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ДПП у сфері транспорту

Себу: Місто ДПП:
Міжнародний аеропорт Мактан-Себу
Міст Себу-Кордова
Автомагістраль агломерації Себу



Себу – три головні транспортні проєкти на умовах ДПП

Аеропорт Мактан-Себу 

• Запрошена пропозиція

• Центр ДПП від імені 
Департаменту 
транспорту та зв'язку

• 625 млн. дол.

Міст Ceбу-Кордова

• Незапрошена 
пропозиція

• Муніципальні уряди 
міста Себу та Кордови

• Філіппіно-данський 
консорціум

• 550 млн. дол.

Автомагістраль 
агломерації Себу

• Запрошена пропозиція

• Департамент 
благоустрою та 
автомобільних доріг

• Готується конкурс 

• 1.0 млрд. дол. (очікув.)



Довідкова інформація щодо Центру 
ДПП Філіппін: чітко визначені та 
керовані процеси

❑ Усі ДПП на Філіппінах проходять один і 
той же шлях від концепції до 
завершення

❑ Закон про ДПП регулює
- Усі процеси
- Запрошені та незапрошені пропозиції
- Оцінку та структурування
- Конкурси та присудження
- Фінансування та фінансову підтримку
- Моніторинг, оцінку та звітність

❑ Проєкти можуть розроблятись
- Департаментами центрального уряду
- Підрозділами муніципальних урядів 
- Центром ДПП (від імені департаментів)

❑ Професійне управління експлуатацією 



❑ Центр ДПП засновано у 2012 р.

❑ Організовано при Офісі Президента

❑ Більш ніж 200 співробітників

Підрозділи Обов'язки 

Служба розробки проєктів Допомагає державним відомствам структурувати та готувати проєкти до конкурсів; надає 
підтримку під час переговорів

Фонд розробки та моніторингу 
проєктів

Спеціальний фонд підтримки розвитку та реалізації проєктів, який використовується 
виключно для підтримки державних відомств щодо проєктів ДПП. Витрати, понесені 
Урядом у рамках Фонду, підлягають відшкодуванню з переможця конкурсу за проєктом 
ДПП 

Юридична служба Спеціалізована внутрішня юридична команда, яка має досвід проєктних операцій та 
тлумачення національного законодавства. Необхідна для кожного проєкту 

Служба формування політики, 
оцінки та моніторингу проєктів

Група, яка працює над тим, щоб постійно вдосконалювати процеси ДПП та аналізувати 
досвід реалізації. Пропонує зміни до правил і законодавства 

Розвиток потенціалу та 
управління знаннями

Внутрішній навчальний підрозділ, який підтримує всі ланки уряду, центральний та місцеві, 
для розвитку навичок у сфері ДПП 

Корпоративне планування, 
розвиток та адміністрування

Взаємодія з Офісом Президента. 
Увесь бюджет, управління людськими ресурсами та операціями 

www.ppp.gov.ph

❑ Показники щодо проєктів з 2014 року
▪ 28 проєктів завершено та в стадії експлуатації

▪ 10 у стадії будівництва, 4 у стадії фінансування

▪ 6 виносяться на конкурс, ще 32 готуються

Республіка Філіппіни
Центр державно-приватного партнерства

http://www.ppp.gov.ph/


Case Study 1

Міжнародний аеропорт Мактан-Себу



Міжнародний аеропорт Мактан-Себу:  місце 
розташування

Острів 
Мактан

Місто 
Себу

Аеропорт

500км від 
Маніли

3300 km

3000 km

3200 km

2400 km

1700 km



Міжнародний аеропорт Мактан-Себу:  мотивація

❑ Пасажирський термінал 1960-х років, 
розрахований на 4,5 мільйона 
пасажирів на рік

❑ У 2014 році перевезено 7,0 мільйонів 
пасажирів із середньорічним темпом 
зростання 5%

❑ Економіка регіону Себу зростає на 
7,9%, найшвидше на Філіппінах

❑ Агломерація Себу з населенням       
4,2 мільйона людей з багатьма 
подорожуючими в межах країни

❑ Туризм, як внутрішній, так і зовнішній, 
є основним двигуном економіки
▪ Найбільші іноземні ринки:  Китай, 

Японія, Корея

6 виходів 
на посадку

Обробка 
багажу на 

відкритому 
повітрі



Мактан-Себу: концепція

❑ Створити потужність для 12,5 
мільйонів пасажирів на рік 
▪ Побудувати новий Термінал 2 на 8 

млн пасажирів на рік 
▪ Відремонтувати старий Термінал 1 на 

4,5 млн. пасажирів на рік 
▪ Підтримувати діяльність Термінала 1 

під час будівництва

❑ Експлуатація та обслуговування 
аеропорту впродовж 25 років
▪ Наземні операції в зоні аеродрому
▪ Продаж квитків та оренда в наземній 

зоні

❑ Можливість розширення, якщо 
з’явиться додатковий попит

❑ Забезпечити розподіл 
концесійного збору між ДТЗ та 
адміністрацією аеропорту

Існуючий 
Термінал 1

Новий 
Термінал 2

Оновлений 
Термінал 1



Підготовка та процес конкурсу

❑ Координатор конкурсу: Центр 
ДПП від імені Департаменту 
транспорту та зв'язку

❑ Основа конкурсної оцінки: 
найвища сплачена наперед 
премія за заявку плюс найвища 
частка доходу від концесії

❑ Формат інвестування: BOT, 25 
років

❑ Результати конкурсу
▪ Виразили зацікавленість: 11 сторін
▪ Попередня кваліфікація: 7 сторін
▪ Подано заявки: 7 консорціумів
▪ Без затримок

❑ Консорціум, якому було 
присуджено договір: 
▪ GMR Infrastructure, Індія
▪ Megawide Construction: Філіппіни
▪ Заг. вартість будівництва: $305 млн
▪ Преміальна складова: $320 млн
▪ Загальна вартість: $625млн



Фінансування та графік

Фінансування

❑ Борг – 72% $450
▪ Азіатський банк розвитку

(діяльність приватного сектору) $75млн

▪ Консорціум з 6 вітчизняних 
комерційних банків $375млн

❑ Акціонерний капітал– 28%$175
▪ Megawide Construction 60%

▪ GMR Infrastructure 40%

Графік

▪ Концесія підписана: 24 квітня 2014р.

▪ Фінансове закриття: 27 січня 2015р.

▪ Термінал 2 завершено: 30 червня 2018р.

▪ Термінал 1 завершено: 31 серпня 2019р.

▪ Виконано вчасно та в рамках бюджету

Джерела доходів

▪ Плата, що стягується терміналом за 
посадку 

▪ Плата за паркування

▪ Плата за оренду магазинів, їх доходи



Виконання

❑ Численні нагороди за 
результативність і дизайн в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

❑ 2019 р., перший повний рік 
експлуатації

▪ Перевезено пасажирів: 12.6 млн
▪ Внутрішні: 8.4 млн
▪ Міжнародні: 4.2 млн

❑ 2020: вплив COVID
▪ Перевезено пасажирів: 2.75 млн

• Внутрішні: 1.94 млн
• Міжнародні: 0.81 млн

▪ Перший аеропорт у світі з 
лабораторією для тестування на COVID

❑ Тривають переговори щодо
▪ Ймовірного продовження концесії
▪ Потенційного розширення аеропорту



Case Study 2

Міст Ceбу-Кордова



Міст Ceбу-Кордова:  місце розташування

❑ Сполучення 
довжиною 8.25 км

❑ Міст Ceбу-Кордова 
розташований  
7-8 км на південь від 
існуючих мостів

❑ Відкриває абсолютно 
нову географію для 
прямого доступу

❑ Забезпечує швидший 
та покращений 
доступ до аеропорту 
з південних пунктів  
відправлення/ 
призначення

Mactan-Mandaue 
1st Bridge

Mactan-Mandaue 
2nd Bridge

Cebu-Cordova 
Bridge

Mactan-Cebu 
International Airport



Міст Ceбу-Кордова:  
загальні відомості

❑ Незапрошена пропозиція ДПП
▪ Подана спільно урядам міста Себу та 

муніципалітету Кордова
▪ Пройшла оцінку, застосовано процедуру 

закупівель «Swiss challenge» і присудження 
було на користь заявників пропозиції

❑ Один з найбільших інфраструктурних 
проєктів на Філіппінах 
▪ Приблизно 550  млн дол. США
▪ Повністю фінансований приватним 

сектором
▪ Застосовує унікальний підхід щодо 

фінансування

❑ Об’єднав глобальний консорціум 
інженерних та будівельних 
підрядників
▪ Використані будівельні технології є новими 

для філіппінського ринку. 



Міст Ceбу-Кордова: сторони

Консорціум 
управління проєктом

Уряд міста Себу

Муніципальний 
уряд Кордови

Угода ДПП 
про спільне 

підприємство

Проєктувально-
будівельний консорціум 

6 вітчизняних 
комерційних 

банків

Борг

Акціонерний капітал

Нагляд

= Компанія спеціального 
призначення для проєкту

1

2

3

1

2

3

= Холдингова компанія платних доріг 

= Материнська компанія



Міст Ceбу-Кордова: мотивація

❑ Існуючі мости
▪ 1-ий міст Мактан-Мандауе:  1972
▪ 2-ий міст Мактан-Мандауе : 1999
▪ Постійні затори на обох мостах
▪ Рух зосереджено в північній частині міста, 

кожен міст пропускає до 25 000 т/з на добу

❑ Міст Ceбу-Кордова
▪ Очікується пропуск 40 000 т/з на добу 
▪ Географічно, міст відкриває можливість 

подорожі до/з острова Мактан, надаючи ще 
одну точку доступу в 6-8 км на південь

▪ Зменшить час у дорозі до/з на 40 хвилин
▪ Надасть додаткову точку доступу до 

міжнародного аеропорту Мактан-Себу



Міст Ceбу-Кордова: концепція

❑ Загальна проєктна довжина:
8.25 км

❑ Основний проліт 400 м

❑ Навігаційний просвіт 51 м над 
головним водним маршрутом

❑ Очікуваний попит: 40 000 
транспортних засобів на добу

❑ Угода про спільне підприємство 
з Себу Кордова   

❑ Підрозділи муніципальних 
урядів надають землю та 
дозволи

❑ Уряду надається 1% валового 
доходу



Міст Ceбу-Кордова: пропозиція та процес

❑ Незапрошені пропозиції подані муніципальним урядам квітень 2015р.

❑ Ефективність була оцінена та прийнята жовтень 2015 р.

❑ Проєкт відкрито для конкурентного виклику (Swiss challenge ) листопад 2015 р.

❑ Строк дії виклику сплив без отримання жодної відповіді 15 грудня 2015 р.

❑ Проєкт офіційно присуджений 15 січня 2016 р.

❑ Підписано угоду ДПП про спільне підприємство 15 квітня 2016 р.
▪ Підписано між Metro Pacific, містом Себу та муніципалітетом Кордова

❑ Спонсори пропонують контракт на проєктування та  будівництво 
під ключ, починаючи з квітень 2016 р.

❑ Підписано консорціум початок 2017 р.

❑ Початок будівництва 2 березня 2017 р.

❑ Фінансове закриття за боргом 7 лютого 2019 р.

❑ Намічена дата завершення лютий 2022 р.
▪ На теперішній час 90% завершено



Міст Ceбу-Кордова:  
фінансування

❑ Загальна вартість проєкту:      $560 млн

❑ Акціонерний капітал: $195 млн

❑ Борг:                                 $365 млн
▪ 15-річний борговий механізм підписано 07 лютого 

2019р.

❑ Співвідношення боргу до акціонерного капіталу 
– 65/35

❑ Договір позики та забезпечення з 6-ю банками: 
▪ Rizal Commercial Banking Corporation
▪ Development Bank of the Philippines
▪ Robinsons Bank Corporation
▪ Union Bank of the Philippines
▪ Bank of the Philippine Islands
▪ Security Bank Corporation

❑ Частка валового доходу муніципальних урядів: 
1%

Metro Pacific вирішило приступити до будівництва 
на основі лише акціонерного капіталу, без 

залучення позикового капіталу. Це незвичайний і 
дуже ризикований підхід. Тим не менш, це також 
надало впевненості потенційним кредиторам у 

фінансуванні проєкту на основі прогресу, 
досягнутого за 23 місяці, що передували 

остаточному фінансовому закриттю 



Міст Ceбу-Кордова: результати

❑ Роки затримки на 3-ій ланці були подолані за допомогою незапрошеної 
пропозиції

❑ Інвестори з приватного сектору були готові надати капітал і взяти на себе 
ризик для реалізації такого масштабного проєкту

❑ Існує перспектива майже вдвічі збільшити пропускну спроможність та 
зменшити міські затори поблизу існуючих переїздів

❑ Філіппіни отримали цінний досвід у реалізації складного інфраструктурного 
проєкту з використанням нових будівельних технологій



Міст Ceбу-Кордова



Case Study 3 (Приклад 3)

Автомагістраль агломерації Себу



Контекст:  Розвиток інституційної спроможності 
щодо ДПП у DPWH

❑ Департамент благоустрою і автомобільних доріг Філіппін (DPWH) є
відповідальним за розробку та утримання доріг та супутні проєкти
водовідведення (дренажу) по всій країні

❑ У 2020 році уряд доручив DPWH провести повну оцінку та підготовку
проєкту ДПП відповідно до національних рекомендацій щодо ДПП

❑ Зазвичай більшість державних відомств покладаються на Центр ДПП
Філіппін для перевірки та підготовки проєктів

❑ Оскільки DPWH має чи не найбільший портфель проектів серед усіх
державних установ, уряд інвестує у розвиток потенціалу для створення
команди добре підготовленого персоналу з питань ДПП

❑ У прикладі, що розглядається, DPWH повністю самостійно розробляє свій
перший проєкт ДПП

❑ Команда консультантів, що складається із зовнішніх радників та
тренінгового персоналу Центру ДПП, була створена разом із
співробітниками DPWH



Автомагістраль агломерації Себу: Контекст Проєкту

❑ Основний комерційний коридор острова Себу проходить 
уздовж його східного узбережжя

❑ Сучасні конфігурації доріг вимагають наскрізного руху з 
півночі на південь для проходження через місто Себу

❑ DPWH вивчає способи кращого з’єднання Нага-Сіті на півдні 
з Данао-Сіті на півночі

❑ Місто Себу має власний приріст трафіку, який збільшується 
приблизно на 5% щорічно

❑ Поточний час у дорозі між містом за цим маршрутом 
становить 2:30-3:00 за швидкістю в середньому близько 25 
км/год. Це пов’язано з великими заторами в центрі міста 

❑ DPWH протягом багатьох років планував об’їзну дорогу на 
захід від міста Себу: 

➢ це була звичайна двосмугова дорога, обмежена через 
наявний бюджет та технології будівництва

➢ це створило наземну двосмугову дорогу з багатьма 
вигинами та пагорбами

➢ об’їзд довжиною 75 км, хоча і може заощадити деякий 
час, матиме низькі швидкості (<40 км/год) через 
рельєф і не буде таким безпечним, як пряма і рівна 
дорога 

Direct Route 
41.8km

1:30
28 kph

Route that avoids 
congested area 

54.6km
2:10

26 kph

High 
congestion 

area



Автомагістраль агломерації Себу:  зміни в локації

❑ Оригінальний план DPWH показано на 
карті червоним

❑ Проєкт розділений на три сегменти:
➢ Сегменти 2, 3 є відносно простими будівельними 

проєктами

➢ Сегмент 3 вже будується безпосередньо через DPWH

➢ Сегмент 1 проходить по екстремальному рельєфу з 
крутими пагорбами, глибокими ярами, високими 
схилами

➢ Сегмент 1 також буде далеко на захід від міста, і 
лише дві дороги зможуть з’єднатися з містом Себу зі 
сходу на захід

❑ Через круті схили, які мають загрозу бути 
підтопленими, усі дороги піддаються 
повеням та зсувам 

Only 2 E-W 
connector 

roads

Only 2 E-W 
connector 

roads



Автомагістраль агломерації Себу:  дослідження 
альтернатив

❑ Уряд попросив DPWH розглянути
альтернативні маршрути,
використовуючи модель ДПП

❑ У той же час японський уряд через
свою структуру розвитку JICA
запропонував допомогти DPWH з
техніко-економічними
обґрунтуваннями альтернативних
маршрутів

❑ JICA розглянула три альтернативи,
які ближче до Себу з більш
прямими вирівнюваннями
(червоний)

❑ Ці маршрути були б технічно
складнішими, але мали б перевагу
більших районів для водіння та
коротшого часу в дорозі

❑ Маршрути дослідження призвели
до зменшення відрізка 1 з 41 км
до 25 км і скорочення часу в
дорозі з 1:50 до 35 хвилин



Автомагістраль агломерації Себу: 
проблеми проєктування та специфікацій

Досліджено три 
вирівнювання:

❑ У Помаранчевого було
найменше проблем із
придбанням землі, але
складний рельєф

❑ Блакитний був
найпрямішим,
найрівнішим
маршрутом, але
проходив через населені
райони, що вимагало
придбання багато
нерухомості за високою
ціною

❑ Червоний мав більш
рівнинний маршрут із
розумним вилученням
смуги проїзду, але він
найбільш технічно
складний



Автомагістраль агломерації Себу:  
Проблеми проєктування та специфікацій

Червоний маршрут вимагає:

• 20 мостів – від 90 до 750 м (в 
середньому 225 м)

• 16 тунелів, дві свердловини від 
190 до 1730 м, віз середньому 
315 м

• 5 розв’язок

• 4-смуговий, контрольований 
під’їзд

• проєктна швидкість 60 км/год

Прогнози трафіку на 2040 рік 
показують трафік на рівні 22 000 
транспортних засобів на день на 
північному краю збільшуючись до 
38 000 транспортних засобів на 
день від середини до південного 
краю



Автомагістраль агломерації Себу: кваліфікаційний 
процес ДПП

Відповідно до процесу скринінгу та аналізу, 
який вимагається відповідно до законодавства 
Філіппін щодо ДПП, команда DPWH має 
реалізовувати свій проєкт за допомогою таких 
досліджень:

❑ Розробка технічної концепції

❑ Аналіз трафіку

❑ Економічний аналіз

❑ Фінансовий аналіз

❑ Оцінка впливу на навколишнє середовище

❑ План відчуження за маршрутом

❑ Правовий та інституційний аналіз

❑ Аналіз ризиків

❑ Оцінка співвідношення ціни та якості

Кожен з цих елементів 
техніко-економічного 

обґрунтування має 
визначені формати та 

необхідні оцінки, 
детально викладені в 
інструкціях з оцінки 

Центру ДПП



Необхідні вправи з моделювання для оцінки ДПП 

Ці аналізи вимагають від DPWH розробки:

❑ Кошторису витрат із забезпеченням непередбачених витрат або перевищення витрат
❑ Графіку реалізації проєкту з урахуванням ризиків
❑ Фінансової моделі «тіньового» проєкту
➢ Це має бути схоже на те, що міг би розробити приватний інвестор
➢ Використовуйте реалістичну вартість капіталу з реалістичними параметрами  повернення 

інвестицій
➢ Отримуйте необхідний річний дохід на основі витрат протягом життєвого циклу (включаючи 

відновлення капіталу, експлуатацію, капітальний ремонт, непередбачені ремонти)
❑ Аналіз витрат і вигід, що дає економічну віддачу та фінансову віддачу від проєкту
❑ Розрахунок плати за проїзд, отриманий на основі:
➢ Що необхідно, щоб задовольнити фінансову модель тіньового проекту та відшкодувати капітал
➢ Порівняйте це з очікуваним рівнем доступної плати за проїзд або з тим, який рівень плати, на 

думку DPWH, спричинить попит, щоб розвантажити місто Себу
❑ Самодостатній чи потребує фінансування з розривом життєздатності?
➢ Визначте, чи може проєкт працювати на повній фінансовій оплаті зборів або чи буде      проєкт 

отримувати вигоду від одержпання фінансування з розривом життєздатності
❑ Якщо вам потрібне фінансування через розрив життєздатності (VGF ):
➢ Авансом, викупом вартості будівництва?
➢ Або постійна щорічна виплата субсидії?

Уряд Філіппін готовий розглянути VGF, 
якщо економічна віддача проекту буде 

достатньо високою

Модель тіньового проектного фінансування 
також використовується для оцінки того, 

наскільки реалістичними є пропозиції учасників



Додаткові дослідження, проведені DPWH

Враховуючи складність проєкту, необхідні додаткові оцінки та дослідження
❑Провести геотехнічні дослідження
➢ Маючи таку кількість тунелів і мостів, DPWH вирішила, що необхідне більш детальне 

попереднє дослідження надр
➢ Це покаже, яка структура ґрунту знаходиться під кожною основною спорудою вздовж 

траси вирівнювання
➢ Це буде дуже інформативним для потенційних клієнтів і допоможе уникнути ризиків 

проєкту
❑Провести попередні переговори з інженерними фірмами та будівельними 

підрядниками
➢Опитування фірм з досвідом роботи в подібних проєктах будівництва тунелів і мостів 

допоможуть краще інформувати про параметри, які використовуються для 
проєктування, тендерів і специфікацій

❑Провести попереднє тестування ринку
➢DPWH провела аналіз ринку з потенційними інвесторами та кредиторами, щоб оцінити 

їхній апетит до проєкту з цими характеристиками
➢ Ринок відреагував позитивно
➢ Здається, що борг є доступним у відповідному обсязі та на орієнтовних умовах, які 

знаходяться в межах оцінених параметрів, незважаючи на те, що цей проєкт має 
велику вартість



Які висновки зробив DPWH за результатами 
проведеного аналізу
❑ Проєкт економічно вигідний: EIRR був дуже високим

➢ Ефекти розвантаження та прямого обходу проєкту забезпечили величезну економію часу як для ділових, так і для 
особистих подорожей. Також покращено здоров’я населення за рахунок зменшення забруднення від низької швидкості 
та неефективного водіння

❑ Проєкт фінансово складний: рентабельність інвестицій низька

➢ Якщо до доходів від проєкту застосовуватиметься максимально доступний збір за проїзд, віддача від інвестицій 
приватної сторони буде нижчою за життєздатний поріг

❑ Проект вимагає застосування VGF: державна підтримка є доцільною

➢ Економічні вигоди настільки високі, що життєздатним є надання VGF

➢ Примітка. Відповідно до законодавства PH, VGF має обмеження у відсотках від проєкту 

❑ Проєкт технічно дуже складний, тому має ризик

➢ Є багато геотехнічних невідомих для проєкту, які можуть вплинути на його дизайн, використовувані будівельні методи, 
графік, необхідний для завершення, і, отже, вартість

❑ Підхід конкурентного діалогу до тендеру є обґрунтованим

➢ Конкурентний діалог передбачає, що сторони, які пройшли попередній кваліфікацію, обговорюють з командою DPWH 
різні підходи до розробки та реалізації проєкту, які, на їхню думку, дозволять керувати ризиками, покращуючи дизайн 
та результати проєкту

➢ Діалог вносить зміни до специфікацій тендеру та умов проєкту договору, щоб усі сторони, які пройшли попередню 
кваліфікацію, були задоволені тим, що вони можуть брати участь у торгах на цей проєкт

➢ Після досягнення такої домовленості в процесі діалогу торги проходять дуже швидко та гладко, тому що кожен знає, 
чого очікувати



Автомагістраль агломерації Себу: наступні кроки

❑ Подати пакет техніко-економічних обгрунтувань на затвердження

➢DPWH передасть на розгляд свій завершений пакет оцінки швидкісної 
автомагістралі Метро Себу до Національного управління економічного 
розвитку та комітету з оцінки ДПП

➢NEDA та Центр ДПП повинні затвердити проєкт, перш ніж він зможе вийти 
на тендер

❑ Приготуватися до підготувки повного тендерного пакету

➢Цей проєкт вимагатиме запрошення щодо вираження зацікавленості та 
процесу попередньої кваліфікації

➢Ключовими критеріями будуть технічні знання щодо проєктів подібного 
характеру та підтверджений досвід фінансування проєктів схожого обсягу

➢До участі в конкурентному діалозі будуть запрошені лише кваліфіковані 
учасники, які входять до короткого списку

➢Технічні характеристики та проєкт комерційного договору будуть 
складними навіть на етапі перед діалогом

➢DPWH найме експерта поза межами юридичної ради для цього завдання 



Cebu: Місто ДПП
Висновки

❑ Ці три приклади показують, як різні державні установи можуть 
здійснювати ДПП в межах однієї муніципальної юрисдикції

➢ Не існує єдиного правильного способу здійснення ДПП, 
лише правильний спосіб здійснення ДПП для конкретного 
проєкту

❑ Кожен проєкт і кожна державна установа відрізняються від 
інших, але вони мають симбіотичні відносини щодо впливу та 
ефективності руху

❑ Порізно чи разом, громадяни великого регіону Себу-Мактан 
отримують переваги, в той час як їхні уряди продовжують 
розширювати свої бюджети 



Cebu: The PPP City


