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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

1.1. Ініціатор підготовки пропозиції 

Ініціатор підготовки пропозиції здійснення державно-приватного партнерства (далі – 

ДПП) у формі концесії щодо проекту «Будівництво підземного майданчика для паркування 

на пл. Є. Петрушевича у м. Львів» – Львівська міська рада (відповідно до п. 4 Порядку 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384). 

30 липня 2020 року був укладений Меморандум про співпрацю між Львівською 

міською радою та державною організацією «Агенція з питань підтримки державно-

приватного партнерства» (далі – Агенція ДПП). На виконання меморандуму Агенція ДПП 

здійснила ідентифікацію проектів ініціатора, що можуть бути реалізовані на засадах ДПП, 

зокрема здійснила первинну оцінку відповідності проектів ознакам ДПП, пріоритетам 

державної політики, Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, документам 

просторового та стратегічного планування розвитку міста, оцінку можливості практичної 

реалізації, а також оцінку потенційного соціально-економічного ефекту для місцевої 

громади та комерційної складової й привабливості для потенційних інвесторів.  

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення від 06.11.2020 №1012 

«Про ініціацію проекту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного 

багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові». 

В рамках підготовки до реалізації ініційованого проекту «Будівництво підземного 

майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львів» Агенція ДПП надає 

допомогу, консультаційну та технічну підтримку Львівській міській раді та безпосередньо 

бере участь у процесах всебічного юридичного аналізу, оцінки, досліджень, фінансового 

моделювання й аналізу ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення 

додаткової вартості від реалізації проекту (Value-for-Money (VfM)), та як результат – 

формалізації пропозиції про здійснення ДПП.  

При ініціативі державного партнера підготовка пропозиції здійснення ДПП 

відбувається двома етапами: на першому етапі здійснюється підготовка концептуальної 

записки та проведення її детального аналізу, а на другому етапі – підготовка техніко-

економічного обґрунтування здійснення ДПП. 

За результатами підготовки концептуальної записки та на підставі результатів 

детального аналізу концептуальної записки проекту державно-приватного партнерства 

«Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на 

пл. Є. Петрушевича у м. Львові», підготовлених департаментом економічного розвитку від 

10.11.2020, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення від 13.11.2020 

№ 1056 «Про визнання доцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування 

проекту державно-приватного партнерства “Будівництво підземного багаторівневого 

майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові“». 

За забезпечення підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення ДПП 

(далі – ТЕО) щодо проекту «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для 

паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові» (далі – Проект) та за залучення на 

конкурсних засадах радників для надання послуг з підготовки Проекту (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 950) відповідальним визначене 

управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської 

ради.  

На виконання цих завдань, департаментом економічного розвитку Львівської міської 

ради спільно з управлінням інвестицій та проектів Львівської міської ради та за підтримки 

Агенції ДПП, розроблено тендерну документацію та 23 квітня 2021 року в електронній 
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системі Prozorro оголошено тендери на залучення юридичного та технічного радників для 

підготовки Проекту. 

За результатами аукціонів, що проводилися 20 та 26 травня 2021 року було обрано 

технічного та юридичного радників відповідно. Так, на засіданнях тендерного комітету 

департаменту економічного розвитку Львівської міської ради були прийняті рішення  

 про визнання переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 

технічного радника ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд» (протокол від 

01.06.2021 № 4ВТ/4), 

 про визнання переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 

юридичного радника АО «Бачинський та партнери» (протокол від 20.07.2021 

№ 3ВТ/7). 

Відібрані радники зобов'язуються за завданням департаменту економічного розвитку 

Львівської міської ради надати консультаційні послуги згідно технічної специфікації в 

рамках загального процесу підготовки Проекту, у т.ч. в рамках підготовки ТЕО, підготовки 

конкурсної документації, організації та проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера/концесійного конкурсу. 

Розпорядженням Львівського міського голови від 19.10.2021 № 476 утворено робочу 

групу для підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту державно-приватного 

партнерства “Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на 

пл. Є. Петрушевича у м. Львові“ (далі – Робоча група), яка на своєму засіданні 14 листопада 

2022 погодила проект техніко-економічного обґрунтування Проекту. 

 

1.2. Мета Проекту 

Основною метою Проекту є: 
– покращення якості та забезпечення рівного доступу до послуг з паркування у 

центральній частині м. Львів для його мешканців і гостей шляхом  розвитку додаткової 

інфраструктури (у т.ч. інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями);  
– підвищення безпеки мешканців та гостей в умовах ракетних загроз та обстрілів 

шляхом створення додаткового підземного укриття (бомбосховища); 
– створення мережі зарядних станцій для електромобілів з урахуванням зростання 

кількості електромобілів у місті;  
– покращення ефективності використання міських земель і підземного простору з 

вирішенням надзвичайно гострої проблеми щодо збільшення місць паркування в зоні, 

наближеній до центру міста;  

– впорядкування та організація паркування автомобілів, які в даний момент вже 

паркуються в центрі міста (з порушенням правил дорожнього руху), ліквідація стихійного 

наземного паркування;  
– впорядкування транспортних потоків та збільшення пропускної здатності 

вулиць у районі пл. Є. Петрушевича;  
– підвищення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів в центральній часині 

міста;  

– створення комфортного громадського простору, оновлення й озеленення скверу 

для мешканців і гостей міста Львів; 
– залучення приватного капіталу та досвіду у розвиток інфраструктури м. Львів. 

 

1.3. Обґрунтування необхідності реалізації Проекту 

Ситуація з організацією паркування транспортних засобів в містах України є 

незадовільною. Найбільш серйозні проблеми існують у великих містах. Відсутність 
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достатньої кількості місць для паркування автомобілів призводить до складностей з 

управлінням транспортними потоками у містах, особливо в їх центральних частинах, де 

багато складних транспортних перехресть, що зв’язують окремі райони. Наявність цієї 

проблеми негативно відбивається на безпеці пересування пішоходів тротуарами, 

користуванні мешканцями міст прибудинковими територіями, негативно впливає на умови 

використання громадського транспорту, утворюючи перешкоди для руху, тим самим 

обмежуючи його, що призводить до утворення масштабних заторів у великих містах. 

Місто Львів не є виключенням, і як одне із найбільших міст також серйозно потерпає 

від перенасичення вулиць транспортними засобами, що створює перешкоди, як для 

пішоходів, так і для інших учасників руху. Будівництво підземного багаторівневого 

майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича спрямоване на вирішення проблеми 

недостатньої кількості місць для паркування автотранспорту в центральній частині міста, 

що дасть змогу зменшити навантаження на вулично-дорожню мережу. В умовах активної 

російської війни та постійному ризику ракетних обстрілів, підземний паркінг також 

виконуватиме подвійну функцію – підземного укриття у випадку ракетної загрози. 

 

1.4. Проблеми, які передбачається розв’язати в результаті реалізації Проекту 

Успішна реалізація Проекту, дозволить вирішити наступні проблеми: 

1) завантаженість центральної частини міста, яка сьогодні проявляється в: 

− нестачі місць для паркування; 
− хаотичному/неправомірному паркуванню транспортних засобів; 
− обмеженні руху водіїв та пішоходів в центрі міста; 

− виникненні заторів в центральній частині міста; 
− складності забезпечення підвозу та розвантаження продукції до торгівельних 

центрів та закладів харчування; 

− відсутність достатньої кількості захисних споруд цивільного захисту 

(укриттів із тимчасовим перебуванням людей), в яких можливе тимчасове 

перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних 

чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період – період воєнного 

стану в Україні1; 

2) недостатня відповідність паркувальної інфраструктури міста сучасним потребам у 

паркомісцях: недостатня кількість паркувальних місць на відведених, спеціально 

обладнаних майданчиках для паркування в центральній частині міста, що призводить до 

того, що сьогодні власникам транспортних засобів не залишається нічого, окрім як 

залишати свої автомобілі на тротуарах та частково на проїжджій частині, тим самим 

обмежуючи пропускну спроможність вулиць. Обмеженою залишається і доступність 

послуг паркування для осіб з обмеженими можливостями; 

3) необхідність збільшення кількості підземних укриттів та сховищ для захисту від 

ракетних обстрілів та ударів в умовах війни, що також обладнанні належною побутовою 

інфраструктурою; 

4) необхідність врегулювання наземного стихійного паркування на пл. Є. 

Петрушевича та прилеглих до неї вулицях. Сьогодні близько 2/3 автомобілів, які 

паркуються у районі пл. Є. Петрушевича, порушують правила дорожнього руху, у тому 

числі завантажують пішохідні тротуари та газони площі, створюючи дискомфорт та 

небезпеку для пішоходів; 

5) недостатня налагодженість системи оплати за паркування та низька дисципліна 

оплати за послуги паркування, відсутність належного контролю, що спричинює 

                                                           
1 Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Посилання: 

https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397. 
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недоотримання доходів до бюджету міста. В результаті реалізації Проекту використання 

паркомісць підземного паркувального майданчика обліковуватиметься оператором 

паркінгу, який сплачуватиме податки й збори за ведення господарської діяльності до 

бюджетів різних рівнів, у тому числі міського бюджету м. Львова; 

6) неможливість задовольнити попит та потребу ресторанів, магазинів, готелів тощо 

майданчиками для паркування працівників та відвідувачів. В результаті реалізації Проекту 

буде збільшено кількість доступних паркомісць в центральній частині міста, врегульовано 

розміщення транспортних засобів поблизу комерційної нерухомості; 

7) відсутність в центрі міста достатньої кількості та належно облаштованих  

(сучасних) комфортних зон для відпочинку мешканців та гостей міста. Реалізація Проекту 

дозволить провести реконструкцію та збільшити площу скверу на пл. Є. Петрушевича (за 

рахунок використання ділянок з існуючими наземними паркувальними майданчиками) та 

створити комфортний громадський простір на пл. Є. Петрушевича для жителів та гостей 

міста. 

 

1.5. Обґрунтування необхідності реалізації проекту з огляду на загальносуспільні 

інтереси 

Загальносуспільний інтерес Проекту полягає у покращенні якості та забезпеченні 

рівного доступу до послуг з паркування транспортних засобів й зарядки електромобілів у 

центральній частині м. Львів для його мешканців і гостей за рахунок розвитку додаткової 

інфраструктури, а також зменшенні рівня перенасичення вулиць транспортними засобами, 

як наслідок зменшення перешкод, як для пішоходів, так і для інших учасників руху.  

В умовах повномасштабної війни суспільна необхідність проекту особливо 

актуалізується у зв’язку з використання паркінгу за подвійним призначенням, а саме як 

захисної споруди цивільного захисту. 

В цілому, внаслідок реалізації Проекту буде досягнуто соціальні вигоди для 

мешканців та гостей міста, які стосуються якісного покращення паркувальної 

інфраструктури зокрема високої якості, безпеки та доступності послуг з паркування, 

впорядкування транспортних потоків та збільшення пропускної здатності вулиць в 

центральній частині міста. Серед іншого загальносуспільний інтерес на місцевому рівні 

також проявлятиметься у збільшенні економічної активності від будівництва паркінгу та 

загалом збільшенні іміджевих характеристик як міста, так і держави загалом. 

 

1.6. Відповідність мети Проекту пріоритетам державної політики та Цілям сталого 

розвитку 

Проект відповідає Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, визначених 

Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019, а саме: 

– сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 

повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 

– створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації 

та інноваціям. 

У цілому, Проект відповідає пріоритетам державної політики: 

1) Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року, схваленій 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»: 

– стратегічному орієнтиру «Безпечний для суспільства, екологічно чистий та 

енергоефективний транспорт», завданню «підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а 
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саме: покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості 

руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів»; 

– стратегічному орієнтиру «Безперешкодна мобільність та міжрегіональна 

інтеграція», завданню «Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку системи 

мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального 

транспорту на міський транспорт».  

2) Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженій 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695, стратегічній цілі 

«Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, 

екологічному, безпековому та просторовому вимірах», оперативній цілі «Стимулювання 

центрів економічного розвитку (агломерації, міста)», напряму «Посилення інтегруючої ролі 

агломерацій та великих міст», завданню «Запровадження стратегічного планування 

розвитку транспортних систем агломерацій та великих міст з урахуванням принципів сталої 

мобільності». 

Також Проект відповідає стратегічним документам Львівської міської територіальної 

громади, а саме: 

1) Інтегрованій концепції розвитку: Львів 2030, затвердженій ухвалою Львівської 

міської ради від 09.07.2021 № 1131, секторальній стратегії «E8. Мобільність та транспорт», 

цілям 1 «Місто дружнє до пішоходів» та 4 «Оптимізувати рух автотранспорту в місті, 

зменшити закоркованість центру за рахунок принципу дозування потоків, а також 

впровадженню середнього транспортного кільця», проекту 6 «Організація паркування в 

центральній частині міста (наприклад, підземний паркінг на площі Петрушевича, розробка 

зонування паркування)». 

2) Плану сталої міської мобільності м. Львова, затвердженому ухвалою Львівської 

міської ради від 13.02.2020 № 6293, цілі 4 «Оптимізувати рух автотранспорту в місті», 

завданню «Дієва система управління паркуванням, насамперед в центральній частині 

міста»; цілі 6: «Місто коротких відстаней», завданню «Заохочувати приватно-публічне 

партнерство щодо розвитку інфраструктури». 

3) Концепції̈ розвитку громадського транспорту та паркування приватного 

транспорту у м. Львів, затвердженої рішенням виконавчого комітету Львівської міської 

ради № 514 від 14.06.2019. 

Проект відповідає генеральному плану міста Львів та просторовому плануванню 

міста: відповідно до детального плану території, обмеженої вул. Шота Руставелі, 

вул. Зеленою, пл. Є. Петрушевича у м. Львів, передбачено будівництво підземного паркінгу 

на земельних ділянках площею 0,7015 га та 0,1317 га (кадастрові номери: 

4610137200:02:001:0063 та 4610137200:02:001:0069 відповідно). 

1.7. Орієнтовний строк, протягом якого здійснюватимуться інвестиції 

Реалізація Проекту у формі концесії передбачає залучення інвестицій приватного 

партнера/концесіонера. Базове припущення щодо строку дії концесійного договору: 31 рік, 

у т. ч. 1 рік – інвестиційний період (етап «будівництва») та 30 років – експлуатаційний 

період (етап «експлуатації»). 

Доцільність таких припущень перевірена й обґрунтована у ТЕО за результатами: 

− оцінки технічної здійсненності Проекту, проектування технічних вимог до 

інфраструктурного об’єкту та до оновлення/відтворення/технічного обслуговування 

(включно з вимогами до періодичності таких робіт), вимог до об'єкта під час його 

повернення в управління концесієдавцю; 
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− оцінки фінансової життєздатності Проекту та комерційної здійсненності й 

привабливості Проекту для потенційних концесіонерів та кредиторів. 

Вибір такого строку обґрунтований:  

– як з точки зору державної сторони (з урахуванням того, що активи мають мати 

залишковий термін експлуатації на дату закінчення строку дії договору щоб уможливити 

безперервну експлуатацію об’єкту, а також активи мають бути повернені у відповідному 

технічному стані, тобто концесіонер має виконати свої зобов'язання за станом будівлі, 

послуг та об’єктів протягом строку дії договору та на дату його закінчення); 

– так і з точки зору врахування пропозицій потенційних інвесторів (отриманих в ході 

дослідження заінтересованості ринку та декількох ітерацій консультацій з потенційними 

інвесторами). 

 

1.8. Об’єкт державно-приватного партнерства/концесії 

Об’єктом ДПП є підземний паркінг на пл. Є. Петрушевича у м. Львів на 

100 паркомісць із облаштуванням 20 паркомісць зарядними станціями для електромобілів, 

який збудує приватний партнер/концесіонер та в подальшому управлятиме протягом строку 

дії договору, укладеного в рамках ДПП (концесійного договору), зокрема здійснюватиме 

його експлуатацію (користування) та технічне обслуговування. 

Окрім цього, з метою ефективної реалізації Проекту на приватного 

партнера/концесіонера буде покладено обов’язок щодо реконструкції пл. Є. Петрушевича 

(включно з благоустроєм та озелененням скверу на площі) та перенесення існуючих  

інженерних мереж з під плям проектної забудови. 

Відповідно до положень статті 7 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» та статті 30 Закону України «Про концесію» будівництво приватним 

партнером (концесіонером) об’єкта державно-приватного партнерства (концесії) є 

підставою для здійснення реєстрації за приватним партнером (концесіонером) речових прав 

володіння та користування на об’єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. У разі будівництва приватним партнером (концесіонером) об’єкта державно-

приватного партнерства (концесії) реєстрації речових прав приватного партнера 

(концесіонера) на такий об’єкт передує реєстрація права власності держави чи 

територіальної громади (крім випадків, передбачених абзацом десятим частини четвертої 

статті 7 Закону України «Про державно-приватне партнерство»). 

Об’єкт державно-приватного партнерства (концесії) відображається на балансі 

приватного партнера (концесіонера) та відокремлюється від його майна. Приватний 

партнер (концесіонер) веде відокремлений облік такого майна. 

Об’єкт державно-приватного партнерства (концесії) підлягає поверненню 

державному партнеру (концесієдавцю) після припинення дії договору, укладеного в рамках 

ДПП (концесійного договору) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з 

урахуванням положень концесійного договору. 

 

1.9. Наявність земельної ділянки та прав щодо неї, а також можливість оформлення 

прав на таку ділянку 

1.9.1. Інформація про земельні ділянки для Проекту та права, пов’язані з ними 

Для реалізації Проекту за рішенням державного партнера передаватимуться дві 

земельні ділянки загальною площею 0,8332 га з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (вид 
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використання: для будівництва та обслуговування підземного багаторівневого паркінгу), 

правокористувачем яких є Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор»: 

– 0,7015 га – знаходиться на території площі Є. Петрушевича, м. Львів (право 

постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав від 06.06.2018, номер запису № 26582462; на підставі ухвали Львівської 

міської ради № 3456 від 17.05.2018); 

– 0,1317 га – знаходиться на території площі Є. Петрушевича, м. Львів (право 

постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав від 07.03.2019, номер запису № 30685675; на підставі ухвали Львівської 

міської ради №4654 від 14.02.2019). 

Правовласник вказаних земельних ділянок – територіальна громада м. Львів в особі 

Львівської міської ради. 

За адміністративним поділом земельні ділянки відносяться до Личаківського району 

міста Львів. Ділянки розташовані на південь від історичного ядра міста, в межах 

історичного ареалу. Знаходяться на території кварталу громадської забудови між вулицями 

Зеленою, Шота Руставелі та площею Є. Петрушевича.  

Реалізація Проекту не потребує забезпечення додатковими земельними ділянками, 

окрім тих що вже відведені. 

Таблиця 1.9.1 

Земельні ділянки, необхідні для реалізації Проекту 

№ 

з/п 

Кадастровий номер Площа, 

га 

Призначення 

земельної ділянки 

Власність Вид використання 

1 4610137200:02:001:0063 0,7015 

12.04 Для розміщення 

та експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства 

Комунальна 

для будівництва та 

обслуговування 

підземного 

багаторівневого 

паркінгу 

2 4610137200:02:001:0069 0,1317 

12.04 Для розміщення 

та експлуатації 

будівель і споруд 

автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства 

Комунальна 

для будівництва та 

обслуговування 

підземного 

багаторівневого 

паркінгу 

 

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на 

реконструкцію пл. Є. Петрушевича з будівництвом підземного багаторівневого майданчика 

для паркування видані Львівському комунальному підприємству «Львівавтодор» (рішення 

виконавчого комітету Львівської міської ради від 22.03.2019 №259). Водночас, відповідно 

до частини восьмої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

– містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта 

незалежно від зміни замовника. 
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Рис. 1.9.1. План території двох земельних ділянок загальною площею 0,8332 га, необхідних 

для реалізації Проекту. 

 

1.9.2. План заходів щодо оформлення прав на земельні ділянки 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» передбачає, що у разі якщо для 

здійснення ДПП 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 ДПП, 

здійснюється в порядку, визначеному Земельним кодексом України, а передача права 

забудови здійснюється з урахуванням норм, встановлених Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». У разі припинення (розірвання) договору, 

укладеного в рамках ДПП, приватний партнер автоматично втрачає право на користування 

земельною ділянкою. 

Законом України «Про концесію» передбачено, що після припинення дії концесійного 

договору земельні ділянки, передані в оренду концесіонеру, передається в користування 

державному, комунальному підприємству, установі, організації, визначеній 

концесієдавцем. 

Перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації Проекту, що здійснюється на 

умовах концесії, обмежується двома земельними ділянками, правокористувачем яких є 

ЛКП «Львівавтодор». 

Загальний порядок забезпечення земельними ділянками, необхідними для реалізації 

Проекту, передбачає відмову ЛКП «Львівавтодор» від права постійного користування на 

обидві земельні ділянки, які перебувають у його користуванні (для чого необхідно отримати 

письмову згоду ЛКП «Львівавтодор» на вилучення земельних ділянок з постійного 
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користування, справжність підпису на якій засвідчити нотаріально), та надання 

правовласником вищезазначених земельних ділянок (Львівською міською радою) у 

користування концесіонеру (за договором оренди). 

Варто зауважити, що відповідно до абзацу третього частини першої статті 123 

Земельного кодексу України, рішення про надання земельних ділянок у користування, 

зареєстрованих в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», право власності на які зареєстровано у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно, без зміни їх меж та цільового призначення здійснюється 

без складення документації із землеустрою. 

Отже, отримання приватним партнером (концесіонером) права користування 

земельними ділянками не потребуватиме розробки технічної документації із землеустрою 

та витрат на розроблення зазначеної документації. 

 

1.10. Відповідність Проекту ознакам державно-приватного партнерства 

Державно-приватне партнерство визначається як 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 Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» та іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-

приватного партнерства. 

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» до ознак ДПП належать: 

– створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта ДПП та/або управління 

(користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об’єктом; 

– довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 

– передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-

приватного партнерства; 

– внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт ДПП. 

Проект передбачає: 

– Будівництво підземного паркінгу та супутньої інфраструктури, а також управління 

збудованим паркінгом: його технічне оснащення, користування, експлуатацію та технічне 

обслуговування, а також надання суспільно значущих послуг – послуг паркування 

транспортних засобів, – у порядку та на умовах, визначених договором, укладеним в рамках 

державно-приватного партнерства, зокрема концесійного договору. 
– Укладання договору тривалістю – 31 рік. 
– Передачу приватному партнеру (концесіонеру) переважної частини операційного 

ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції (що є ключовим критерієм для 

визначення форми здійснення державно-приватного партнерства як «концесійний 

договір»), та відповідну структуру й режим отримання виручки від плати кінцевих 

споживачів. Зокрема, Проектом передбачено, що отримання доходу для покриття витрат на 

створення, оновлення/відтворення, експлуатацію об'єкта ДПП/концесії, надання послуг в 

рамках Проекту базується на 100% платі від користувачів (споживачів) послуг. 

– Внесення інвестицій приватного партнера (концесіонера) (як  за рахунок власного 

капіталу так і шляхом залучення ним необхідного обсягу запозичень) в проектування й 

будівництво нових та реконструкцію або перенесення існуючих об’єктів (у т. ч. 
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перенесення існуючих інженерних мереж з під плями проектної забудови; будівництво 

підземного паркінгу (гаражу); реконструкція пл. Є. Петрушевича (включно з благоустроєм 

та озелененням скверу на площі)) для реалізації Проекту. 

Отже, Проект відповідає усім ознакам ДПП визначених частиною третьою статті 1 

Закону України «Про державно-приватне партнерство». 

 

1.11. Розрахункова вартість Проекту, ураховуючи витрати на його розроблення та 

реалізацію 

Розрахункова вартість Проекту  

Відповідно до положень статті 8 Директиви Європейського парламенту і ради 

2014/23/ЄС від 26 лютого 2014 року про присудження концесійних договорів вартість 

концесії визначається як розрахований державним партнером/концесієдавцем загальний 

оборот концесіонера, утворений протягом строку дії договору, без ПДВ, як плата за 

виконання робіт та надання послуг, що складають предмет концесійного договору, а також 

за постачання продуктів, пов’язаних із виконанням таких робіт і наданням таких послуг. 

Отже, очікувана/оціночна вартість Проекту за базовим сценарієм фінансового 

моделювання становить 10 619 млн. грн – розрахована як загальний оборот, утворений 

протягом всього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства, зокрема концесійного договору, що відповідно до обґрунтованої фінансової 

структури Проекту складається виключно з доходів від сплати користувачами 

(споживачами) послуг паркування транспортних засобів та послуг зарядки електромобілів. 

Така очікувана/оціночна вартість концесії враховує, зокрема відсутність платежів або 

будь-яких фінансових вигід в будь-якій формі (у т.ч. в формі державної підтримки), наданих 

державною стороною (концесієдавцем) та/або третіми сторонами; відсутність доходу від 

продажу будь-яких активів, що складають частину концесійного договору. 

 

Рис. 1.11.1. Очікувана/оціночна вартість Проекту за базовим сценарієм фінансового 

моделювання за 31 рік, млн. грн 

 

Розрахунковий обсяг капіталовкладень 

Для цілей Проекту – розрахунковий обсяг капітальних вкладень/капітальних 

інвестицій відповідно до кошторисної частини Концепції проектного рішення, розробленої 

ТзОВ «ІП» «КОМФОРТБУД» у 2021–2022 рр., та є однаковим для всіх сценаріїв 

фінансового моделювання (песимістичний, базовий, оптимістичний).  

Розрахунковий обсяг капіталовкладень інвестиційного періоду, що запланований на 

перший рік реалізації Проекту – 2023 рік, становить ~129 млн грн (129 444 тис. грн у 
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фактичних цінах відповідних років, без ПДВ), які включають в себе витрати на проектно-

вишукувальні роботи, експертизу та будівництво (реконструкцію) об’єкту ДПП з 

подальшим його облаштуванням технічними засобами всіх необхідних систем для 

ефективного функціонування та забезпечення безпеки паркінгу. 

 

 
Рис. 1.11.2. Капітальні вкладення/інвестиції в об’єкт ДПП (без зарядних станцій) (CAPEX) 

– в інвестиційний період (етап «будівництво»), млн. грн 

Проектом передбачається облаштування 20 паркомісць зарядними станціями для 

зарядки електромобілів потужністю 50 кВт·год. Вартість облаштування зарядними 

станціями з пусконалагоджувальними роботами протягом інвестиційного періоду 

становить 20,51 млн. грн (у фактичних цінах відповідних років, без ПДВ). 

 

 
Рис. 1.11.3. Капітальні вкладення/інвестиції в об’єкт ДПП (CAPEX) – в інвестиційний 

період (етап «будівництво»), млн. грн 

Протягом наступних 30 років – експлуатаційного періоду (етапу «експлуатації») 

приватний партнер/концесіонер повинен утримувати всі об’єкти відповідно до показників 

результативності та вимог до обслуговування, включно з виконанням періодичного 

оновлення/відтворення/технічного обслуговування. Прогноз капіталовкладень в технічне 

обслуговування й оновлення/відтворення (REPEX) сумарно становить ~90 млн. грн (без 

врахування вкладень на заміну зарядних станцій) за 30 років. Капітальні 

вкладення/інвестиції, пов’язані з облаштуванням 20 паркомісць швидкісними зарядними 

станціями та підтриманням їх відповідності сучасним вимогам ринку та стандартів 

оновлення/відтворення, складатимуть ~289 млн. грн. протягом 31 року реалізації Проекту. 
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1.12. Пропоновані джерела фінансування 

Базовим припущенням Проекту є те, що механізм отримання доходу для покриття 

витрат на створення, оновлення/відтворення, експлуатацію об'єкта концесії, надання послуг 

в рамках Проекту базується на 100% плати від користувачів (споживачів) послуг.  

Отже: 

− джерелом фінансування проектування й будівництва нових та реконструкції або 

перенесення існуючих об’єктів (у т.ч. перенесення існуючих інженерних мереж з під плями 

проектної забудови; будівництво підземного паркінгу (гаражу); реконструкція 

пл. Є. Петрушевича (включно з благоустроєм та озелененням скверу на площі)) буде  

залучене фінансування приватного партнера/концесіонера (як  за рахунок власного капіталу 

так і  шляхом залучення ним необхідного обсягу запозичень) для реалізації Проекту; 

− джерелом відшкодування інвестицій приватного партнера/концесіонера, а також 

джерелом фінансування експлуатаційних витрат на управління, утримання та технічне 

обслуговування (включно з оновленням/відтворенням та капітальним ремонтом) об’єкта 

ДПП/концесії будуть доходи від реалізації Проекту, отримані виключно за рахунок плати 

користувачів (споживачів) послуг. 

Водночас, слід зауважити, що приватний партнер/концесіонер може акумулювати 

кошти, необхідні для технічного обслуговування й оновлення/відтворення відповідно до 

життєвих циклів і строків експлуатації основних засобів, зарядних станцій та обладнання 

(REPEX) протягом експлуатаційного періоду у спеціально створеному резервному фонді 

для інвестицій в оновлення/відтворення, який буде наповнюватись з доходів від реалізації 

Проекту. Джерелом наповнення такого резервного фонду пропонується грошовий потік від 

операційної діяльності (CFO). Це означає, що резервний фонд має бути частиною 

фінансового плану, який буде подаватись разом із конкурсною пропозицією; положення 

про попереднє фінансове планування з прогресивним виділенням коштів до спеціального 

резервного фонду для інвестицій в оновлення/відтворення має бути включене до договору, 

укладеного в рамках ДПП, зокрема концесійного договору; а його розмір швидше за все 

коригуватиметься при фінансовому закритті. Будь-яке використання коштів резервного 

фонду для інвестицій в оновлення/відтворення для інших цілей (крім 

оновлення/відтворення або капітального ремонту) потребує спеціального дозволу 

державного партнера/концесієдавця. 

Водночас, щоб переконатися, що приватницй партнер/концесіонер виконує свої 

зобов'язання щодо забезпечення належного  стану будівлі, послуг та об’єктів на дату 

закінчення строку дії концесійного договору, приватний партнер/концесіонер має надати 

державному партнеру/концесієдавцю відповідне забезпечення. Зобов'язання щодо надання 

такого забезпечення ефективності експлуатації та технічного обслуговування має бути 

включено до умов конкурсу та договору, укладеного в рамках ДПП/концесійного договору. 

Такий механізм отримання доходу буде означати передачу переважної частини 

операційного ризику, який охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції, приватному 

партнеру/концесіонеру, що є ключовим критерієм для визначення форми здійснення 

державно-приватного партнерства як «концесійний договір». 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНЦЕСІЄДАВЦЯ ТА ІНШИХ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ 

СТОРІН (СУБ’ЄКТІВ), ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧАТИСЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, 

ОПИС ЇХ ФУНКЦІЙ ТА РОЛІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про концесію», концесієдавець щодо об’єктів 

комунальної власності – територіальна громада в особі виконавчого органу місцевого 

самоврядування (на підставі рішення представницького органу місцевого самоврядування). 
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Для організації та проведення концесійного конкурсу концесієдавцем утворюється 

конкурсна комісія, яка діє на підставі загального положення про конкурсну комісію з 

визначення концесіонера, що затверджується концесієдавцем (відповідно до статті 7 Закону 

України «Про концесію»). 

Концесієдавець: 

– затверджує конкурсну документацію, підготовлену конкурсною комісією 

(відповідно до статті 8 Закону України «Про концесію»); 
– приймає рішення про проведення концесійного конкурсу приймається (відповідно 

до статті 9 Закону України «Про концесію»); 
– має право з власної ініціативи та/або ініціативи конкурсної комісії або за 

результатами розгляду звернень внести зміни до конкурсної документації (відповідно до 

статті 11 Закону України «Про концесію»); 
– приймає рішення та висновки щодо допущення/недопущення претендентів до участі 

у конкурсі пропозицій (відповідно до статті 12 Закону України «Про концесію»); 
– інформує претендентів про результати його попереднього відбору відповідно до 

статті 13 Закону України «Про концесію»); 
– затверджує протокол конкурсної комісії (з висновком щодо визначення найкращих 

умов здійснення концесії) та запрошує учасника, конкурсна пропозиція якого отримала 

найвищу оцінку, до укладення концесійного договору (відповідно до статті 17 Закону 

України «Про концесію»). 

Концесієдавець є ключовим представником, що представляє інтереси органу 

місцевого самоврядування у концесійному договорі, та наглядовий орган, який забезпечує 

виконання стороною державного партнера своїх договірних зобов'язань. Концесієдавець 

буде наглядати за діяльністю концесіонера та збереже право власності на землю та 

нерухоме майно. 

Взаємодія між партнерами в процесі реалізації Проекту відноситься до процесів 

управління концесійним договором (англ. contract management). 

Створення ефективної системи управління договорами з метою врегулювання будь-

яких технічних, правових, регуляторних, екологічних та соціальних питань управління, що 

можуть з'явитися під час впровадження Проекту є надзвичайно важливим завданням на 

етапі реалізації – як будівництва, так і експлуатації. 

Належне управління концесійним договором, має гарантувати, що всі сторони 

договору виконують свої відповідні зобов'язання якомога ефективніше, для того щоб 

постійно і результативно досягати цілей, передбачених договором. 

Управління договором визначається успішним, якщо протягом усього життєвого 

циклу договору: 

 домовленості, визначені в договорі, залишаються задовільними для всіх залучених 

сторін; 

 очікувані договірні зобов’язання виконуються та реалізуються; 

 сторони договору розуміють, що виконання договірних зобов’язань контролюється; 

 усі сторони договору розуміють усі свої договірні зобов’язання; 

 відбувається ефективне запобігання суперечок;  

 договір повністю відповідає всім законодавчим, нормативно правовим та 

аудиторським вимогам; 

 відбувається управління усіма ризиками належним чином; 

 зберігається співвідношення ефективності використання коштів (англ. Value for 

Money) та досягається економія державних витрат. 

Доцільним є призначення проектного менеджера по договору й створення команди з 

управління договором та передачі їм відповідальності за управління договором. 
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Кількість та профіль персоналу, що формує команду управління договором, повинен 

відповідати вимогам та характеристикам Проекту, беручи до уваги такі елементи, як розмір 

Проекту, сектор, обсяг та складність послуг, що надаються приватним партнером, наявний 

досвід управління державними договорами в інших проектах тощо. Додатково можуть 

залучатися зовнішні аудитори для аналізу фінансових звітів, технічні радники для 

перевірки технічних вимог або юридичні радники для підтримки процесів управління 

договором у разі необхідності чіткості в тлумаченні договору тощо. 

Функції проектного менеджера по договору: 

 розробка плану управління договором відповідно до діяльності та звітності 

концесіонера за договором; 

 керівництво командою з управління договором відповідно до такого плану; 

 розробка належної методології управління договором та реєстру ризиків; 

 розробка щорічних планів для сфер, які потребують спеціального нагляду, 

включаючи аудити та звіти; 

 впровадження належної системи моніторингу виконання договору та аудиту; 

 структуровані комунікації та взаємодія з концесіонером щодо операційної 

ефективності, фінансових питань та питань, пов'язаних із врегулюванням спорів; 

 забезпечення актуальності вихідних характеристик та планів виконання робіт; 

 забезпечення встановлення та підтримання стандартів надання послуг й показників 

результативності; 

 відстеження поточної операційної ефективності та надання послуг; 

 забезпечення реалізації коригувальних заходів для покращення якості послуг, що 

надаються, за необхідності, а також моніторинг підходу приватного 

партнера/концесіонера до усунення невідповідностей; 

 управління змінами, порівняльним аналізом показників; 

 моніторинг ризиків та бюджетних зобов'язань (у разі їх виникнення) за концесійним 

договором й управління ризиками. 

Першочерговими функціями команди з управління договором є наступні: 

 виступати в ролі договірного представника концесієдавця (захищати інтереси 

концесієдавця); 

 відстежувати операційну ефективність концесіонера при наданні послуг за 

договором та забезпечувати роботу механізму штрафних санкцій у зв'язку з 

моніторингом операційної ефективності; 

 взаємодіяти з концесіонером під час досягнення цілей Проекту; 

 управляти будь-якими суперечками, що виникають за договором; 

 забезпечувати реалізацію плану залучення зацікавлених сторін та функціонування 

механізму подання скарг з боку місцевих мешканців (особливо мешканців будівель, 

що розташовані у територіальній близькості до місця будівництва) та інших 

ключових зацікавлених сторін; 

 керувати змінами (варіаціями та поправками) у договорі відповідно до 

законодавства для досягнення максимальної ефективності використання бюджетних 

коштів та забезпечення додаткової вартості від реалізації проекту (Value-for-Money 

(VfM)) за допомогою таких змін; 

 здійснювати нагляд за управлінням проектними активами, а також забезпечувати 

їхнє належне технічне обслуговування, облік та звітність; 

 забезпечувати зміну платежів користувачів відповідно до договору ДПП, рішень 

органів місцевого самоврядування та законодавства (у відповідних випадках); 

 звітувати про фінансову ефективність Проекту відповідно до загальноприйнятих 

принципів бухгалтерського обліку; 
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 відстежувати, оцінювати та звітувати щодо реалізації Проекту та виявляти 

отриманий досвід для Проекту та майбутніх проектів ДПП/концесій у м. Львові. 

До другорядних функцій належать такі: 

 взаємодіяти та стимулювати співпрацю між органами державної влади, місцевого 

самоврядування, іншими державними інституціями у всіх сферах діяльності, 

пов'язаних з Проектом; 

 відстежувати політику та законодавче середовище Проекту; 

 поліпшувати інтеграцію Проекту до інших суспільно значущих послуг у м. Львові, 

програм та проектів. 

Найважливішими інструментами команди для ефективного управління концесійним 

договором є: 

 укладений договір;  

 розроблене керівництво з управління договором; та  

 фінансова модель2. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ, 

НАЯВНІСТЬ ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РИНКУ В РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ 

3.1. Інформація про результати вивчення попиту на ринку. 

Результати аналізу рівня автомобілізації як ключової характеристики транспортної 

організації сучасного міста, яка має бути врахована при плануванні ключових об’єктів 

транспортної інфраструктури в місті, засвідчили наявність стійкої тенденції до зростання 

чисельності автомобілів на дорогах в Україні та збільшення частки використання 

електротранспорту та електромобілів у внутрішньому сполученні (навіть попри вплив 

воєнних дій на території України): 

– розрахунковий, за результатами довгострокового прогнозу автомобілізації на базі 

кореляційно-регресійної моделі, середній показник щорічного зростання протягом 

2022–2053 років складе 0,96%; 

– середній показник щорічного зростання кількість автомобілів на електротязі 

протягом 2020–2030 років, за оцінкою Deloitte складе 18,036%3. 

Попит на послуги паркування транспортних засобів у центральній частині міста 

Львів. Результати аналізу транспортного навантаження на центральну частину міста Львів 

свідчать про постійне зростання насиченості вулиць міста транспортними засобами. При 

цьому Личаківський район, характеризується найвищим відсотком власників транспортних 

засобів серед мешканців міста, які проживають у його межах. Завантаженість дорожнім 

рухом вулиць Шота Руставелі,  Зеленої, пл. Є. Петрушевича у м. Львів є дуже високою. 

Окрім загального впливу фактору зростання рівня автомобілізації, транспортне 

навантаження на центральну частину міста спричинене й тим, що в центрі Львова активно 

розвивається туристична інфраструктура, збільшується кількість закладів торгівлі та 

харчування, готелів та офісних приміщень тощо. 

Отже, ситуація на ринку паркувальних послуг у Львові в цілому, та у центральній 

частині міста зокрема, за останні роки незмінно демонструє тенденцію до суттєвого 

перевищення попиту над пропозицією. 

                                                           
2 Сторони можуть домовитись про спільну фінансову модель на етап реалізації Проекту. 
3 New market. New entrants. New challenges. Battery electric vehicles, 2019. – Deloitte. Посилання: 

https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/industry/automotive/battery-electric-vehicles.html. 
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Розрахункова потреба у місцях паркування на території, обмеженій вул. Шота 

Руставелі, вул. Зеленою, пл. Є. Петрушевича у м. Львів, згідно з результатами 

транспортного моделювання, складає від 423 до 823 місць сумарно у двох транспортних 

районах. 

 

Рис. 3.1.1. Потреба у місцях паркування на території, обмеженій вул. Шота Руставелі,  

вул. Зеленою, пл. Є. Петрушевича у м. Львів 

Цільовими групами споживачів послуг паркування на пл. Є. Петрушевича, зокрема, є: 

 працівники компаній та підприємств, які розміщені поруч з пл. Є. Петрушевича; 

 водії-клієнти закладів торгівлі, харчування та готелів, які розміщені поруч; 

 мешканці житлових будинків, які розміщені поруч зі зведеним паркінгом; 

 компанії, які здають на прокат автомобілі. 

В порівнянні з вартістю паркування на спеціально обладнаних майданчиках для 

платного паркування (у закритих автостоянках) у 1-й зоні (центрі Львова) до 30 грн за 

годину та вартістю паркування у 3-й зоні (де фактично розташована пл. Є. Петрушевича) 

до 10 грн за годину передбачена тарифом вартість паркування у підземних паркінгах до 40 

грн за годину (незалежно від розташування)4 має ризик бути не підкріпленою 

платоспроможним попитом населення для максимального завантаження підземного 

дворівневого паркінгу. Саме тому, з метою прогнозування попиту на послуги паркування 

транспортних засобів у підземному паркінгу на пл. Є. Петрушевича та визначення 

сценарних припущень щодо показників завантаженості підземного паркінгу в рамках ТЕО 

було здійснено аналіз цінової еластичності. 

Результати аналізу потенційного платоспроможного попиту на послуги паркування в 

підземному паркінгу (денний час) на основі цінової еластичності попиту та потенційної 

готовності сплачувати 40 грн за годину паркування у безпечному підземному паркінгу на 

100 паркомісць (при обладнанні 20 з них зарядними станціями5) демонструють 

завантаженість на рівні: 

78,25% від доступних паркомісць у паркінгу при 20% споживачів, готових 

сплачувати за послуги паркування,  

                                                           
4 Ухвала Львівської міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування 

транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова» (зі змінами). 
5 Базове припущення. 
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86,08% – при готовності сплачувати 22% від всіх споживачів, що потенційно 

формують  попит на послуги паркування в центральній частині міста, 

93,90% – при готовності сплачувати 24% споживачів. 

Отже, отримані наступні сценарні припущення щодо моделювання прогнозу попиту 

на послуги паркування транспортних засобів на пл. Є. Петрушевича: 

 обсяг завантаженості паркомісць у денний час (8:00-22:00): 

песимістичний сценарій – 78,25%,  

базовий сценарій – 86,08%, 

оптимістичний сценарій – 93,90%; 

 обсяг завантаженості паркомісць у нічний час (22:00-8:00): 

песимістичний сценарій – 20,00%,  

базовий сценарій – 25,00%, 

оптимістичний сценарій – 30,00%; 

 щорічне зростання завантаженості паркомісць починаючи з 2024 року, як у денний 

час, так і у нічний час, на рівні показника середнього щорічного зростання обсягу 

персональних легкових транспортних засобів у розрахунку на 1000 осіб протягом 

2022-2053 років – 0,96%. 

 

Рис. 3.1.2. Прогноз попиту на послуги паркування транспортних засобів: завантаженість місць 

підземного паркінгу 

В цілому, вбачається, що ризиками попиту краще зможе управляти приватний 

оператор паркінгу. Водночас, політика Львівської міської ради стосовно вартості 

паркування у Львові, правил паркування у центральній частині міста має стимулювати 

попит на послуги паркування на спеціально обладнаних майданчиках (без порушень правил 

дорожнього руху).  

Попит на послуги зарядки електромобілів, зокрема на швидкісних зарядних 

станціях. На сьогодні загальна кількість зарядок для електромобілів у Львові та 

найближчому оточені більше сотні зарядних станцій6. Рівень завантаженості швидкісних 

зарядних станцій коливається від 5% до 35%7.  

Результати аналізу ринкової вартості зарядки електромобіля на основних мережах 

зарядних станції в Україні та у м. Львові та оцінки платоспроможного попиту засвідчили 

                                                           
6 Карта Рlugshare із позначенням зарядних станцій. Посилання: https://www.plugshare.com. 
7 Скільки можна заробити на мережі зарядних станцій для електромобілів. Посилання: 

https://faraday.in.ua/obladnannya/skilky-mozhna-zarobyty-na-merezhi-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobiliv/. 
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готовність споживачів міста Львів платити 10,50 грн/кВт за послуги зарядки електромобілів 

на швидкісних зарядних станціях з портами CHAdeMO (Nissan, KIA, Mitsubishi, Tesla US) 

та/або CCS Combo 2 (всі європейські електромобілі, Hyundai, Tesla EU, Chevrolet). 

Отримані наступні сценарні припущення щодо моделювання прогнозу попиту  на 

послуги зарядки електромобілів, зокрема на швидкісних зарядних станціях, на пл. 

Є. Петрушевича: 

 обсяг завантаженості паркомісць обладнаних зарядною станцією у денний час (8:00-

22:00): 

песимістичний сценарій – 18,00%,  

базовий сценарій – 30,00%, 

оптимістичний сценарій – 35,00%; 

 обсяг завантаженості паркомісць обладнаних зарядною станцією у нічний час 

(22:00-8:00): 

песимістичний сценарій – 8,00%,  

базовий сценарій – 20,00%, 

оптимістичний сценарій – 20,00%; 

 щорічне зростання завантаженості паркомісць обладнаних зарядною станцією 

починаючи з 2024 року, як у денний час, так і у нічний час, на рівні показника 

середнього щорічного зростання обсягу кількості автомобілів на електротязі 

протягом 2022 – 2053 років за даними дослідження Deloitte (див. підрозділ 1.3.1.), – 

18,04%; 

 мінімум 5% машиномісць від загальної кількості машиномісць при будівництві 

підземного паркінгу під площею Є. Петрушевича, які можливо виділяти для 

облаштування зарядними станціями відповідно до ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди 

транспорту (Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів)»8. Для цілей Проекту – 

базовим припущенням є облаштування зарядними станціями 20 паркомісць. 

 

Рис. 3.1.3. Прогноз попиту на послуги зарядки електромобілів, зокрема на швидкісних зарядних 

станціях 

 

 

                                                           
8 Зміни №3 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» (наказ Міністерства розвитку 

громад та територій України від 30.12.2021 №366 та накази від 31.01.2022 №22, від 08.04.2022 №62, від 

16.05.2022) (набуття чинності з 2022-09-01). Посилання: https://www.minregion.gov.ua/wp-

content/uploads/2022/06/zmina-№3-dbn-v.2.3-15.pdf. 
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3.2. Наявність заінтересованості представників ринку в реалізації проекту 

На етапі підготовки пропозиції про здійснення ДПП було проведене дослідження 

заінтересованості ринку та декілька ітерацій консультацій з потенційними інвесторами. 

За результатами підготовки концептуальної записки – у грудні 2020 року було 

здійснене попереднє опитування ринку щодо заінтересованості у реалізації 

запропонованого Проекту з використанням механізму державно-приватного партнерства. 

 Загалом було проведено три онлайн-зустрічі з потенційними приватними 

партнерами. Інформація про результати вивчення попиту на ринку та наявність 

зацікавленості представників ринку в реалізації проекту, зібрані пропозиції та зауваження 

представників ринку були враховані при підготовці ТЕО проекту, зокрема в частині 

розподілу ризиків, плати збору за місця для паркування, фінансової структури, розподілу 

виконання підготовчих та будівельних робіт, перенесення інженерних мереж та інше.  

Усі представники приватних інвесторів виявили зацікавлення у подальшій співпраці 

та підтвердили свою готовність знову зустрічатись для подальших консультацій після 

більш детальних розрахунків проекту, його окупності та фінансової ефективності.  

На етапі ТЕО здійснювалася оцінка наявності заінтересованості представників ринку 

в реалізації Проекту в рамках аналізу його комерційної привабливості – було проведено ще 

дві ітерації консультацій з потенційними інвесторами.  

У січні 2022 року метою консультацій з потенційними інвесторами була перевірка 

життєздатності Проекту з точки зору приватного сектора, зважаючи на зміну (порівняно з 

пропонованим у концептуальній записці) масштабу проекту, з точки зору вимог до 

проектного рішення й відповідно вибору базової альтернативи будівництва підземного 

паркінгу на 100 паркомісць. 

Опитування включало питання:  

− Наскільки прийнятними з точки зору комерційної привабливості, життєздатності 

Проекту є масштаб Проекту та технічні вимоги до інфраструктурних об’єктів - підземного 

паркінгу (обмеженого розмірами до 100 паркомісць) та наземного скверу?  

− Наскільки прийнятними з точки зору комерційної привабливості, життєздатності 

Проекту є технічні вимоги щодо рівня забезпечення підземного паркінгу зарядними 

станціями?  

− Чи здійснювали потенційні інвестори власну оцінку технічних ризиків, які 

можуть вплинути на їх здатність збудувати інфраструктурний об’єкт і надавати послуги 

паркування й зарядки електричних автомобілів?  

− Очікувані капітальні витрати та витрати експлуатації (утримання) (у т.ч. 

операційні витрати) з точки зору потенційного інвестора?  

− Основні фінансові та операційні обмеження, з якими на вашу думку можуть 

зіткнутися інвестори в процесі реалізації проекту?  

− Фінансові припущення по Проекту 

− Пропонований графік з точки зору потенційного інвестора на період з моменту 

прийняття рішень про здійснення державно-приватного партнерства, про проведення 

конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера до 

початку надання послуг?  

− Наскільки прийнятним є строк концесії у 31 рік, який включає 1 рік на проектні 

та будівельні роботи та 30 років експлуатації?  

Дослідження ринку допомогло довести до відома приватного сектора інформацію про 

статус та суть Проекту. В ході дослідження були отримані цінні відгуки, які зробили 

істотний вплив на фінансову модель Проекту, технічні вимоги, розподіл ризиків та 

попереднє фінансове структурування.  
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У серпні 2022 року, з метою перевірки адекватності та правильності фінансових 

припущень, що були зроблені при підготовці ТЕО, оцінки ризиків та  запропонованої 

фінансової структури Проекту, а також потенційної заінтересованості приватного сектору 

для участі у реалізації проекту на визначених у ТЕО умовах та забезпечення прийнятного 

рівня конкуренції на конкурсі (враховуючи найсуттєвіший фактор впливу – війну на 

території України, починаючи з 24 лютого 2022 року) – проведені консультації з 

потенційними інвесторами стосовно комерційної привабливості Проекту. 

Серед озвучених думок представників компаній, що брали участь в опитуванні 

найбільшого поширення набули наступні: 

− розглядають можливість залучення до 100% власного капіталу (Equity) для 

забезпечення фінансування необоротних та оборотних активів даного об’єкту інвестування 

в умовах відсутності сприятливих умов для залучення кредитного фінансування протягом 

військового стану в країні; 

− запропоновані інвесторами терміни окупності співпадають з розрахунками 

отриманими на етапі підготовки фінансової моделі для Проекту; 

− інвестори виявили зацікавленість у реалізації Проекту протягом довгострокової 

перспективи (більше 10 років); 

− прогнозні припущення щодо вартості послуг та наявності попиту співпадають з 

реальним досвідом надання аналогічної послуги деякими компаніями-респондентами; 

− розрахункові показники обсягу капітальних вкладень за Проектом відповідають 

аналогічним показникам проектів, що попередньо вже були реалізовані компаніями. 

Разом з тим, потенційні інвестори також звертали увагу на відсутність додаткових 

можливостей для комерції, відсутність сприятливих умов для залучення кредитного 

фінансування протягом військового стану в країні, та в окремих випадках пропонували 

розподілити операційні ризики або ризики будівництва (в частині перенесення інженерних 

мереж) між партнерами. 

В цілому при підготовці ТЕО були враховані пропозиції потенційних інвесторів, 

зокрема при: 

− формалізації вимог, пов'язаних з технічною підготовкою Проекту, у т.ч. вимог 

щодо проведення необхідних досліджень інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних 

досліджень земельної ділянки; рішень з інженерної підготовки території і захисту будинків, 

будівель і споруд; вимог щодо винесення інженерних мереж; 

− формалізації механізму отримання доходу та джерел фінансування по Проекту; 

− розробці фінансової моделі здійснення ДПП; 

− розподілу ризиків між партнерами; 

− розробці попередньої структури договору, який буде укладений в рамках 

державно-приватного партнерства. 

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

4.1. Інформація про вимоги, пов'язані з технічною підготовкою Проекту 

Потенційний обсяг державно-приватного партнерства (концесії) включає 

фінансування і забезпечення приватним партнером: 

− проектування й будівництва нових та реконструкцію або перенесення існуючих 

об’єктів: 
− перенесення існуючих інженерних мереж з під плями проектної забудови; 
− будівництво підземного паркінгу (гаражу); 

− реконструкція пл. Є. Петрушевича (включно з благоустроєм та озелененням скверу 

на площі); 
− управління паркінгом (гаражем) протягом строку дії договору ДПП; 
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− користування / експлуатація; 

− технічне обслуговування. 
До складу об’єкта будівництва входять: 

− перенесення існуючих інженерних мереж з під плями проектної забудови; 
− будівництво підземного паркінгу; 
− реконструкція пл. Є. Петрушевича. 

Реалізація проекту передбачається на двох земельних ділянках: 

4610137200:02:001:0069, 4610137200:02:001:0063, відповідними площами – 0,1317 га та 

0,7015 га, з цільовим призначенням – 12.14 для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Ділянки знаходяться у 

користуванні ЛКП «Львівавтодор» на правах постійного користування. 

На ділянках розташовано:  

− існуючі споруди інженерного забезпечення – лінійні інженерні мережі 

водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання, телефонізації; 
− цінні зелені насадження. 

Перед розробкою проектної документації необхідно буде оновити (актуалізувати) 

дані інженерних вишукувань ділянки будівництва, а також провести більш детальні 

обстеження навколишніх існуючих будівель та зафіксувати документально їх існуючий 

стан (тих, що знаходяться в безпосередній близькості до об’єкта будівництва). 

Проектом передбачаються наступні рішення з інженерної підготовки території і 

захисту будинків, будівель і споруд: 

− влаштування водовідведення з планувального рельєфу території; 

− влаштування відмосток; 
− влаштування водозниження на період будівництва; 

− до початку будівництва передбачається облаштувати моніторингові свердловини 

навпроти будинків, які знаходяться в зоні впливу депресійної лійки для ведення 

спостережень за динамікою рівня підземних вод при виконанні будівельного 

водозниження; 
− влаштування дренажа і посиленої гідроізоляції стін та підлоги будівлі гаража, 

враховуючи можливість підняття рівня четвертинного водоносного горизонту. 

При проектуванні слід передбачити винесення існуючих інженерних мереж, що 

потрапляють під пляму забудови та прокладання нових інженерних мереж. Технічні умови 

потребують актуалізації перед початком робочого проектування, відповідно до прийнятих 

проектних рішень. 

Згідно висновку щодо порядку виконання земляних робіт та проведення 

археологічного нагляду під час реалізації Проекту, наданого Науково-дослідним центром 

«Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України68, 

для захисту об’єктів культурної спадщини – об’єктів археології, уникнення або 

пом’якшення негативного впливу на них, відповідно до Законів України «Про охорону 

культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», Європейської конвенції 

про охорону археологічної спадщини (переглянута) та ухвали Львівської міської Ради №423 

від 23.03.2006 р. «Про затвердження зон охорони та режимів використання об’єктів 

археологічної спадщини на території історичного центру м. Львова», необхідно виконати 

комплекс пам’яткоохоронних заходів до початку і під час будівництва підземного паркінгу 

й реконструкції пл. Є. Петрушевича. 

Проектована ділянка під паркінг розташована в охоронній зоні «Б».  
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4.2. Інформація про основні вихідні вимоги до інфраструктурного об'єкта 

 

Таблиця 4.2.1. 

Дані проектної потужності 

 

№ 

з/п  

Найменування  Одиниця виміру  Продуктивність  

1  Місткість  паркомісць  100  

2  Характеристики 

автомобілів  

клас  від легкових (особливо малий 

клас) до мікроавтобуси 

(особливо малий клас)  

 

Таблиця 4.2.2. 

 

Основні відомості про об’єкт будівництва 

 

№ 

з/п  

Найменування даних  Одиниця виміру  Показники  

1  Поверховість  поверх  1  

2  Клас відповідальності 

будівлі  

 СС2 (середні 

наслідки)70 

3  Встановлений термін 

експлуатації  

років  120  

4  Ступінь вогнестійкості 

будівлі  

 ІІ 

5  Клас зони по 

вибухопожежній безпеці  

 В, Г, Д 

6  Категорія з надійності 

електропостачання  

 І - ІІІ 

7  Код будівлі за Державник 

класифікатором 1242.2 

будівель і споруд  

 1242.2 

 

Таблиця 4.2.3. 

 

Основні показники по об’єкту будівництва 

 

№ 

з/п  

Найменування даних  Одиниця виміру  Показники  Примітка  

1  Характер будівництва  Реконструкція пл. Петрушевича 

2  Площа ділянки  га  0,8332  100%  

3  Площа замощення  га  0,3199  38%  

4  Площа озеленення  га  0,5062  61%  

5  Площа забудови  га  0,0071  1%  

     

1 Характер будівництва  Нове будівництво підземного паркінгу (гаража) 

2  Кількість робочих 

місць  

місце  4  виробничників  

3  Загальна кількість 

працюючих  

осіб  13  спискова  

4  Тривалість будівництва  місяців  12   
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5  Річне споживання:  

води  

електричної енергії  

тис.м3/рік  

тис. кВт·год  

5,47  

5900  

 

 

6  Поверховість  поверх  1   

7  Умовна висота  метрів  Н≤9   

8  Площа ділянки  га  0,8332   

9  Площа забудови 

(наземна частина)  

кв. м  31,99   

10  Площа забудови 

(підземна частина)  

кв. м  3017,39   

11  Загальна площа  кв. м  2976,89   

12  Корисна площа  кв. м  2738,92   

13  Розрахункова площа  кв. м  2445,22   

14  Будівельний об'єм: в 

тому числі  

− вище 0,000  

 

− нижче 0,000  

м3  

 

м3  

 

м3  

11456,00  

 

292,00  

 

11164,00  

 

 

 

Реконструкція пл. Є. Петрушевича має включати: 

− відновлення існуючого скверу із влаштуванням малих архітектурних форм (лавок, 

смітників, локальних ліхтарів і т. д.);  

− збільшення зеленої зони за рахунок влаштування її на місці існуючої автостоянки; 

− розробку та встановлення сучасного архітектурного рішення для увіковічення 

пам’яті Є. Петрушевича; 

− благоустрій території (у відповідності до умов інклюзивності); 

− влаштування місць під індивідуальний загальнодоступний велосипедний паркінг (в 

тому числі для забезпечення операторів, що будуть надавати послуги з оренди велосипедів, 

електричних самокатів тощо); 

− розміщення комплексних ігрових та спортивно-ігрових майданчиків загального 

користування; 

− влаштування проїзду з вулиці Є. Петрушевича на територію кварталу житлово-

громадської забудови.  

До загальних вимог реконструкції площі входить принципове вирішення 

транспортної розв’язки відповідно до затвердженого генплану. Необхідно забезпечити 

улаштування під’їздів, підходів, пандусів слід передбачати з урахуванням вимог інклюзії. 

На ділянці передбачити такі функціональні зони: інформаційну зону, зона смуги безпеки, 

зона очікування перед в’їздом-виїздом в паркінг, зони стоянок загальнодоступних та 

орендованих видів само- електрорухомого транспорту (велосипедів, самокатів тощо), 

рекреаційна зона.  

Проект благоустрою площі та скверу приватному партнеру/концесіонеру необхідно 

буде погодити із управлінням архітектури та урбаністики Львівської міської ради. 

Проект озеленення території об’єкта будівництва – необхідно буде погодити із 

управлінням екології Львівської міської ради. 
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Рис. 4.2.1. Графічна візуалізація проектного рішення реконструкції пл. Є. Петрушевича (1) 

 

 

Рис. 4.2.2. Графічна візуалізація проектного рішення реконструкції пл. Є. Петрушевича (2) 
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Нове будівництво підземного паркінгу (гаража) 

Основні вимоги до інфраструктурного об’єкту сформовані згідно наступних 

документів: містобудівні умови і обмеження, ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова 

територій, ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди, ДБН В.2.3-15:2007 

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів, ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель 

і споруд, ДБН В.1.1.7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. 

Проектне рішення паркінгу має передбачати будівництво 1 поверхової будівлі з 

підземним розташуванням таких функціональних груп приміщень: службові (згідно 

завдання на проектування та діючих нормативних документів), технічні (згідно 

розрахунків, технічних умов та діючих нормативних документів), приміщення тимчасового 

зберігання авто.  

Можливе використання паркінгу за подвійним призначенням , а саме як захисної 

споруди цивільного захисту (укриття з тимчасовим перебуванням людей). В разі 

виникнення такої потреби всі необхідні приміщення (до прикладу - кімната матерів з 

грудними дітьми та дітей, медичний пункт, комора зберігання їжі тощо) можуть бути 

організовані шляхом влаштування тимчасових перегородок. 

Зарядні станції для електромобілів 

Для цілей Проекту – базовим припущенням є облаштування 20 паркомісць зарядними 

станціями швидкісної зарядки потужністю 50 кВт·год з портами CHAdeMO та/або CCS 

Combo, що відповідає очікуванням ринку (за результатами аналізу ринку й попиту на 

послуги зарядки електромобілів). 

При проектування слід враховувати, що у гаражах машиномісце або групу 

машиномісць для зарядки електромобілів необхідно відділяти (з вільним заїздом на таке 

машиномісце/групу машиномісць) від суміжних машиномісць звичайного паркування 

автомобілів протипожежними перегородками з класом вогнестійкості ЕІ 45. 

Зарядні станції повинні мати захист від вологи і проникнення твердих предметів не 

нижче ніж ІР54. 

Протягом періоду дії договору, укладеного в рамках ДПП/концесійного договору 

приватний парнер/концесіонер повинен реагувати на попит і забезпечити певний рівень 

доступної зарядної ємності (у міру зростання попиту він повинен встановити нові зарядні 

станції для електромобілів). План-графік забезпечення доступної зарядної ємності за 

періодами планування протягом строку дії договору, може бути буде частиною конкурсної 

пропозиції; та у подальшому буде включений до договору. 

Основні технічні та якісні показники Проекту, які планується досягти 

Протягом періоду експлуатації приватний партнер/концесіонер повинен утримувати 

всі об’єкти відповідно до показників результативності9 та вимог до обслуговування, як 

зазначено нижче: 

– виконувати технічне обслуговування на регулярній та періодичній основі; 

– забезпечити раннє виявлення потенційних проблем у контексті запланованої 

системи технічного обслуговування, щоб забезпечити планування й вчасне 

виконання коригувальних дій можуть бути заплановані та виконані своєчасно; 

                                                           
9 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 (відповідно 

до статті 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство»). 
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– скласти та погодити графік технічного обслуговування для планової експлуатації та 

технічного обслуговування. Дотримуватись графіку щоб досягти максимальної 

ефективності роботи. 

Діагностика: 

– підземний паркінг має мати диспетчерську (приміщення охорони) для моніторингу 

об’єкта в режимі реального часу/он-лайн, що дозволяє дистанційно вирішувати 

більшість помилок із коротким часом реагування на будь-які сигнали тривоги про 

несправності, створені системою; 

– підземний паркінг повинен бути облаштований необхідними технічними засобами 

для оповіщення про тривоги різних класів відповідно до їх серйозності для 

функціональності. 

Договір, укладений в рамках ДПП/концесійний договір має визначати вимоги щодо 

регулярного моніторингу та звітності щодо показників результативності, у т.ч. дозволяючи 

приватному партнеру/концесіонеру самостійно звітувати. Водночас, необхідно забезпечити 

право державного партнера/концесієдавця (або спеціально уповноваженого органу) в будь-

який час перевіряти об’єкт для визначення обсягу, рівня та показників результативності 

технічного обслуговування. 

Приватний партнер/концесіонер має планувати роботи з оновлення/відтворення та 

капітального ремонту протягом строку дії договору.  

Після закінчення строку дії договору, укладеного в рамках ДПП/концесійного 

договору приватний парнер/концесіонер зобов’язаний повернути об’єкт концесії у 

відповідному технічному стані, визначеному договором. Оскільки у подальшому сторона 

держави повинна забезпечити безперервність експлуатації та обслуговування 

інфраструктури після повернення об’єкту. 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЕКТУ 

5.1. Інформація щодо фінансових показників Проекту (аналіз припущень фінансової 

моделі здійснення державно-приватного партнерства та результати її оцінки) 

Фінансова модель здійснення ДПП розроблена у відповідності до міжнародних 

стандартів моделювання FAST (Flexible, Appropriate, Structured & Transparent) з 

використанням різних припущень та прогнозів  відповідних фінансових параметрів.  

Фінансова модель була використана для фінансової оцінки Проекту та тестування 

різних варіантів (сценарний аналіз; аналіз чутливості) та враховує потенціал Проекту щодо 

залучення інвесторів і кредиторів, визначений на основі результатів дослідження 

заінтересованості ринку та аналізу ринку. 

Базовий сценарій фінансової моделі розроблений з урахуванням фінансових 

прогнозів, які відображають найбільш імовірний сценарій перебігу подій, та які 

відповідають очікуванням потенційних учасників конкурсу щодо Проекту, що 

здійснюється на умовах ДПП, визначеним за результатами проведення дослідження 

заінтересованості ринку та консультації з потенційними інвесторами. 

Модель також включає два інші сценарії: оптимістичний і песимістичний. Тобто 

здійснене фінансове моделювання з новими значеннями, відмінними від базового сценарію, 

визначеними для декількох ключових змінних (прогнозна завантаженість паркінгу; 

прогнозна завантаженість паркомісць, обладнаних зарядними станціями; вартість послуг 

паркування транспортних засобів й зарядки електромобілів; структура й умови 

фінансування, залученого приватним партнером/концесіонером), належним чином 
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обґрунтованими і підкріпленими необхідним аналізом у відповідних підрозділах цього 

ТЕО.   

Всі джерела отримання основних вхідних даних для фінансової моделі (у т.ч. 

кошторисні витрати на проектно-вишукувальні роботи, експертизу та будівництво 

паркінгу, експлуатаційні витрати, структура й умови фінансування, залученого приватним 

партнером/концесіонером, очікувана дохідність інвестицій приватного 

партнера/концесіонера (вартість капіталу) та ін.) наведені й обґрунтовані у відповідних 

підрозділах ТЕО.  

За результатами фінансового моделювання була здійснена оцінка фінансової 

життєздатності Проекту, тобто комерційної здійсненності з точки зору кредитних установ і 

потенційних інвесторів, та обґрунтована фінансова структура Проекту з точки зору 

державного партнера/концесієдавця – без необхідності надання державної підтримки 

концесії та відповідно без майбутніх витрат місцевого бюджету. 

Фінансова внутрішня норма прибутку Проекту (IRR Проекту) як норма прибутковості 

інвестицій за рахунок власного та залученого капіталу, розрахована на основі 

прогнозованих потоків грошових коштів Проекту, дорівнює 33,84%. Тобто це гранично 

можлива відсоткова ставка з позиції рентабельності інвестицій (при якій чиста приведена 

вартість Проекту дорівнює нулю) при розрахунковій середньозваженій вартості капіталу 

(WACC) та розрахункових ефективних відсоткових ставках (наведених у табл. 1.8.3.4), що 

свідчить про інвестиційну привабливість Проекту.  

Високі значення фінансової чистої приведеної вартості Проекту (NPV Проекту) 

(~179 млн. грн.) свідчать про наявний запас міцності Проекту: Проект генерує достатньо 

грошових потоків, щоб забезпечити окупність інвестицій приватного 

партнера/концесіонера. 

Дисконтований термін окупності становить 8,1 років.  

Внутрішня норма прибутку грошового потоку власного капіталу (IRR) як норма 

прибутковості інвестицій за рахунок власного капіталу, розрахована на основі 

прогнозованих потоків грошових коштів по лінії власного капіталу (тобто грошові потоки, 

які залишаються в розпорядженні учасників власного капіталу (акціонерів)), дорівнює 

38,72%. 

Чиста приведена вартість власного капіталу (NPV) – дисконтована вартість 

надходжень грошових коштів власного капіталу за вирахуванням поточної вартості вибуття 

грошових коштів – дорівнює ~144 млн. грн. 

Дисконтований термін окупності для учасників власного капіталу (акціонерів) та/або 

їх афілійованих осіб для становить 8,1 років. 

Таблиця 5.1.1 

Результати тестування Проекту на чутливість 
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Результати прогнозних розрахунків чистого грошового потоку на користь акціонерів 

свідчать про достатній потенціал комерційної привабливості Проекту для інвесторів – 

учасників власного капіталу (акціонерів) та/або їх афілійованих осіб. 

Цільовим показником тестування чутливості була внутрішня норма прибутку 

грошового потоку власного капіталу (IRR на власний капітал). 

Результати тестування Проекту на чутливість демонструють певну фінансову 

міцність Проекту. Найбільшим ризиком є підвищення ставки залучення старшого боргу при 

незмінних капітальних витратах. 

 

5.2. Оцінка бюджетної здійсненності Проекту для державного парнера/концесієдавця 

та фіскального впливу Проекту 

Реалізація Проекту передбачає зростання надходжень до бюджету міста за рахунок 

сплати орендної плати за землю, а також можливих концесійних платежів від приватного 

партнера/концесіонера. Додатково прогнозується значний обсяг податкових надходжень та 

зборів до державного бюджету та місцевого бюджету м. Львів, основними з яких є: податок 

з доходів фізичних осіб, військовий збір, податок на прибуток підприємств. Крім того, 

прогнозується нарахування платежів до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (єдиний соціальний внесок).   

Внаслідок успішної реалізацій̈ Проекту прогнозується додаткові надходження до 

державного та місцевих бюджетів (міста, області), а саме: 

Податок на доходи фізичних осіб (18%) 

В ході реалізації Проекту передбачається створення 13 робочих місць. Розрахункові 

податкові надходження за 2024– 2053 роки складатимуть 18% від 145 млн. грн, а саме ~26 

млн. грн. Тоді, відповідно до статей 29, 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України: 

 оскільки до доходів державного бюджету зараховується 25% надходжень податків 

на доходи фізичних осіб, дохідна частина бюджету зросте на 6,5 млн. грн; 

 до доходів загального фонду обласних бюджетів належать 15% податку на доходи 

фізичних осіб, дохідна частина обласного бюджету зросте на 3,9 млн. грн; 

 оскільки до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського, Автономної 

Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних 

бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад, зараховується 

60% податку на доходи фізичних осіб, дохідна частина місцевого бюджету зросте 

на 15,7 млн. грн за 30 років. 

Військовий збір (1,5%)  

У випадку відсутності внесення змін до Податкового кодексу України у частині 

оподаткування військовим збором, наприклад підвищення відсоткової ставки, протягом 

експлуатаційного періоду Проекту за 2024 – 2053 роки очікується надходження до доходів 

загального фонду державного бюджету в розмірі 2,18 млн. грн. 

Податок на прибуток (18%) 

Очікується, що за роки реалізації Проекту буде сплачено 1 394 млн. грн податку на 

прибуток. Сплата податку буде щорічна, починаючи з 2028 року і у подальшому проектна 

діяльність є прибутковою із стійкою тенденцією до зростання.  
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90% відсотків податку на прибуток підприємств зараховується до доходів державного 

бюджету – це 1 254 млн. грн. 

10% податку на прибуток підприємств зараховується до доходів загального фонду 

бюджетів міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, 

міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, – це  139 млн. грн. 

Плата за землю 

Земельна ділянка комунальної власності, необхідна для реалізації проекту, що 

здійснюється на умовах концесії, яка є необхідною для створення (будівництва) об’єкта 

концесії, надається концесіонеру в оренду на строк дії концесійного договору у порядку, 

передбаченому Земельним кодексом України. Відповідно до положень Порядку продажу 

земельних ділянок комунальної власності та нарахування орендної плати за землю у 

м. Львові10, плата за землю буде у розмірі до 3% від нормативної грошової оцінки землі, що 

суттєво збільшує надходження до місцевого бюджету.  

Відповідно до нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

(4610137200:02:001:0063 площею 0,7015 га; 4610137200:02:001:0069 площею 0,1317 га), 

вартість одного квадратного метра становить 1 828,99 грн. Отже, плата за земельну ділянку 

в рік становитиме 457,2 тис. грн, а протягом усього експлуатаційного періоду Проекту 

(2024 – 2053 роки) очікується надходження до бюджету в розмірі 13,7 млн. грн. 

Туристичний збір 

Реалізація Проекту сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста через 

зростання комфорту та безпеки в центральній частині міста, що також матиме позитивний 

вплив на надходження до місцевого бюджету, у т.ч. від туристичного збору. 

Концесійний платіж 

Можливості концесіонера сплачувати концесійні платежі на користь концесієдавця 

обмежені, особливо у перші роки експлуатаційного періоду (не вистачатиме вільних 

грошових коштів згенерованих при реалізації Проекту). 

Важливо відмітити, що згідно світової практики – концесійні платежі не є 

зобов’язанням по кожному концесійному договору на концесію інфраструктури зарядки 

електромобілів. Рішення державного партнера/концесієдавця про те, чи вимагати 

концесійні платежі, і відповідна структура механізму концесійних платежів залежать від 

контексту конкретного концесійного договору. Концесійні платежі мають бути враховані в 

загальній економіці проекту та, зрештою, покриватися доходами, які концесіонер отримує 

від користувачів (і, отже, відображатися в цінах для користувачів). Для першої концесії на 

незрілому ринку електромобілів може бути комерційно нежиттєздатним вимагати будь-які 

концесійні платежі, або сплата концесійних платежів може бути ініційована лише тоді, коли 

концесія працює виключно добре.  

Отже, концесійні платежі в рамках Проекту можуть бути встановлені як відсоткова 

частка чистого доходу, що перевищує певний поріг або після досягнення конкретних цілей. 

                                                           
10 Ухвала Львівської міської ради від 25.05.2017 № 1995 «Про затвердження Порядку продажу земельних 

ділянок комунальної власності та нарахування орендної плати за землю у м. Львові» (пункт 7.5.1). 



33 

Слід зауважити, що відповідно до абзацу сьомого частини четвертої статті 34 Закону 

України «Про концесію», у разі створення (нового будівництва) концесіонером об’єкта 

концесії концесійний платіж (за наявності) встановлюється з дати одержання 

концесіонером визначеного умовами концесійного договору доходу від експлуатації 

об’єкта концесії. 

Розмір ставки концесійного платежу визначається за результатами концесійного 

конкурсу та складається з мінімальної ставки концесійного платежу, зазначеної в 

конкурсній документації, та додаткової ставки концесійного платежу, запропонованої 

переможцем концесійного конкурсу. 

 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ФАКТОРИ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ У ФОРМІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ МЕХАНІЗМАМИ 

6.1. Базовий аналіз альтернативних варіантів реалізація Проекту без залучення 

приватного партнера/концесіонера 

Альтернатива фінансування Проекту за рахунок ЛКП «Львівавтодор» 

За результатами діяльності чистий фінансовий результат діяльності 

ЛКП «Львівавтодор» протягом 2018 – 2020 років становив: 

− у 2018 році – 16 806 тис. грн. чистого збитку; 
− у 2019 році – 54 930 тис. грн чистого прибутку; 
− у 2020 році – 179 846 тис. грн чистого збитку; 

− у 2021 року – 31 044 тис. грн чистого збитку.  

Отже, фінансовим результатом від основних видів діяльності ЛКП «Львівавтодор» 

протягом останніх років в основному є збиток, наявність якого свідчить про втрату 

фінансових ресурсів підприємства та недосягнення суб'єктом господарювання мети його 

діяльності. основна сума довгострокових зобов’язань ЛКП «Львівавтодор» сформована в 

основному з довгострокових кредитів та цільового фінансування. Львівська міська рада, 

відповідно, виступає гарантом по угодам кредитування та надає ЛКП «Львівавтодор» 

регулярну фінансову підтримку для покриття першочергових фінансових зобов’язань. 

Аналіз ліквідності та зобов'язань ЛКП «Львівавтодор» безпосередньо пов'язані між 

собою. За результатами аналізу, коефіцієнт загальної ліквідності виходячи з даних 

фінансової звітності за 2018 рік становив 0,014, за 2019 рік – 0,082, за 2020 рік – 0,035 та за 

2021 рік – 0,059 при нормативному значенні >1. Величина вказаного коефіцієнта свідчить, 

що у підприємства недостатньо оборотних засобів та характеризує неспроможність 

підприємства ліквідувати поточну заборгованість в повному обсязі. Низьке значення 

показника загальної ліквідності зумовлене тим, що велика частина грошових коштів ЛКП 

«Львівавтодор» відображена як кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями (в тому числі зобов'язання по кредитних угодах з ЄБРР). 

Відповідно, враховуючи значні боргові зобов’язання перед кредиторами, збитковість 

діяльності в 2018, 2020 та 2021 роках, неспроможність самостійно обслуговувати 

зобов’язання та покривати поточні витрати на підприємстві, а також зміну основних 

пріоритетів в напрямку створення/відновлення інфраструктури у зв’язку із війною в країні, 

можливість підприємства за власні кошти реалізувати Проект є незначною. 

Фінансування будівництва підземного паркінгу за рахунок бюджетних коштів. 

Враховуючи виконання бюджету за 2021 рік, обсяг доходів загального фонду міського 

бюджету м. Львова без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 8 936,4 

млн. грн; до спеціального фонду міського бюджету м. Львова надійшло 1 062,1 млн. грн з 
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урахуванням міжбюджетних трансфертів, у т.ч. до бюджету розвитку м. Львова у 2021 році 

надійшло 470,6 млн. грн. Видатки бюджету розвитку склали 3 220,7 млн грн, у т.ч. 3 798,1 

млн. грн за рахунок доходів бюджету розвитку, запозичень та коштів, переданих із 

загального фонду міського бюджету. 

Доходи підприємств транспортного комплексу міста дозволяють лише частково 

покрити операційну діяльність, зокрема витрати, пов’язані з оплатою праці та 

енергоносіями, проте на проведення ремонтів та якісне обслуговування необхідні дотації 

від міста. Підвищення рівня надання послуг може відбуватися лише за рахунок додаткових 

внесків міста. 

Таким чином, можливостей бюджетного фінансування у 2021 році виявилось не 

достатньо для будівництва нової інфраструктури для паркування (підземного паркінгу), 

приведення її у відповідність до вимог споживачів та сучасних стандартів надання послуг. 

В умовах війни, а також враховуючи плани громади з будівництва національного 

реабілітаційного центру одним з ключових завдання є забезпечення можливості 

фінансування видатків комунальних закладів охорони здоров’я. Потреба в дофінансуванні 

медичної галузі становить 149 млн грн. 

Враховуючи вище наведене, а також зміни в нормативно-правових актах (постанова 

КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану») додаткова потреба в дофінансуванні капітальних 

видатків становить 1,8 млрд. грн. 

Таким чином, в умовах дефіциту бюджетного фінансування, а також з урахуванням 

особливостей спрямування бюджетних коштів територіальної громади у військовий 

період, можливість реалізації Проекту за рахунок бюджетних коштів є незначною та не 

вбачається доцільною. 

Залучення для реалізації Проекту коштів міжнародних фінансових організацій 

та іноземних банків (місцевий борг, місцеві гарантії) 

Теоретично існує варіант залучення кредитів міжнародних фінансових організацій та 

іноземних банків, проте такий варіант, як правило, потребує здійснення запозичень до 

місцевого бюджету (що призводить до формування місцевого боргу) та/або оформлення 

місцевих гарантій, обсяг яких на кожний бюджетний рік є дуже обмеженим.  

Слід зазначити, що місцеві гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку, 

Європейському інвестиційному банку, Міністерству фінансів України та Північній 

екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) надані міською радою згідно кредитних угод, 

у т.ч. по проектах ЛКП «Львівавтодор». 

Щодо можливості здійснення запозичень до місцевого бюджету (що призводить до 

формування місцевого боргу) слід зазначити наступне. 

Співвідношення обсягу виплат з обслуговування боргу до видатків загального фонду 

міського бюджету  на 2022 рік становитиме 3,1 %, що відповідає вимогам ст. 74 Бюджетного 

кодексу України (не може перевищувати 10%). 

У 2022 році за рахунок коштів бюджету розвитку заплановано погасити місцевий борг 

на загальну суму 676,8 млн. грн. 

Залучення позикових коштів на реалізацію Проекту будівництва підземного паркінгу 

призведе до зростання місцевого боргу та/або гарантованого Львівською міською радою 

боргу, що зменшить потенціал реалізації інших проектів розвитку суспільно значущої й 

критичної інфраструктури міста.  

Кредитний рейтинг міста Львів до початку повномасштабної війни (24 лютого 2022 

року) характеризувався високою кредитоспроможністю (платоспроможністю). 
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Міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings 19.11.2021 був підтверджений 

кредитний рейтинг міста Львова на рівні «В» із прогнозом «стабільний».  

Після остаточного погодження іноземними кредиторами відстрочення виплат за 

єврооблігаціями України з серпня 2022 року Standard & Poor’s підвищило довго- та 

короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня 

«ССС+/С» та підтвердило довго- та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг 

України в національній валюті на рівні «ССС+/C». Кредитний рейтинг міста Львова не 

може бути вищим ніж рейтинг країни, відповідно, міжнародним рейтинговим агентством 

Fitch Ratings 28.10.2022 був встановлений довгостроковий кредитний рейтинг м. Львів на 

рівні «ССС-/СС»11. 

Таким чином, станом на сьогодні, кредитний рейтинг міста, як і країни в цілому, 

характеризується як ризиковий з ймовірністю настання дефолту, що робить недоцільним 

залучення позикових коштів на реалізацію Проекту будівництва підземного паркінгу. 

Для реалізації Проекту будівництва підземного паркінгу оптимальним рішенням 

з точки зору фіскальних ризиків та навантаження на бюджет міста, пріоритетності 

використання бюджетних коштів та бюджетної ефективності є залучення приватного 

фінансування на умовах ДПП. 

6.2. Якісний аналіз ефективності Проекту із залученням приватного 

партнера/концесіонера та реалізації Проекту без такого залучення 

Здійснений порівняльний аналіз враховував якісну оцінку Проекту, яка включала: 

- перевірку відповідності концепції Проекту моделі інвестування приватним 

сектором; 

- аналіз та оцінку нефінансових переваг ДПП, таких як: прискорене надання суспільно 

значущих послуг, вищі показники якості, ширший соціальний ефект та інші 

показники, - із дотриманням правила уникнення подвійного обліку нефінансових 

переваг у кількісному та якісному аналізі. 

Якісна оцінку Проекту здійснена з використанням інструменту від Світового банку – 

PPP Structuring Toolkit Ukraine шляхом оцінки Проекту за визначеними критеріями й 

аспектами у відповідних опитувальних формах.  

За результатами базового скрінінгу якісної оцінки Проекту, тобто перевірки 

відповідності концепції Проекту моделі інвестування приватним сектором, можна зробити 

висновок, що в цілому Проект має гарний потенціал бути реалізованим на умовах 

ДПП/концесії. 

 

6.3. Порівняння кількісних показників доцільності реалізації Проекту, що 

здійснюється на умовах ДПП/концесії, з показниками альтернативних шляхів 

реалізації Проекту (публічної закупівлі) – аналіз Value-for-Money (VfM) 

В ході оцінки додатково до базового аналізу був здійснений порівняльний аналіз за 

кількісними показниками: аналіз Value-for-Money (VfM) – додаткової вартості від реалізації 

Проекту на умовах ДПП/концесії, з використанням інструменту від Світового банку – 

PPP Structuring Toolkit Ukraine. 

Кількісний аналіз передбачав декілька етапів: 

                                                           
11 Fitch підтвердило рейтинг 5 українських міст на рівні CC. Посилання: 

https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-affirms-5-ukrainian-cities-at-cc-28-10-

2022. 

https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-affirms-5-ukrainian-cities-at-cc-28-10-2022
https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-affirms-5-ukrainian-cities-at-cc-28-10-2022
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 побудова базового (без врахування ризиків) компаратора державного сектора та 

коригування компаратора державного сектора на ризики, які передаються 

приватному партнеру з метою порівняння альтернатив; 

 оцінка вартості реалізації Проекту за обома сценаріями; 

 визначення співставних показників обох сценаріїв з урахуванням часу реалізації 

(дисконтування) та визначення, яка з альтернатив є більш доцільною для реалізації 

Проекту; 

 застосування аналізу чутливості для визначення стійкості проведеного аналізу. 

Базова модель компаратора державного сектору (PSC) побудована на основі доходів 

та витрат базового сценарію комерційної частини фінансової моделі Проекту. Усі додаткові 

переваги від залучення приватного партнера/концесіонера, такі як прискорення реалізації 

Проекту, зменшення вартості, підвищення ефективності тощо, були виключені з 

компаратора державного сектора. Коригування компаратора державного сектора на ризики 

передбачало додавання вартості ризиків, які державний сектор зберігає у публічній 

закупівлі, але передає приватному партнеру/концесіонеру при реалізації Проекту на умовах 

ДПП/концесії. 

Таблиця 6.3.1 

Оцінка дисконтованої вартості реалізації Проекту для державного сектора за обома 

сценаріями: компаратор державного сектору (PSC) та реалізація Проекту на умовах 

ДПП/концесії (середні значення та процентиль) 
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Оцінка дисконтованої вартості реалізації Проекту для державного сектора за обома 

сценаріями: компаратор державного сектору (PSC) та реалізація Проекту на умовах 

ДПП/концесії: 

- здійснена на базі інструменту від Світового банку – PPP Structuring Toolkit Ukraine 

– з використанням модулю управління симуляцією компаратора державного 

сектору з 1000 ітерацій коригування компаратора державного сектора враховуючи 

середнє значення та процентіль12 коригування ризиків; 

- здійснена за припущеннями (щодо вартості послуг, строку дії договору, строків та 

умов залучення фінансування тощо) базового сценарію попередньої комерційної 

фінансової моделі. 

Вища ефективність реалізації Проекту на умовах ДПП/концесії визначена як різниця 

вартості реалізації Проекту на умовах ДПП/концесії та реалізації Проекту без залучення 

приватного партнера/концесіонера, яка за коригування з урахуванням середніх значень 

ризику складає 1 951,2 млн. грн., а за коригування з урахуванням процентилю ризику – 

1 503,2 млн. грн. 

Для визначення стійкості проведеного аналізу був застосований аналіз чутливості 

методом аналізу розподілу ймовірностей13 щодо розрахункової вищої ефективності 

реалізації Проекту на умовах ДПП/концесії, визначеної як різниця вартості реалізації 

Проекту на умовах ДПП/концесії та реалізації Проекту без залучення приватного 

партнера/концесінера. 

 

 

Рис. 6.3.1. Результати аналізу розподілу ймовірностей розрахункової вищої ефективності 

реалізації Проекту на умовах ДПП/концесії порівняно з реалізацією Проекту без залучення 

приватного партнера 

 

 

 

 

                                                           
12 Процентиль (або перцентиль або персентиль) – методика вимірювання у статистиці, яка показує відсоток 

значень вимірюваної метрики, що знаходиться нижче за значення процентилю. 
13 Послідовність ймовірностей є невід’ємною i в сумі становить 100%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

  7
16

,7

  8
15

,4

  9
14

,2

 1
 01

3,
0

 1
 11

1,
7

 1
 21

0,
5

 1
 30

9,
2

 1
 40

8,
0

 1
 50

6,
8

 1
 60

5,
5

 1
 70

4,
3

 1
 80

3,
1

 1
 90

1,
8

 2
 00

0,
6

 2
 09

9,
3

 2
 19

8,
1

 2
 29

6,
9

 2
 39

5,
6

 2
 49

4,
4

 2
 59

3,
1

 2
 69

1,
9

 2
 79

0,
7

 2
 88

9,
4

 2
 98

8,
2

 3
 08

7,
0

 3
 18

5,
7

PSC - ДПП/концесія - розподіл

Probabili ty Accumulated



38 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

7.1. Результати проведення аналізу вигід та витрат 

З метою оцінки економічної доцільності Проекту14 здійснений аналіз вигід та витрат 

(англ. – Cost-Benefit Analysis; CBA), тобто проаналізовані всі відповідні витрати та вигоди 

на період, який відповідає періоду реалізації Проекту, та здійснена оцінка соціальної 

цінності Проекту та аналіз, що краще буде для суспільства в цілому: з Проектом чи без 

нього. 

Аналіз вигід та витрат складався з таких основних кроків: 

Етап 1. Побудова базового економічного сценарію: 

– збір фінансових даних у реальному виразі; 

– побудова фінансової моделі здійснення ДПП та розрахунок грошових потоків 

Проекту, визначення строків реалізації Проекту й відповідно строків отримання 

доходів та понесення витрат, визначення залишкової вартості. 

Етап 2. Коригування фінансових даних (фінансових грошових потоків) до 

економічних грошових потоків та адаптація 

Етап 3. Визначення базового сценарію, дисконтування та обчислення ENPV та EIRR. 

Етап 4. Врахування невизначеності та ризиків у аналізі.  

Коригування фінансових даних (фінансових грошових потоків) до економічних 

грошових потоків та адаптація були здійснені як для витрат по Проекту, так і для вигід по 

Проекту. 

Коригування фінансових даних щодо витрат до економічних витрат здійснено з 

урахуванням податкового коригування, оскільки податки є трансфертними платежами, які 

не представляють реальні економічні витрати або вигоди для суспільства, тобто вони є 

грошовими переказами від однієї групи в суспільстві до іншої і загалом компенсують один 

одного не впливаючи на результати економічної оцінки проекту. Ціни на ресурси, матеріали 

й обладнання розглядалися в економічному аналізі без ПДВ. 

Економічні вигоди Проекту: 

– Цінність безпеки транспортного засобу та комфорту користування 

(і) Цінність безпеки транспортного засобу для користувачів; 

(іі) Цінність зарядки електромобіля для користувачів; 

(ііі) Вигоди з точки зору альтернативних витрат користувачів за неправильне 

паркування; 

(iv) Цінність, яку страхові компанії надають зниженому ризику крадіжки; 

– Економія часу в дорозі; 

– Скорочення транспортно-експлуатаційних витрат (ТЕВ або VOCs) – палива; 

                                                           
14 Економічна доцільність проекту – комплексне поняття, що узагальнює показники економічної ефективності 

та співвідношення витрат (у тому числі втрат, негативних наслідків) та вигід для суспільства в процесі 

здійснення проекту, та означає перевищення економічних вигід проекту над економічними витратами 

пов’язаними з його реалізацією (згідно Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 14 грудня 2021 року 

№ 1067). 
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Також в рамках аналізу вигід та витрат (англ. – Cost-Benefit Analysis; CBA) була 

здійснена оцінка зовнішніх ефектів, зокрема оцінка скорочення викидів СО2-екв. за 

рахунок скорочення викидів забруднюючої речовини (оксидів вуглецю – CO) 

транспортними засобами. 

В цілому, за результатами аналізу вигід та витрат Проект продемонстрував, що в разі 

його реалізації, вигоди для суспільства будуть вищими, ніж витрати. 

 

Рис. 7.1.1. Результати аналізу вигід та витрат по Проекту (Cost-Benefit Analysis; CBA), млн. грн 

Економічна чиста приведена вартість (ENPV) розрахована шляхом дисконтування до 

поточних значень усіх економічних потоків із застосуванням "соціальної ставки 

дисконтування" – 5%  і складає 2 841 млн. грн.  

Економічна норма дохідності (EIRR) – ставка, яка дає нульове значення для ENPV, – 

складає 43,44%. 

Отже, Проект є економічно виправданим, показники ефективності показують, що 

Проект генерує або може створювати більше вигід у порівнянні витратами, з врахуванням 

різних строків понесення витрат і отримання вигід. 

Таблиця 7.1.1 

Результати тестування економічної ефективності Проекту на чутливість 

 

Коефіцієнт вигід до витрат (BCR), визначений як співвідношення між 

дисконтованими економічними вигодами та витратами, дорівнює 3,94. 

Результати тестування економічної ефективності Проекту на чутливість 

демонструють економічну доцільність й міцність Проекту. Навіть при зростанні 

економічних витрат на основні засоби на 30% при одночасному знижені вигоди цінності 
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безпеки транспортного засобу та комфорту користування на 30% економічна норма 

дохідності Проекту складатиме 26,90%, що суттєво вище соціальної ставки дисконтування 

(5%). 

 

7.2. Результати аналізу соціальних наслідків здійснення ДПП, зокрема підвищення 

якості послуг та рівня забезпечення попиту на послуги  

Внаслідок реалізації Проекту буде досягнуто наступні соціальні вигоди для 

мешканців та гостей міста:   

− забезпечення високої якості, безпеки та доступності послуг з паркування для 

мешканців і гостей міста;  
− приведення якості послуг з парування у відповідність до вимог користувачів  та 

сучасних стандартів;  

− впорядкування транспортних потоків та збільшення пропускної здатності вулиць в 

центральній частині міста, що дозволить досягти суттєвої економії часу користувачів на їх 

шлях до пункту призначення;  
− підвищення зручності й безпеки пересування по пішохідних доріжках та інших 

пішохідних зонах;  
− збільшення кількості паркувальних місць для водіїв з обмеженими можливостями; 

− створення комфортного громадського простору, оновлення й озеленення скверу.  

Реалізація Проекту має також додаткові (непрямі) економічні вигоди, пов'язані з 

ефектами макроекономічного характеру, які полягають у наступному:  

− створення нових робочих місць;  

− залучення місцевих підрядників та обслуговуючих організацій̆ до виконання робіт 

як на стадії проектування та будівництва, так і на стадії комерційної експлуатації проекту, 

що спрятиме зростанню економічної активності в місті;  
− підвищення туристичної привабливості міста та, відповідно, зростання надходжень 

до бюджету міста за рахунок туристичного збору;  
− зростання обсягу відрахувань до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, Фонду 

соціального страхування України;  

− покращення іміджевих характеристик міста Львів та держави Україна в цілому.  
 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ 

ДОГОВОРУ, УКЛАДЕНОГО В РАМКАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

8.1. Результати оцінки впливів на навколишнє середовище 

В рамках розробки ТзОВ «ІП» «КОМФОРТБУД» Концепції проектного рішення у 

2021 – 2022 рр. здійснена оцінка впливів на навколишнє середовище (далі – ОВНС). 

Основним завданням ОВНС було визначення переліку можливих екологічних впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Вплив на повітряне середовище. Викиди витяжного відпрацьованого повітря 

здійснюється на висоті 2 м від покрівлі будівлі. Мають бути забезпечені нормативні відстані 

між забором повітря та технологічними викидами. Вплив на повітряне середовище від 

проектованого об’єкту не передбачається.  

Вплив на клімат, ґрунти, рослинний та тваринний світ та водне, соціальне та 

техногенне середовища. Проектовані приміщення на клімат не впливають. Для 

забезпечення санітарно-гігієнічних умов на ділянці передбачається влаштування нових 

газонів та упорядкування існуючих. 
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Джерелом господарсько-питного водопостачання є існуючі мережі міського 

водопроводу. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 

(зміна від 15.08.2011 No505) «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». Основними споживачами холодної води на господарсько-питні 

потреби є сантехнічне обладнання побутових приміщень та санвузлів. Гаряче 

водопостачання побутових приміщень і санвузлів може бути передбачено від ємкісних 

електричних водонагрівачів. 

Будівництво не передбачає впливу на водне середовище. Відведення каналізаційних 

стоків передбачено до існуючих зовнішніх мереж. Вплив на рослинний і тваринний світ не 

передбачається. 

Дані про сировинні, водні, земельні, енергетичні та інші використовувані ресурси. 

Проектом не передбачено втручання в існуючу інфраструктуру, що склалася на об’єкті. 

Потреба у водних та енергетичних ресурсах для об’єкту проектування: 

− водопостачання здійснюється від існуючого міського водопроводу; 
− річне споживання електроенергії – 5900 тис. кВт·год (при прогнозованій 

приєднаній потужності 800 кВт157). 

Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві. Будівельні роботи 

вестимуться в одну чергу. Електропостачання та водопостачання забезпечується від 

існуючих мереж. Будівництво не призведе до негативних змін у природному середовищі. 

Отже, з точки зору впливу на навколишнє природне середовище, можна зробити 

висновок про екологічну безпеку Проекту – будівництва і подальшої господарської 

діяльності. 

 

8.2. Проходження процедури оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 11 Закону України «Про 

державно-приватне партнерство» та відповідно до абзацу другого частини другої статті 4 

Закону України «Про концесію» оцінка впливу на довкілля для провадження планової 

діяльності, передбаченої пропозицією про здійснення ДПП, зокрема у формі концесії, 

здійснюється приватним партнером/концесіонером після підписання договору, укладеного 

в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійного договору, відповідно до 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» будь-які наслідки 

планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності 

людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, 

ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних 

об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної 

спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, 

вважається впливом на довкілля. Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття 

рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 

цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття 

рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до частини третьої  вказаної 

статті, друга категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає серед іншого: 

будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 

паркомісць. Таким чином, виходячи із наведеного вище, обов’язок проходження процедури 

оцінки впливу на довкілля в порядку, встановленому Законом України «Про оцінку впливу 

на довкілля», буде покладено на приватного партнера/концесіонера після підписання 

договору в разі, якщо характеристики планованої діяльності відповідатимуть критеріям 

частини третьої  статті 3 вказаного закону. 
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИЗИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ТА ЇХ РОЗПОДІЛ МІЖ ПАРТНЕРАМИ 

Ідентифіковано тринадцять категорій ризиків здійснення в здійснення ДПП. 

Критерії оцінки рівня ризику наведено у таблиці 9.1. 

Перелік виявлених ризиків, їх оцінка, пропозиції щодо розподілу між партнерами, 

визначення форми управління такими ризиками наведено у таблиці 9.2. 

Розподіл ризиків здійснюється згідно з принципом, що кожен ризик повинен бути 

віднесений до сфери відповідальності того з партнерів, який більш ефективно 

контролюватиме, управлятиме та/або запобігатиме виникненню такого ризику.  

 

Таблиця 9.1. 

Критерії оцінки рівня ризику 
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Таблиця 9.2. 

Перелік виявлених ризиків, їх оцінка, пропозиції щодо розподілу між партнерами, 

 форми управління ризиками 

 

№ 
Категорія 

ризику 
Підкатегорія ризику 

Розподіл ризиків 
Імовір-

ність 

(від 1 

до 3) 

Ступінь 

впливу 

(від 1 до 

3) 

Оцінка 

рівня 

ризику 

Управління 

ризиками 
Державний 

партнер / 

концесіє-

давець 

Приватний 

партнер / 

концесіонер 

1 2 3 4 5 6 7 8=6х7 9 

1 Нормативно-

правові  

Зміни законодавства, 

яке діяло на момент 

укладення договору в 

рамках ДПП, зокрема 

концесійного 

договору 

х х 3 2 6 Здійснення проектним менеджером по 

договору й командою з управління 

договором державного 

партнера/концесієдавця та суб’єктами 

внутрішнього контролю й приватного 

партнера/концесіонера систематичного 

моніторингу та аналізу законопроектів, з 

метою швидкого реагування для 

прийняття відповідних рішень. 

2 Отримання 

ліцензій, 

дозволів та 

інших 

документів 

Затримки в отриманні 

ліцензій та дозволів, 

необхідних для 

реалізації Проекту 

х х 1 2 2 Наявність ліцензії на провадження 

діяльності у сфері будівництва, зокрема 

будівництва, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з 

середніми (СС2) та значними наслідками 

(СС3), може бути однією з 

кваліфікаційних вимог під час конкурсу з 

визначення приватного партнера/ 

концесійного конкурсу (що має бути 

Затримки в отриманні 

вихідних даних на 

проектування об’єкта 

будівництва  

 х 1 1 1 
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відображено в інструкції для 

претендентів).  

Проведення попередніх консультацій з 

регулюючими органами, які видають 

відповідні дозвільні документи.  

Дотримання вимог щодо своєчасності 

та коректності подання документів для 

отримання дозвільних документів. 

Внутрішній контроль за наявністю 

необхідного переліку документів для 

отримання відповідних ліцензій та 

дозволів. 

3 Історико-

архітектурні  

Ризик виявлення 

знахідок 

археологічного або 

історичного характеру 

х х 2 2 4 Виконання комплексу 

пам’яткоохоронних заходів до початку і 

під час будівництва підземного паркінгу й 

реконструкції пл. Є. Петрушевича 

відповідно до порядку виконання 

земляних робіт та проведення 

археологічного нагляду під час реалізації 

Проекту, наданого Науково-дослідним 

центром «Рятівна археологічна служба» 

Інституту археології Національної 

академії наук України. 

Вжиття заходів контролю за 

дотриманням вимог щодо порядку та 

етапів проведення археологічних робіт; 

налагодження належної комунікації 

(особливо щодо необхідності коригування 

строків будівельних робіт по Проекту, для 

прийняття оптимальних рішень) та обміну 

інформацією між державним та 

приватним партнером/концесієдавцем та 

концесіонером. 
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4 Користування 

земельною 

ділянкою 

Ризики наявності прав 

третіх осіб на 

користування 

земельною ділянкою 

х  2 2 4 Дотримання рекомендацій правового 

висновку юридичного радника щодо 

договору суперфіцію з ТОВ «ІЛ ЛЕВ».  

Здійснення юридичного контролю та 

супроводу можливих спорів. 

5 Форс-мажорні 

обставини 

Ризик настання форс-

мажорних обставин   

х х 3 3 9 У договорах, які укладатимутьcя в 

рамках Проекту та з метою його 

реалізації, чітко регламентувати порядок 

підтвердження та повідомлення про форс-

мажорні обставини, а також можливі 

правові наслідки настання таких 

обставин. 

6 Макроекономі

чні ризики  

Ризики зміни 

облікової ставки НБУ, 

курсу іноземної 

валюти та рівня 

інфляції 

х х 3 2 6 Як при підготовці Проекту державним 

партнером/концесієдавцем, так і при 

оцінці приватним 

партнером/концесіонером на етапі 

конкурсу, доцільно враховувати різні 

макроекономічні сценарії у фінансовій 

моделі. 

7 Ризики, 

пов’язані із 

залученням 

фінансування 

Брак власних ресурсів 

для забезпечення 

фінансування Проекту 

та/або неможливість 

гарантованого 

залучення 

фінансування 

(запозичень)  

 х 1 3 3 Цей ризик відноситься до відсутності 

доступу до фінансування (особливо до 

стороннього фінансування, тобто 

кредитних коштів) на момент 

комерційного закриття або до початку 

будівництва. Цей ризик стосується 

суттєвого зобов'язання ДПП і передається 

приватному партнеру/концесіонеру. 

Для управління цим ризиком 

недосвідчених та фінансово нестабільних 

потенційних приватних партнерів / 

концесіонерів слід відсіяти під час 

процесу попередньої кваліфікації в 

рамках конкурсної процедури 
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Наявність ресурсів для забезпечення 

фінансування Проекту, або досвіду 

гарантованого залучення фінансування 

для реалізації подібних проектів – може 

бути однією з кваліфікаційних вимог під 

час конкурсу з визначення приватного 

партнера/концесійного конкурсу (що має 

бути відображено в інструкції для 

претендентів). 

8 Проектування 

і будівництво 

Помилки 

проектування 

 х 2 1 2 Наявність обладнання та матеріально-

технічної бази для виконання проектних, 

будівельних та експлуатаційних робіт і 

матеріально-технічного обслуговування; 

наявність та відповідний рівень 

професійної і технічної кваліфікації 

працівників; наявність документально 

підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних за предметом договорів – 

можуть бути одними з кваліфікаційних 

вимог під час конкурсу з визначення 

приватного партнера/концесійного 

конкурсу (що має бути відображено в 

інструкції для претендентів). 

Також для управління цими ризиками 

необхідно забезпечити конкурсний вибір 

приватного партнера/концесіонера із 

високим рівнем фінансової надійності. 

Приватний партнер/концесіонер 

закуповує матеріали, роботи й обладнання 

у великих кількостях і повинен мати 

досвід використання хеджів для 

пом'якшення наслідків збільшення цін. 

Невідповідність 

будівельних робіт 

нормативним вимогам 

 х 1 3 3 

Перевитрати/надлишк

ові витрати в ході 

будівництва 

 х 2 2 4 

Обмеження діяльності 

з будівництва, 

пов’язані з 

зовнішньою 

інженерною та 

транспортною 

інфраструктурою 

х х 1 2 2 

Відсутність 

необхідних 

потужностей 

електропостачання 

для зарядних станцій 

та відмова у наданні 

та/або виникнення 

додаткових вимог при 

отриманні 

 х 2 2 4 
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відповідних технічних 

умов ПрАТ 

«Львівобленерго» 

Договір, укладений в рамках ДПП, 

зокрема концесійний договір, має містити 

положення про вимоги до попередніх 

проектно вишукувальних робіт, 

проектування й будівництва (у т. ч. до 

введення в експлуатацію); а також чітко 

регламентувати відповідальність сторін за 

невиконання умов договору та можливі 

правові наслідки такого невиконання. 

Приватний партнер/концесіонер може 

вплинути на ймовірність подій ризиків 

проектування й будівництва за 

допомогою всіх відповідних планів і 

процедур (визначених у договорі). Більш 

того, він може мінімізувати збитки за 

допомогою заходів щодо швидкого 

реагування, а також керувати подальшою 

затримкою будівництва шляхом 

коригування графіка будівництва. 

Водночас у договорі слід передбачати 

звільнення від відповідальності та/або 

компенсацію за певними можливими 

подіями ризику (наприклад тими що, 

пов’язані з непередбаченими ґрунтовими 

умовами (геотехнічними умовами), 

результатами археологічних досліджень, з 

перенесенням комунальних мереж). 

Навіть, якщо приватний партнер / 

концесіонер не має можливості повністю 

контролювати такі події ризику, слід 

належним чином стимулювати його 

керувати такими ризиками (зменшувати їх 

Підняття рівня 

четвертинного 

водоносного 

горизонту  

 х 2 2 4 

Необхідність 

забезпечення 

укріплення будівель, 

що розташовані у 

територіальній 

близькості до місця 

будівництва  

 х 2 2 4 

Затримка строків 

завершення робіт 

 х 2 2 4 

Виявлення 

прихованих (скритих) 

дефектів після 

закінчення 

будівництва  

 х 2 2 4 
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ймовірність, керувати подіями у разі їх 

настання). 

9 Операційні 

ризики 

Надлишкові 

операційні витрати 

 х 2 2 4 Для управління цими ризиками 

необхідно забезпечити конкурсний вибір 

приватного партнера/концесіонера із 

досвідом операційного управління 

аналогічними об’єктами та високим 

рівнем фінансової надійності. 

У договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, мають 

бути чітко прописані умови моніторингу 

операційної ефективності. 

Ризик попиту   х 1 3 3 Цей ризик є основним для структур 

ДПП на основі платежів користувача 

(концесії), тому у рамках реалізації  

Проекту він передається приватному 

партнеру/концесіонеру. Ризик інфляції, 

яка не компенсується переглядом цін з 

боку державного партнера/концесієдавця, 

також передається приватному 

партнеру/концесіонеру. 

Тобто ризик попиту на послуги 

зарядки електромобілів передається 

приватному партнеру/концесіонеру, 

оскільки він може шляхом використання 

ринкових інструментів (у т. ч. шляхом 

встановлення конкурентної ціни, 

підвищення якості послуг) максимально 

ефективно керувати таким ризиком. 

У контексті послуг з паркування 

транспортних засобів, орган місцевого 

самоврядування (тобто державна сторона) 

залишає за собою можливість 
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встановлювати рівень тарифів протягом 

терміну дії договору. У разі, коли тариф не 

узгоджується на рівні, прогнозованому 

приватним партнером/концесіонером, до 

договору, укладеного в рамках ДПП, 

зокрема концесійного договору, слід 

включати певні заходи, спрямовані на 

нейтралізацію наслідків для приватного 

партнера/концесіонера. Договір має чітко 

встановлювати правила індексування 

тарифів на послуги з урахуванням 

інфляції. 

Ризик порушення 

технічного 

обслуговування та 

ризик порушення 

вимог з 

оновлення/відтворенн

я або капітального 

ремонту 

інфраструктури 

паркінгу 

 х 1 3 3 Зобов'язання щодо технічного 

обслуговування – це ключовий елемент 

будь-якого предмета договору, 

укладеного в рамках ДПП, зокрема 

концесійного договору. 

Ризик недостатньої прибутковості, 

пов'язаний з питаннями експлуатаційної 

готовності та якості (при недосягненні 

встановлених вимог технічного 

обслуговування та відповідно 

недосягненні показників 

результативності, а також при порушенні 

вимог до виконання періодичного 

оновлення/відтворення/технічного 

обслуговування), передається приватному 

партнеру/концесіонеру. Недотримання 

таких вимог може вплинути на 

прибутковість опосередковано 

(накладення штрафів чи заздалегідь 

оцінені збитки). Відповідальність за такий 

ризик несе приватний 
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партнер/концесіонер, оскільки він 

належить до суті цілей ДПП. 

Такий ризик може корелюватися з 

ризиком, пов'язаним із проектуванням, 

оскільки неякісний проект може 

призвести до вищих витрат на технічне 

обслуговування, особливо на капітальний 

ремонт та оновлення (витрати життєвого 

циклу). 

Договір, укладений в рамках ДПП, 

зокрема концесійний договір, має 

визначати вимоги щодо регулярного 

моніторингу та звітності щодо показників 

результативності, у т.ч. дозволяючи 

приватному партнеру/концесіонеру 

самостійно звітувати. Водночас, 

необхідно забезпечити право державного 

партнера/ концесієдавця (або спеціально 

уповноважений орган) в будь-який час 

перевіряти об’єкт для визначення обсягу, 

рівня та показників результативності 

технічного обслуговування. 

Приватний партнер/концесіонер має 

планувати роботи з оновлення/ 

відтворення та капітального ремонту 

протягом строку дії договору. Для цього 

потрібне попереднє фінансове планування 

з прогресивним виділенням коштів до 

спеціального резервного фонду для 

інвестицій в оновлення/відтворення до 

необхідності інвестування в технічне 

оновлення/відтворення. Це означає, що 

резервний фонд має бути частиною 
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фінансового плану, який буде подаватись 

як частина конкурсної пропозиції; 

положення про попереднє фінансове 

планування з прогресивним виділенням 

коштів до спеціального резервного фонду 

для інвестицій в оновлення/відтворення 

має бути включене до договору, 

укладеного в рамках ДПП, зокрема 

концесійного договору; а його розмір 

швидше за все коригуватиметься при 

фінансовому закритті. Щоб переконатися, 

що приватний партнер/концесіонер 

виконує свої зобов'язання щодо 

забезпечення належного стану будівлі, 

об’єктів та якості послуг на дату 

закінчення строку дії договору, 

укладеного в рамках ДПП, зокрема 

концесійного договору, приватний 

партнер/концесіонер має надати 

державному партнеру/концесієдавцю 

відповідне забезпечення. Зобов'язання 

щодо надання такого забезпечення 

ефективності експлуатації та технічного 

обслуговування має бути включено до 

договору. 

Вандалізм під час 

експлуатації 

 х 1 2 2 Приватний партнер/концесіонер може 

зменшити ймовірність такого ризику за 

допомогою заходів щодо боротьби з 

вандалізмом. 

10 Юридичні 

ризики, 

пов'язані з 

договором, 

Ризик невиконання/ 

неналежного 

виконання 

партнерами 

х х 2 3 6 В договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, має бути 

чітко врегульована відповідальність 

сторін за невиконання умов договору та 



52 

укладеним в 

рамках 

ДПП/концесій

ним 

договором та 

іншими 

договірними 

відносинами в 

рамках 

Проекту 

зобов’язань за 

договором, укладеним 

в рамках ДПП, 

зокрема концесійним 

договором 

можливі правові наслідки такого 

невиконання. 

Доцільно встановлювати вимоги, що 

приватний партнер/концесіонер повинен 

надавати та підтримувати дійсність 

гарантії виконання договору, яка зазвичай 

є безвідкличною та безумовною, тобто 

виконується на першу вимогу (як правило, 

у формі банківської гарантії або 

акредитива). 

Договір, укладений в рамках 

державно-приватного партнерства, 

зокрема концесійний договір, має 

визначати вимоги щодо регулярного 

моніторингу та звітності щодо показників 

результативності, у т. ч. дозволяючи 

приватному партнеру/концесіонеру 

самостійно звітувати. 

Дострокове 

розірвання договору 

х х 2 2 4 У договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, мають 

бути чітко визначені підстави та порядок 

його дострокового розірвання, а також 

наслідки такого розірвання для кожної із 

сторін, включаючи платежі, пов’язані з 

достроковим розірванням (у т. ч. питання 

розрахунку розміру компенсації). 

Порушення умов 

повернення майна 

державному сектору 

приватним 

партнером/концесіоне

ром  

х  1 3 3 В договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, мають 

бути чітко врегульовані процедури й 

порядок повернення майна державному 

партнеру/концесієдавцю (включно з 

порядком проведення технічного аудиту 

разом із складанням Звіту про обстеження 
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об’єкта ДПП/концесії) та відповідальність 

сторін за порушення умов повернення 

майна державному 

партнеру/концесієдавцю приватним 

партнером/концесіонером. 

Відсутність або 

недостатність рівня 

договірного 

врегулювання певних 

питань майбутньої 

взаємодії сторін, які 

беруть участь у 

Проекті.   

х х 1 3 3 В договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, 

необхідно чітко визначити всі ключові 

аспекти взаємодії сторін на кожному етапі 

реалізації Проекту (права, обов’язки, 

відповідальність), особливо щодо питань 

взаємодії, які недостатньо врегульовані на 

законодавчому рівні. 

Слід надавати державному партнеру/ 

концесієдавцю можливість запитувати 

або вимагати зміни в обсязі послуг або 

робіт (з урахуванням норм чинного 

законодавства). При цьому слід 

передбачати справедливу компенсацію за 

такі зміни згідно з умовами договору, 

укладеного в рамках ДПП, зокрема 

концесійного договору. 

11 Виникнення 

спорів в ході 

реалізації 

Проекту 

Ризик виникнення 

спорів між 

партнерами Проекту 

х х 1 3 3 В договорі, укладеному в рамках ДПП, 

зокрема концесійному договорі, 

необхідно чітко регламентувати умови та 

порядок вирішення будь-якого спору, 

розбіжності, протиріччя або претензії 

будь-якого роду між сторонами щодо 

будь-якого питання, що випливає з 

договору або у зв'язку з ним, у тому числі, 

щодо його порушення, припинення або 

недійсності, або іншим чином пов'язаного 

зі здійсненням Проекту. 
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Договір може передбачати 

зобов’язання державного партнера/ 

концесієдавця та приватного 

партнера/концесіонера звернутись до 

незалежного інженера для винесення 

рішення щодо спорів щодо технічних або 

інженерних питань, а також будь-яких 

спорів, пов'язаних з будівництвом об’єкту 

ДПП/концесії; та звернутись до 

відповідного Незалежного експерта для 

винесення рішення щодо питань 

експлуатації об’єкту ДПП/концесії, 

технічного стану, вартості або інших 

питань, пов’язаних з рухомим майном, 

страхування та ін. 

Спір може бути вирішений шляхом 

арбітражу. 

Судове оскарження 

дій, бездіяльності 

органів державної 

влади та місцевого 

самоврядування, що 

мають вплив на 

реалізацію Проекту  

х  2 3 6 Державний партнер/концесієдавець 

має забезпечити здійснення юридичного 

контролю та супроводу можливих спорів. 

Державний партнер/концесієдавець 

повинен забезпечити необхідну 

підтримку та проведення інформаційних 

кампаній, з метою демонстрації переваг 

реалізації Проекту. 

12 Соціальні 

ризики, 

заперечення 

чи спротив з 

боку 

ключових 

зацікавлених 

сторін   

Спротив осіб, які 

відчувають вплив від 

реалізації Проекту 

та/або мають 

відношення до 

реалізації Проекту  

х х 2 2 4 Державний партнер/концесієдавець 

повинен забезпечити необхідну 

підтримку та захист приватного партнера 

від судових позовів та перешкод з боку 

зацікавлених сторін. 

Державний партнер/концесієдавець 

під час управління договором повинен 

забезпечити розробку плану залучення 
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зацікавлених сторін та запровадження 

механізму подання скарг. 

13 Екологічні 

ризики 

Ризик використання 

будівельних 

матеріалів з 

підвищеним вмістом 

шкідливих домішок  

 х 1 2 2 Приватний партнер/концесіонер має 

здійснювати будівництво в ході реалізації 

Проекту не призводячи до негативних 

змін у природному середовищі. 
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10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОТРЕБУ В ДЕРЖАВНІЙ ПІДТРИМЦІ 

Результати прогнозів попиту на послуги паркування й зарядки електромобілів, які 

передбачається надавати в результаті реалізації Проекту, а також результати здійсненого 

фінансового моделювання здійснення ДПП/концесії підтвердили фінансове структурування 

Проекту без необхідності державної підтримки концесії. Отже Проект, реалізований в формі 

концесії, демонструє фінансову життєздатність та комерційну здійсненність без виплат плати 

за експлуатаційну готовність, без придбання державним партнером/концесієдавцем певного 

обсягу послуг, що надаються приватним партнером/концесіонером відповідно до договору, 

укладеного в рамках ДПП/концесійного договору та без фінансування витрат на будівництво 

суміжної інфраструктури (зокрема – перенесення інженерних мереж) з боку державної сторони. 

 

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЮРИДИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ З 

ОБҐРУНТУВАННЯМ ЮРИДИЧНИХ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ 

ПРОЕКТУ 

11.1. Результати аналізу законів і нормативно-правових актів, які можуть вплинути на 

реалізацію Проекту, зокрема регулювання відносин у сфері організації та здійснення 

діяльності з надання послуг тимчасового зберігання транспортних засобів на 

автомобільних стоянках та майданчиках для паркування 

Відносини у сфері організації та здійснення діяльності з надання послуг тимчасового 

зберігання транспортних засобів на автомобільних стоянках та майданчиках для паркування в 

тій чи іншій мірі регулюються нормами податкового, земельного, господарського, 

містобудівного законодавства, нормативно-правовими актами у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил дорожнього руху, паркування, зберігання транспортних засобів на 

автостоянках, ДБН, ТУ, ДСТУ тощо. 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про автомобільні дороги» майданчики для 

паркування відносяться до складових вулиць і доріг міст та інших населених пунктів. 

Відповідно до статті 37 Закону України «Про автомобільні дороги» будівництво споруд, 

об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та 

виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюються згідно з 

дозволом органів державного управління автомобільними дорогами та за попереднім 

погодженням з відповідними підрозділами Національної поліції в порядку, передбаченому 

законодавством України. 

Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 грудня 2009 р. № 1342 (далі – Правила), регламентують організацію та порядок 

паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів. 

Дія цих Правил поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках 

для паркування (далі – користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі 

майданчики. Суб'єкти господарювання – балансоутримувачі майданчиків для паркування 

транспортних засобів визначаються відповідно до Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів». 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи 

місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства 

для утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, зокрема майданчиків для 

паркування. У разі відсутності таких підприємств органи місцевого самоврядування в межах 

своїх повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів 

таких об’єктів. 

Водночас, важливо зазначити, що Положенням про порядок конкурсного відбору 

підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 № 
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160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1460/11740, визначено 

процедуру підготовки та проведення конкурсу  з утримання  та  ремонту об'єктів благоустрою 

населених пунктів комунальної  власності,  а   також   умови залучення на конкурсних засадах 

підприємств, установ, організацій (пункт 1.2). 

Питання конкурсу за умови створення та/або будівництва (нового будівництва), та/або 

управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом, та/або надання 

суспільно значущих послуг – врегульоване законодавством в сфері ДПП/концесії: Законом 

України «Про державно-приватне партнерство», Законом України «Про концесію» та 

пов’язаними нормативно- правовими актами. 

Органи місцевого самоврядування є уповноваженими суб’єктами, які в установленому 

порядку приймають рішення про організацію майданчиків для паркування (підпункт 4 пункту 

"а" частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), 

визначення місць їх розташування за окремими адресами (підпункт 8 пункту "а" статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 6 частини другої статті 10 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів») та здійснюють інші необхідні дії, у тому 

числі пов’язані з переданням земельних ділянок у користування. 

Важливо зазначити, що, зокрема, рішення про розміщення майданчиків для паркування 

транспортних засобів приймається органом місцевого самоврядування відповідно до положень 

статей 6, 7 Закону України «Про дорожній рух», пункту 6 частини другої статті 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», статті 21 Закону України «Про автомобільний 

транспорт», пункту 8 Правил на підставі погоджених схем організації дорожнього руху (в 

порядку, передбаченому законодавством України). 

Органи місцевого самоврядування наділені контрольними функціями у сфері здійснення 

господарської діяльності з утримання майданчиків для паркування (у тому числі щодо оплати 

послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів) (пункт 5 

частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»). 

Контроль за виконанням Правил паркування транспортних засобів здійснює 

уповноважений підрозділ Національної поліції у частині забезпечення безпеки дорожнього 

руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, 

міської ради у частині контролю за станом благоустрою, інспектори з паркування у частині 

контролю за дотриманням правил паркування (у тому числі щодо оплати послуг з користування 

майданчиками для платного паркування) (пункт 6 Правил). 

 

11.2. Результати аналізу правового режиму джерел доходів, які планується використати 

для реалізації Проекту 

 Тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування 

транспортних засобів 

Органи місцевого самоврядування є уповноваженими на встановлення тарифів на послуги 

з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів або на прийняття 

рішення про безоплатність паркування. 

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження 

збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних 

засобів на території м. Львова» (зі змінами) особи, які розміщують транспортні засоби на 

майданчиках для паркування сплачують плату за паркування, що розраховується на основі 

економічно обґрунтованих витрат оператора під час надання послуг з утримання майданчиків 

для платного паркування (з максимальним рівнем рентабельності 12 відсотків). 

 Згідно Додатку 3 Ухвали Львівської міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження 

збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних 
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засобів на території м. Львова» (зі змінами) на сьогоднішній день підземні паркінги віднесені 

до 5-ї зони паркування (функціональної). 

Податок на додану вартість (ПДВ). 

Якщо послуги із забезпечення паркування транспортних засобів надаватиме суб’єкт 

господарювання – платник ПДВ, то такий суб’єкт господарювання повинен буде сплачувати 

ПДВ на загальних підставах. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Оскільки земельна ділянка комунальної власності, необхідна для реалізації проекту, що 

здійснюється на умовах концесії, яка є необхідною для створення (будівництва) об’єкта 

концесії, надається концесіонеру в оренду (відповідно до положень законодавства в сфері 

ДПП/концесії (ст. 8 Закону України «Про державно-приватне партнерство» та ст. 32 Закону 

України «Про концесію») та у порядку, передбаченому Земельним кодексом України), а 

договір, що укладається між державним партнером та приватним партнером, передбачає 

обов’язок приватного партнера перед державним партнером в частині фінансування, 

будівництва та утримання (у тому числі технічного обслуговування) об'єкта ДПП/концесії з 

передачею приватному партнеру/концесіонеру права на управління (що включає володіння та 

користування) об'єктом ДПП/концесії і права на надання суспільно значущих послуг (послуг з 

паркування), то відповідно підземний паркінг, будівництво якого передбачено Проектом, не 

належить до спеціально відведених автостоянок і реалізація Проекту не передбачає надходжень 

до місцевого бюджету від плати збору за місця для паркування транспортних засобів. 

 

11.3. Результати поглибленого правового аналізу основних проблем Проекту, зокрема 

щодо використання земельних ділянок та існуючих активів; ймовірності заявлення 

позовів або претензій щодо прав власності на землю, прав користування земельною 

ділянкою; прав інших користувачів 

Щодо припинення Договору суперфіцію на будівництво підземного паркінгу на 

пл. Є. Петрушевича у м. Львові від 08.02.2010 року 

08.02.2010 між департаментом містобудування Львівської міської ради (як 

Суперфіціаром) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Іл Лев» (як Суперфіціарієм) 

укладено Договір суперфіцію на будівництво підземного паркінгу на пл. Петрушевича у 

м. Львові (надалі – Договір суперфіцію). 

 Договір суперфіцію укладався на виконання Договору на право будівництва підземного 

паркінгу на пл. Є. Петрушевича у м. Львові від 31.12.2009, згідно з яким ТОВ «Іл Лев» 

зобов’язується на власний ризик і за власні кошти виконати роботи, пов’язані з проектуванням, 

будівництвом та експлуатацією підземного об’єкта на пл. Є. Петрушевича. 

Згідно з п. 7.4.3 Договору суперфіцію ТОВ «Іл Лев» зобов’язаний розпочати будівництво 

об’єктів нерухомості протягом 3 років з моменту набрання чинності договору. Як вбачається зі 

змісту п. 3.1. Договору суперфіцію, такий набирає чинності з моменту його підписання, тобто з 

08.02.2010. Отже, за умовами Договору суперфіцію ТОВ «Іл Лев» зобов’язаний був розпочати 

будівництво до 08.02.2013.  

Ст. 416 Цивільного Кодексу України та ст. 102-1 Земельного Кодексу України 

передбачають автоматичне припинення права землекористування у випадку невикористання 

земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд. У такому випадку право 

землекористування припиняється в силу закону (ст. 416 Цивільного Кодексу України, ст. 102-1 

Земельного Кодексу України) та не вимагає підтвердження припинення такого права за 

окремим судовим рішенням чи оформленням будь-яких інших актів та документів. 

Разом з тим, ані ст. 416 Цивільного Кодексу України, ані ст. 102-1 Земельного Кодексу 

України не передбачають момент, з якого необхідно обраховувати початок спливу трьохрічного 

строку невикористання земельної ділянки для забудови.  
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Верховний Суд у своїй постанові від 21.03.2018 у справі № 910/5963/17 зробив висновок, 

що дозвіл на виконання будівельних робіт є безумовною правовою підставою для початку 

будівельних робіт, а відтак відлік такого трьохрічного строку починається з моменту отримання 

дозволу на виконання будівельних робіт.  

У даному випадку, Договором суперфіцію (п. 7.4.3) чітко передбачено обов’язок 

розпочати будівництво об’єктів нерухомості протягом 3 років з моменту набрання чинності 

Договором суперфіцію (тобто з 08.02.2010).  

При цьому, відсутні будь-які видані ТОВ «Іл Лев» дозвільні документи на початок 

будівельних робіт, які товариство мало змогу отримати в межах строку чинності містобудівних 

умов та обмежень, тобто до 03.06.2016. 

Отже, навіть, якщо рахувати момент спливу трьохрічного строку з дати втрати чинності 

затверджених ТОВ «Іл Лев» містобудівних умов та обмежень (тобто 03.06.2016), а не з моменту 

їх затвердження (тобто з 03.06.2011) чи набрання чинності самого Договору суперфіцію (тобто 

з 08.02.2010), – право землекористування ТОВ «Іл Лев» на сьогодні припинилось. 

Щодо припинення Договору на право будівництва підземного паркінгу на 

пл. Є. Петрушевича у м. Львові від 31.12.2009 року. 

Договір на право будівництва підземного паркінгу на пл. Є. Петрушевича у м. Львові від 

31.12.2009 (далі – Договір на будівництво) укладений між ТОВ «Іл Лев» (як Інвестором), та 

Виконавчим комітетом Львівської міської ради в особі директора департаменту містобудування 

Львівської міської ради (як Замовником) на виконання рішення виконкому Львівської міської 

ради № 841 від 23.10.2009 «Про затвердження результатів конкурсу на кращий інвестиційний 

проект з права будівництва підземного паркінгу та визначення забудовників на 

пл. Є. Петрушевича» (із змінами згідно рішення № 1022 від 27.11.2009). 

Договір на будівництво набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 

повного виконання взаємних зобов’язань (п. 4.1. Договору на будівництво). 

Пунктами 3.4.2 та 8.2 Договору на будівництво передбачено право Замовника розірвати 

цей Договір в судовому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором 

будь-яких умов Договору, за умов використання інших способів вирішення спорів, 

передбачених Договором (Розділ 6), без сплати будь-яких штрафних санкцій та/або 

відшкодування неотриманих прибутків. 

Згідно з п. 10.2 Договору на будівництво його розірвання може бути здійснено тільки за 

взаємною згодою сторін шляхом оформлення розірвання в письмовій формі або за рішенням 

суду, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Однак таких виняткових випадків 

Договір на будівництво не визначає. 

Отже, згідно з умовами Договору на будівництво вбачається, що такий Договір може бути 

припинений в один з таких способів: 

1. За взаємною згодою сторін – шляхом укладення між сторонами додаткової угоди про 

розірвання Договору; 

2. В судовому порядку – за позовом Замовника про розірвання Договору на будівництво. 

Разом з тим, враховуючи, що Договір на будівництво укладався з метою підготовки міста 

до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році для впорядкування 

місць паркування автомобільного транспорту, яка не була реалізована з причин саме 

невиконання ТОВ «Іл Лев» протягом тривалого періоду взятих зобов’язань щодо проектування, 

будівництва та введення в експлуатацію об’єкта будівництва, тому фактично є можливість 

застосувати у даному випадку за аналогією закону положення ч. 2 ст. 849 Цивільного Кодексу 

України. Відповідно до ч. 2 ст. 849 Цивільного Кодексу України замовник має право 

відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник 

своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає 

явно неможливим. 
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Також, варто звернути увагу, що Договір на будівництво укладений за результатами 

проведеного конкурсу на кращий інвестиційний проект з права будівництва підземних паркінгів 

та визначення забудовників. Потребують додаткової перевірки Умови конкурсу щодо вибору 

кращого інвестиційного проекту з права будівництва підземного паркінгу та визначення 

забудовника в рамках підготовки міста Львова до проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи з футболу у 2012 на пл. Петрушевича, оскільки за результатами юридичного аналізу 

умов конкурсу та положень укладеного Договору на будівництво є підстави вважати, що 

сторонами Договору на будівництво не досягнуто згоди по всіх істотних умовах, а відтак такий 

Договір вважається неукладеним (тобто таким, що не відбувся) (керуючись ст. 180 

Господарського Кодексу України, ст. 638 Цивільного Кодексу України). 

 

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОРМУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

У рамках здійснення ДПП відповідно до Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» та інших законодавчих актів України можуть укладатися: концесійний договір; 

договір управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках 

ДПП, інвестиційних зобов'язань приватного партнера); договір про спільну діяльність; інші 

договори. 

Основні параметри, що визначають вибір конкретної форми здійснення ДПП, включають 

не тільки право власності, але і контроль, доступ до грошових потоків, розподіл ризиків, 

зокрема ризиків операційної діяльності, що охоплюють ризик попиту та/або ризик пропозиції,  

потенційну винагороду та бюджетну ефективність. 

Концесія 

Нормативною базою для концесії є Закон України «Про концесію», Закон України «Про 

державно- приватне партнерство» (застосовується до окремих процедур, зокрема в частині 

регулювання аналізу ефективності) та інші суміжні підзаконні нормативно-правові акти. 

Предметом концесії є надання права на створення та/або будівництво, та/або управління 

об’єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, 

визначених концесійним договором, а також передача переважної частини операційного 

ризику. 

Об’єктами концесії можуть бути існуючі об’єкти державної/комунальної власності та 

об’єкти, створені/збудовані концесіонером на виконання концесійного договору. 

Відповідно до чинного законодавства строк договору концесії має бути від 5 до 50 років. 

Процес підготовки до реалізації проекту шляхом концесії поділяється на наступні етапи: 

аналіз ефективності, концесійний конкурс, переговори і підписання договору. 

Щодо ключових особливостей використання механізму концесії, вони є наступними: 

− проведення конкурсу детально регулюється Законом України «Про концесію»;  

− режим захисту об’єкта концесії (наприклад, право власності на передані або створені 

активи залишається за державою/територіальною громадою); 

− деталізоване, але водночас гнучке регулювання договірних відносин; 

− оновлена підзаконна нормативно-правова база – внесені зміни/ прийняті нові підзаконні 

акти, що регулюють ключові аспекти концесійних проектів, зокрема, порядок заміни 

концесіонера, методику розрахунку концесійних платежів, порядок повернення об’єкта 

концесії. 

Договір державно-приватного партнерства (Договір ДПП)  

Нормативною базою для укладення договорів ДПП є Закон України «Про державно-

приватне партнерство», Цивільний кодекс України та відповідні підзаконні нормативно-правові 

акти. 
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Предмет договору ДПП залежить саме від обраного для проекту виду договору ДПП, 

наприклад, договір про спільну діяльність, управління майном, змішаний та непоіменований 

договори ДПП (останні належним чином не регулюються та в цілому їх важко структурувати). 

Об’єктами договору ДПП можуть бути існуючі об’єкти державної/комунальної власності 

та об’єкти, створені/збудовані на виконання договору ДПП. 

Відповідно до чинного законодавства строк договору ДПП має бути від 5 до 50 років. 

Впровадження проекту відбувається наступними етапами: аналіз ефективності, конкурс, 

переговори і підписання договору. 

Особливостями реалізації проекту через механізм укладення договору ДПП є: 

− режим захисту об’єкта ДПП (наприклад, право власності на передані або створені активи 

залишається за державною/територіальною громадою); 

− в цілому гнучке регулювання договірних відносин; 

− оновлена підзаконна нормативно-правова база – внесені зміни/прийняті нові підзаконні 

акти, що регулюють ключові аспекти проектів ДПП (проте в деяких випадках в достатньо 

обмеженому обсязі порівняно з актами, що регулюють відносини концесії). 

Договір ДПП з юридичної точки зору є можливим варіантом структурування Проекту, але, 

не відповідає його комерційним параметрам, які передбачають передачу ризику попиту до 

приватного партнера. 

Спільна діяльність 

Предметом механізму спільної діяльності є спільна діяльність на основі договору (з 

об’єднанням або без об’єднання внесків) без створення юридичної особи для досягнення певної 

мети, що не суперечить законодавству України. 

Об’єктом ДПП можуть бути існуючі об’єкти державної/комунальної власності та об’єкти, 

створені/збудовані на виконання договору ДПП. 

Нормативною базою для реалізації проекту є Закон України «Про державно-приватне 

партнерство», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, відповідні підзаконні 

акти. 

Строк ДПП, етапи впровадження та ключові особливості такі самі як і для транзакцій, 

структурованих у формі договору ДПП. 

Однак спільна діяльність як форма ДПП регулюється доволі невеликою кількістю 

правових норм, які в основному стосуються процедурних та фінансових аспектів в ході 

реалізації проектів спільної діяльності. Крім того, наразі відсутнє окреме деталізоване 

регулювання договорів про спільну діяльність як форми здійснення ДПП. 

Договір управління майном  

Предметом механізму реалізації проекту в рамках договору управління майном є передача 

в управління майна на певний строк однією стороною (установником управління) іншій 

(управителеві), управління майном за плату в інтересах установника управління або 

вигодонабувача, вказаного установником управління. 

Об’єктом ДПП можуть бути існуючі об’єкти державної/комунальної власності. 

Нормативною базою для реалізації проекту є Закон України «Про державно-приватне 

партнерство», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, відповідні підзаконні 

акти. 

Строк ДПП, етапи впровадження та ключові особливості такі самі як і для транзакцій, 

структурованих у формі договору ДПП. 

Варто зазначити, що наразі відсутнє окреме деталізоване регулювання договорів 

управління майном як форми здійснення ДПП. Єдиною специфічною вимогою до договору 
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управління майном відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» є 

обов’язкове включення положення про інвестиційні зобов’язання приватного партнера до 

договору. І хоча в українській практиці відсутні відомі приклади реалізації проектів з 

управління майном як форми здійснення ДПП, в міжнародній практиці договори управління 

майном зазвичай укладаються на досить короткий строк та не передбачають внесення значних 

інвестицій (тим більше інвестицій на нове будівництво об’єкту ДПП). 

Висновок. Отже, найбільш оптимальним інструментом для реалізації Проекту є концесія. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про концесію» концесія – форма здійснення ДПП, 

що передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво 

(нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне 

переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) 

об’єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, 

визначених концесійним договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної 

частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції. 

В ході обґрунтування механізму отримання доходу й джерел фінансування, обґрунтування 

фінансової структури Проекту з точки зору державного партнера/концесієдавця, у тому числі 

структури доходів (виручки) визначений механізм отримання доходу з передачею переважної 

частини операційного ризику, який охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції, приватному 

партнеру, що є ключовим критерієм для визначення форми здійснення державно-приватного 

партнерства як «концесійний договір».  

Водночас результати прогнозів попиту на послуги паркування й зарядки електромобілів, 

які передбачається надавати в результаті реалізації Проекту, а також результати здійсненого 

фінансового моделювання здійснення ДПП підтвердили фінансове структурування Проекту без 

необхідності державної підтримки концесії. Отже Проект, реалізований в формі концесії, 

демонструє фінансову життєздатність та комерційну здійсненність без виплат плати за 

експлуатаційну готовність, без придбання концесієдавцем певного обсягу послуг, що надаються 

концесіонером відповідно до концесійного договору та без фінансування витрат на будівництво 

суміжної інфраструктури (зокрема – перенесення інженерних мереж) з боку державної сторони. 

В ході підтвердження цих висновків щодо фінансової життєздатності та комерційної 

здійсненності Проекту й обґрунтування фінансової структури з точки зору державного 

партнера/концесієдавця визначено, що можливості приватного партнера/концесіонера 

сплачувати платежі на користь державного партнера/концесієдавця – зокрема концесійні 

платежі, – обмежені, особливо у перші роки експлуатаційного періоду. В цілому, концесійні 

платежі в рамках Проекту можуть бути встановлені як відсоткова частка чистого доходу, що 

перевищує певний поріг або після досягнення конкретних цілей (зокрема – з дати одержання 

концесіонером визначеного умовами концесійного договору доходу від експлуатації об’єкта 

концесії). 

Крім того, результати аналізу Value-for-Money (VfM) – додаткової вартості від реалізації 

Проекту на умовах ДПП/концесії, здійсненого з використанням інструменту від Світового 

банку – PPP Structuring Toolkit Ukraine, – підтвердили вищу ефективність Проекту в разі його 

реалізації із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого 

залучення, а також вищу ефективність Проекту саме в формі концесії, з урахуванням характеру 

розподілу ризиків Проекту.  

Отже, концесіонера буде обрано шляхом організації концесійного конкурсу. Для 

організації та проведення концесійного конкурсу концесієдавцем утворюється конкурсна 

комісія, яка діє на підставі загального положення про конкурсну комісію з визначення 

концесіонера, що затверджується концесієдавцем (відповідно до статті 7 Закону України «Про 

концесію»). До роботи конкурсної комісії на підставі договору з правом дорадчого голосу 

концесієдавцем можуть залучатися на конкурсних засадах незалежні експерти. 
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13. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ВИСНОВОК СТОСОВНО ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФОРМІ 

КОНЦЕСІЇ 

Враховуючи економічну доцільність Проекту та результати здійсненого аналізу 

альтернативних варіантів реалізації Проекту, як з точки зору можливих альтернатив технічного 

рішення, так і за результатами порівняльного аналізу ефективності Проекту із залученням 

приватного партнера та реалізації Проекту без такого залучення, можна дійти висновку, що 

реалізація Проекту на умовах державно-приватного партнерства демонструє найвищу 

ефективність та є доцільною.  

За результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП щодо проекту 

«Будівництво підземного майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові», 

виконавчий комітет Львівської міської ради вважає за доцільне здійснення державно-

приватного партнерства у формі концесії. 

Аналіз ефективності здійснення ДПП показав, що Проект: 

– відповідає стратегічним пріоритетам держави та документам стратегічного 

планування розвитку міста; 

– забезпечує досягнення мети в процесі здійснення ДПП у формі концесії; 

– має позитивний соціальний ефект для  територіальної громади міста Львів та є 

економічно доцільним, демонструє позитивні результати для суспільства в цілому 

(вигоди реалізації Проекту для суспільства перевищують витрати на його реалізацію), 

що підтверджено результатами аналізу вигід та витрат (англ. – Cost-Benefit Analysis; 

CBA); 

– демонструє бюджетну здійсненність (можливість фактичної реалізації Проекту в 

рамках встановлених бюджетних обмежень) та позитивний фіскальний ефект 

(бюджетну ефективність), зокрема, через: 

 залучення приватних інвестицій; 

 збільшення бюджетних надходжень до державного та місцевого бюджетів за 

рахунок податків, ЄСВ та місцевих зборів; 

– демонструє комерційну здійсненність, має достатній потенціал для залучення 

приватних партнерів/концесіонерів та кредиторів, фінансові припущення та прогнози 

відповідають очікуванням потенційних учасників конкурсу щодо реалізації Проекту 

на умовах ДПП в формі концесії, що підтверджено результатами проведення 

дослідження заінтересованості ринку та консультації з потенційними інвесторами; 

– є фінансово життєздатним, що підтверджено фінансовими показниками (у т.ч. такими 

як – фінансова чиста приведена вартість проекту (NPV Проекту) та чиста приведена 

вартість власного капіталу потенційного приватного партнера (NPV), фінансова 

внутрішня норма прибутку (IRR Проекту) та внутрішня норма прибутку власного 

капіталу потенційного приватного партнера/концесіонера (IRR)); 

– є фінансово самодостатнім (Проект можливо фінансово здійснити виключно на основі 

платежів користувачів, Проект не потребує підвищення комерційної привабливості, 

зокрема шляхом надання державної підтримки); 

– має позитивні і значущі соціальні наслідки здійснення ДПП, зокрема щодо підвищення 

якості послуг та рівня забезпечення попиту на послуги безпечного паркування 

транспортних засобів у центральній частині міста та послуги зарядки електромобілів; 

– не спричиняє негативного впливу на довкілля; 

– демонструє вище ефектність реалізації із залученням приватного партнера порівняно 

з реалізацією Проекту без такого залучення, що підтверджено результатами як 

порівняльного якісного аналізу нефінансових переваг порівняно з іншими 

альтернативними варіантами, так і результатами порівняльного аналізу за кількісними 

показниками, тобто аналізу Value-for-Money (VfM) – додаткової вартості від реалізації 

Проекту на умовах ДПП/концесії, з використанням інструменту від Світового банку – 

PPP Structuring Toolkit Ukraine; 
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– забезпечує оптимальний розподіл ризиків між партнерами – державним 

партнером/концесієдавцем та приватним партнером/концесіонером; представлена 

стратегія пом'якшення виявлених ризиків та план управління ризиками дозволяють 

зменшити ймовірність їх виникнення та/або мінімізувати наслідки їх виникнення до 

рівня, прийнятного для реалізації Проекту. 

До моменту оголошення концесійного конкурсу, Львівській міській раді необхідно 

прийняти наступні рішення: 

– про доцільність здійснення концесії щодо Проекту; 

 про визначення концесієдавця для Проекту; 

 про скасування Порядку передачі у концесію об’єктів комунальної власності, 

затвердженого ухвалою міської ради від 22.02.2001 № 963, як такого, що не відповідає 

чинним редакціям Законів України «Про державно-приватне партнерство» та «Про 

концесію». 

Концесієдавцю Проекту необхідно: 

 утворити конкурсну комісію з визначення концесіонера щодо Проекту; 

 затвердити загальне положення конкурсної комісії з визначення концесіонера; 

 забезпечити підготовку та затвердити конкурсну документацію Проекту. 

Конкурсній комісії Проекту необхідно: 

 здійснити підготовку конкурсної документації, в т. ч. проекту договору концесії та 

умов проведення конкурсу, спільно з Агенцією ДПП та радниками проекту. 
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