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� Невизначеністю або неточністю визначення розмірів отриманих 
доходів. 

 
� Неможливістю обґрунтування розмірів інвестування у зв'язку із 

досить застарілими обладнанням та мережами. 
Для ефективного впровадження механізмів державно-приватного 

партнерства в країні необхідно гармонізувати законодавчі акти, в тому числі 
податкового, бюджетного та земельного напряму, норми про закупівлі та 
концесії. Правова форма здійснення ДПП повинна забезпечити для інвестора 
привабливість, безпеку вкладання коштів у об’єкти державної власності та 
реалізувати розвиток сфери ЖКГ, яка є стратегічно важлива для держави. 

Впровадження механізмів державно-приватного партнерства для 
фінансування ЖКГ сприятиме його адаптації до ринкових умов 
господарювання, реалізації інвестиційних проектів щодо модернізації 
підприємств ЖКГ, підвищенню якості житлово-комунальних послуг і, як 
наслідок, підвищенню суспільного добробуту. 
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В Україні сфери реалізації проектів державно-приватного партнерства 

(ДПП) тільки розвиваються, форми співпраці між державним та приватним 
секторами досі не набули належного розвитку. В теперішній час в Україні 
представлені чотири форми ДПП, кількість проектів яких станом на початок 
2012р. склала[1]: 

− концесії (обслуговування, експлуатація та передача об’єкта; 
обслуговування, оренда та передача об’єкта; будівництво, експлуатація та 
передача об’єкта) – 1 проект;  

− контракти на управління та лізинг (управління чи оренда об’єкта) – 
1 проект;  

− проекти «зеленого поля», тобто нові проекти або проекти «з нуля» 
(будівництво, оренда та передача об’єкта; будівництво, експлуатація та 
передача об’єкта; будівництво, володіння та експлуатація об’єкта) – 
16 проектів;  
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− проекти «відокремлення активів» (повна або часткова приватизація) 
– 22 проекти. 

Загальна сума інвестицій склала 12130 млн. дол. США, 80% яких 
припадає на проекти «зеленого поля». 

 
Проекти ДПП було реалізовано у таких сферах: 
− енергетика – 23 проекти; 
− телекомунікації – 14 проектів; 
− водопостачання та водовідведення – 2 проекти; 
− транспорт – 1 проект. 
Основна частка інвестицій (90%) була вкладена у сферу комунікацій. 

Провідні сектори житлово-комунального господарства(ЖКГ) залишились 
майже незадіяними, хоча є певні зрушення за останні два роки. Так, станом на 
01.03.2014р. проекти ДПП реалізуються на 65 об’єктах ЖКГ, інвестиції 
отримали такі сфери як теплопостачання і оброблення відходів. Найбільш 
успішний проект реалізується на базі ДП «Кіровоградтепло», за яким до 
місцевого бюджету надходить 2,6 млн. грн. на рік, інвестовано в модернізацію 
виробництва 9,4 млн. грн., зменшено споживання енергоресурсів на 
3,0 млн.грн.[2]. 

Із зазначених у ЗУ «Про державно-приватне партнерство» сфер 
застосування ДПП незадіяними залишаються діяльність з будівництва і 
експлуатації автострад, шляхів, мостів, тунелів і метрополітенів та управління 
нерухомістю.  

На думку голови робочої групи з доопрацювання вищеназваного 
закону[3] в Україні доцільним є точково-паралельний підхід до розвитку ДПП, 
який передбачає реалізацію окремих регіональних пілотних проектів наряду з 
одночасним розвитком законодавчої бази на національному рівні. Вирішення 
організаційно-правових питань дозволить в умовах надскладної економічної 
ситуації в Україні та тотального дефіциту бюджету залучити кошти необхідні 
для реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів ЖКГ, кількість яких 
(згідно до пропозицій регіонів України щодо можливості застосування ДПП) 
становить 157 одиниць.  
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