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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ця презентація є власністю її авторів і повинна використовуватися тільки за призначенням. Вона була
підготовлена Міністерством інфраструктури України (МІУ), Адміністрацією морських портів України (АМПУ),
ЄБРР і IFC виключно для використання передбачуваними одержувачами і їх консультантами. Забороняється
відтворювати або поширювати її повністю або частково, розголошувати або передавати її третім особам без
попередньої письмової згоди з боку МІУ, АМПУ, ЄБРР і IFC. Право надавати будь-яку інформацію або робити
будь-які заяви щодо проектів, описаних у цьому документі, не було надано жодним іншим особам, і в разі,
якщо така інформація або заяви були надані або зроблені, покладатися на них не рекомендується.

Ця презентація підготовлена виключно в інформаційних цілях. Вона призначена для того, щоб допомогти
отримувачам оцінити, який інтерес представляють для них описані проекти, але не є основою для прийняття
рішень про інвестування. Передбачається, що кожен отримувач проведе незалежне розслідування і отримає
незалежну консультацію в обсягах, які він або вона вважають за необхідне для прийняття такого рішення.

МІУ, АМПУ, ЄБРР і IFC не надають запевнень, гарантій або зобов'язань (неявних або інших) і не несуть і не
будуть нести відповідальність за достовірність, точність, повноту або обґрунтованість інформації, що міститься
в цій презентації. Інформація, наведена в цьому документі, може бути змінена або замінена з ініціативи МІУ,
АМПУ, ЄБРР або IFC в будь-який час, без попереднього повідомлення і без пояснення причин. Ніщо в цьому
документі або в додатках до нього не є і не може розглядатися як обіцянка або запевнення в майбутній
ефективності або політиці щодо проектів, і не повинно вважатися рекомендацією МІУ, АМПУ, ЄБРР або IFC
взяти участь у зазначених проектах. Цим виключається будь-яка відповідальність у зв'язку з використанням
інформації, що міститься в цій презентації, будь-яким одержувачем.



ЧОМУ КОНЦЕСІЯ?



ДП «СК «Ольвія» і ДП «ХМТП» - діючі підприємства, які генерують грошові потоки
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Обмежені
інвестиції

• Концесійні проекти в портах Ольвія і Херсон - це не нові 
проекти, де приватна сторона повинна інвестувати 
величезні капітальні вкладення в будівництво нового порту.
Замість цього приватний інвестор отримує портову 
інфраструктуру з обмеженими інвестиційними вимогами.

Генерування
грошових
потоків з 
першого дня

• Інвестор отримує вже функціонуючий бізнес, який буде 
генерувати грошові потоки з першого дня концесії.

• Передаються не тільки активи, але і відносини з клієнтами, 
а також досвідчений персонал. Якщо приватна сторона 
може залучити в порт додатковий обсяг вантажів, значна
частина інвестиційних потреб може бути покрита за рахунок
грошових коштів, що генеруються портом.

Тривалий
строк 
концесії

• Концесійний строк 30 і 35 років достатній для того, щоб
будь-який концесіонер міг забезпечити привабливий рівень
прибутковості на інвестиції.

Гнучкість і 
контроль

• Так як від Концесієдавця не потрібно вкладень в проект,
Концесіонер не буде залежати від інвестицій Концесієдавця
для реалізації проекту, а натомість буде мати контроль над 
інвестиціями і гнучкість в організації діяльності порту.



Ольвія та Херсон - унікальні об’єкти концесії

ДП «Морський торговельний порт «Южний»

ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»

ДП «Маріупольський морський торговельний порт»

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія»

ДП «Херсонський морський торговельний порт»

ДП «Бердянський морський торговельний порт»

ДП «Ренійський морський торговельний порт»

Державні портові оператори (потенційно доступні для приватного сектора)

ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний 
порт»

ДП «Скадовський морський торговельний порт»

• Кількість державних портових

операторів, які теоретично 

доступні для концесії, обмежена

• СК «Ольвія» і «ХМТП» -

універсальні порти, які є більш 

гнучкими в плані можливості 

реорганізації операційної 

діяльності

ДП “Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ»



Обидва порти мають стратегічно вигідне розташування

Розташування Ольвії і ХМТП по відношенню до Чорного моря і річки Дніпро

Mykolaiv

Ольвія

ХМТП

Херсон

р. Дніпро

Чорне

море

• Порт Ольвія розташований 

за межами міста Миколаєва

і тому менш обмежений і 

ближчий до Чорного моря, 

ніж інші порти Миколаєва

• ХМТП стратегічно

розташований для 

обслуговування

вантажопотоку через річку

Дніпро і є внутрішніми

транспортними воротами

• Обидва порти мають

залізничне сполучення

• Обидва порти мають 

оптимальне 

розташування для 

обслуговування зернових 

вантажів з центральної і 

східної України

Миколаїв



В Ольвії Концесіонер отримає 34 га незабудованої землі, яку можна використовувати
для нових комерційних проектів

Умовне інвестиційне зобов'язання

Північна коса

34 гектари

10 років

• Концесіонер зберігає Північну 

косу до кінця періоду концесії

• Концесіонер повертає 

Концесієдавцю технічну 

нерухомість Північної коси

• Відмовляється від права 

оренди на земельну ділянку 

Північної коси



Концесійний договір передбачає комплексний захист прав інвесторів

• Комплексний процес вирішення спорів з можливістю міжнародного арбітражу

• Кваліфіковані інженерні фірми будуть стежити за дотриманням стандартів якості і брати 

участь у вирішенні спорів

• АМПУ матиме чіткі зобов'язання щодо днопоглиблення в рамках концесійного договору, 

невиконання яких призведе до штрафних санкцій

• Захист від певних видів змін у законодавстві

• Кредитори зможуть укласти прямий договір з концесієдавцем і концесіонером, який 

передбачатиме права втручання для кредиторів

• Захист прав концесіонера і кредиторів від несприятливих дій публічної влади

• Захист прав концесіонера і кредиторів за форс-мажорних обставин

• Захист прав концесіонера і кредиторів у разі невиконання зобов'язань

концесієдавцем

• Захист прав кредиторів у разі невиконання зобов'язань концесіонером

• При виконанні інвестиційних зобов'язань і певних вимог частка участі в концесіонері може

бути продана, що дає інвесторам можливість вийти з проекту

Концесійний
договір

Прямий
договір

Вирішення
спорів

Незалежний
інженер

Форс-мажор

Порушення
концесіонера

Політичний
форс-мажор

Порушення
концесієдавця

Днопоглиб-
лення

Зміна контролю

Зміна з-ства



Концесіонер матиме можливість списати непотрібні активи до і після Основної передачі, при цьому

списання активів не впливає на концесійний платіж

Інвентаризація

при Основній

передачі
Протягом

періоду

концесії
Об'єкт

Концесії

Протягом 1 року 

після Основної

передачі

Перехідний період Операційний період

Списання за 

рішенням

Концесіонера

Списання за схваленням

Концесієдавця
Повернення активів 

Списання за погодженням з 

Концесіонером

Спец. об'єкти, 
побудовані 

протягом концесії



Концесіонер буде контролювати територію концесії і зможе залучати треті сторони для виконання різних 

комерційних проектів на території концесії при дотриманні певних умов (в основному щодо концесійного платежу)

Приклад залучення третіх осіб до 

концесійної діяльності

• Rnet - чистий дохід від концесійної

діяльності

• X% - ставка платежу за фін. 

пропозицією

• Ffee - сума, зафіксована за фін. 

пропозицією

Концесійний платіж

=

Rnet x X% + Ffee

Розрахунок концесійного платежу

• Концесійний платіж виплачується

щорічно не пізніше 31 травня

Project
Co

Третя
особа

Користування

• Rnet - чистий дохід від

концесійної діяльності

• RTP – доходи третіх осіб

• RC – чистий дохід

концесіонера, виключаючи

доходи третьої сторони

Rnet = RTP + RC

Розрахунок чистого доходу

Користувачі
порту

RC

Послуги

Послуги RTP



Причали є частиною об'єкта концесії

Ольвія Херсон

2

3

4

5

6

• Причали в СК «Ольвія» 

(крім причалу № 1) і в 

«ХМТП» (крім причалу 

№ 6) будуть передані в 

концесію

• Концесіонер буде 

контролювати причали, 

що забезпечить

додатковий контроль 

над витратами і 

ціноутворенням

• Концесіонер буде нести 

відповідальність за 

стан причалів



Пропускна спроможність для залізничного транспорту може бути розширена

• "Укрзалізниця" готова 

надати можливість 

побудувати додаткові 

залізничні колії, що 

збільшить річну пропускну 

спроможність залізничного 

транспорту на цьому 

ключовому залізничному 

вузлі

Жовтнева

залізнична

станція



Інвестор Ольвія / Херсон отримає ПОВНУ вигоду від нового закону про концесію

Якщо вступить в силу новий Закон про концесії, інвестори в 

Ольвії та Херсоні отримають від нього повну вигоду;

конкурсна процедура при цьому буде регулюватися старими

правилами.

✓ Будуть застосовуватися всі основні правила, що

регулюють виконання концесійного договору 

(включаючи додаткові гарантії для інвесторів). До сторін

концесійних договорів ці правила застосовуватимуться

автоматично.

✓ Деякі поліпшення, внесені новим законом, стосуються

процедур, які будуть мати місце протягом перехідного

періоду між підписанням і закриттям (наприклад, 

покращені правила правонаступництва). Залежно від

термінів прийняття нового закону, для реалізації цих

правил сторони можуть

✓ внести необхідні технічні зміни під час переговорів

щодо договору, або

✓ внести зміни до договору для включення нових

правил (договір прямо це передбачає)

Застосування у часі
Покращення для концесійних договорів в 
Ольвії/Херсоні

Земля

Правонаступ

ництво

Права 

кредиторів

• Більше гарантій для концесіонера, 

включаючи можливість виходу з проекту, 

якщо концесієдавець не забезпечить

надання в оренду земельної ділянки для 

концесії.

• Закон дозволяє передавати ліцензії

концесіонеру. Це спростило б 

завершення перехідного періоду.

• Більш чітке регулювання щодо прямого 

договору / права втручання кредиторів

Майно

• Більш чіткий правовий режим для об'єкта

концесії. Процедура списання стає

істотної умовою концесійного договору, а 

процедура повернення об’єкта концесії

має бути врегульована Кабінетом

Міністрів України



КОНКУРСНИЙ ПРОЦЕС



ОСНОВНІ УЧАСНИКИ КОНКУРСНОГО ПРОЦЕСУ

Конкурсна комісія (КК)

Концесієдавець (МІУ)

Робоча група (РГ)

Претендент (Заявник / Учасник)

Секретар КК



ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

1 60 105

Строк розгляду Заявки для 

допущення для участі в конкурсі –

14 днів. Рекомендується подавати

Заявки якомога раніше!

!
Рекомендується подати заяву до 

АМКУ та отримати дозвіл АМКУ 

якомога раніше

Початок конкурсу 

(орієнтовно –

середина жовтня) 

Оцінка пропозицій та 

визначення Переможця

3міс.

Переговори та 

підписання



ФОРМИ УЧАСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ (1/3)

Опція 1 (індивідуально)

Заявка Пропозиція
Проектна компанія

Конкурсна комісія МІУ + АМПУ

100% частка участі

ОУ ОУ

Концесійний договір



ФОРМИ УЧАСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ (2/3)

ОУ ДУ

Consortium 

Agreement

Мінімум

50% + 1 частка

участі

Опція 2 (Об’єднання)

Заявка Пропозиція

Конкурсна комісія

Проектна компанія

МІУ + АМПУ

100% частка участі

Концесійний договір

ОУ ДУ



ФОРМИ УЧАСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ (3/3)

Опція 3 (Об’єднання)

ОУ ДУ

Спеціальна 

компанія

Мінімум

40%

Заявка Пропозиція

Конкурсна комісія

ОУ ДУ

Спеціальна

компанія

Мінімум

40%

Проектна компанія

МІУ + АМПУ

100% частка участі

Концесійний договір



Відхилено

ОБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ (1/2)

ОУ ДУ

Договір 

Об’єднання

Заявка Пропозиція

Прийнято

ОУ ДУ

(=ОУ)Договір 

Об’єднання

Заявка Пропозиція

Вже є або був індивідуальним

Претендентом

Вже є або був індивідуальним

Претендентом



ОБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ (2/2)

Додаткові учасники у декількох Об’єднаннях

Основний Учасник не покладається на такого 

Додаткового учасника для підтвердження

відповідності будь-якому з критеріїв

ОУ ДУ

Договір 

Об’єднання

Заявка Пропозиція

Прийнято

LM
ДУ

Договір 

Об’єднання

Заявка Пропозиція

Відхилено

The Lead Member is relying on such a Consortium 

Member to prequalify

ОУ



КОМУНІКАЦІЯ

Понеділок - четвер з 9:00 до 18:00, п'ятниця з 9:00 до 16:45

Концесієдавець Претендент

tc-olvia@mtu.gov.ua

tc-kherson@mtu.gov.ua

Проспект Перемоги, 14

Телефон: 044-351-48-98

Голова Конкурсної

комісії

Заступник голови

Конкурсної комісії

Секретар Конкурсної

комісії

Голова Робочої групи

Концесієдавця

Фізичні особи, 

уповноважені

представляти

Претендента на підставі:

- довіреностей

- інших документів

Не більше 10 осіб



КРИТЕРІЇ ДОПУЩЕННЯ (1/3)
З

А
Г
А

Л
Ь

Н
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• Відсутність пов’язаності з іншими Претендентами чи представниками

публічної влади, відсутність конфлікту інтересів

• Відсутність зв’язків з країною-агресором, офшорними зонами і 

юрисдикціями, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню

грошей

• Відсутність санкцій

• Відсутність процедур банкрутства, ліквідації, реорганізації

• Інші вимоги, спрямовані на захист публічних інтересів

• Основні документи для підтвердження: Заявка, вихідна інформація

про Заявника (зокрема, структура власності), засвідчення, 

реєстраційні документи тощо

• Можливі додаткові запити для перевірки та уточнень



КРИТЕРІЇ ДОПУЩЕННЯ (2/3)
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• Вартість проекту – не менше 42 млн дол. 

США або

• Річний обсяг перевалки вантажів – 1.4 млн 

тонн або

• Обсяг складських потужностей - 100 тисяч

тонн

• Вартість проекту – не менше 6 млн дол. 

США або

• Річний обсяг перевалки вантажів - 225 тис. 

тонн або

• Обсяг складських потужностей - 20 тисяч

тонн

№2 – Досвід Претендента/його ПК в експлуатації перевантажувального

комплексу (будь-які вантажі) протягом 2 років з річним обсягом

перевалки:

+ мінімум два із трьох обов’язкових видів діяльності (будівництво / реконструкція 

нерухомості, монтаж портового обладнання)

№1 - Досвід будівництва за останні 15 років, із такими показниками:

Ольвія Херсон

Ольвія

• не <1,75 млн тонн

Херсон

• не <200 тис. тонн



КРИТЕРІЇ ДОПУЩЕННЯ (3/3)
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• 20 млн дол. США • 2,5 млн дол. США

№1.1 – Власний капітал

Ольвія Херсон

• 20 млн дол. США • 2,5 млн дол. США

№1.2 – Вільний грошовий потік

Ольвія Херсон

• Ліквідні активи – 60 млн дол. США або

• Підтвердження банку про готовність

надати фінансування на суму 60 млн 

дол. США 

• Ліквідні активи – 8 млн дол. США або

• Підтвердження банку про готовність

надати фінансування на суму 8 млн 

дол. США 

№1.3 – Підтвердження наявності джерел фінансування

Ольвія Херсон



ДІЇ ПІСЛЯ ДОПУЩЕННЯ

NDA



КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

Оригінал

Юридичних

документів

Оригінал

Технічної

пропозиції

Оригінал

Фінансової

пропозиції

Позначка: «ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ 

В КОНЦЕСІЮ МАЙНА ДП «ХМТП» / ДП «СК «ОЛЬВІЯ» І МАЙНА ДП «АМПУ»: НЕ 

ВІДКРИВАТИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ. ОСОБИСТО 

СЕКРЕТАРЮ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ»

Електронна

копія

Юридичних

документів

Копії

Технічної

пропозиції

Копія

Фінансової

пропозиції

Копії

Юридичних

документів

Електронна

копія

Технічної

пропозиції



Дані про 

дозвіл

АМКУ 

Заява

щодо

конфлікту

інтересів

Перелік

радників

Учасника

ЗАРАХО-

ВАНО

НЕ ЗАРАХО-

ВАНО

ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ

Супровідний

лист

Забезпечення 

Пропозиції

Договір

Об’єднання

Структура 

власності ПК



Структура 

власності

ПК

Соц. та 

еколог. 

заходи

План кап.  

інвестицій

ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Прогноз 

обсягів

вантажів

Аналіз

ринку

Бізнес-

план:

ЗАРАХОВАНО

НЕ ЗАРАХОВАНО

План 

поліпшення

ОД

Дані про 

корп. 

управління



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Ставка концесійного платежу

Зобов'язання щодо додаткових інвестицій

Сума коштів для розвитку місцевої інфраструктури

Cума фіксованого концесійного платежу

30

35

26

6

Інші критерії



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Приклад 
проходження
попередньої
кваліфікації

1

Приклад 
оцінки
Фінансової
пропозиції

2



ПРИКЛАД ПРОХОДЖЕННЯ ПРЕКВАЛІФІКАЦІЇ

Основний

Учасник (ОУ)

Додатковий

Учасник (ДУ)
Пов’язана

Компанія (ПК)
Загальні критерії1

Тех. критерій 1

Тех. критерій 2

Фін. критерій

• Пов’язаними компаніями можуть бути:

• Контрольована ОУ або ДУ дочірня

компанія

• Материнська компанія ОУ або ДУ

• Сестринська компанія ОУ або ДУ

Загальні критерії

Тех. критерій 1

Тех. критерій 2

Фін. критерій

Загальні критерії

Тех. критерій 1

Тех. критерій 2

Фін. критерій

Загальні критерії

Тех. критерій 1

Тех. критерій 2

Фін. критерій

• За технічним критерієм №2 не 

допускається кваліфікація через ДУ або його

Пов’язані компанії, якщо Заявка подається

від імені Об’єднання

ОУ, ДУ, ПК

ДУ

ПК

ОУ



ПРИКЛАД ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Ставка концесійного платежу • 30

Категорія

Макс. 

кількість

балів

1

2

3

4

5

6

• 2%

Cума фіксованого концес. платежу

Кількість балів

учасника

• (30/3%)*2% = 20.4

• 35 • 80 млн гривень • (35/85)*80 = 32.9

Зобов'язання щодо додаткових

інвестицій1
• 26 • Екв. 1 млн дол. 

США 

• (26/5)*1 = 5.2

Сума коштів для розвитку місцевої

інфраструктури
• 6 • Екв. 4 млн дол. 

США

• (6/5)*4 = 4.8

Підтвердження наявності джерел

фінансування
• 1 • Учасник надав документи, що

відповідають умовам конкурсу 

• 1 = 1

Пропозиція учасника

Максимальна 

пропозиція

• 3%

• 80 млн гривень

• Екв. 5 млн дол. 

США

• Екв. 5 млн дол. 

США

Строк концесії • 0.33 • 29 років • (0.33/29)*27 = 0.3• 27 років

Відсоток українських працівників
• 0.34 • 92% • (0.34/95)*92 = 0.3• 95% 

Додатковий період недопущення

звільнень
• 1 • 5 рокiв • (1/8)*5) = 0.6• 8 рокiв

7 Строк будівництва • 0.33 • 3 роки • (0.33/3)*2.8 = 0.3• 2.8 роки

8.1

8.2

• 100 • 65.8ЗАГАЛОМ

1 Оцінюється за приведеною вартістю за ставкою дисконтування 17.26%


