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Ознаки партнерських відносин держави і  бізнесу:

• Має місце  об'єднання зусиль та ресурсів (в тому числі 
сильних сторін і переваг);

• Між учасниками партнерства має місце розподіл 
ризиків;

• Метою створення партнерств є реалізація найбільш 
суспільно значущих проектів;

• Взаємодія держави і приватного капіталу передбачає 
довгострокову основу;

• Предметом партнерства є розвиток, використання та 
управління державною і комунальною власністю.



Європейський ринок ДПП за  обсягами
інвестицій та кількості проектів з 2007  року



Розподіл найбільших обсягів капіталу,   інвестованого
у  проекти ДПП  та  кількість угод по  країнах
Європейського Союзу у  1 півріччі 2016 року



Розподіл обсягів інвестицій та кількості проектів ДПП 
за секторами економіки країн ЄС  у 1 півріччі 2016 року



Відомі транспортні проекти, які були реалізовані за 
допомогою механізму державно-приватного 

партнерства

Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт 
транспортної 

інфраструктури

Схема фінансування, обсяг 
інвестицій

Великобританія
Євротунель , 
протяжність         

50,5 км                      
(39 км під морем)

Підводний тунель, 
початок будівництва 

1987, здача в 
експлуатацію 1994

100% приватні інвестиції 
10 млрд фунтів стерлінгів

Емісія боргових цінних 
паперів, гарантія 50 банків, 

кредитор – банківський 
синдикат з 198 банків



Відомі транспортні проекти, які були реалізовані 
за допомогою механізму ДПП

Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури

Схема 
фінансування, обсяг 

інвестицій

Австралія
Сіднейський портовий 

тунель, 90 тис авто /доба
Протяжність 2, 3 км

Підводний тунель, 
початок будівництва 

1987, здача в 
експлуатацію 1992

50/50 держава та 
приватні інвестиції,

30 років,
1 млрд  долл



Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури

Схема 
фінансування, 

обсяг інвестицій

Канада
Міст Конфедерації

Протяжність 12,9 км

Міст
початок будівництва 

1993, 
здача в експлуатацію 

1997

1,3 млрд долл

Відомі транспортні проекти, які були реалізовані 
за допомогою механізму ДПП



Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури

Схема 
фінансування, 

обсяг інвестицій

Нідерланди
високошвидкісна 

залізнична магістраль HSL 
Zuid

Протяжність 125 км

Залізнична магістраль 
початок будівництва 

2001, здача в 
експлуатацію 2009

6,9 млрд долл у цінах 
2006 року

Відомі транспортні проекти, які були реалізовані 
за допомогою механізму ДПП



Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури

Обсяг інвестицій

Німеччина
Модернізація Національного 

аеропорту (1911)
Пасажиропотік 15,610,072 

осіб  (2015)
17  злітно-посадкових смуг

Аеропорт
початок модернізації 

2000, здача в 
експлуатацію 2008

350 млн Євро у 
цінах 2000 року

Відомі транспортні проекти, які були реалізовані 
за допомогою механізму ДПП



Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури Обсяг інвестицій

Словакія
Автострада D4 / R7 
Протяжність 59 км

Автомобільні дороги
початок модернізації 

2015, здача в 
експлуатацію 2008

1,325 млрд Євро у 
цінах 2015 року
Тіньова концесія

Відомі транспортні проекти, які були реалізовані 
за допомогою механізму ДПП



Відомі транспортні проекти, які були реалізовані за 
допомогою механізму державно-приватного партнерства

Країна, проект,  
потужність 

(протяжність)

Об’єкт транспортної 
інфраструктури Обсяг інвестицій

Нідерланди
Гейт термінал 

у порту  Роттердам 
(потужність 5000  вантажних 

контейнерів на рік)

Термінал 
початок будівництва 

2008, здача в 
експлуатацію 2014

750 млн Євро у 
цінах 2008 року



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Основні законодавчі та нормативні акти

• Господарський кодекс

• Цивільний кодекс

• Закон «Про державно-приватне партнерство»

• Закон «Про концесії»

• Закон «Про концесії на будівництво та експлуатацію 
автомобільних доріг»

• Постанова КМУ №639 від 2.04.2000 «Про затвердження
Методики розрахунку концесійних платежів»

• Поостанова КМУ №384 від 11.04.2011 «Про затвердження 
Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-
приватного партнерства»

• Наказ МЕРТ України №255 від 27.02.2012 «Методика проведення 
аналізу ефективності здійснення державно-приватного 
партнерства»



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАЛІЗНИЧНИЙ  ТРАНСПОРТ

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Будівництво нових мереж
сполучення та їх експлуа-
тація на умовах концесії

Ремонт діючих мереж спо-
лучення та їх експлуатація
на умовах концесії

Контракти на обслугову-
вання мереж сполучення

Будівництво та обслугову-
вання станцій, перонів на
умовах концесії

Обслуговування станцій,
перонів на умовах концесії

Створення нових та
модернізованих типів
рухомого складу

Залучення приватних опе-
раторів на конкурсних
засадах

Транспортні послуги різ-
них видів для інвалідів

Оренда контейнерів

Виконання навантажу-
вально-розвантажуваль-
них робіт та інших
операцій, пов’язаних з
перевалкою вантажів

Приватизація, передача в
концесію або оренду
пасажирських терміналів
(вокзалів)

Управління пасажирськи-
ми терміналами

Постачання залізниці ресурсів

Забезпечення пасажирських
поїздів харчуванням

Спільне виробництво та експлу-
атація вагонного парку

Розробка та обслуговування теле-
комунікаційного забезпечення

Технічне обслуговування та капі-
тальний ремонт рухомого складу

Відновлення великих інфраструк-
турних конструкцій

Послуги охорони території

Контракти на обробку багажу,
пожежну охорону, безпеку,
паркування тощо

Лізинг (оренда) рухомого складу

Прокат, оренда контейнерів,
прибирання, ремонт, страхування
тощо.



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОМПЛЕКС

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Будівництво та
експлуатація нових
автомобільних доріг,
мостів, тунелів,
переходів на умовах
концесії

Реконструкція та
експлуатація діючих
автомобільних доріг,
мостів, тунелів, пере-
ходів на умовах концесії

Контракти на
обслуговування
автомобільних доріг,
мостів, тунелів,
переходів

Автобусні перевезення (на 
умовах конкурсу, ліцензій, 
концесій на право 
здійснення)

Трамвайні перевезення (на 
основі концесії на 
здійснення)

Послуги таксі (на основі 
ліцензій, концесій на 
здійснення)

Транспортні послуги 
різних видів інвалідам

Будівництво та обслугову-
вання автомобільних сто-
янок, зон обслуговування, 
мотелів для вантажних 
автомобілів

Технічний огляд транспорт-
них засобів

Розробка та обслуговування 
інтелектуальних систем 
забезпечення руху

Контракти на виконання 
функцій державного 
нагляду та стягнення плати 
з користувачів



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Будівництво нових
міських доріг, розв’язок
та їх експлуатація на
умовах концесії

Реконструкція існуючих
міських доріг та їх
експлуатація на умовах
концесії

Комплексне обслугову-
вання автомобільних
доріг, мостів, тунелів,
переходів

Будівництво та експлу-
атація нових гілок
метрополітену на
умовах концесії

Конкурси на здійснення
перевезень автобусами

Послуги таксі

Кур’єрські послуги

Надання транспортних
послуг інвалідам

Відновлення великих
інфраструктурних
конструкцій

Виробництво рухомого
складу та його капітальний
ремонт

Обслуговування великих
споруд, що використо-
вуються для пасажирських
перевезень (автовокзалів,
розв’язок, станцій тощо)



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ПОРТИ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Передача у концесію
морських портів

Спорудження та експлу-
атація нових терміналів
в портах на умовах
концесії

Реконструкція та екс-
плуатація діючих термі-
налів в портах на умовах
концесії

Контракти на
управління портовою
інфраструктурою

Транспортування
вантажів

Оренда контейнерів

Виконання навантажуваль-
но - розвантажувальних ро-
біт та інших операцій, пов’я-
заних з перевалкою
вантажів

Надання послуг терміналів
або контейнерів на умовах
лізингу або концесій

Обслуговування портового
обладнання

Днопоглиблювальні роботи

Контракти на проведення

суден морськими
лоцманами, ліхтеровку

Складування та зберігання
вантажів у холодильних
камерах

Послуги зберігання в
контейнерах

Послуги охорони території

Технічне обслуговування
навігаційного обладнання



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ПОРТИ ТА РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Договори на
використання
приватних річкових
портів (терміналів)

Договори на надання
нових послуг річковими
вокзалами

Договори на управління
портами

Концесії або контракти
управління на поромних
переправах

Надання послуг прива-
тними поромами та па-
сажирськими судами

Модель господаря

Технічне обслуговування
навігаційного обладнання

Складування та зберігання
вантажів у холодильних
камерах

Послуги зберігання в
контейнерах

Послуги охорони території



НАПРЯМКИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

АЕРОПОРТИ ТА АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспортна 
інфраструктура

Послуги з перевезень Допоміжні послуги

Приватизація або 
передача в концесію 
діючих аеропортів

Будівництво нових 
аеропортів на умовах 
концесії

Реконструкція діючих 
аеропортів на умовах 
концесії 

Будівництво та 
експлуатація нових 
аеропортів

Контракти на 
управління аеропортом 

Контракти на 
обслуговування об’єктів 
інфраструктури 
аеропорту

Контракти на надання
послуг з авіакомпаніями

Приватизація, передача в
концесію або оренду
пасажирських терміналів

Контракти на управ-ління
пасажирськими
терміналами

Послуги з повітряних
перевезень

Обслуговування
аеронавігаційної
інфраструктури на умовах
концесії або контрактів

Контракти на забезпечення
літаків харчуванням,
обробку багажу, пожежну
охорону, безпеку,
паркування тощо

Технічне обслуговування
повітряних суден

Лізинг (оренда) повітряних
суден


