміру щомісячної плати на поточні витрати та кошторису на рік;
- розгляд скарг і пропозицій членів кооперативу;
- скликання та організація проведення загальних зборів членів кооперативу;
- інші повноваження, які визначаються загальними зборами членів кооперативу.
14.5. Члени правління та голова правління (голова кооперативу) обираються загальними зборами членів 

кооперативу строком на п’ять років.
14.6. Члени правління Кооперативу працюють на громадських засадах.
14.7. Засідання правління проводяться не менше ніж один раз у три місяці і скликаються головою. Рі-

шення правління кооперативу приймаються 2/3 голосів від загальної чисельності членів правління. Рішення 
голови кооперативу приймаються одноособово.
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14.8. Члени правління припиняють виконання своїх обов’язків у разі закінчення строку їх повноважень, 
смерті фізичної особи – члена правління або ліквідації юридичної особи – члена правління, дострокового 
відкликання загальними зборами.

14.9. Засідань правління Кооперативу проводиться у разі потреби, але не рідше 2 рази на рік.
Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менше як 3/4 складу членів правління Коопера-

тиву. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Кооперативу.

15. Голова Кооперативу
15.1. Голова правління кооперативу (голова кооперативу) здійснює виконавчі функції стосовно управ-

ління кооперативом. У своїй діяльності голова правління (голова кооперативу) керується цим статутом і 
правилами внутрішнього розпорядку кооперативу.

15.2. Голова правління (голова кооперативу) самостійно вирішує всі питання діяльності кооперативу, 
крім віднесених цим статутом до компетенції загальних зборів кооперативу і правління кооперативу.

15.3. Голова правління (голова кооперативу) може бути звільнений зі своєї посади тільки рішенням за-
гальних зборів членів кооперативу.

15.4. Повноваження голови правління(голови кооперативу): 
• головує на засіданнях правління та загальних зборах членів кооперативу;
• здійснює оперативне керівництво роботою кооперативу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи громадян відповідно до цього статуту та правил внутрішньо-

го розпорядку кооперативу;
• затверджує правила внутрішнього розпорядку кооперативу, правила документообігу та при необхід-

ності, інші документи кооперативу;
• у випадках, визначених цим статутом, без доручення діє від імені кооперативу, представляє його в 

усіх державних органах, органах судової влади, в установах, організаціях, перед фізичними особами;
• укладає всі угоди від імені кооперативу; 
• вчиняє від імені кооперативу будь-які юридично значимі дії;
• видає доручення, делегуючи свої повноваження іншим членам правління і третім особам;
• відкриває в установах банків поточні, розрахункові та інші рахунки, має право першого підпису в 

розрахункових документах, які подаються до банківських установ; 
• здійснює інші дії для досягнення цілей кооперативу в межах його компетенції, встановленої діючим 

законодавством, цим статутом, а також покладені на нього рішенням зборів членів кооперативу.
- вносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
- підписує рішення, що приймаються Правлінням;
- у період між засіданнями Правління керує діяльністю Організації, приймає оперативні рішення з 

питань повсякденної роботи;
- без доручень представляє Організацію перед державними та громадськими органами;
- підписує всю офіційну документацію в Організації, від імені Організації укладає договори, угоди, 

контракти, видає доручення, відкриває рахунки в банках;
- в межах затвердженого бюджету Організації встановлює штатну чисельність і розмір оплати праці 

працівників;
- на вимогу Ревізійної комісії надає їй усі необхідні документи та пояснення;
- головує на Загальних зборах та звітує на них про свою діяльність та про роботу очолюваного ним 

Правління;
- видає у рамках своєї компетенції накази, розпорядження, інші нормативні акти;
- виконує інші функції, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

16. Спостережна рада Кооперативу
16.1. Спостережна рада обирається загальними зборами для контролю за діяльністю виконавчого органу 

Кооперативу. 
До створення спостережної ради весь обсяг її повноважень, визначений в цьому Статуті, належить до 

компетенції загальних зборів Кооперативу. Члени правління Кооперативу чи ревізійної комісії не можуть 
бути обрані членами спостережної ради Кооперативу.

16.2. Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії Кооперативу.
16.3. Спостережна рада складається з 3-х осіб та обирається на термін не більше трьох років. 
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16.4. До виключної компетенції спостережної ради відносяться такі повноваження:
- узгодження рішень правління про притягнення до майнової відповідальності членів Кооперативу;
- попередній розгляд питань, що вносяться до порядку денного загальних зборів та ухвалення рекомен-

дацій для загальних зборів стосовно прийняття рішень з цих питань;
- вирішення інших питань, що віднесено до компетенції спостережної ради відповідно до умов цього 

Статуту та тих, що періодично можуть погоджуватись загальними зборами як такі, що потребують ухвален-
ня спостережної ради.

16.5. Порядок формування спостережної ради, проведення її засідань, а також прийняття рішень спос- 
тережною радою визначаються Положенням про спостережну раду, яке приймається загальними зборами.

16.6. Члени спостережної ради виконують свої функції на громадських засадах.

17. Ревізійна комісія (ревізор)
17.1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу загальними зборами обираєть-

ся ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається з числа членів Кооперативу терміном на три роки. При об-
ранні ревізійної комісії кількість її членів повинна складати не менше трьох осіб. Члени правління, а також 
члени спостережної ради не можуть бути членами ревізійної комісії.

17.2. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам Кооперативу.
17.3. Ревізійна комісія робить висновки до проектів річних звітів та балансів Кооперативу, без яких за-

гальні збори не мають права їх затверджувати.

18. Майно Кооперативу
18.1. Джерелами формування майна кооперативу є:
- вступні, пайові, членські та інші внески його членів (відповідно до Закону України «Про коопера-

цію»);
- інші надходження, не заборонені законодавством.
18.2. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління 

кооперативу відповідно до їх компетенції, визначної цим статутом.
18.3. Право колективної власності визначають загальні збори кооперативу.
18.4. Право повного господарського ведення колективною власністю здійснює правління кооперативу.
18.5. Надаючи послуги, кооператив задовольняє потреби своїх членів шляхом об’єднання грошових вне-

сків виключно членів кооперативу. 
18.6. Конкретний розмір вступного, пайового, членського та інших внесків встановлюється загальними 

зборами.
18.7. Внески вносяться в строки, встановлені загальними зборами членів кооперативу.
18.8. Сплачені членами кооперативу вступні та членські внески, в тому числі кошти, отримані від членів 

кооперативу як оплата санкцій за порушення майнових зобов’язань, використовуються на організаційні та 
поточні витрати кооперативу (оформлення документації) та не підлягають поверненню при виході з коопе-
ративу;

19. Облік та звітність
19.1. Кооператив здійснює бухгалтерський та управлінський облік, а також веде статистичну звітність 

згідно із законодавством.
19.2. Питання організації бухгалтерського обліку, визначення та погодження облікової політики нале-

жить до повноважень загальних зборів Кооперативу. Загальні збори можуть делегувати повноваження ор-
ганізації бухгалтерського обліку голові кооперативу.

Бухгалтерський облік в Кооперативі ведеться з дня реєстрації та до його ліквідації.
19.3. Структура бухгалтерської служби Кооперативу визначається змістом та обсягом облікових робіт і 

залежить від обсягу господарської діяльності, кількості працівників, членів Кооперативу.
19.4. Голова Кооперативу та головний бухгалтер (у разі наявності) несуть персональну відповідальність 

за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
20. Регулювання трудових відносин
20.1. Трудові відносини у Кооперативі регулюються законодавством України.
20.2. Для виконання статутних завдань і цілей Кооператив залучає до роботи за трудовим договором 

осіб, які не є членами Кооперативу. За угодою сторін між Кооперативом та найманим працівником трудовий 
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договір може укладатися у формі контракту.
20.3. Кооператив самостійно визначає форми і систему оплати праці з урахуванням норм і гарантій, 

встановлених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами. 
Мінімальна заробітна плата працівників Кооперативу не може бути нижчою встановленого                                       

законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

21. Реорганізація та ліквідація Кооперативу
21.1. Реорганізація Кооперативу:
- Кооператив за рішенням загальних зборів може бути реорганізовано лише в інший Кооператив від-

повідно до законодавства України. 
- у разі реорганізації Кооперативу все його майно та всі його права і обов’язки переходять до правона-

ступника.
- порядок реорганізації Кооперативу встановлюється загальними зборами членів Кооперативу.
21.2. Кооператив ліквідується:
- за рішенням загальних зборів членів Кооперативу;
- у разі, якщо кількість членів Кооперативу стає менше трьох;
- за рішенням суду.
21.3. Ліквідація Кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами 

членів Кооперативу, а у разі ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими орга-
нами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Кооперативом. 
Ліквідаційна комісія у триденний термін з дати її призначення публікує інформацію про ліквідацію Коопера-
тиву в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредито-
рами своїх претензій. Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію Кооперативу. Повнота і 
достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.

21.4. Майно Кооперативу у відповідності з Законом України «Про кооперацію» не підлягає поділу між 
його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (ко-
оперативним організаціям) або зараховується до доходу бюджету. При цьому у рішенні повинні бути визна-
чені напрями використання зазначеного майна.

21.5. Ліквідація вважається завершеною, а Кооператив таким, що припинив свою діяльність з моменту 
внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.

22. Прикінцеві положення
22.1. Зміни та доповнення до Статуту Кооперативу вносяться за рішенням загальних зборів членів Ко-

оперативу. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється окремим додатком. Зміни до Статуту 
Кооперативу підлягають державній реєстрації.

22.2. Зміни та доповнення є невід’ємною частиною Статуту Кооперативу. 
22.3. Повідомлення про зміни та доповнення до Статуту надсилаються до органу, що зареєстрував Коо-

ператив.
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Примірний договір про спільну діяльність

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

м. Херсон

                                                                             «_____»___________________20____р.

СТОРОНА-1: _____________________________________________, що діє на підставі власного воле- 
виявлення, та

СТОРОНА-2: _____________________________________________, що діє на підставі власного воле- 
виявлення, та 

СТОРОНА-3: _____________________________________________, що діє на підставі власного волеви-
явлення, ….. (в подальшому разом іменуються «Сторони») уклали цей Договір про спільну діяльність (на-
далі іменується «Договір») про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ЦІЛЬ ДОГОВОРУ
 1.1. Сторони за цим Договором зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль, спільно діяти в сфері 

_____ __________________________________________ без створення юридичної особи для досягнення на-
ступних спільних господарських цілей: _________________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________________________
___________. 

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цим Договором, Сторони зобов’язуються: 
- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інте-

рес Сторін. Кожна Сторона цього Договору має право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення 
спільних справ за цим Договором; 

- в порядку та на умовах, визначених у _____________, проводити спільні консультації та семінари з 
узгодженої тематики для обговорення питань спільної діяльності; 

- у випадку необхідності здійснювати взаємне фінансування на безоплатній основі у відповідності до 
договорів, що укладатимуться між Сторонами; 

- виконувати спільні замовлення та замовлення один одного з предмету спільної діяльності на пріори-
тетній та пільговій основі. 

2.2. Спільна діяльність Сторін буде здійснюватися у відповідності до «_______________» Додаток № 1 
до цього Договору), в якому Сторони визначають детальний зміст, порядок, строки та інші умови спільної 
діяльності. 

2.3. У «________________» можуть вноситися зміни у порядку, що визначений для внесення змін до 
цього Договору. 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-1 
3.1. Сторона-1 за цим Договором зобов’язується: - для досягнення цілей, визначених цим Договором, 
• залучити ____________________________; 
• надавати_____________________________;
• здійснювати__________________________; 
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-2
4.1. Сторона-2 за цим Договором зобов’язується: - після набрання чинності цим Договором негайно 

приступити до ___________________; 
• вжити заходів щодо __________________; 
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• надавати____________________________; 
• здійснювати__________________________;    
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-3 
5.1. Сторона-3 за цим Договором зобов’язується: 
• підготувати _________________________; 
• створити ____________________________; 
• здійснювати__________________________;               
6. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ 
6.1. Ведення спільних справ за Договором здійснюється Сторонами за їх взаємною згодою. 6.2. Рішення 

приймаються на зборах представників Сторін або шляхом опитування (обміну листами, телеграфними або 
факсимільними повідомленнями). 

6.3. Керівництво спільною діяльністю за Договором доручається ______________ (надалі «керів-
ник спільної діяльності»). Під керівництвом спільною діяльністю у цьому Договорі розуміється 
______________________. 

6.4. Керівник спільної діяльності діє на підставі довіреностей, виданих іншими Сторонами. 
6.5. Керівник спільної діяльності є повноважним представником Сторін, керує всією спільною діяльніс- 

тю та здійснює усі необхідні юридичні дії для досягнення поставлених за цим Договором цілей. 
6.6. Сторони мають право здійснювати контроль за діяльністю керівника спільної діяльності в межах 

цього Договору шляхом ________________________________________. 
6.7. Керівник спільної діяльності за згодою інших Сторін має право залучати для виконання своїх 

обов’язків за Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед іншими Сторонами за їхні дії. 
7. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
7.1. Оцінка результатів спільної діяльності і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється в строк 

_________. 
7.2. Всі доходи, що отримуються у результаті спільної діяльності, використовуються в першу чергу на 

відшкодування матеріальних витрат пов’язаних із здійсненням такої діяльності.
7.3. Прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, розподіляється в наступному поряд-

ку: _____ _____________________________________ 
7.4. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 
8. СПІЛЬНІ ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ 
8.1. Спільні витрати та збитки Сторін покриваються за рахунок ____________________. 
8.2. У випадку недостатності _________________ для покриття витрат та збитків, що виникли в резуль-

таті спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами ___________.
8.3. Фактичний обсяг спільної діяльності з його розподілом за видами затрат між Сторонами визначаєть-

ся в __________________________, який складається керівником спільної діяльності. 
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
9.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

щодо діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також не розголошувати будь-яким третім осо-
бам відомості, що стали надбанням кожної із Сторін щодо іншої Сторони в ході виконання цього Договору. 
У випадку порушення цієї вимоги, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
10.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 

чинним законодавством України. 
10.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з пору-

шенням умов, визначених змістом цього Договору. 
10.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу 

чи необережності). 
10.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 
10.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. 
10.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому по-

рядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства 
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України. 
11. ДІЯ ДОГОВОРУ 
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 
11.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11.1 цього Договору та закін-

чується ______________________________________. 
11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору. 
11.4. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за домовленістю Сторін шляхом підписан-

ня  відповідної додаткової угоди до цього Договору. 
11.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору. 
11.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної до-

даткової угоди до цього Договору. 
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані 

із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними 
нормами чинного законодавства України. 

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні догово-
ри, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів 
та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідом-
лення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

12.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за цим Договором іншим особам без 
отримання письмової згоди інших Сторін. 

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

 12.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 
мовою у ______ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 
Сторін. 

13. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА 

ПІДПИСИ СТОРІН 

СТОРОНА-1 
________________________________________________________________________________ 
__________________/________________/ 

СТОРОНА-2 
________________________________________________________________________________
__________________/________________/ 

СТОРОНА-3 
________________________________________________________________________________ 
__________________/________________/
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Пошук джерел фінансування 
поліпшення водопостачання

Херсонська область розташована на півд-
ні України в Причорноморській низині, степовій 
зоні, на нижній течії Дніпра. Омивається Чорним і 
Азовським морями, а також Сивашем та Каховським 
водосховищем. Водні об’єкти Херсонської області 
займають 430,5 тис. га. Природні водотоки займа-
ють площу 10,67 тис. га. По території Херсонської 
області протікають велика річка Дніпро – 200 км, 
середня – Інгулець – 180 км та 24 малі річки загаль-
ною довжиною – 373,7 км. Озера, лимани, прибе-
режні замкнуті водойми займають площу 327,9 тис. 
га. Штучні водні об’єкти: ставки - 12,3 тис. га, водо-
сховища - 64,28 тис. га, канали, колектори, канави 
займають площу 15,35 тис. га.

Річна кількість атмосферних опадів в спри-
ятливі роки не перевищує 360-420 мм. Протя-
гом року вони розподіляються дуже нерівномірно 
за періодами. Тривалість посухи або вегетаційних 
періодів без опадів, досягає 90-100 днів і спостері-
гається досить часто, за статистичними даними не 
рідше одного разу на три роки.

Боротьба з посухами на півдні України і забез-
печення подальшого росту обсягів сільськогоспо-
дарської продукції можлива тільки за рахунок ін-
тенсифікації усіх галузей сільського господарства і 
збільшення родючості кожного гектару землі в умо-
вах зрошення. В досягненні цієї мети вирішальна 
роль належить гідромеліорації ґрунтів і ландшафтів 
у цілому, як вагомому засобу підвищення ефектив-
ності землеробства. 

Водогосподарський комплекс області є най-
потужнішим в Україні, до складу якого входять 
10523,3 км відкритих каналів, 9168,3 км трубопро-
водів, 22630 гідротехнічних споруд, 411 насосних 
станцій, сумарною продуктивністю 431,0 куб.м/с 
та сумарною потужністю 433,8 тис. кВт/год та інші 
об’єкти. Наявність дощувальних машин становить 
понад 3 тис. одиниць.

В області налічується 426,8 тис. гектарів 
зрошуваних земель, або 21,6% від загальної пло-
щі сільгоспугідь, у тому числі від державних зро-
шувальних систем – 384,5 тис. га, з них від Ка-
ховської зрошувальної системи – 243,1 тис. га, 

Північно-Кримського каналу і Краснознам’янської 
зрошувальної системи – 102 тис. га, Інгулецької 
зрошувальної системи – 18,2 тис. га, локальні зро-
шувальні системи – 21,2 тис. га, місцеве зрошення 
– 42,3 тис. га.

Під час реформування аграрного сектору еко-
номіки зрошуване землеробство зазнало втрат. 
Розпаювання земель, відсутність державного фінан-
сування на реконструкцію зрошувальних систем, 
припинення виробництва дощувальної техніки, 
неправомірне розукомплектування внутрішньогос- 
подарської меліоративної мережі призвело до ско-
рочення використання площ сільгоспугідь. Якщо у 
1990 році використовувалося 98% від наявного зро-
шення, то у 2001 році зрошення використовувалося 
лише на площі 116 тис.га, або 27%. 

Станом на 01 січня 2014 року з 426,8 тис.га 
зрошуваних земель (п’ята частина загальної пло-
щі сільгоспугідь області) через незадовільний 
технічний стан внутрішньогосподарських мереж, 
дощувальної техніки та інші причини не використо-
вується 126,8 тис.га, в тому числі 8,2 тис.га рисових 
систем, або 33% від наявного меліоративного клину.

Протягом останніх років в області впроваджу-
ються сучасні методи та способи поливу сільгосп-
культур, у тому числі крапельного зрошення, площі 
якого досягли 23,7 тис.га, що становить близько 50% 
загального державного обсягу.

У чому полягають проблемні питання (оцінка 
потреб) та шляхи вирішення.

Однією з основних проблем на шляху станов-
лення високопродуктивного агропромислового 
виробництва є незадовільний технічний стан зро-
шувальних систем, спричинений недостатністю 
фінансування їх реконструкції та модернізації.

Неефективно спрацювала схема передачі на 
баланс у спільну власність територіальних гро-
мад селищ та сіл внутрішньогосподарських меліора-
тивних мереж, яка, у деяких випадках, навіть призве-
ла до безпідставного демонтування та крадіжок 
зрошувальних систем, включаючи трубопроводи 
та дощувальну техніку. Особливо це спостерігало-
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ся у Білозерському, Генічеському, Новотроїцькому, 
Скадовському та Чаплинському районах, де до роз-
слідування фактів руйнування зрошувальної мережі 
залучалися правоохоронні органи.

Також є проблема забезпеченості питною во-
дою, а саме: 

Великоолександрівський район – 9 населених 
пунктів,

Високопільський – 1 населений пункт,
Генічеський – 3 населених пункта,
Горностаївський – 2 населених пункта,
Нововоронцовський – смт.Нововоронцовка. 
А також проблемою в області є незадовільна 

якість питної води. Більше половини обладнання 
очисних споруд, водопровідних насосних станцій, 
каналізаційних насосних станцій відпрацювали нор-
мативний строк експлуатації. Відсутність гідравліч-
них розрахунків систем, застосування невідповід-
ного обладнання призводить до підвищення витрат 
електроенергії та собівартості виробництва, тому 
актуальним питанням є впровадження енергозбері-
гаючих технологій та обладнання.

Особливе занепокоєння викликають сільські во-
допроводи, які мають слабо розвинену вуличну ме-
режу, низький рівень технічного та профілактичного 
обслуговування. 

З 1988 року розпочато будівництво першої черги 
Іванівського групового водопроводу, якою передба-
чено забезпечити централізованим водопостачан-
ням 18 сільських населених пунктів Іванівського та 
2 населені пункти Нижньосірогозького районів із за-
гальною чисельністю населення  27 тис. осіб.   

На сьогодні питною водою можуть користува-
тися 9 населених пунктів Іванівського району із за-
гальною чисельністю населення 8,5 тис. осіб.

У 2013 році, за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, вирішено питання за-
безпечення населення питною водою у 4 сільських 
населених пунктах Херсонської області, мешканці 
яких користувалися привізною водою, а саме: смт 
Горностаївка, с.Токареве, с.Новопавлівка, с.Без-
водне Великоолександрівського району.  

В населених пунктах Великоолександрівського 
району, таких як с. Андріївка – (141 мешканець), 
Благодатівка – (321 мешканець),  Кам’яне – (73 меш-
канця)    населення користується водою з колодязів. 
Оскільки загальна кількість дворів складає 13 – 25 
одиниць, прокладання водопровідних мереж для 
забезпечення централізованого водопостачання  не 
доцільне. В с. Костромка Великоолександрівсько-
го району роботи виконано за рахунок програми 
«Власний дім».

Потребує вирішення питання водозабезпе-
чення у  сільських населених пунктах:

- смт.Нововоронцовка, Нововоронцовсько-
го району (реконструкція водопроводу, орієнтовна 

вартість 2133,368 тис.грн); 
- смт. Біла Криниця, с.Первомайське Велико-

олександрівського району;
- смт. Високопілля Високопільського району;
- смт. Партизани, с.Гайове, с.Муравейник 

Генічеського району;
- с.Миколаївка Горностаївського району.  
Орієнтовна вартість робіт по 7 сільських населе-

них пунктах складає 21772,34 тис.грн.
Проектно-кошторисна документація є в наяв-

ності по трьом сільським населеним пунктам Гені-
чеського району та в смт.Нововоронцовка – рекон-
струкція питного вуличного водопроводу. 

Для проведення робіт в смт. Біла Криниця Ве-
ликоолександрівського району необхідно провести 
геологорозвідувальні роботи щодо пошуку джерела 
водопостачання.    

У 2013 році водопостачальними підприємства-
ми міст та селищ міського типу піднято 40162,9 тис.
куб.м води, відпущено – 35709,6 тис.куб.м. Втрати 
води складають 4373,3 тис.куб.м, або 28,6 %.

Найбільші втрати води на підприємствах КП 
«Міський водоканал» м.Нова Каховка – 27%, КП 
«Основа» м.Нова Каховка – 30%, КВУ «Каховводо-
канал» - 34%, КП «Водопровідно-каналізаційне гос- 
подарство» смт. Верхній Рогачик – 40%.

Для покращення якості питної води, підвищен-
ня ефективності технологічних процесів та надій-
ності роботи систем водопостачання, забезпечення 
раціонального використання матеріальних та енер-
гетичних ресурсів, відповідно до вимог наказу Мін-
житлокомунгоспу від 06 вересня 2010 року № 316 в 
області повинні бути розроблені схеми оптимізації 
роботи централізованих систем водопостачання в 
40 населених пунктах області (9 міст та 31 селище 
міського типу).

На сьогодні схеми розроблено в 19 населених 
пунктах. У 8 населених пунктах укладено договори 
на їх розробку.

За пропозиціями райдержадміністрацій та міськ
виконкомів міст обласного значення на 2014 рік 
потреба на фінансування робіт на ремонт, рекон-
струкцію, будівництво об’єктів водопровідно-ка-
налізаційного господарства становить 124,3 млн. 
грн.., з них з державного бюджету – 121 млн. грн., 
з місцевого бюджету  -  3,2 млн. грн.

 В області забір води здійснюється з артезіансь-
ких свердловин та Каховського водосховища в смт. 
Івінівка Іванівського району, де  очистка води здій-
снюється через водопровідні очисні споруди. У по-
дальшому, для забору води з інших природних дже-
рел (окрім свердловин) необхідно провести систему 
очищення води. 

Для кожної стадії водопідготовки застосовується 
певне обладнання, так як ні одна окремо взята систе-
ма очищення води не буде ефективна для вирішення 
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всіх завдань, пов’язаних з водою, починаючи з проб- 
леми жорсткості води і закінчуючи хвороботворни-
ми мікроорганізмами. Для конкретних потреб засто-
совуються конкретні технології - або індивідуально, 
або в комплексі. 

В останні десятиріччя значна частина населених 
пунктів та земель Херсонської області тою чи іншою 
мірою потерпають від прояву процесів затоплення 
поверхневими та підтоплення ґрунтовими вода-
ми.

За геоморфологічними умовами територія 
Херсонської області є слабко нахиленою низовин-
ною рівниною з широким розвитком подових по-
нижень різного розміру і зі слабо розвиненою ба-
лочною мережею, базисами ерозії для якої служать 
долини річок Дніпро і Інгулець, Чорне та Азовське 
моря, озеро Сиваш та великі поди. Більша частина 
території області безстічна для поверхневих вод. За-
галом же територія Херсонської області за умовами 
природної дренованості є надзвичайно сприятли-
вою для розвитку процесів поверхневого затоплен-
ня. Особливо це стосується населених пунктів, які 
розташовані вздовж малих річок, балок, у подах. 
Подові пониження в області займають близько 14% 
її території.

Висока вразливість території Херсонської об-
ласті до розвитку процесів поверхневого затоплен-
ня особливо наглядно підтверджується картою її      
районування за умовами та напрямом стоку поверх-
невих вод. Аналіз свідчить, що відносно можливого 
розвитку процесів підтоплення досить уразливими є 
приморські ділянки області та площі вододілів, які 
відрізняються дуже слабким природним дренуван-
ням, а саме території з поверхневим стоком у морсь-
кі акваторії та озеро Сиваш, долини великих річок, 
поди та безстічні території.

Особливо гостро ситуація із затопленням по-
верхневими та, як наслідок, підтопленням ґрунто-
вими водами виникає в ті роки, коли на території 
області випадає велика кількість опадів. 

Організаційно-технічні проблеми:
Для польових водогонів
- розпаювання землі за моделлю 90-х років 

(наявність великої кількості дрібних власників зе-
мельних ділянок);

- відсутність з 1991 року бюджетних програм 
виділення коштів на утримання, а тим паче на мо-
дернізацію мережі;

- користувачі водних мереж (як Орендарі) 
сплачують місцевій громаді окремо за оренду ме-
режі та додатково вкладають кошти на її утримання 
та модернізацію.

Для комунальних водогонів
- монорежим подачі води в існуючий водній 

мережі, велика кількість тупикових ділянок водо-

проводу;
- відсутність запірно-регулюючого обладнан-

ня та пожежних гідрантів, що робить існуючу водо-
мережу  чутливою до аварійних випадків та не адек-
ватною для подолання їх наслідків;

- мала кількість водних лічильників (так з 
32-ох свердловин комунальної власності у смт. Но-
вотроїцьке  лише 5 обладнані вузлами обліку підня-
тої води);

- невідповідність проектного показника спо-
живання електроенергії  до показника кількості під-
нятої води (так у смт. Новотроїцьке фактична потуж-
ність електронасосів перевищує паспортні від 13.7% 
до  50%, а водоподача менша на 36% від паспорт-
ної);

- відсутність огорож санітарних зон;
- відсутність гідравлічних розрахунків;
- проходження існуючого водогону під 

проїжджою частиною вулиць;
- використання насосних агрегатів з тех-

ніко-застарілими характеристиками типу ЕЦВ 10-
120-60, ЕЦВ 8-40-60  виробництва АРЗТ «Херсон-
ський електромашзавод», ВАТ «Азовенергомаш» 
(м.Бердянськ);

- завищена мінералізація існуючої води та не-
достатність її обсягів;

- одночасне використання існуючого водого-
ну для власного вжитку та поливу сільгоспкультур.

Економічні проблеми:
- брак обігових коштів, залучення кредитних 

коштів під 40% річних;
- 5-7 річний термін окупності капіталовкла-

день у сільгоспвиробництво;
- монополія крупних зернотрейдерів на рин-

ку закупівлі сільгосппродукції (неформальні домов-
леності щодо закупівельних цін на сільгосппродук-
цію),  відсутність антимонопольних розслідувань з 
боку компетентних державних органів;

- відсутність інфраструктури зберігання ви-
рощеного врожаю, сезонні коливання цін на сільго-
сппродукцію;

- великі показники непродуктивної втрати 
води (так у смт. Новотроїцьке непродуктивні втрати 
складають 229.1 тис.м3 на всій водомережі загаль-
ною довжиною 48.6 км);

- відсутність  сучасного насосно-силового об-
ладнання автоматизованих систем пуску і зупинки 
водоподачі;

- завищені тарифи на водокористування через 
використання застарілого обладнання (так при існу-
ючих затратах 0.57 кВт/год на підйом 1м3 води (0.89 
грн/м3) після заміни на сучасне насосне обладнання 
очікується зменшити споживання до 0.29 кВт/год на 
1 м3 води (0.45 грн./м3). Економія складе 0.28 кВт/
год на 1 м3 (0.44 грн/м3). А в розрізі реконструкції  

№ 1 / 2016 (13)

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ 2014-2017



90

9-и арт. свердловин у смт. Новотроїцьке, можливо 
досягти економії  104560 кВт/год ( 163 113,00 грн.).

Приклад непродуктивних втрат води
Комунальний водогін смт. Новотроїцьке. При 

економічно обґрунтованих витратах на вироб-        
ництво послуг з водопостачання 6.84 грн./м3 (з ПДВ 
без рентабельності) непродуктивні втрати води за 
минулий 2014 рік склали по НЖКП 229.1 тис.м3 на 
всій водомережі загальною довжиною 48.6 км. Після 
введення в експлуатацію реконструйованих ділянок 
довжиною 8.88 км. втрати зменшаться пропорційно 
на 18% (41.2 тис.м3), що складе пряме зменшення 
збитків НЖКП на 282 тис.грн. на рік. Суттєво ско-
ротяться  видатки на ліквідацію наслідків поривів 
водомережі.

Умови кредитування
Хронічна збитковість комунальних підприємств 

ВКГ в Україні і практично відсутність планомірного 
фінансування інвестиційних потреб підприємств га-
лузі, призвели до спрацювання об’єктів інфраструк-
тури і неякісного надання послуг споживачам. Знач-
на частина населення не має доступу до якісного 
водопостачання. У Херсонській області, наприклад, 
через відсутність місцевих джерел значна частина 
населених пунктів, в т.ч. 1200 сільських частково 
або повністю споживають привізну воду. Стан во-
допровідно-каналізаційних мереж є критичним. 
У Херсонській області в аварійному стані знахо-
дяться половина водопровідних каналізаційних ме-
реж. Як результат, кількість аварій досягло 100-400 
аварій в рік на 100 км трубопроводів. Кожна п’ята 
насосна станція відпрацювала нормативний термін 
екс-   плуатації і 40% їх загальної кількості вимагає 
заміни. Питома вага витрат на електроенергію сягає 
50% собівартості, а витоку складають 42% від по-
даної в системи води. При цьому, частка абонентів,              
що мають прилади обліку води, склала 31,8 від за-
гального числа абонентів.

Зношеність систем водопостачання, енер-
гоємність обладнання, відсутність заходів по удос- 
коналенню технологічних схем, відсутність обліку 
водоспоживання призводить до значних втрат води, 
подорожчання послуг і необхідність збільшен-
ня тарифів на послуги. Як результат, знижується 
рівень оплати за воду і, в кінцевому підсумку - під-       
приємства змушені переходити на режимну подачу 
води або взагалі припиняти її подачу. Це, в свою чер-
гу, негативно впливає на здоров’я громадян, підви-
щує захворюваність, гальмує економічний розвиток 
територій, викликає незадоволеність якістю обслу-
говування і знижує готовність споживачів платити за 
такий рівень послуг.

Відсутність інвестицій в інженерні системи і 
відсутність обліку споживання води призводить до 

постійного подорожчання послуг для споживачів. 
Як результат, витрати, що виникають через неефек-
тивну роботу комунальних підприємств ВКГ, пере-
кладаються на споживачів сіл, які змушені купува-
ти на вводі в село воду за тарифами, на збільшення 
яких сільські споживачі ніяк не можуть вплинути. 
Особливо відчутним подорожчання води стає для 
сільських громадян в літні місяці, коли зростає в ній 
потреба.

Без значних фінансових вливань неможливо    
вийти з ситуації, що склалася.

Досвід здійснення проектів за участю громад 
реалізованих в Україні із залученням міжнародних 
проектів (ПРООН, DESPRO, SWASAD) показав, що 
успіх функціонування моделі експлуатації та управ-
лінні системи водопостачання підприємствами на 
базі спільноти за участю жителів громади полягає 
в реалізації на практиці принципів ефективного 
управління комунальним майном і ціноутворення на 
послуги централізованого водопостачання.

Так само однією з умов ефективного управлін-
ня комунальним майном є відсутність втрат води 
в системі водопостачання, мінімальні витрати на 
електроенергію та інші витрати (хлорування води, 
поточний ремонт), мінімізація оплати штату спів-
робітників.

Сьогодні, для ефективного управління та обслу-
говування системи водопостачання в селі необхідно 
мати фінансові можливості для діяльності структу-
ри, яка обслуговує дану систему, в будь-якій формі 
дозволеній українським законодавством (житло-
во-комунальне підприємство, підприємства на базі 
спільноти-приватний підприємець, обслуговуючий 
кооператив).

Які є можливості фінансування такої діяльності? 
Перш за все - за рахунок запозичень підприємствами, 
що здійснюють водопостачання. Такі підприємст-
ва в Україні можуть здійснювати запозичення у фор-
мі:

• Авансових платежів за послуги під-
приємств;

• Фінансових кредитів;
• Лізингу обладнання (фінансового і опера-

тивного лізингу);
• Облігацій підприємств;
• Товарних кредитів постачальників послуг і 

матеріалів для будівництва та/або ремонту систем 
водопостачання, в тому числі у формі вексельного 
кредитування;

• Кредитів у формі фінансового та оператив-
ного лізингу;

• Кредитів із спеціальних цільових фондів;
• Залучення коштів під гарантії обласних, 

районних і місцевих рад.
Якщо проаналізувати кредитні ресурси, то мож-

на виділити як позитивні, так і негативні моменти:
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Звичайно ж, найбільш простим і дешевим спо-
собом привернути кредит для компанії, що здійснює 
водопостачання, було б отримати передоплату за ці 
послуги від споживачів води з метою в подальшому 
поступово повертати такий кредит шляхом надання 
якісних послуг. Цей спосіб повсюдно застосовуєть-
ся в Україні, проте не може залучити скільки-небудь 
істотного фінансування в зв’язку з дефіцитом у біль-
шості споживачів фінансових можливостей для та-
кого кредитування і відсутністю інтересу, адже таке 
кредитування не приносить інвесторам доходу.

До сих пір найбільшою популярністю                          
користується банківське фінансування.

Оцінюючи можливість запозичення підприємст- 
вами на базі спільнот (приватними підприємцями 
- фізичними особами) або обслуговуючими коопе-
ративами в комерційних банках або в спеціальних 
фондах (наприклад, установах спільного фінансу-

вання) на операційні та інвестиційні цілі, відзна-
чаємо наявність високого ризику таких операцій, як 
для банків і фондів, так і для підприємців. Це пов’я-
зано з тим, що для повернення кредиту фінансова 
установа вимагатиме відповідне забезпечення. Як 
показав досвід функціонування підприємств спіль-
нот, підприємці не мають в користуванні належним 
чином оформлених активів, які могли б розціню-
ватися як прийнятне забезпечення. Виняток стано-
влять незначні грошові заощадження, що накопичу-
ються при неповному витрачанні сум щомісячних 
платежів споживачів. При цьому, сам приватний 
підприємець, відповідно до українського законо-
давства, відповідає за своїми зобов’язаннями всім 
своїм особистим майном.

В принципі, обслуговуючий кооператив може 
отримати в банку кредит, але для цього:

• бізнес повинен приносити прибуток;
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плюси мінуси
Отримання всієї суми відразу для виконання робіт Кредити досить дорогі

Можливість отримання кредитної лінії для залучен-
ня коштів у міру необхідності

Часто потрібно заставне майно, кредитори перевіря-
ють цільове призначення кредиту та фінансовий 
стан позичальника, можуть в найвідповідальніший 
момент припинити таке фінансування в зв’язку з 
погіршенням показників позичальника

Не потрібно витрачати накопичені власні кошти, 
якщо вони призначені для інших цілей

Кредитор зазвичай перевіряє цільове використання 
кредитних коштів

Не потрібно «висмикувати» оборотні кошти з бізне-
су Не кожен вид діяльності кредитується

Кошти повертаються поступово, відносно невелики-
ми сумами

Кредит в будь-якому випадку потрібно віддати вчас-
но, інакше підуть серйозні санкції

Кредити без застави відносно незначні Вельми висока вартість комерційних кредитів без 
застави

Дешеве кредитування споживачами послуг водопо-
стачальних компаній

Відносно незначні обсяги такого кредитування через 
бідність споживачів води або тривалим періодом 
обороту їх коштів у зв’язку зі специфікою аграрної 
діяльності

Залучення кредитних ресурсів від великої кількості 
кредиторів через облігації

Висока частка у вартості розміщення облігацій 
займає адміністрування цього процесу; низький 
розвиток ринку цінних паперів в Україні та штучні 
проблеми доступу до нього для кредиторів

Простота залучення вексельного фінансування
Складність адміністрування угод з векселями, 
ускладнена процедура отримання стягнення за 
векселями

Вигідність залучення товарних кредитів від ком-
паній, зацікавлених у збуті своєї продукції або 
послуг

Відсутність у підприємств - виробників товарів і 
послуг для водопостачальних компаній оборотних 
коштів для надання значних товарних кредитів

Відносна дешевизна кредитів із спеціалізованих 
фондів

Необхідність водопостачальних компаній відповіда-
ти суворим вимогам відбору для такого фінансуван-
ня, часта неможливість завчасно підготуватися для 
участі в програмах такого фінансування



Діяльність по ремонту та будівництву систем водо-
постачання підпадає під інвестиційне кредитування. 
Тільки 4 банки з 9 готові розглядати інвестиційний 
кредит на водопостачання. У ПУМБ нами була от-
римана відповідь про те, що банк готовий фінан-
сувати створення і ремонт мереж водопостачання, 
але обов’язковою умовою такого кредитування буде 
власний внесок заявника не менше 30% від вартості 

створюваної, реконструйованої  або ремонтованої 
системи.
Перелік документів для отримання кредиту під-
приємством у всіх банках є стандартним, але може 
знадобитися будь-яка уточнююча інформація (див. 
нижче), в тому числі виїзд представника банку на 
підприємство з демонстрацією йому повного вироб-
ничого циклу.
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• бізнес повинен бути в населеному пункті, де 
є філія відповідного банку;

• кооператив повинен зробити перший 
платіж, як мінімум у розмірі 20% від суми капіта-
ловкладення, для отримання саме тих 80% суми;

• надати на розгляд банку: анкету позичальни-
ка, копію декларації про отримані доходи за 2 остан-
ні роки або податковий звіт про прибуток підприєм-
ця-фізичної особи мінімум за 4 квартали, свідоцтво 
про держреєстрацію підприємця, довідку про прис- 
воєння ідентифікаційного номера, інформацію про 
обороти в інших банках за останні півроку (якщо 
є), довідку з банку про стан заборгованості (при на-
явності кредитів) (повний перелік документів  див.
нижче).

• обов’язково наявність застави, і, як правило, 
в сумі, що перевищує суму кредиту в 1,25 - 5 разів, в 
залежності від ризиків позичальника.

Незважаючи на те, що багато підприємств в 
Україні мають досвід отримання кредитів комерцій-

них банків на виплату заробітної плати, розрахунки 
за електроенергію та газ, цю практику не варто нази-
вати хорошим досвідом і рекомендувати її сільським 
підприємствам, так як це призводить до необґрунто-
ваного подорожчання послуг для споживачів, які, в 
кінцевому підсумку, зобов’язані будуть погасити не 
тільки суму кредиту, а й покрити фінансові витрати 
за його користування. Однак, варто розглядати запо-
зичення на інвестиційні цілі.

У 2016 році кредити для сільської місцево-
сті пропонують менш, ніж десять банків. Проте, в 
порівнянні з минулим роком спостерігається значне 
зростання числа банків, готових видавати агрокре-
дити (було всього 3 банки з числа банків-лідерів). 
При цьому середня реальна вартість кредитів для 
представників агробізнесу становить 21-26% річ-
них, залежно від терміну оформлення позики. Мак-
симальний термін кредитування в банках-лідерах 
досягає семи років.
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Банк Максимальний термін Максимальна сума, від 
вартості застави

Діапазон реальних 
ставок, річних

Райффайзен Банк Аваль 7 років 80% 21-22%
Ощадбанк 5 років 80% 16-22%

Перший Український 
Міжнародний Банк 

(ПУМБ)
5 років 80% 22-24%

Укргазбанк 5 років 70% 21-25%
Укрексімбанк 5 років 70% 21-22%
Укрсоцбанк, 

UniCredit Bank ™ 5 років 70% 26%

Credit Agricole 7 років 85% 22%
ТАСкомбанк 1 рік 70% 25%
CredoBank 7 років 70% 21,5-22%

Пропозиції по агрокредитам в гривні для клієнтів малого та середнього бізнесу від банків 
з числа 25 лідерів ринку послуг для підприємців
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Назва документу форма подачі 
документа

Кредитна заявка (за формою банку) оригінал
Установчі документи

Статут копія
Установчий договір копія
Свідоцтво про державну реєстрацію юр.особи копія
Довідка про включення юр.особи в ЄДРПОУ копія
Свідоцтво платника ПДВ копія
Довідка про взяття на облік платника податків копія
Рішення (накази) уповноважених органів (осіб) (відповідно до статутних 
документів) з таких питань: копія

- Обрання (призначення) органів управління юридичною особою; копія
- Обрання (призначення) директора, голови правління, 
керівника юридичної особи; копія

- Отримання кредиту; копія
- Надання в заставу / іпотеку майна (із зазначенням переліку майна); копія
- Визначення особи, яка уповноважується на підписання договору з банком копія
Трудовий контракт з керівництвом (у випадках передбачених законодавством) копія
Картка із зразками підписів і відбитком печатки копія
Паспорти керівництва копія
Виписка з реєстру власника іменних цінних паперів (для ВАТ) оригінал

Фінансові документи
Баланси та звіти про фінансові результати за 5 останніх звітних періодів 
(поквартально, з відміткою управління статистики), звіт про рух грошових коштів 
за рік

копія

Декларація з податку на прибуток поквартально за рік (з відміткою ДПІ) копія
Розшифровка основних засобів (інвентарний номер, назва, дата введення в 
експлуатацію, первісна та залишкова вартість) на останню звітну дату оригінал

Розшифровка дебіторсько-кредиторської заборгованості на останню звітну дату 
(контрагент, сума заборгованості, дата появи, дата погашення за договором) оригінал

Розшифровка рядків балансу, що мають питому вагу більше, ніж 10% у валюті 
балансу оригінал

Довідка ДПА про відсутність заборгованості по платежах до бюджету та про 
відсутність податкової застави оригінал

Довідка з обслуговуючих банків про:
- Наявність відкритих рахунків оригінал або копія
- Рух коштів по рахунках за останній рік щомісячно оригінал або копія
- Залишки коштів на рахунках оригінал або копія
- Наявність заборгованості за кредитами та інші зобов’язаннями перед банками оригінал або копія
- Фінансову дисципліну і стан обслуговування боргу оригінал або копія
Висновок аудиторської компанії (товариства з додатковою відповідальністю і 
товариства з обмеженою відповідальністю подають за умови наявності) копія

Бізнес-план (ТЕО)
Бізнес-план (ТЕО) відповідно до вимог Банку оригінал
Ліцензії, сертифікати, дозволи, свідоцтва, необхідні для впровадження проекту та 
здійснення діяльності підприємства копія
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Основна проблема кредитування об’єднань 
громадян, створених для управління водними ре-
сурсами та водопостачання - наявність, а вірніше, 
відсутність заставного майна. Звичайно, існують і 
беззаставні кредити, але вони видаються переваж-
но приватним особам, обмежені невеликою сумою 
під обороти грошей на рахунку компанії (до 50% 
суми обороту за останній місяць) і видаються під 
високий відсоток. Інший спосіб отримати кредит 
без застави - споживчий кредит члена об’єднан-
ня, відповідальність за яким несуть персонально 
ті, хто його брав. Тому, прямий кредит для обслу-
говуючого кооперативу, що не має майна на своє-
му балансі, в умовах українського законодавства 
практично неможливий. При необхідності швид-
кого отримання коштів і нестачі власних коштів у 
членів кооперативу, вони можуть тільки взяти під 
свою відповідальність споживчий кредит під висо-
ку процентну ставку (40-60% річних) або отримати 
позику в кредитній спілці.

Втім, для отримання споживчого кредиту по-
трібно стати членом кредитної спілки, а для цього 
або проживати в регіоні діяльності кредитної спіл-
ки, або підпадати під інший критерій для цього - 
працювати в одній сфері і т.ін. Реальні процентні 
ставки по позиках у кредитних спілках не суттєво 
відрізняються від процентних ставок банків.

Залучення коштів під гарантії обласних, 
районних і місцевих рад

Даний вид залучення фінансового ресурсу 
практикується для обслуговування комунальної 
власності багатьма європейськими містами і на-
селеними пунктами. Залучення такого ресурсу пе-
редбачає наявність обґрунтованого клопотання ко-
мунальним підприємством на сесію місцевої ради. 
Рада, як правило, не має можливості оперативно 
виділити кошти в рамках поточного річного бюд-
жету, при цьому рада розуміє необхідність фінансу-
вання ключового для сільського господарства кому-

Документи, на які є посилання в бізнес-плані (ТЕО), крім книг та нормативних 
актів загальнодоступного використання копія

У разі отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) нерухомості 
подаються такі документи:
- Документ, що підтверджує право власності забудовника (замовника) на 
земельну ділянку для будівництва або на право користування земельною ділянкою 
під будівництво;

копія

- Зведений кошторис будівництва; копія
- Дозвіл на будівництво; копія
- Дозвіл інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання 
будівельних робіт; копія

- Позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в 
інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, 
енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної 
довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог;

копія

- Контракти та договори на виконання робіт з будівництва (реконструкції), 
постачання обладнання та його монтажу. копія

Договори
Договори оренди майна (виробничої, офісної, торговельної нерухомості, 
обладнання, ін.), наявність яких необхідна для реалізації проекту копія

Договори на придбання сировини, матеріалів, обладнання, надання послуг, робіт, 
необхідні для впровадження кредиту копія

Договори на реалізацію продукції, надання послуг, робіт (джерела погашення 
кредиту) копія

Договори на передачу в оренду власного майна копія
Договори застави / іпотеки майна в інших банках (в тому числі договори майнової 
поруки) копія

Договори кредитів, отриманих в інших банках копія



нального або частково комунального підприємства. 
У разі позитивного рішення місцевої ради про на-
дання гарантій комунальному підприємству, така 
юридична особа може розраховувати на отриман-
ня необхідних матеріалів, ресурсів, техніки або 
робіт від постачальника на більш гнучких умовах 
(відстрочка платежу, розстрочка, товарний кредит, 
інше). Це дає можливість отримати необхідні ре-
сурси, розраховуючи на власну платоспроможність 
з боку підприємства і гарантії постачальнику від 
місцевих обласних, районних і місцевих рад на ви-
конання зобов’язань, у разі проблем з платежами.

Використовуючи такий метод залучення ре-
сурсу, багато місцевих рад дають можливість ко-
мунальним підприємствам без оформлення заста-
ви, залучення кредитів банків та втрати поточної 
ліквідності отримувати необхідну техніку, товари, 
роботи та послуги.

Лізинг
Різновидом кредитування виступає робота лі-

зингових компаній, які замість передачі в борг 
грошей, з метою їх подальшого використання по-
зичальником для покупки цінного обладнання (що 
має місце при класичному кредитуванні), самос- 
тійно набуває таке обладнання і вже його передає 
позичальнику на умовах відстрочення платежу з 
нарахуванням плати за час користування облад-
нання до повного його викупу. Така плата може 
бути закладена в ціну обладнання (оперативний лі-
зинг) або у вигляді відсотків на час користування 
обладнанням до його повного викупу, адже багато 
лізингових компаній є частиною єдиного бізнесу з 
банками, тому що гроші для придбання обладнан-
ня лізингові компанії отримують від тих же банків 
(наприклад, компанія ЕКСІМ-ЛІЗИНГ тісно пов’я-
зана з Укрексімбанком). Умови лізингу практично 
не відрізняються від комерційних умов кредиту-
вання, в тому числі і щодо вимог до документів, 
які подаються для оформлення договору лізингу та 
забезпечення зобов’язань, однак, на жаль, лізингом 
устаткування для систем водопостачання в Україні 
практично ніхто не займається в зв’язку з надзви-
чайно малим ринком збуту.

Облігації підприємств
Альтернативою банківському кредитуванню 

може розглядатися розміщення підприємством 
власних облігацій (т.зв. емісія облігацій, відповід-
но, компанія, що випускає облігації називається 
емітент). Облігації підприємств є цінними папера-
ми, які надають своїм власникам переважно фіксо-
ваний дохід.

Облігації надають можливість залучити гроші 

на певний термін під фіксований відсоток, однак 
скористатися ними можуть лише ті компанії, які 
мають достатню популярність на ринку і високий 
рівень довіри. Облігації є інструментом довгостро-
кового фінансування переважно терміном 5-10 
років з фіксованою прибутковістю, тому особливо 
популярні в період стабільного заморожування або 
зниження процентних ставок на ринку альтерна-
тивних інструментів інвестування (депозити, дохід-
ність інвестиційних фондів і т.  ін.). Є й обмеження 
їх застосування - підприємство не може випускати 
облігації для покриття збитків від звичайної госпо-
дарської діяльності.

За характером забезпеченості облігації поді-  
ляються на забезпечені (де компанія-емітент во-
лодіє майном, достатнім для погашення боргу) і не-
забезпеченими (в яких компанія-емітент не володіє 
достатнім майном).

Різновидом забезпечених зобов’язань висту- 
пають іпотечні заставні, проте їх випускати можуть 
тільки банки, що займаються іпотечним кредиту-
ванням.  Використання іпотечних заставних для 
кредитування компаній, що займаються водопоста-
чанням обмежене тільки можливістю їх купувати.

Облігації можуть відрізнятися також за умова-
ми їх погашення - наприклад, передбачати право 
дострокового викупу або можливість конвертації 
на інші облігації або цінні папери цього ж емітента 
або його ж.

Виплати позик по облігаціях здійснюються піс-
ля розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’яз-
кових платежів. Забезпечуються облігації виключ-
но діловою репутацією компанії, що їх випускає, її 
майном і коштами в обороті.

У разі невиконання зобов’язань за облігаціями 
стягнення заборгованості по ним здійснюється в су-
довому порядку і ніякого додаткового забезпечен-
ня такі вимоги не мають,  що також значно знижує 
цінність такого інструменту в очах інвесторів.

За характером діяльності водопостачальні ком-
панії об’єднань громадян можуть випускати пере-
важно незабезпечені облігації, шанси залучити гро-
ші за ними, якщо не проводити широку громадську 
кампанію щодо їх підтримки, дуже низькі.

Процедура емісії облігацій кооперативу наш- 
товхується на дві основні проблеми. По-перше, 
висока вартість витрат на проведення такої проце-
дури: реєстрації проспекту емісії, проведення ан-
деррайтингу (первинного продажу) через професій-
них торговців цінними паперами, обліку операцій з 
облігаціями як цінними паперами, і т.ін. По-друге, 
досить істотний ризик не знайти попит на такі цін-
ні папери (адже вони переважно незабезпечені), в 
першу чергу в зв’язку з неможливістю виконати ви-
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моги українських бірж для їх включення в лістинг 
для біржової торгівлі.

Товарні кредити
Значно більш перспективним способом залу-

чення кредитів є отримання товарних кредитів та їх 
специфічна форма з додатковим забезпеченням, що 
називається вексельним фінансуванням.

Такий спосіб є зручним при вибудовуванні три-
валих взаємин між водопостачальною компанією, 
компаніями, які постачають їй товари та послуги, 
а також споживачами води. Товарний кредит дозво-
ляє компанії-постачальнику гарантовано реалізу-
вати свою продукцію, а незручності від отримання 
плати за таку поставку зі значною відстрочкою ком-
пенсуються підвищеною ціною такої продукції на 
суму такої компенсації (дисконту) або зобов’язан-
ням покупця сплатити відсотки. Особливою фор-
мою відстрочки платежу є вексель, який оформляє 
зобов’язання водопостачальної компанії здійснити 
оплату наданих їй послуг або поставлених товарів, 
гарантуючи проведення такої оплати через певний 
термін. Можливість встановити в векселях про-
центну ставку за користування грошовими кош- 
тами, здійснювати поручительства за векселями, 
право кредитора використовувати векселі як за-
сіб платежу в усіх відношеннях, крім бюджетних 
платежів, а також позасудова процедура стягнення 
боргів роблять цей інструмент цікавим багатьом ін-
весторам.

Термін такого фінансування, як правило, не пе-
ревищує 12 місяців та здійснюється у відносинах 
з великими компаніями, які здійснюють сучасні 
бізнес-практики, або за умови отримання поручи- 

тельства банків за виконання зобов’язань за вексе-
лями (т.зв. авалю векселя). Існують цілі програми 
взаємодії постачальників і банків по взаємодії з ви-
користанням векселів.

Плата за таке кредитування складається з двох 
частин - додаткової плати за векселем, що переви-
щує звичайну вартість товарів і послуг при негай-
ній їх оплаті в момент поставки (т.зв. дисконтуван-
ня векселя) і плати за поручительство банку (аваль) 
в разі його застосування.

Вартість такого фінансування залежить від 
фінансових можливостей постачальників і стано-
вить, в середньому, розмір очікуваної ставки інфля-
ції збільшений на 2%. Для 2016 року це становить 
близько 12% річних.

Застосування авалювання вартістю 1-4% на ко-
ристь банку зазвичай зменшує на цю ж суму розмір 
дисконту за векселем.

Перешкодою для широко застосування такої  
системи є незадовільний фінансовий стан компаній, 
що, зазвичай, здійснюють поставку товарів і послуг, 
а також високі вимоги до кваліфікації фахівців, які 
здійснюють бухгалтерський і податковий облік та-
ких операцій всім учасниками відносин.

Що ж стосується кредитування зі спеціальних 
цільових фондів, слід зазначити, що в Україні вза-
галі вкрай мало проектів кредитування з спеціаль-
них цільових фондів. На даний момент за рахунок 
таких коштів здійснюється кредитування заходів з 
енергоефективності, покупки сільськогосподарсь-
кої техніки, та т.ін. На жаль, про кредитування бу-
дівництва або реконструкції систем водопостачан-
ня з цільових фондів нічого не відомо.

1 Описано на підставі аналізу практики кредитування приватних осіб комерційними банкам в Україні.
2 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» 
Постанова НБУ №279 від 06.07.2000.
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