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ДП «Центр розвитку ДПП» 

Мета підприємства: на засадах державно-
приватного партнерства, розробити та впровадити 
ефективні шляхи реалізації проектів в галузі 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства. 

 

Місія підприємства: прискорити процес соціально-
економічного розвитку України. 

 



Основні напрямки діяльності  
ДП «Центр розвитку ДПП» 

 Збір і систематизація проектів ДПП галузі 

 Розширене консультування з питань практичної 

реалізації проектів ДПП в системі ЖКГ 

 Сприяння по залученню приватного партнера 

 Правовий супровід проектів ДПП від початку ініціації до 

реалізації 

 



Складності в реалізації проектів  
ДПП в ЖКГ 

1. Відсутність достатньої (якісної) комунікаці 

Міністерство 
- Мінекономіки 
- Мінфін 
- Мінрегіон 
- Нацкомісія 

- Мерія 
- Міськрада 
- КП 
- ОСББ 
- Інші Місто 

Приватний партнер 



Складності в реалізації проектів  
ДПП в ЖКГ 

2. Недосконала законодавча база 

 



Міністерство 

Приватний партнер 

- Мінекономіки 
- Мінфін 
- Мінрегіон 
- Нацкомісія 

- Мерія 
- Міськрада 
- КП 
- ОСББ 
- Інші 

Центр 
розвитку 

ДПП 

Місто 

Ефективний спосіб реалізації  
проектів ДПП у галузі 



Практична робота щодо реалізації 
енергоефективних проектів 
Мінрегіону України  

Державне підприємство 
«Центр розвитку  

державно-приватного 
партнерства» 

Департамент  
 проектного управління та 

енергоефективності у сфері 
життєзабезпечення 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 



ПЕРШІ ВИРІШЕНІ ЗАВДАННЯ 

1. Систематизовано і проаналізовано існуючі 
енергоефективні проекти галузі та можливості їх 
реалізації. 

2. Вибрано оптимальні технологічні варіанти 
реалізації енергоефективних проектів.  

3. Визначено можливі джерела фінансування. 

4. Підготовлено план заходів по реалізації пілотних 
проектів в містах України. 



 
Вирішення завдання №1 – створено 
електронний реєстр проектів Мінрегіону  
 

Офіційний сайт Мінрегіону  www.minregion.gov.ua  → вкладка «Корисні посилання» →  

→ посилання «Перелік галузевих проектів Мінрегіону» 



Вирішення завдання №2 – обрано варіант 
комплексної модернізації теплового району  

ДоДо модернізації 

ДоДПісля модернізації 

ОТРИМУЄ МЕШКАНЕЦЬ 

ДО ТЕРМОСАНАЦІЇ 26-29% 

15% 

ПІСЛЯ ТЕРМОСАНАЦІЇ 68-70% 



Вирішення завдання №3 – оптимальним є 
варіант залучення бюджетного і не бюджетного 
фінансування 

Не бюджетні кошти Бюджетні кошти 

•Мінрегіон 

•НАЕР 

•Агентство зелених інвестицій 

•Агентство нац. проектів 

 

•МФО 

•Інвестори 

•Банки 

•Лізинг 

 



Вирішення завдання №4 – виконано попередній 
відбір міст для реалізації пілотних проектів 

Місто 
Кількість 
будівель 

Площа, 
тис.м2 

Вартість 
проекту, 
млн.грн. 

Економія газу, 
м3/рік 

Вугледар 92 375 225,4 2 150 

Краматорськ 29 94 68 5 400 

Сєверодонецьк 74 293 215,9  2 540 

Київ 40 164 134,9 5 600 



1. У створеному Переліку галузевих проектів Мінрегіону 
систематизована інформація про всі проекти ДПП у 
галузі. 

2. В містах успішно реалізовано пілотні проекти ДПП. 

3. Досвід реалізації пілотних проектів державно-
приватного партнерства мультипліковано в інших 
містах України. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ В 2013 РОЦІ 



Дякуємо за увагу! 
  

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 
тел.: (044) 207 - 18 - 17 
е-mail: dpp@minregion.gov.ua  
 

Державне підприємство 
«Центр розвитку державно-приватного партнерства» 
м. Київ, вул. Димитрова 24, офіс 105 


