
ДОДАТОК 1 ANNEX 1 

ОПИС ЗАПЛАНОВАНИХ ЗМІН ДО 

КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ 

DESCRIPTION OF THE 

CONTEMPLATED CHANGES TO 

CONCESSION AGREEMENTS 

  

Розділ "Перехідний період" Section "The Transition Period" 

1. Спростити та об'єднати етапи 

перехідного періоду, а саме: 

1. Simplify and merge stages of the 

transition period, namely: 

• об'єднати пункти "Умови для 

Основної передачі" та "Умови для Заключної 

передачі" в пункт "Умови для Передачі", що 

становитиме єдиний етап перехідного 

періоду; 

• merge clauses titled "Principal Transfer 

CPs" and "Final Transfer CPs" into clause titled 

"Transfer CPs", which will be a single stage of 

the transition period; 

• об'єднати пункти "Основна передача" 

та "Заключна передача" в пункт "Передача", 

що становитиме єдиний етап перехідного 

періоду. 

• merge clauses titled "Principal Transfer" 

and "Final Transfer" into clause titled 

"Transfer", which will be a single stage of the 

transition period. 

2. Встановити зменшений загальний 

строк перехідного періоду не більше 12 

(дванадцяти) місяців, з можливістю його 

продовження, як це передбачено чинною 

редакцією договору для попереднього 

строку виконання умов для основної 

передачі. 

2. The total timeframes of the transition 

period shall be limited to up to twelve (12) 

months, with the possibility of extension, as it set 

out in the effective version of the concession 

agreement for initial period for satisfaction of 

principal transfer CPs. 

3. Виключити такі умови договору: 3. Remove the following provisions of the 

agreement: 

• положення про укладення договору 

для цілей тимчасового управління 

(експлуатації) об’єкта концесії первісним 

оператором та всі положення, пов’язані з 

цією умовою; 

• provisions on execution of the agreement 

for temporary management (operation) of the 

concession object by the original operator and all 

provisions related to this condition; 

• положення про отримання 

концесіонером дозвільних документів та 

проведення уточнюючої інвентаризації як 

умов для заключної передачі та всі 

положення, пов’язані з цими умовами. 

• provisions on obtaining permits by the 

concessionaire and performance of the 

adjustment inventory as principal transfer CPs, 

and all provisions related to these conditions. 



4. Доповнити положення про 

правонаступництво умовою про 

правонаступництво концесіонера щодо 

ліцензій та дозвільних документів 

первісного оператора та, відповідно, 

встановити право концесіонера 

користуватися такими документами не 

більше 6 (шести) місяців після оформлення 

правонаступництва, як це визначено в абз. 2 

частини четвертої статті 33 Закону про 

концесію. 

4. Supplement the succession provisions 

with the rule of concessionaire’s succession on 

licenses and permits of the original operator and, 

accordingly, establish the right of the 

concessionaire to use such documents no longer 

than six (6) months after formalizing succession, 

as set out in Article 33 (4) (2) of the Law on 

Concession. 

5. Доповнити пункт "Окремі 

зобов’язання, що виникають з Дати 

виконання Основної передачі" умовою про 

обов’язок концесіонера отримати всі 

необхідні ліцензії та дозвільні документи для 

провадження концесійної діяльності до 

закінчення 6-місячного строку після 

оформлення відносин правонаступництва. 

5. Amend the clause "Certain obligations 

taking effect from the principal transfer date" 

with the condition of concessionaire’s obligation 

to obtain necessary licenses and permits to carry 

out the concession activity up to expiration of six 

(6) months from the date of the succession 

completion. 

Розділ "Територія концесії" Section "Concession Area" 

6. Виключити положення про 

зобов’язання концесіонера укласти договори 

оренди земельних ділянок для концесії та 

зареєструвати право оренди земельних 

ділянок для концесії відповідно до 

застосовного законодавства не пізніше ніж 

протягом 1 (одного) року з дати укладення 

договору. 

6. Remove the provision on 

concessionaire's obligation to execute the lease 

agreements of the concession land plots as well 

as to register the lease title to the concession land 

plots according to the applicable law no later 

than one (1) year from the execution date. 

7. Доповнити договір положеннями 

щодо права концесіонера на самостійне 

подання клопотання про надання дозволу на 

розроблення землевпорядної документації 

щодо відведення земельних ділянок, 

необхідних для реалізації концесії, а також 

щодо права концесіонера на самостійне 

подання розробленої землевпорядної 

7. Supplement the agreement with 

provisions on the concessionaire's right to file an 

application for a permit for development of land 

surveying documents for allocation of land plots 

necessary for implementing concession, as well 

as on the concessionaire's right to submit the 

completed land surveying documents 

independently, to the relevant competent 

authority. 



документації до відповідного 

уповноваженого органу влади. 

Розділ "Концесійна діяльність" Section "Concession activity" 

8. Оновити положення договору про 

передачу майна у складі об’єкта концесії в 

оренду з урахуванням частини третьої статті 

30 Закону про концесію, у тому числі 

встановити гарантії концесіонера щодо 

необґрунтованої відмови у погодженні 

оренди майна у складі об’єкта концесії. 

8. Update provisions of the agreement on 

transferring the property being part of the 

concession object under the lease agreement 

taking into account Article 30 (3) of the Law on 

Concession, including establishment of 

guarantees for concessionaire with respect to 

unsubstantiated refusal to approve the lease of 

property being part of the concession object. 

Розділ "Концесійний платіж та орендна 

плата за Земельну ділянку(и) для концесії" 

Section "Concession fee and lease payment for 

concession land plot(s)" 

9. Виключити положення договору, які 

стосувалися норм раніше чинного 

концесійного законодавства щодо 

коригування чи звільнення від сплати 

концесійного платежу (його частини) у 

зв’язку зі списанням майна у складі об’єкта 

концесії; у зв'язку зі створенням 

(придбанням) концесіонером за свій рахунок 

майна (об'єктів основних засобів та 

нематеріальних активів) для управління 

(експлуатації) об'єкта концесії та виконання 

умов концесійного договору; у зв’язку з 

нарахуванням амортизаційних відрахувань 

(положення щодо амортизації для 

розрахунку концесійного платежу).  

9. Remove the provisions of the agreement 

relating to previously effective requirements of 

the concession legislation regarding adjustment 

of or exemption from payment of the concession 

fee (its part) in connection with the write-off of 

property being part of the concession object; in 

connection with the creation (acquisition) by the 

concessionaire of property (fixed assets and 

intangible assets) at its own cost to manage 

(operate) the concession object and fulfil the 

terms and conditions of concession agreement; 

in connection with charging depreciation 

deductions (provisions on depreciation for 

calculation of the concession fee). 

Технічні зміни по тексту договору Technical changes throughout the text of the 

agreement 

10. Внести технічні зміни до інших 

положень концесійних договорів з метою 

імплементації усіх вищезазначених змін, у 

тому числі в частині зміни перехресних 

посилань та оновлення формулювань 

(залежно від випадку). 

10. Make technical changes to other 

provisions of concession agreements to 

implement all the abovementioned amendments, 

including changes in cross-references and 

wording updates (as the case may be). 

 


