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ППП ДЛЯ МІСТ

PPP FOR CITIES

Міжнародний Центр Компетенції

Європейська Економічна Комісія
ООН (ЄЕК ООН) – одна з п’яти
регіональних комісій ООН. Її
основна мета – просувати панЄвропейську інтеграцію серед 56
країн в Європі, Азії та Північній
Америці через діалог та
кооперацію

Мета Міжнародного Центру
Компетенції (ICoE) - здійснювати
міжнародний бенчмаркінг та
бути лідером у розвитку кращих
практик та стандартів щодо ППП.
ЄЕК ООН має мандат від ООН
поширювати і розвивати
програми та співпрацювати з
іншими міжнародними
організаціями, такими як
Світовий банк, ЄІВ, АБР та
іншими

Місія Центра Спеціалістів (SCs) –
забезпечувати глобальний
бенчмаркінг в специфічних
секторах. До їх завдання
відноситься систематизація
практичного досвіду щодо ППП
проектів, розроблення
стандартів та інструкцій щодо
кращих практик, консультування
та навчання публічної влади у
всьому світі
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PPP FOR CITIES
Цілі
Відповідно до бачення ООН, одним з основних завдань Центру «ППП для
Міст» є:
• Ідентифікація та розповсюдження кращих практик на міжнародному
рівні

• Створення платформи для дискусій між компаніями, публічною
владою та експертами з усього світу із специфічних пітань
•

Створення стандартів для управління проектами ППП

• Допомога урядам у розвитку ППП для міст
• Проведення досліджень
• Розроблення освітніх стратегій в секторі для центральних та місцевих
урядів, особливо в країнах, що не мають належного досвіду;
підсилення обміну знаннями з країнами, що мають досвід у ППП
• Забезпечення спеціалізованого навчання з питань ППП
Завдання має здійснюватися в межах Цілей Сталого Розвитку, а саме Цілі
11 “ Зробити міста та населені пункти інклюзивними, безпечними,
розумними та сталими” та Цілі 17 “Активізувати глобальне партнерство
для сталого розвитку”
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
ЦІЛЬ 11. МІСТА

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable
•

By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums

•

By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road
safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations,
women, children, persons with disabilities and older persons

•

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable
human settlement planning and management in all countries

•

Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage

•

By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the
direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters,
with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations

•

By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air
quality and municipal and other waste management

•

By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women
and children, older persons and persons with disabilities

•

Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening
national and regional development planning

•

By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated
policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to
disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,
holistic disaster risk management at all levels

•

Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and
resilient buildings utilizing local materials
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ЩО ТАКЕ РОЗУМНЕ ТА СТАЛЕ МІСТО?
ЯК СТАТИ ТАКИМ МІСТОМ

CONDITIONS FOR CITY PROSPERITY
Стратегічні напрями:
Сталість
Належне навантаження
Компактне зростання
Енергоефективність
Публічний простір
Взаємозв’язок
Ефективна мобільність
Умови для інвалідів
Комунікація
Міжнародні зв’язки
Інновації
Технології
Таланти
Приватний сектор
Креативна діяльність
Соціальна захищеність
Демократичні цінності
Здоров’є та безпека
Порузуміння у Громаді
Різноманітність

IESE CITIES IN MOTION
Urban development model
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УМОВИ ДЛЯ ПРОЦВІТАННЯ МІСТ
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THE IMPORTANCE OF GOVERNANCEOUR VISION

Міста потребують розумного УПРАВЛІННЯ
Стратегічне планування
Комплексний погляд на місто
Сучасні управлінськи практики
Відкритість та прозорість

Інноваційні бізнес моделі
Та

Публічно-Приватне Партнерство
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ППП В РОЗУМНИХ ТА СТАЛИХ МІСТАХ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТІН ПАРТНЕРСТВА

Метою ППП є фінансування, дизайн, впровадження та оперування об’єктами публічної
планості та публічними послугами
Їх ключові характеристики включають:
a) Довгострокове (іноді до 30 років) надання послуг
b) Передача ризиків приватному партнеру
c) Різноманітні форми довготермінових контрактів між приватним бізнесом та
публічною владою

Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. UNECE
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Public

MANAGEMENT OF SERVICE PROVIDER
Mixed
Private

ПУЬЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА

Management
contract,
Franchsing, O&M

Affermage,
Operating lease

Concession Outsourcing

Build-Operate-Transfer
Build-Own-Operate
Design-Build-Finance-Operate
Design-Build-Manage-Finance etc

Service Contracts
Brownfield projects

Conversion into
Public Enterprise
Performance
contract

Public Authority
Public

Divestiture

Greenfield projects

Joint Venture

Cooperation
Mixed

Private
CONTROL OF ASSETS

Source: Delmon, J. (2010), Understanding Options for Public Private Partnerships in Infrastructure,
Policy Research Working Paper 5173, World Bank.
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ППП В РОЗУМНИХ ТА СТАЛИХ МІСТАХ

Ключові питання
• Управління
• Фінансування
 Розміри проектів (інвестиції та доходи)
 Доцільність у застосуванні інноваційних моделей

 Викорістання вартості землі та податків як фінансового інструменту
 Участь мешканців
 Доцільність розглядати громадян як одного з гравцев у цьому процесі
• Сталість
 Необхідність ефективного
використання ресурсів
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ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ ТА НАБУТИЙ ДОСВІД

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: УПРАВЛІННЯN

METRO de SEVILLA
Перший трамвай у місті

Новий проект. 18km, 21 станції

4 Міста (230.000 населення)
Формат договору: Build–Design–Finance–
Operate–Transfer (BDFOT)
Початок будівництва: 14 січня, 2004

Період планування та будівництва: Червень
2006
Реальне завершення: 2 квітня, 2009
+ 2.9 роки
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: УПРАВЛІННЯ
Недоліки проекту

• Проектна розробка
• Недооцінка вартості (будівництво та запуск): 360 млн €. Переможець 428 млн € (найнижча
ціна). По факту 730 млн.€ (+70%)
• Затримка з будівництвом ( на 2,9 роки пізніше)

• Консультативний Комітет погоджував модифікації до контракту, не незалежно від
Міністерства Публічних робіт

Хто сплачує рахунки?

• Електоральні настрої

Початкова вартість будівництва “присуджено” : 382 млн.€. По факту: 680 млн. €

+ 78%
Додаткова вартість для публічної адміністрації з експлуатацією:

+ 75%
1.093 мл
н€

Technical fee
(total cost +
return)

Subvention
regional
government

Ticket fare

Погане управління завищує вартість для платників
податків
www.pppcities.org

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ – ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗАN

BARCELONA GIX – Інтегроване управління муніципальними IT
мережами

Brownfield project. Active & Passive Networks of Barcelona City
Council (fiber optic and WiFi)
Тип проекту: Operate networks, until then managed separately,
under a single management contract
Форма проекту: BOT
Розробник проекту: Tradia Telecom

(100% owned by Cellnex)
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ – ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА N

Нова бізнес модель

• Оновлена інфраструктура під нові виклики : SMART CITIES
• Інтегровані муніципальні fiber optic & WIFI
• Приватне управління через ППП:

- найвища ефективність в управлінні
- Комерціалізація можливостей (ініціативи)
Кращий
сервіс

Нижча
вартість
Використання ППП в проектах модернізації дасть змогу
зберегти державні кошти та розширити бізнес
www.pppcities.org

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ: ІННОВАЦІЇ В ФІНАНСОВИХ СХЕМАХ
VELIB’ PARIS
Тип проекту: Широкомасштабна програма велотрафіку

20.600 велосипедів & 1.450 станцій
Форма реалізації: BFOM
Розташування: Париж + 30 муніципалітетів передмістя
Новий сталий публічний транспорт. Зменшення CO 2

Білборди для влосипедів – нова бізнес-модель

Від приватного транспорту до публічного сервісу з
використанням приватних фондів
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BEST PRACTICES

Що ми маємо побачити?
• Управління: Сильне управління з незалежними комітетами
для відповідного управління контрактами та котролю вартості
• Модернізація: Приватні компанії можуть поліпшити
ефективність наявної інфраструктури, якщо вони мають
правильні ініціативи
• Інновації: Нові бізнес моделі можуть допомогти надавати
публічні послуги без будь-якої їх вартості для публічної
адміністрації
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES
Навколишнє середовище: VANCOUVER LANDFILL GAS
COGENERATION PROJECT
• Метод закупівлі: B-O-O
• Вартість капіталу: $10.3 million

• Термін контракту: 20 years
• Зменшення емісії СО2 внаслідок
запровадження когенерації (56,000
megawats per year aprox.)
• Власник та оператор земельної ділянки: City
of Vancouver

• Власник та оператор когенераційної
системи: Maxim Power Corporation (2003)
• Клієнт з електроенергії: BC Hydro
• 20 Supply contract with landfill and 20 years
purchase agreement with BC Hydro
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES
Вуличне освітлення: SURREY (UK)

• Публічно-приватне партнерство (PPPs), щоздісйнюється компанією ESCO

• Програма заміщення 66.000 вуличних ламп, фінансування інфраструктури,
оперування та експлуатація, постачання енергії
• Збереження енергіє більш 5.3 GWh та більш 750 тон CO2 щорічно
• Власність на інфраструктуру залишається за муніципалітетом
• Необхідність документування наявної інфраструктури, технологій, їх віку та статусу
• Орієнтована на результати специфікація

www.pppcities.org

PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES
TITLE: Новий завод з очищення стічних вод в Каїрі
• Метод закупівлі: Build – Operate – Transfer (BOT)
• Початкові інвестиції: 140 млн. USD
• Рік визначення переможця: 2009

• Термін контракту: 20 років
• Цілі проекту: Wastewater Treatment Plant (WWTP)

• Публічний партнер: Міністерство фінансів/ Агентство по
водопостачанню та водовідведенню
• Обраний приватний партнер: : ORASQUALIA (Orascom
Construction Industries)/ FCC Aqualia, S.A.)
• Інші компанії, що беруть участь: Commercial International
Bank (CIB)
• Метод оплати/доходи: Оплата за потужність 97% / доходи
від інших операцій 3%

• Перший ППП контракт, запроваджений в Єгипті
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES

• Недоліки/успіхи:
 Перший ППП в Єгипті. Відсутність “культури ППП”
 Соціальна та політична нестабільність у період 2011-2014
 Робота з 5 різними публічними інститутами протягом реалізації
контракту

 Фінансове закритття потягом 9 місяців
 Недосконале правове регулювання ( Закон про ППП) станом на
момент підписання контракту. Був схвалений у 2011 році

 Завод по очищенню стоків розташований в Каїрі, очищає стоки
від одного млн населення та має потужності обробляти 250 млн.
літрів води на день. Займає площу 305,506 квадратних метрів.
Очищена вода використовується для іррігації, біогаз – для
теплопостачання.
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES

• Доступ до постачання та каналізування
• Забезпечення води для міських районів (80% серед них бідні передмістя)
• Власник: Район Cartagena
• Компанія - переможець: ACUACAR: operation, maintenance, and rehabilitation of water supply
and sanitation systems. Mixed company. Joint venture(10% District of Cartagena-public, 50%
Aguas de Barcelona-private, 40% private inverstors)
• Термін: 26 років
• Корпоративний капітал: $1.9 млн приблизно.
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES

Назва: Послуги з піклування (Servei Atenció Domèstica - SAD)
• Метод закупівлі: Концесіонер (Detection – Visit – Service)
• Початкові інвестиції: 53.063.426,30€
• Рік присудження: 2015
• Термін контракта: 2 роки

• Мета проекту: надавати послуги в сфері соціальної
допомоги нужденним
• Промоутер: Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a
public entity of Social Services.
• Компанія - переможець: Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD) & Cooperativa Suara
• Інші компанії/інститути: Barcelona City Hall
• Метод оплати/доходи: 2014-2015 збільшено на 6,15€

• Недоліки/успіхи: Успішні послуги, але збільшення людей,
які потребують такої допомоги, можна вважати
соціальним недоліком
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PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES
TITLE: муніципальне телекомунікаційне піклування
(Servei Atenció Telefònica - SAT)
• Метод закупівлі: Послуга була створена у 2005 році щоб
забезпечити літніх людей з телекомунікаційною допомогою вдома.
Сервіс дозволяє швидкий контакт з Центром Опіки у надзвичайних
ситуаціях через просте натискання кнопки. Система регулярно
перевіряє її споживачів по телефону та приймає надзвичайні
заходи, якщо ніхто не відповідає.

Main logos

• Початкові інвестиції: 8,3 M€ (2013) , 9,7 M€ (2014), 9,8M€ (2015) &
10,5 M€ (2016).
• Рік присудження контракту: 2005
• Термін контракту: 2 роки контракту + 2 роки продовження

Picture

• Мета проекту: Надавати швидку допомогу у випадку надзвичайних
ситуацій та хвороби людям похилого віку. Попереджувати
надзвичайні сутуації. Зменшувати ізоляцію користувачів.
• Промоутер: Ajuntament de Barcelona.
• Компанія-переможець: Tunstall-Televida
• Метод оплати: Єдина ціна за домогосподарство /день. У 2016 році
ціна 0,44 €/день + 4% залежно від результату
• Основні висновки: У 2015 році середня задоволеність користувачів
сервісом була на рівні від 9.5 до 10.

www.pppcities.org

PPPS IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES

Назва: муніципальне телепіклування (Servei Atenció
Telefònica - SAT)

Main logos

• Недоліки: Складності інкорпорувати іншу соціальну допомогу та
медичні послуги у цю технологічну платформу
• Успіх: Сервіс з значним рівнем покриття(65.000 домогосподарств з
людьми похилого віку або хворими) с дуже гарним рівнем
сприйняття крористувачами та високим рівнем досягнення цілі
(85%) .
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ОЛЕКСАНДРІЯ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ НА БАЗІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СТРАТЕГІЯ ОЛЕКСАНДРІЇ
Стратегічні пріоритети міста

• Доступна робота для всіх
• Комфортні умови проживання
• Раціональне господарювання
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• Зміни у виробничій моделі міста
• Поліпшення публічних послуг

• Зменшення безробіття
• Поліпшення якості життя населення
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Окремі характеристики міста:

• Розташування. Гарні комунікації, національний рівень та міжнародний
хаб
• Політична нестабільність на рівні країни

• Розмір міста
• Необхідність термомодернізації та поліпшення базових послуг у місті
• Бажання мера просувати «нову Олександрію”
• Економічна залежність від вугілля та інших «базових» промисловостей
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Ідеї для зміни виробничої моделі

• Ідентифікація сильних рис міста
• Аналіз компетенції інших українських міст та регіональних хабів
• Створеннія Наглядового (Стратегічного) Комітету для розвитку міста з
основними дієвими особами міста: місцева адміністрація,
регіональна адміністрація, муніціпальні та приватні компанії, освітні
інституції
• Обрати один або максімум два сектори
• Створити у цьому секторі (секторах) міський кластер
• Просувати кластер на міжнародному рівні
• Залучити національні та міжнародні компанії та інститути
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Для забезпечення сталого розвитку міста необхідні приватні інвестиції, а не
лише кошти державного та місцевого бюджетів.
Кроки для залучення приватних інвестицій:
• Реалізація Стратегії Розвитку міста та Міського Інфраструктурного Плану
• Створення “pipeline” проеків, зрозумілих, окупних та привабливих, що
відповідають розміру міста та отримали підтримку інших сторін ( держави
та міжнародних організацій – відповідність стратегічним документам)
• Визначитися з тендерним процесом та механізмами гарантування
платежів
• Оскільки місто є невеликим, потрібно дивитися на невеликі проекти або
проекти, що підтримуються урядом
• Необхідність залучення національних та/або міських компаній
• Створювати альянси з національними та міжнародними компаніями й
інститутами
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Відповідно до Стратегії необхідна така інфраструктура
• Окружна дорога
• Капітальна реконструкція та комплекса термомодернізація будівель
бюджетної сфери та житлових будівель
• Індустріальний парк
• Поліпшення зелених зон
• Запровадження комерційних іноваційних проектів на наявних
виробничих площах
• Створення електронного уряду
• Туристична та реакреаційна інфраструктура
• Інфраструктура для відпочинку й спорту
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Thanks for your attention
PPP for Cities, an International platform of collaboration between
públic and private sector in cities arena

Av. Pearson, 21
Phone: +34 932 534 200
Email: info@pppcities.org
www.pppcities.org

