
Додаток 

 

Назва проекту, який може реалізуватися в Україні на засадах державно-приватного 

партнерства 
 

Опис проекту 

Назва проекту  

Державний 

партнер 
 

Суть проекту  

Мета проекту  

Етап життєвого 

циклу проекту 

та/або результати 

попередніх етапів 

підготовки 

проекту  

Визначити етап життєвого циклу проекту: 

- формалізація проектної ідеї; 

- підготовка пропозиції здійснення ДПП (концептуальна записка, техніко-економічне 

обґрунтування), зокрема у формі концесії, або підготовка необхідних досліджень в 

рамках аналізу альтернативних варіантів реалізації проекту (наприклад, техніко-
економічне обґрунтування державного інвестиційного проекту); 
- проведення комунікацій з ринком та сприяння пошуку інвесторів; 

- підготовка конкурсної документації та розробка проекту договору про партнерство. 

 

Описати результати попередніх етапів підготовки проекту. Наприклад: 
- за результатами аналізу концептуальної записки було прийнято рішення про 

доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення ДПП;  
- на підставі техніко-економічного обґрунтування за результатами аналізу 
ефективності здійснення ДПП було складено висновок про доцільність прийняття 

рішення про здійснення ДПП; 
- на підставі розробленої конкурсної документації було прийнято рішення про проведення 
конкурсу з визначення приватного партнера або концесійного конкурсу та ін. 

 

Роль державного 

партнера у 

реалізації 

проекту 

Перелічити задачі, які може взяти на себе державний партнер, для досягнення успішності 

проекту (наприклад, надання земельної ділянки, допомога в отриманні дозвільних 

документів, допомога в розроблені та затверджені технічної документації, 
проходженні громадських обговорень, тощо). Якщо передбачається співфінансування 

будівництва об’єктів з державного боку зазначити це. Розкрити можливість надання 

державних/місцевих гарантій приватному партнеру. 

Дослідження 

проблеми, яку 

буде вирішено в 

рамках реалізації 

проекту  

Уточнення проблемної ситуації та опис проблеми (публічної проблеми), що буде 

вирішуватися в форматі проекту (у т.ч. базуючись на соціологічних дослідженнях вимог 

споживачів до публічних послуг, їх якості). 
 

Результати попередніх маркетингових досліджень попиту на товари/послуги, що будуть 

вироблені/надані (при наявності). 
 

Конкурентний аналіз ринку (у т.ч. перелік конкурентів на ринку (при наявності), 

перелік переваг над конкурентами (при наявності). 
 
Результати екологічних досліджень наслідків проекту, екологічної оцінки впливу на 

навколишнє середовище (якщо такі проводились). Рівень позитивного екологічного 

впливу проекту (при наявності). 



Орієнтовна 

вартість проекту, 

тис. грн.  

 

Джерела 

фінансування 

проекту  

 

Механізм 

повернення 

інвестицій 

Вказати Ваше бачення ролі приватного партнера в Проекті в обраній моделі ДПП 

(наприклад, це проектування-будівництво-фінансування-експлуатація-технічне 
обслуговування об’єкту який буде створено, інше)?  

Вказати, з яких джерел проект отримуватиме доходи, з яких відбуватиметься 

повернення інвестицій. Це буде:  

- ДПП з оплатою державного сектора (відшкодування з державного/місцевого 
бюджетів за використання соціальної інфраструктури, в залежності від кількості 

наданих послуг),  
- ДПП на основі платежів користувачів (коли джерелом доходу приватного партнера є 
право комерціалізації використання новоствореного активу: весь або основний дохід 
йде від споживачів/населення). Які комерційні послуги зможе надавати приватний 

інвестор, використовуючи цей об’єкт? 

- суміжні джерела отримання доходу (наприклад, потенціал доходу від споживачів є 
недостатнім, щоб компенсувати приватному партнеру всі фінансові зобов'язання і 

витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, тому пропонується покриття 
таких бракуючих джерел фінансування в формі  додаткових бюджетних виплат, що 
залежать від операційної ефективності).) 

Рівень попиту 
Результати попередніх маркетингових досліджень попиту на товари/послуги, що будуть 

вироблені/надані (при наявності). 

Обсяг послуг 
Вказати орієнтовний обсяг послуг/інфраструктури, що надаються (при наявності) та 

надаватимуться при реалізації проекту. 

Вартість послуг 
Вказати, чи є тарифи на послуги регульованими та очікувану вартість 

послуг/інфраструктури, що будуть надаватися в рамках проекту. 

Зацікавлені 

сторони 

Всі цільові групи, зацікавлені у потенційному проекті. Тобто особи, групи або 

організації, які 

 можуть впливати на проект; 

 на яких може вплинути проект; 

 можуть сприймати себе такими, на яких впливають рішення, прогрес або 

результат проекту. 

Визначення інтересів, можливостей кожної групи, можливостей співробітництва або 

конфлікту взаємовідносин. 
 

Опис кінцевих вигодоотримувачів (бенефіціарів) проекту. 
 

Відповідність 

стратегічним 

документам 

Узгодженість загальних цілей проекту із завданнями державних, регіональних і 

місцевих документів стратегічного планування.  

 

Характеристики об’єкту 

Місце 

розташування 

об’єкту 

 

Характеристики 

населеного 

пункту/регіону 

 



Характеристики 

ринку праці 

населеного 

пункту/регіону 

 

Наявність та опис 

існуючих 

об’єктів  

Технічні параметри усіх об’єктів, що можуть бути використані в проекті при його 

реалізації в рамках ДПП. 

 

Фотографії об’єктів (якщо є можливість це зробити). 

 

Власність на 

існуючі об’єкти і 
 

Утримання 

існуючих 

об’єктів  

Вказати орієнтовний обсяг (місячних/річних) витрат, необхідний для утримання об’єктів, 

що будуть задіяні у реалізації проекту, та прогнозовані джерела фінансування таких 

витрат (плата від споживачів, бюджетне фінансування тощо), а також механізм 

утримання інфраструктури (субпідрядники з обслуговування інші). 

Опис суміжної 

інфраструктури 

Короткий опис та базові характеристики суміжної інфраструктури (під'їзних шляхів або 

споруд передачі теплової / електричної енергії тощо), яка є попередньою умовою для 

реалізації запропонованого проекту. 

 

Чи існуючої суміжної інфраструктури достатньо? Чи є потреба у проведені додаткових 

масштабних будівельних робіт, що у подальшому потребуватиме суттєвих інвестицій у 

суміжну інфраструктуру (водопровід, лінії електропостачання, автодороги, інші 

комунікації)?  

Якої саме інфраструктури бракує (попередній перелік, вартісна оцінка)? 

 

Наявність 

бюджетного 

фінансування 

Якщо передбачається можливість співфінансування будівництва об’єктів з державного 

боку, вказати за якою схемою це можливо (співфінансування на етапі будівництва 
та/або додаткові бюджетні виплат, що залежать від операційної ефективності, для 

покриття бракуючих джерел фінансування приватному партнеру в ході операційної 
діяльності). 
Вказати джерела державного фінансування та етапи фінансування (під час будівництва 

за узгодженим планом, після введення в експлуатацію, тощо). 

Площа земельної 

ділянки, га 

 

 

Статус земельної 

ділянки 

Характеристика земельної ділянки, прав, пов’язаних з нею, та необхідних заходів щодо 

оформлення прав на таку ділянку (у разі потреби). 
 

Скріншот з “Google maps” з поміткою земельної ділянки та / або фотографії з прив’язками 

до розміщених об’єктів (якщо є можливість це зробити). 

Планування 

території 
Наявність документів просторового планування. 

 
 
 


