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ВСТУП
Об'єктивна необхідність виникнення державно(при(

ватного партнерства (ДПП) як нової форми співробіт(
ництва зумовлена тим, що суспільство потребує повно(
цінних об'єктів, що якісно забезпечували б потреби жит(
тєдіяльності суспільства.

Створення таких об'єктів потребує значних ресурсів,
які держава одноосібно забезпечити не може. У той же
час приватний сектор може забезпечити надання таких
ресурсів та здійснювати управління ними. В Україні не(
обхідність у створенні об'єктів інфраструктури очевид(
на. Дороги, комунальне господарство, медичні устано(
ви, освітні заклади, об'єкти житлового будівництва —
все це вимагає або створення, або, як мінімум, модерн(
ізації.

Держава та муніципалітети далеко не завжди мо(
жуть самостійно реалізувати подібні проекти й надалі
ефекти керувати ними. Проекти державно(приватного
партнерства можуть забезпечити замовленнями і робо(
ту більшої частини будівельної галузі країни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для ефективного розвитку державно(приватного

партнерства в Україні повинні існувати спеціальні нор(
ми, які регулюють весь спектр відносин, що виникають
при реалізації проектів ДПП. Слід лише передбачити
деякі особливості застосування цих норм до відносин
ДПП у випадках, де є в цьому необхідність.
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Отже, метою статті є загальна характеристика пра(
вових особливостей здійснення державно(приватного
партнерства в Україні в сучасних умовах.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Україні з 31 жовтня 2010 р. набрав чинності За(

кон України "Про державно(приватне партнерство",
який був прийнятий 1 липня 2010 р. [3]. Відповідно
до цього закону під державно(приватним партнер(
ством розуміється співробітництво між державою
Україна, Автономною Республікою Крим, територі(
альними громадами в особі відповідних органів дер(
жавної влади та органів місцевого самоврядування
(державними партнерами) та юридичними особами,
крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами(підприємцями (приватними парт(
нерами), що здійснюється на основі договору в по(
рядку, встановленому цим законом та іншими зако(
нодавчими актами. Тобто учасниками ДПП(проектів
є держава, з одного боку, і приватні компанії, з іншо(
го.

Закон України "Про державно(приватне партнер(
ство" не є першим нормативним актом, що регулює цю
сферу. При цьому він є основоположним документом,
який містить принципи функціонування цього інституту
незалежно від того, яку форму набуває ДПП — конце(
сію, довгострокову оренду, розподіл продукції або інші
види взаємодії між державним та приватним сектором.
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Вид договору визначається органом, який приймає
рішення про здійснення ДПП.

Раніше такого роду співпраця регулювалася рядом
нормативно(правових актів, зокрема Цивільним кодек(
сом України[11] і Господарським кодексом України [1],
Законами "Про концесії" [8], "Про концесії на будівниц(
тво і експлуатацію автомобільних доріг [9], "Про режим
іноземного інвестування" [10], "Про інвестиційну ді(
яльність" [7].

Ключовою метою державно(приватного партнер(
ства можна вважати досягнення вищих показників
ефективності проектів, які здійснює не одноосібно
держава, а за участю приватних кампаній. Держав(
но(приватне партнерство дозволяє реалізувати про(
екти, що необхідні країні, в т.ч. для конкретного
міста (наприклад, пов'язані з поліпшенням інфраст(
руктури тощо), в умовах дефіциту державних коштів,
що особливо актуально. Для учасників ДПП позитив(
ними є можливість розподілу ринків на справедли(
вих засадах, а також довгостроковість партнерських
відносин.

Законом про ДПП визначені такі ознаки державно(
приватного партнерства:

— забезпечення вищих техніко(економічних показ(
ників 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 ризиків

у процесі здійснення державно(приватного партнер(
ства;

— внесення приватним партнером інвестицій в
об'єкти партнерства із джерел, не заборонених зако(
нодавством [3].

Серед основних принципів здійснення державно(
приватного партнерства слід навести:

— рівність перед законом державних та приватних
партнерів;

— заборона будь(якої дискримінації прав держав(
них чи приватних партнерів;

— узгодження інтересів державних та приватних
партнерів з метою отримання взаємної вигоди;

— незмінність протягом усього строку дії догово(
ру, укладеного в рамках державно(приватного партнер(
ства, цільового призначення та форми власності
об'єктів, що перебувають у державній або комунальній
власності чи належать Автономній Республіці Крим,
переданих приватному партнеру;

— визнання державними та приватними партнера(
ми прав і обов'язків, передбачених законодавством Ук(
раїни та визначених умовами договору, укладеного в
рамках державно(приватного партнерства;

— справедливий розподіл між державним та при(
ватним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням до(
говорів, укладених в рамках державно(приватного парт(
нерства:

— визначення приватного партнера на конкурсних
засадах, крім випадків, встановлених законом [3].

Важливими положеннями Закону України "Про
державно(приватне партнерство" є встановлення на(
ціонального режиму інвестиційної та іншої госпо(
дарської діяльності для іноземних приватних пар(

тнерів, визначення приватного партнера на конкурс(
них засадах, встановлення порядку використання зе(
мельних ділянок для здійснення державно(приватно(
го партнерства.

У той же час аналіз згаданого закону свідчить, що
цей документ має ряд суперечностей. Так, перелік сфер
застосування державно(приватного партнерства відпо(
відно до положень закону не є вичерпним, що усклад(
нює діяльність інвесторів, пов'язану з використанням
об'єкта державної чи комунальної власності, наявність
лише договірного характеру ДПП тощо.

Слід зазначити, що за своїм змістом закон має
здебільшого декларативний характер та забезпечує
участь держави у партнерстві, гарантуючи довготри(
валість відносин і права приватного партнера на
окупність інвестицій. Однак для практичної реалізації
положень закону необхідно розробити більш чіткий
та прозорий механізм партнерства, забезпечити
чіткий розподіл етапів реалізації його проектів та
створити максимальну мотивацію до залучення іно(
земних партнерів.

На сьогодні Кабінетом Міністрів України розробле(
но нові нормативно(правові акти у сфері здійснення
державно(приватного партнерства. Так, 17 березня 2011
р. була прийнята постанова Кабінету Міністрів України
№279 "Про затвердження порядку надання державної
підтримки здійснення державно(приватного партнер(
ства", якою передбачена державна допомога у вигляді
державних та місцевих гарантій, фінансування заходів
тощо [4].

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2011 р. №384 "Деякі питання організації здійснення
державно(приватного партнерства" затверджено поря(
док проведення конкурсу з визначення приватного парт(
нера для здійснення ДПП щодо об'єктів державної, ко(
мунальної власності та об'єктів, що належать Авто(
номній Республіці Крим, а також порядок проведення
аналізу ефективності здійснення державно(приватного
партнерства [2].

Також постановою Кабінету Міністрів України від
9 лютого 2011 р. №81 було затверджено порядок на(
дання приватним партнером державному партнеру
інформації про виконання договору, укладеного в
рамках ДПП, тобто звіт про виконання договору, в
якому передбачено загальна вартість та кількість ви(
робленої продукції, виконання робіт чи наданих по(
слуг з урахуванням податку на додану вартість як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку; сума до(
ходів та витрат, сума інвестицій; кількість робочих
місць взагалі та створених нових; кількість залучених
працівників, осіб у тому числі громадян України; ви(
користання під час виконання договору технологій,
матеріалів, техніки та обладнання вітчизняного ви(
робництва; залучення інноваційних технологій під час
виконання договору; впровадження енергозберігаю(
чих технологій; вплив виконання договору на розви(
ток інфраструктури та на навколишнє природне се(
редовище [6].

Прийняття законодавчих актів у сфері здійснен(
ня ДПП є успішною передумовою реалізації проектів
державно(приватного партнерства та своєрідною
пропозицією держави приватному бізнесу співпрацю(
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вати на засадах рівності, прозорості та взаємної ви(
годи.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про держав(
но(приватне партнерство" об'єктами ДПП є об'єкти, що
знаходяться у державній або комунальній власності чи
належать Автономній Республіці Крим, а отже:

— існуючі, зокрема відтворювані (шляхом рекон(
струкції, модернізації, технічного переоснащення)
об'єкти, у тому числі ділянки надр;

— створювані чи придбані об'єкти [3].
Передача об'єктів, що перебувають у державній або

комунальній власності чи належать Автономній Рес(
публіці Крим, приватному партнеру для виконання умов
договору, укладеного в рамках ДПП, не зумовлює пе(
рехід права власності на ці об'єкти до приватного парт(
нера.

Об'єкти ДПП завжди залишаються у власності дер(
жавного партнера в ході реалізації проекту ДПП. Також
об'єкти ДПП не можуть бути приватизовані під час реа(
лізації проекту ДПП.

Зобов'язання за вирішення земельних питань за(
кон покладає на державного партнера. Так, у разі
необхідності використання землі для реалізації про(
екту ДПП державний партнер зобов'язаний надати
земельну ділянку в користування приватному парт(
неру. Землевпорядна документація розробляється
на замовлення державного партнера. Також держав(
ний партнер зобов'язаний забезпечити узгодження
такої документації усіма необхідними інстанціями і
проходження нею державної землевпорядної екс(
пертизи (у разі необхідності). Фінансування розроб(
ки та експертизи такої документації може здійсню(
ватися як за рахунок державного, так і за рахунок
потенційного приватного партнера, без надання
йому будь(яких переваг при проведенні конкурсу.
При цьому всі витрати в кінцевому підсумку підляга(
ють відшкодуванню приватним партнером, який виг(
рав конкурс.

Проведення конкурсу відбору приватного парт(
нера є обов'язковим, крім випадків, передбачених
законодавством. Рішення про необхідність реалі(
зації проекту ДПП приймається Кабінетом Міністрів
України, місцевими радами або ж Радою міністрів
АРК у залежності від приналежності об'єкта до дер(
жавної, комунальної чи власності АРК. Рішення
приймається протягом 2(х місяців після надходжен(
ня пропозиції від відповідних органів державної вла(
ди або місцевого самоврядування, а також осіб, які
можуть виступити в якості приватного партнера. По(
рядок проведення конкурсу повинен бути встанов(
лений Кабінетом Міністрів України. Оголошення про
проведення конкурсу підлягає публікації в офіційних
джерелах засобів масової інформації, а також роз(
міщення на офіційному сайті державного партнера.
Інформація про результати конкурсу підлягає опри(
людненню протягом 10 днів після визначення пере(
можця.

З переможцем конкурсу державний партнер укла(
дає договір, в рамках якого буде відбуватися реаліза(
ція проекту ДПП. У разі істотної зміни обставин такий
договір може бути змінений, доповнений або розірва(
ний за згодою сторін або в судовому порядку, якщо інше

не буде передбачено таким договором або не випливає
із суті зобов'язання.

Тривалість проекту ДПП — 5—50 років. У рам(
ках реалізації проектів ДПП державний партнер
може прийняти рішення про надання державної
підтримки у формі фінансування, гарантій або в
інших формах. Порядок надання такої підтримки
повинен бути визначений Кабінетом Міністрів Украї(
ни [3; 4].

Важливим залишається принцип збереження зако(
нодавства, яке застосовується до прав та обов'язків
сторін у тому вигляді, в якому воно існувало на момент
укладання договору ДПП. При цьому дія цього принци(
пу суттєво обмежена. Так, цей принцип не діє у випад(
ках змін податкового, валютного, митного законодав(
ства, законодавства, що стосується питань ліцензуван(
ня та іншого законодавства, в якому не діє принцип
рівності сторін.

Державна підтримка надається для здійснення за(
ходів (програм) під час виконання договорів, укладе(
них в рамках ДПП з урахуванням:

1) актуальності та соціальної спрямованості заходів
(програм), що здійснюються під час виконання держав(
но(приватного партнерства;

2) співвідношення витрат та очікуваного результа(
ту від здійснення заходів (програм);

3) результатів аналізу ефективності використання
бюджетних коштів;

4) детальності техніко(економічних розрахунків і
обгрунтування обсягу та форми надання державної
підтримки:

5) інноваційності заходів (програм);
6) можливого негативного впливу на стан навколиш(

нього природного середовища внаслідок виконання
договорів державно(приватного партнерства:

7) наявності кадрового, матеріально(технічного та
методичного забезпечення виконання договорів ДПП 3;
4].

Державна підтримка може здійснюватися:
— шляхом надання державних та місцевих гарантій;
— шляхом фінансування здійснення заходів (про(

грам) за рахунок коштів державного та місцевого бюд(
жетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та
місцевими програмами;

— в іншій формі відповідно до закону [3; 4].
Ініціатором пропозиції щодо надання державної

підтримки може виступати державний або приватний
партнер за погодженням із державним партнером на всіх
етапах виконання договору державно(приватного парт(
нерства.

Рішення про надання державної підтримки прий(
мається Кабінетом Міністрів України чи уповноваже(
ним ним органом виконавчої влади та здійснюється
відповідно до порядку використання коштів, передба(
чених у державному бюджеті за відповідною програ(
мою.

Для надання державної підтримки ініціатор подає
на розгляд Міністерства економічного розвитку і
торгівлі наступні документи:

1) заяву за формою, визначеною Мінекономіки;
2) засвідчені в установленому порядку копії: уста(

новчих документів; документа, що підтверджує про
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присвоєння ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ
(для юридичних осіб) або копію паспорта та за наяв(
ності ідентифікаційний номер у Державному реєстрі
фізичних осіб — платників податків та інших обов'яз(
кових платежів (для фізичних осіб); договору держав(
но(приватного партнерства; висновку за результатами
проведення аналізу ефективності здійснення держав(
но(приватного партнерства; звіту про стан виконання
договору ДПП за останній звітній період — у разі по(
дання пропозиції щодо надання державної підтримки
під час виконання договору державно(приватного
партнерства; звіту про фінансові результати госпо(
дарської діяльності приватного партнера за минулий
рік та на останню звітну дату поточного року відповід(
но до законодавства;

3) техніко(економічний розрахунок (бізнес(план)
заходів (програм);

4) обгрунтування запропонованих обсягу та форми
державної підтримки.

Заява та документи можуть бути надіслані реко(
мендованим листом з описом вкладення, при цьому
підпис ініціатора — фізичної особи — підприємця
та уповноваженої ним особи засвідчується нотарі(
ально.

Заявник несе відповідальність за повноту та дос(
товірність відомостей, зазначених у заяві та докумен(
тах, що додаються до неї.

Мінекономіки за результатами розгляду в двотиж(
невий термін поданих документів готує висновок про
доцільність надання державної підтримки, про що по(
відомляє ініціатора у письмовій формі з відповідним
обгрунтуванням.

Критерії та умови надання державної підтримки,
визначення її форми та обсягу затверджуються Міне(
кономіки за погодженням з Міністерством фінансів Ук(
раїни.

У разі надання державної підтримки за рішенням
Кабінету Міністрів України Мінекономіки на підставі
висновку про доцільність надання державної підтрим(
ки, її форму та обсяг, готує і протягом 30 календарних
днів з моменту затвердження такого висновку подає
Кабінету Міністрів України в установленому порядку
разом з відповідним обгрунтуванням проект акта про
надання державної підтримки.

Рішення уповноваженого органу про надання дер(
жавної допомоги приймається на підставі висновку про
доцільність надання державної підтримки, її форму та
обсяг.

ВИСНОВКИ
Виходячи з досвіду низки європейських країн, ух(

валення спеціального закону в Україні може стати пе(
редумовою, але не є гарантією початку здійснення і тим
паче успішності ДПП(проектів. Окрім того, на даному
етапі неможливо однозначно сказати, що закон вносить
остаточну ясність у механізм здійснення співпраці між
державою і бізнесом, скоріше, він містить масу декла(
ративних норм.

Передумовою успішних ДПП(проектів є не тільки
відповідна законодавча база, але й наявність потуж(
ного державного сектора, створення достатньої гнуч(
кості для учасників проектів при ухваленні ключових

рішень, а також максимальне їх стимулювання. Крім
того, досягнення мети, безперечно, сприяють ретель(
не планування ДПП(проектів, зокрема із залученням
експертів, створенням належної юридичної і регуля(
торної бази, розробка заходів для максимального зни(
ження ризиків і їх страхування, толерантність при уп(
равлінні ризиками, чітке дотримання учасниками ДПП(
проектів умов контрактів, ретельне прогнозування при(
бутковості. Часто вирішальне значення має також еле(
ментарна зацікавленість влади в реалізації таких про(
ектів.

У цілому, закон про ДПП, хоча і має деякі недоліки,
безперечно, заслуговує на позитивну оцінку. Його по(
ложення служитимуть основою для початку процесу
формування ринку державно(приватного партнерства в
Україні. Удосконалення його норм буде і повинно відбу(
ватися в ході підготовки та реалізації конкретних ДПП(
проектів.
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