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СУТНІСТЬ ППП 

ЗАЛУЧЕННЯ приватного партнера державними органами та 
органами місцевого самоврядування 

 

З МЕТОЮ проектування, фінансування, будівництва, 
реконструкції, модернізації, обслуговування, експлуатації 
 

ОБ’ЄКТІВ державної або комунальної власності  

НА УМОВАХ розподілу ризиків, прибутку та відповідальності 

У ФОРМІ договору (концесії, спільної діяльності тощо)  



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЕНЕРГЕТИКА ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ПОВОДЖЕННЯ З 

ВІДХОДАМИ 
ІНФРАСТРУКТУРА 

АГРАРНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я 

СПОРТ, ТУРИЗМ, 
РЕКРЕАЦІЯ 

НАУКА, ОСВІТА, 
ВИХОВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 



ПЕРЕВАГИ ППП  
підтверджені світовим досвідом 

ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРА 

 Активізація інвестиційної діяльності 

 Ефективне управління майном 

 Cтворення робочих місць 

 Скорочення витрат на надання послуг 

 Економія фінансових ресурсів 

 Використання досвіду приватних компаній 

 Доступ до нових сфер бізнесу/ сегментів 
ринку (ЖКГ, інфраструктура) 

 Спрощення роботи з дозвільними 
структурами 

 Додаткові гарантії повернення інвестицій 

 Можливість участі у державних та 
міжнародних програмах фінансування 

ДЛЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА 

 Конструктивний діалог між владою та бізнесом 

 Розподілів ризиків при реалізації проектів 

 Позитивний імідж у суспільстві 



ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРІВ 
ТА ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ  

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ щодо потенційних проектів та 
ДОПОМОГА у розробці концепцій проектів 

 

ДОПОМОГА щодо організації ефективної комунікації з 
місцевими органами влади 
 

ЮРИДИЧНА допомога та КОНСУЛЬТУВАННЯ на всіх етапах 
реалізації проекту 

ПІДГОТОВКА техніко-економічного обґрунтування, аналізу 
ризиків, фінансової моделі та тендерної документації 

МОНІТОРИНГ впровадження проектів ППП 



ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

Створення майданчика для ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 
інвестиційних проектів та їх публічного МОНІТОРИНГУ 

Допомога в організації КОМУНІКАЦІЇ з експертним 
середовищем, інвесторами та фінансовими інститутами 

Допомога у розробці КОНЦЕПЦІЇ проектів, виявлення можливостей 
використання механізму публічно-приватного партнерства 

Допомога в підготовці КОНКУРСНИХ УМОВ проектів та участь у 
роботі конкурсних комісій 



ПАРТНЕРИ ПЛАТФОРМИ 

Співпраця Платформи з партнерами 
забезпечує ефективний обмін 
досвідом між усіма зацікавленими 
сторонами та надає змогу 
прискорити розвиток публічно-
приватного партнерства в Україні. 

Платформа ППП об’єднує провідних 
українських експертів, які мають не 
тільки теоретичні знання, а й 
практичний досвід в підготовці та 
реалізації інвестиційних проектів.  



ППП – ефективний інструмент, який 

можна та потрібно використовувати 

для залучення інвестицій та 

розвитку України! 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 «ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

01042, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, офіс 416 

електронна пошта: office@ppp-platform.org 

www.ppp-platform.org 

Тел./факс:  +38 (044) 240-37-32, 237-86-49  
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