
Взаємодія державних
(комунальних) та приватних

установ служби крові на умовах
ДПП



стаття 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"

Особливості організації господарської діяльності
в сфері донорства крові та її компонентів

Взяття, переробка і зберігання донорської крові  та її 
 компонентів, реалізація їх та виготовлених з них препаратів

Спеціалізовані установи і заклади переливання крові та відповідні
підрозділи  ЗОЗ  під управлінням МОЗ України, інших державних органів та
органу виконавчої влади АР Крим у сфері ОЗ, обласних, Київської та
Севастопольської МДА



стаття 15 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"

Переробка і зберігання донорської крові  та її
компонентів, реалізація виготовлених з них препаратів

+ суб'єкти підприємницької діяльності

Особливості організації господарської діяльності
в сфері донорства крові та її компонентів



Стан матеріальної бази суб’єктів
системи донорства

Незадовільне фінансування установ та закладів системи крові протягом останніх десятиліть;
Зношеність основних фондів;
Відсутність забезпечення сучасними технологіями для заготівлі донорської крові та її
компонентів, їх переробки, тестування, зберігання та розподілу;
Інфекційна та імунологічна безпека компонентів донорської крові не відповідає базовим
міжнародним стандартам і потребує невідкладних змін.

1.
2.
3.

4.

Стратегія розвитку національної системи крові на період до 2022 року, схвалена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. №120-р



Залучення бізнесу та інститутів громадянського суспільства для розвитку системи
крові;
Запровадження інноваційних технологій та популяризації донорства крові,
включаючи можливість застосування механізму державно-приватного
партнерства для реалізації проектів щодо організації обігу компонентів донорської
крові;
Проведення аудиту їх належного клінічного застосування.

1.

2.

3.

Шляхи розв’язання проблем:

Стратегія розвитку національної системи крові на період до 2022 року, схвалена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. №120-р



Державно приватне партнерство з’явилося в
середині 80-х років минулого сторіччя
«Спеціалізація» країн на різних об’єктах інфраструктури

школи
лікарні
тюрми
оборонні об'єкти
автомобільні
дороги

енергетика
транспорт
захист навколишнього
середовища
водні ресурси
водопостачання та
водовідведення
рекреаційні об'єкти
інформаційні технології
охорона здоров'я
освіта

транспорт
громадський житловий сектор
системи життєзабезпечення міст
та сільських населених пунктів

автомобільні дороги
аеропорти

транспортна галузь:



Стан здійснення ДПП в Україні

Джерело: веб-сайт
Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та

сільського господарства
України

Станом на 01.07.2019 на засадах ДПП укладено 186 договорів, з яких
реалізується 52 договори (35 – договорів концесії, 15 – договорів про
спільну діяльність, 2 – інші договори), 134 договори не реалізується (4
договори – закінчено термін дії, 17 договорів – розірвано, 113 договорів
– не виконується)



Приклади ДПП в сфері медицини

Фінансування державних лікарень на
£1,1 млрд 

Перепланування Санкт-Варфоломіївської
і Лондонської Королівської лікарень, а
також забезпечення лікарень
високотехнологічними приладами

Строк концесії - до 2048 року 



Приклади ДПП в сфері медицини

Будівництво дитячої лікарні
в Ліверпулі площею 51,000
кв.м.
Кількість ліжко-місць - 270

Будівництво лікарні площею
349,000 кв.м.
Кількість одномісних номерів -
772
Строк концесії - 30 років



ДПП в Україні
2010 рік - Закон України «Про  державно-приватне партнерство»

співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними
громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування
(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних
підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що
здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими
законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного партнерства,
визначеним цим Законом



Ознаки ДПП
Надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або
придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об'єкта ДПП з
подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією). Умова - прийняття та
виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань відповідно до договору ДПП

Довготривалість
відносин (від 5 до 50

років)

Передача приватному
партнеру частини

ризиків

Особливий порядок
укладання договору

Більша ефективність
реалізації проекту

1

2 3

4 5



Схема відносин в рамках ДПП

Державний
партнер

Держава і територіальна
громада

Державні та комунальні
підприємства

ЮО (крім державних та
комунальних підприємств)

та ФОП

ЮО, статутним капіталом
(більше ніж 50%) якої прямо або

опосередковано володіє
переможець конкурсу

Приватний
партнер

Договори:
Спільна діяльність
Управління майном
Концесія
Інші



До 2010 року
Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (1992
року)
Закон України «Про концесії» (1999 року)
Закон України «Про угоди про розподіл продукції» (1999 року)
Закон України «Про концесії на будівництво і експлуатацію
автомобільних доріг» (1999 року)
Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію
об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення,
що перебувають у комунальній власності» (2010 року) та інші



Оренда
Орендар

ЮО та ФОП

Фонд державного майна (державні та
комунальні підприємства)

Орендодавець

Об'єкти:
цілісний майновий комплекс
нерухоме майно
рухоме майно



2012 рік 

Порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а
також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка
держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів
комісії, доручення та управління майном, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2012 року №296



Селіванова І.А.
к.ю.н., доцент кафедри господарського 

права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого,

радник юридичної компанії ILF

Контакти:
e-mail: selivanova@ilf-ua.com
веб-сайт ILF: http://www.ilf-ua.com/uk/
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002363203489


