
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державно-приватне партнерство



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна,

Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі
відповідних державних органів, що згідно із Законом України "Про управління
об’єктами державної власності" здійснюють управління об’єктами державної
власності, органів місцевого самоврядування, Національною академією наук
України, національних галузевих академій наук (державних партнерів) та
юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, установ,
організацій (приватних партнерів), що здійснюється на основі договору в
порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та
відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим
Законом;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16


договір про фінансування - договір між приватним партнером та
кредитором (кредиторами) чи їхніми представниками, укладений з
метою фінансування проекту, що здійснюється на умовах державно-
приватного партнерства;

кредитор - будь-яка фінансова установа, міжнародна фінансова
організація, що надала чи має намір надати боргове фінансування або
видала гарантію приватному партнеру для виконання ним зобов’язань
за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства;



плата за експлуатаційну готовність - обумовлені

договором, укладеним в рамках державно-приватного

партнерства, платежі на користь приватного партнера, що

сплачуються після прийняття об’єкта державно-

приватного партнерства в експлуатацію, розмір яких

залежить від досягнення приватним партнером показників

результативності, визначених договором, укладеним в

рамках державно-приватного партнерства;

показники результативності - кількісні та якісні

показники щодо надійності та доступності об’єкта

державно-приватного партнерства, що повинні бути

досягнуті в результаті реалізації проекту, що здійснюється

на умовах державно-приватного партнерства, з

урахуванням його мети та завдань;



прямий договір - договір між державним партнером,

приватним партнером та кредитором (кредиторами), що

визначає порядок та умови зміни приватного партнера, а

також може передбачати зобов’язання сторін договору,

пов’язані зі зміною приватного партнера, виконання

фінансових зобов’язань приватного партнера перед

кредитором (кредиторами) та інші положення, спрямовані

на недопущення розірвання договору, укладеного в

рамках державно-приватного партнерства;

радник - фізична та/або юридична особа, яка за

договором бере на себе зобов’язання щодо надання

послуг у процесі підготовки проекту, що здійснюється на

умовах державно-приватного партнерства;



суспільно значущі послуги - послуги,

спрямовані на забезпечення суспільних інтересів

та потреб, що надаються необмеженому колу

користувачів (споживачів) та/або надання яких

має забезпечуватися органами державної влади,

органами місцевого самоврядування або

державними, комунальними підприємствами,

установами, організаціями, господарськими

товариствами, 50 і більше відсотків акцій

(часток) яких належать державі, територіальній

громаді чи Автономній Республіці Крим.

.



2. На стороні приватного партнера у договорі, укладеному в

рамках державно-приватного партнерства, можуть виступати

декілька осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути

приватними партнерами. Відносини між приватними партнерами

та порядок визначення приватного партнера для представництва

інтересів інших приватних партнерів у відносинах з державним

партнером визначаються умовами договору, укладеного між

приватними партнерами, або умовами договору, укладеного в

рамках державно-приватного партнерства. Такі особи несуть

солідарну відповідальність за зобов’язаннями, передбаченими

договором, укладеним в рамках державно-приватного

партнерства.



За рішенням державного партнера на стороні державного

партнера у договорі, укладеному в рамках державно-

приватного партнерства, можуть брати участь державне,

комунальне підприємство, установа, організація,

господарське товариство, 100 відсотків акцій (часток)

якого належать державі, територіальній громаді чи

Автономній Республіці Крим, на яких може бути

покладено виконання окремих зобов’язань у договорі,

укладеному в рамках державно-приватного партнерства.

Державний партнер несе субсидіарну відповідальність за

зобов’язаннями такого підприємства, установи,

організації або господарського товариства відповідно до

договору, укладеного в рамках державно-приватного

партнерства.



3. До ознак державно-приватного партнерства належать:

1) створення та/або будівництво (нове будівництво,

реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне

переоснащення) об’єкта державно-приватного партнерства

та/або управління (користування, експлуатація, технічне

обслуговування) таким об’єктом;

2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років);

3) передача приватному партнеру частини ризиків у процесі

здійснення державно-приватного партнерства;

4) внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт

державно-приватного партнерства.

Всі інвестиційні проекти, що відповідають ознакам

державно-приватного партнерства, мають бути реалізовані

лише із застосуванням вимог цього Закону«.



Стаття 2. Правові засади державно-

приватного партнерства

1. Правовими засадами державно-приватного

партнерства є Конституція України, Цивільний

кодекс України, Господарський кодекс України, 

цей Закон, інші законодавчі акти України, а 

також міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України.

2. У разі якщо міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана

Верховною Радою України, встановлено інші

правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, 

застосовуються правила міжнародного договору.
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Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-

приватного партнерства

1. До основних принципів здійснення державно-

приватного партнерства належать:

рівність перед законом державних та приватних

партнерів;

заборона будь-якої дискримінації прав державних

чи приватних партнерів;

узгодження інтересів державних та приватних

партнерів з метою отримання взаємної вигоди;

забезпечення вищої ефективності діяльності, ніж у 

разі здійснення такої діяльності державним

партнером без залучення приватного партнера;



незмінність протягом усього строку дії договору, укладеного в

рамках державно-приватного партнерства, 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 партнерами прав і обов'язків,

передбачених законодавством України та визначених умовами

договору, укладеного у рамках державно-приватного партнерства;

справедливий розподіл між державним та приватним партнерами

ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених у рамках

державно-приватного партнерства;

визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім

випадків, встановлених законом.



Стаття 4. Державно-приватне партнерство

застосовується в таких сферах:виробництво,

транспортування і постачання тепла та розподіл і

постачання природного газу;

будівництво та/або експлуатація автострад, доріг,

залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах,

мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів,

морських і річкових портів та їх інфраструктури;

машинобудування;

збір, очищення та розподілення води;

охорона здоров'я;

туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;

забезпечення функціонування зрошувальних і

осушувальних систем;

поводження з відходами, крім збирання та перевезення;



надання соціальних послуг, управління

соціальною установою, закладом;

виробництво та впровадження

енергозберігаючих технологій, будівництво та

капітальний ремонт житлових будинків,

повністю чи частково зруйнованих внаслідок

бойових дій на території проведення

антитерористичної операції; встановлення

модульних будинків та будівництво тимчасового

житла для внутрішньо переміщених осіб;

надання освітніх послуг та послуг у сфері

охорони здоров'я; управління пам'ятками

архітектури та культурної спадщини.



Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства

1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до

цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися:

концесійний договір;

договір управління майном (виключно за умови передбачення у 

договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, 

інвестиційних зобов'язань приватного партнера); договір про спільну

діяльність;

інші договори.



Стаття 7 Об’єктами державно-приватного партнерства є:

існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції,

реставрації, капітального ремонту та технічного

переоснащення) об’єкти, що перебувають у державній або

комунальній власності чи належать Автономній Республіці

Крим, або майно господарських товариств, 100 відсотків

акцій (часток) якого належить державі, територіальній

громаді чи Автономній Республіці Крим;

створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до

договору, укладеного в рамках державно-приватного

партнерства.

.



3. Передача приватному партнеру об’єкта державно-приватного
партнерства, у тому числі його подальша реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт та технічне переоснащення приватним партнером,
не зумовлює перехід права власності на цей об’єкт до приватного
партнера та не припиняє права державної чи комунальної власності на
такий об’єкт. Такі об’єкти підлягають поверненню державному партнеру
після припинення дії відповідного договору у порядку, передбаченому
договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.



5. Об'єктами державно-приватного партнерства не

можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення

про приватизацію.

6. Об'єкти державно-приватного партнерства не

можуть бути приватизовані протягом усього

строку здійснення державно-приватного

партнерства.



Стаття 8. Використання земельних ділянок для

здійснення державно-приватного партнерства

1. У разі якщо для здійснення державно-приватного

партнерства необхідним є отримання приватним

партнером земельних ділянок та/або права на

забудову відповідних земельних ділянок, передача

відповідних земельних ділянок в оренду приватному

партнеру на строк дії договору, укладеного в рамках

державно-приватного партнерства, здійснюється в

порядку, визначеному Земельним кодексом України, а

передача права забудови здійснюється з урахуванням

норм, встановлених Законом України "Про

регулювання містобудівної діяльності".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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У разі припинення (розірвання) договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, приватний партнер автоматично
втрачає право на користування земельною ділянкою, наданою йому
державним партнером для здійснення державно-приватного
партнерства.
Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з

відповідними державними органами чи органами місцевого
самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у випадках,
передбачених законом, - отримати позитивний висновок державної
землевпорядної експертизи у порядку, визначеному законом.



Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) 

землевпорядної документації та її експертизи

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів

чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію

про здійснення державно-приватного партнерства.

Оплата робіт з розроблення (виготовлення) 

землевпорядної документації та її експертизи особою, 

яка подала пропозицію про здійснення державно-

приватного партнерства, не створює для такої особи 

переваг у конкурсі з визначення приватного партнера 

порівняно з іншими учасниками конкурсу.



Документально підтверджені витрати, здійснені державним партнером
та/або особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-
приватного партнерства, на розроблення (виготовлення) документації із
землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером
відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного
партнерства.



3. Після припинення дії договору, укладеного в рамках

державно-приватного партнерства, приватний партнер

зобов'язаний звільнити земельну ділянку, надану йому

для здійснення державно-приватного партнерства

відповідно до цієї статті.

4. У разі якщо у договорі про державно-приватне

партнерство передбачається надання в користування

(експлуатацію) та/або управління ліній електропередачі,

зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій,

щодо прокладання та експлуатації яких встановлено

сервітут, такий сервітут може здійснюватися від імені

державного партнера приватним партнером.



Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного

партнерства

1. Фінансування державно-приватного партнерства може

здійснюватися за рахунок:

фінансових ресурсів приватного партнера;

фінансових ресурсів, запозичених в установленому

порядку;

коштів державного та місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством.



Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного

партнерства готуються центральними, місцевими органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування…

державними, комунальними підприємствами, установами,

організаціями, господарськими товариствами, 100 відсотків

акцій (часток) яких належить державі, територіальній громаді

чи Автономній Республіці Крим, або особами, які відповідно до

цього Закону можуть бути приватними партнерами, і

подаються до органу, уповноваженого проводити аналіз

ефективності здійснення державно-приватного партнерства.



Пропозиція про здійснення державно-

приватного партнерства складається з техніко-

економічного обґрунтування здійснення

державно-приватного партнерства, зміст якого

визначається Порядком проведення аналізу

ефективності здійснення державно-приватного

партнерства, затвердженим Кабінетом Міністрів

України



Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
проводиться на підставі пропозиції про здійснення державно-приватного
партнерства шляхом:
1) детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків

здійснення державно-приватного партнерства за результатами аналізу:

економічних та фінансових показників фінансової моделі реалізації державно-

приватного партнерства;

соціальних наслідків реалізації державно-приватного партнерства, включаючи

поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і

послугами);

екологічних наслідків реалізації державно-приватного партнерства з

урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля;



2) обґрунтування вищої ефективності проекту із залученням приватного
партнера порівняно з реалізацією проекту без такого залучення;
3) виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного

партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками;
4) визначення форми здійснення державно-приватного партнерства;
5) визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після

закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного
партнерства.
Оцінка впливу на довкілля для провадження планової діяльності,

передбаченої пропозицією про здійснення державно-приватного
партнерства, здійснюється приватним партнером після підписання
договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства,
відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19


За результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного
партнерства складається один з таких висновків про:
доцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного

партнерства;
недоцільність прийняття рішення про здійснення державно-приватного

партнерства.
Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства може містити перелік заходів, що мають бути
здійснені до моменту оголошення конкурсу з визначення приватного
партнера.



Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного
партнерства, а в разі його непогодження також і повідомлення про відмову у погодженні
висновку з обґрунтуванням причин відмови, підлягає оприлюдненню:
на офіційному веб-сайті органу, уповноваженого проводити аналіз ефективності

здійснення державно-приватного партнерства, - протягом п’яти робочих днів після
прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства або про
недоцільність здійснення державно-приватного партнерства у встановленому
законодавством порядку;
на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства, -
протягом п’яти робочих днів після погодження або відмови в погодженні висновку за
результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.



Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства

Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи
про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов’язаний протягом п’яти
робочих днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити у письмовій формі
про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного
партнерства, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства.



Стаття 14. Визначення приватного партнера
1.Визначення приватного партнера для укладення договору в
рамках державно-приватного партнерства здійснюється на
конкурсних засадах.
2. Орган, що проводив конкурс, зобов'язаний у

десятиденний строк з дня визначення переможця

конкурсу оприлюднити інформацію та вмотивовані

роз'яснення щодо підстав визначення переможця та

відхилення пропозицій інших учасників конкурсу.



Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється
державним партнером з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з
визначення приватного партнера.
Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного

партнерства може надаватися:

шляхом надання державних гарантій та місцевих гарантій;

шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та 

інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими програмами;

шляхом виплати приватному партнеру платежів, передбачених договором, 

укладеним у рамках державно-приватного партнерства, зокрема плати за 

експлуатаційну готовність;



шляхом придбання державним партнером певного обсягу товарів (робіт,
послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним
партнером за договором, укладеним у рамках державно-приватного
партнерства;
шляхом постачання приватному партнеру товарів (робіт, послуг),

необхідних для здійснення державно-приватного партнерства шляхом

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального

ремонту, технічного переоснащення) державними, комунальними

підприємствами, установами, організаціями та/або господарськими

товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, Автономній

Республіці Крим чи територіальній громаді, об’єктів суміжної інфраструктури

(залізничних, автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо-

та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), що не є об’єктами

державно-приватного партнерства, але необхідні для виконання договору,

укладеного в рамках державно-приватного партнерства.



Стаття 21.
1.Контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного

партнерства, здійснюють державний партнер, інші державні органи та органи

місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до їхніх повноважень у

порядку, встановленому законом та/або договором, укладеним в рамках

державно-приватного партнерства

Після закінчення виконання договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства, проводиться завершальна оцінка здійснення

державно-приватного партнерства.



За результатами проведеної завершальної оцінки здійснення

державно-приватного партнерства готується звіт, що надсилається

центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування

та реалізує державну політику у сфері державно-приватного

партнерства, для аналізу.
Метою завершальної оцінки здійснення державно-приватного

партнерства є узагальнення результатів виконання договору, укладеного в
рамках державно-приватного партнерства, виявлення проблем та аналіз
ризиків, що виникли під час реалізації проекту, що здійснювався на умовах
державно-приватного партнерства, а також у разі необхідності підготовка
пропозицій про внесення змін до законодавства.


