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Ці Методичні рекомендації підготовлено з метою забезпечення 
єдиного підходу до заповнення суб’єктами інвестиційної діяльності 
всіх форм власності форми заяви про розгляд інвестиційного проєкту 
(проєктної пропозиції) у сферах транспорту, дорожнього господарства 
та надання послуг поштового зв’язку (у подальшому  - Заява), у 
разі потреби у підтримці Міністерства інфраструктури України для 
забезпечення фінансування запропонованого інвестиційного проєкту за 
рахунок державних (публічних) коштів, коштів міжнародних фінансових 
організацій.  

Інвестиційний проєкт у сфері транспорту, дорожнього господарства 
та надання послуг поштового зв’язку (далі – проєкт) передбачає  
інвестиції в інфраструктуру, інтелектуальні транспортні та інформаційні 
системи, міський громадський транспорт, а також поштові послуги. 

СПОРУДИ ТА ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ МАРШРУТІВ ТА 
СТАНЦІЙ/ ЗУПИНОК

СПОРУДИ ДЛЯ 
ДЕПО ТА ЦЕНТРІВ 
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЮ ТА 
ПРИДБАННЯ РУХОМОГО 
СКЛАДУ

ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ПІД 
ІНВЕСТИЦІЯМИ 
У МІСЬКИЙ 
ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ 
РОЗУМІЮТЬ:

1

2

3

4

Технічне переобладнання, 
модернізація, реконструкція, 

оновлення та капітальний ремонт 
існуючої інфраструктури та 

існуючих інформаційних систем 

Придбання нових активів 
(нове будівництво, закупівля 

транспортних засобів для 
громадського транспорту, нових 

інформаційних систем)

ЗАЯВА МОЖЕ ПОДАВАТИСЯ  ДЛЯ ТАКИХ ТИПІВ ІНВЕСТИЦІЙ: 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

У Заяві повинна бути надана вся інформація, важлива для розгляду 
проєкту та його оцінки. 

Суб’єкт інвестиційної діяльності може надати додаткову інформацію, 
не передбачену законодавством або цими Методичними рекомендаціями, 
якщо така інформація є важливою для оцінки проєкту. 

Відповіді на питання, включені у форму Заяви, надаються за 
допомогою позначення «Х» або іншого символу у відповідній клітинці. 
У разі потреби, відповідна інформація повинна бути надана також у 
текстових блоках.

Ідентифікаційний номер проєкту та дата його реєстрації, 
зазначаються Міністерством інфраструктури України. 

ЗАЯВА 
СКЛАДАЄТЬСЯ З 
ТАКИХ РОЗДІЛІВ:

1 Відомості про замовника інвестиційного 
проєкту, відповідального за реалізацію, 
балансоутримувача

2 Опис інвестиційного проєкту (проєктної 
пропозиції)

Сумісність та узгодженість з документами 
стратегічного планування

Вплив на довкілля

Аналіз витрат і вигод

Планова реалізація проєкту

Додатки

Підпис уповноваженої особи заявника

3

4

5

6

7

8
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0201ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ, 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ, 
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

У цьому розділі необхідно зазначити офіційну 
юридичну назву, адресу та контактну інформацію  
щодо наступних уповноважених осіб: замовника 
проєкту; суб’єкта господарювання або органа 
державної влади, місцевого самоврядування, 
відповідального за реалізацію проєкту; суб’єкта 
господарювання – балансоутримувача, суб’єкта 
господарювання, відповідального за експлуатацію 
створеного об’єкта.

ОПИС 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЄКТУ 
(Проєктної 
пропозиції)

ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПРОЄКТУ (проєктної пропозиції)

У цьому розділі надається інформація 
щодо  сфери, в якій буде реалізовуватись 
проєкт, і виду інвестиційної діяльності.  

Пропонується визначити проблему, 
зазначити її актуальність, надати коротку 
характеристику поточної ситуації та 
обґрунтувати необхідність вирішення 
зазначеної проблеми у визначений час 
та у визначеному місці, а також зазначити 
очікувані наслідки у разі відмови у 
реалізації проєкту.

При цьому, для опису проблеми 
треба використовувати статистичні дані 
(з посиланням), результати досліджень та 
аналізів, у разі наявності. Рекомендується 
надати опис існуючого рівня 
транспортних послуг або технічного стану 
інфраструктури, відповідності нормам і 
стандартам. 

Пропонується надати опис  щодо 
вирішення проєктом виявленої проблеми 
та обґрунтувати, чому заплановані в 
рамках проєкту заходи будуть найбільш 
ефективними для досягнення його мети 
та вирішення проблеми цільової аудиторії.

2.1
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Пропонується зазначити основні цілі 
проєкту, як технічні так і соціально-економічні, з 
відповідним обґрунтуванням. 

Цілі проєкту повинні відповідати 
запропонованому вирішенню проблеми 
(відповідати основним бенефіціарам (цільовим 
групам) проєкту та описаній проблемі);

Цілі проєкту мають бути досяжними в 
результаті реалізації заходів, визначених 
проєктом. Визначаючи мету проєкту, слід 
враховувати, що мета проєкту повинна 
відповідати  діяльності замовника проєкту та може 
бути досягнута наявними ресурсами протягом 
запланованих строків проєкту.

Пропонується зазначити, чи проєкт 
покращить безпеку на транспорті (чи буде 
зменшено  кількість аварій, ліквідовано місця 
концентрації ДТР тощо) і чи буде усунуто існуючі 
«вузькі місця» в наслідок реалізації проєкту. 

У цьому розділі пропонується описати існуюче 
«вузьке місце» або «вузьке місце», яке  може 
виникнути протягом наступних 5 років, і як проєкт 
буде сприяти їх усуненню.

ЦІЛІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ (проєктної 
прпозиції)2.2

2.3
Пропонується надати інформацію щодо 

основних заходів, передбачених в рамках реалізації 
інвестиційного проєкту, чітко зазначивши які типи 
робіт/ послуг будуть виконуватися/ надаватися або які 
товари будуть закуповуватися або які інженерні послуги 
будуть використовуватися. Заходи проєкту повинні 
узгоджуватись з графіком реалізації проєкту (розділ 
6.1). Необхідно чітко надати інформацію по всіх заходам 
в рамках  проєкту, включаючи ті, які були  виконані 
до затвердження Заяви про розгляд проєкту, а також 
заплановані після затвердження, Заяви. 

ЗАХОДИ ПРОЄКТУ

Рекомендується надати опис  задач, які 
плануються до  виконання  в рамках  кожного заходу, а 
також відповідну кількісну інформацію, яка стосується 
конкретного заходу, зокрема розмір та пропускна 
здатність інфраструктури тощо.

Необхідно зазначити очікувані підсумки/ 
результати заходу, які можна виміряти та перевірити, їх 
числові значення та відповідні одиниці вимірювання, 
що випливають зі змісту та опису  заходу.Якщо 
проєкт є частиною іншого проекту, описати, як 
заходи інвестиційного проєкту сприяють реалізації 
та остаточному завершенню більшого проєкту. 
Надати інформацію  щодо  етапів реалізації більшого 
проекту та щодо того,  чи є вони фінансово та технічно 
незалежними.

ЗАХІД ПРОЄКТУ ОПИС (ЗАДАЧІ, ЯКІ БУДУТЬ 
ВИКОНУВАТИСЯ) ПІДСУМКИ/ РЕЗУЛЬТАТИ

Технічний 
проєкт

Буде підготовлено технічну проєктну 
документацію

Контракт на послуги, 
затверджено технічну 

проєктну документацію

Будівництво
Буде виконана реконструкція дороги 

А... з км ... до км..., що включатиме 
наступні роботи

Виконана реконструкція 
ділянки дороги довжиною 

... км

Технічний 
нагляд

Технічний нагляд за будівельними 
роботами буде надаватися 

сертифікованим інженером з 
технагляду, якого обрано у рамках 

відкритого тендеру

Контракт на послуги

Приклад 1. Основні показники інвестиційного проєкту
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У цьому розділі пропонується визначити та надати 
кількісну оцінку ключових показників 

результату(ів), які будуть досягнуті через 3 роки після 
введення активів в експлуатацію. Необхідно визначити 
початковий (базовий) етап, стосовно якого повинні 
вимірюватися зміни в показниках результатів,  які  
відбулися. Зазвичай, початкове (базове) значення 
встановлюється під час підготовки Заяви (наприклад, 
початкове значення в календарному 2020 році).

 Необхідно вибрати відповідний показник у таблиці 
та вказати числове значення (абсолютне значення чи 
приріст у відсотках). Якщо серед наведених показників 
немає відповідного, зазначте в таблиці інший показник 
результату (скорочення часу подорожі, зменшення 
викидів CO2 тощо).

03ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЄКТУ2.4

Замовник хоче покращити мобільність у менш розвиненому регіоні 
та пропонує швидший доступ до регіону з більш розвинутим бізнес-
середовищем та більшими можливостями для роботи. Замовник 
передбачає в якості одного з рішень розвиток залізничного транспорту. 
Основна проблема - це старий рухомий склад (поїзди).

У цьому випадку показник результату, або бажана й очікувана зміна 
в результаті проєкту, це зменшення часу подорожі на ... хвилин. У цьому 
випадку показником результату, який сприяє досягненню результату, 
буде певна кількість нових поїздів.

СУМІСНІСТЬ І УЗГОДЖЕНІСТЬ 
З ДОКУМЕНТАМИ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

У цьому розділі перевіряється 
сумісність та узгодженість з національними 
документами з транспортної політики та 
планування, а також з регіональними, 
міськими та галузевими документами щодо  
планування.

Приклад 1. Основні показники інвестиційного проєкту
3.1 СУМІСНІСТЬ ІЗ НАЦІОНАЛЬНОЮ ТРАНСПОРТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ 2030

Пропонується надати інформацію щодо сумісності інвестиційного проєкту 
з Національною транспортною стратегією 2030 , позначивши відповідну 
клітинку («Х») та зазначивши назву відповідного пріоритетного напрямку. 

Крім того, рекомендовано надати коротке пояснення того, як проєкт сприяє 
досягненню цілей Національної транспортної стратегії 2030, а також, де 
можливо, показники у кількісному вираженні.

3.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ НА МЕРЕЖІ ТEN-Т В УКРАЇНІ

Цей розділ має містити відомості щодо спрямування проєкту на розширення 
мережі TEN-T в Україні.  Також пропонується надати мапу із зазначенням 
місця розташування об’єкту або (реалізації)проєкту у додатку. Якщо 
проєкт не спрямовано на розширення мережі TEN-T, але він буде сприяти 
доступності до мережі TEN-T, рекомендовано надати пояснення щодо 
такого сприяння. 

3.3 ПРОЄКТ Є ЧАСТИНОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
МАЙСТЕР-ПЛАНУ

Необхідно зазначити, чи проєкт є частиною національного транспортного 
майстер-плану (якщо його затверджено).
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ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ 
(Проєктної пропозиції)

04
ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ

4.1 ВНЕСОК ПРОЄКТУ У ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У цьому розділі передбачено опис сприяння проєкта досягненню цілей 
державної екологічної політики. Рекомендовано розглянути наступне: 
ресурсо-ефективність, збереження біорозмаїття та екосистем, зменшення 
викидів парникових газів та запобігання кліматичним змінам.

4.2 ВПЛИВ ПРОЄКТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ВКАЗАТИ 
СТУПІНЬ ВПЛИВУ)

Рекомендується оцінити вплив проєкту на навколишнє середовище та 
позначити відповідну клітинку.

4.3 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

У цьому розділі замовники повинні навести інформацію щодо врахування 
вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД). Якщо оцінку було 
проведено, вказати дати та подати стислий виклад висновків звіту. 
Якщо оцінку ще не проведено або в ній немає потреби, надати відповідні 
пояснення.

4.4 ВАРТІСТЬ ЗАХОДІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ 
НЕГАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Надати стислий опис заходів, які передбачені для контролю, 
попередження та мінімізації негативного впливу на довкілля, та надати 
оцінку супутніх витрат як відсоток від загальної вартості проєкту.

Мета цього розділу –надати інформацію 
щодо відповідності проєкту екологічній політиці, 
впливу проєкту на довкілля та можливих заходів 

з мінімізації негативного впливу.

УЗГОДЖЕНІСТЬ З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ (ГАЛУЗЕВИМИ, 
РЕГІОНАЛЬНИМИ, МІСЬКИМИ)

Показати сумісність документу з іншими стратегічними 
та актуальним програмними документами, а саме: галузевим 
та секторальними програмами, програмами регіонального та 
місцевого розвитку, стратегічними програмами розвитку тощо.

ГОЛОВНІ БЕНЕФІЦІАРИ ПРОЄКТУ

Рекомендовано надати опис основних бенефіціарів 
проєкту – цільові групи (населення чи бізнес), на які 
впливатимуть заходи в рамках реалізації проєкту та, які будуть 
безпосередньо впливати на його результати.

Пропонується обґрунтувати відповідність заходів проекту 
потребам цільових груп.

Крім того, пропонується зазначити, чи покращить 
реалізація проєкту якість життя населення у соціальній сфері 
та бізнес-середовищі або, у випадку відмови у реалізації 
проєкту, чи погіршяться існуючі умови для населення або 
бізнес-середовища.

Зазначити вплив проєкту на регіональну інтеграцію 
чи міський громадський транспорт. Позначити відповідну 
клітинку «Х» (вплив на більше ніж одну область, на одну 
область чи міський транспорт). 

3.4

3.5



14 15

05
АНАЛІЗ ВИТРАТ І ВИГОД

У цьому розділі пропонується надати 
результати аналізу, проведеного для 
обґрунтування доцільності реалізації проекту. 
Аналіз витрат і вигод (далі - CBA), як правило, 
використовується як основа для прийняття 
рішень щодо ефективного розподілу ресурсів та 
відбору проєктів з найкращим співвідношенням 
ціни та якості. При виконанні аналізу CBА слід 
дотримуватися наступних принципів:

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Необхідно:

- встановити належний період аналізу;

- спрогнозувати майбутні витрати та вигоди;

- прийняти відповідні ставки дисконтування для 
розрахунку приведеної вартості майбутніх витрат 
та вигід.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРИРОСТУ

Доходи та витрати слід визначати, застосовуючи 
метод приросту, побудований на порівнянні витрат 
та доходів у сценарії «з проєктом» із витратами 
та доходами у сценарії «без проєкту». CBA 
враховує лише різницю між грошовими потоками 
у сценаріях «з проєктом» та «без проєкту». 
Показники фінансово-економічної діяльності 
розраховуються лише на грошові потоки приросту.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЦІН

Фінансовий аналіз, як правило, повинен 
проводитись у постійних (реальних) цінах, тобто 
відповідно  до цін, визначених базовим роком.

ЦІНИ БЕЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)

Аналіз слід проводити без урахування ПДВ, це 
стосується  як закупівлі (витрат), так і продажу (доходів) 
у випадку якщо ПДВ підлягає відшкодуванню. Тільки у 
випадку, якщо ПДВ не підлягає відшкодуванню , його 
необхідно включати до СВА.

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
У ГРОШОВОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ

 У СВА позитивні вигоди та негативні ефекти (витрати), 
повинні бути представлені грошовими значеннями, де це 
можливо.

Період аналізу, як правило, становить мінімум від 10 до максимум 30 
років і більше, залежно від сфери. 

Період аналізу, на який здійснюється прогноз попиту, прогноз грошових 
потоків проєкту та визначаються вигоди, повинен відповідати базовим 
значенням, наведеним у Таблиці 1. Ці періоди відображають економічний 
період експлуатації активів. Ці періоди, як правило, включають як 
інвестиційний, так і експлуатаційний етапи, але, якщо це виправдано, 
вони можуть використовуватися як контрольні значення лише для 
експлуатаційного етапу (наприклад, у разі тривалого інвестиційного етапу 
або для проєктів міського громадського транспорту). Не рекомендується  
враховувати термін експлуатації довше, ніж передбачено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Стандартні значення  базового періоду відповідно до міжнародної практики

Вид інфраструктури Базовий період (роки)
Залізниця 30

Автомобільні дороги 25

Порти та аеропорти 25

Міський транспорт

- автобус 10

- тролейбус 15
- трамвай 20

- метро 30
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Загальноприйнятий підхід розрахунку фінансової ставки 
дисконтування полягає в оцінці фактичної вартості капіталу 
в довгостроковій перспективі. Індикативним показником цієї 
оцінки є фактична рентабельність довгострокових державних 
облігацій.

Для забезпечення узгодженості між ставками 
дисконтування, що застосовуються для проєктів в Україні, 
суб’єкти інвестиційної діяльності розраховують фінансову ставку 
дисконтування наступним чином: 

Клас активу Оцінка номінальної 
річної ставки, %

Оцінка фактичної 
річної ставки, %

Розміщення внутрішніх облігацій 
(облігація > 5 років, грн) 9,80% 5,53% 

Інфляція 4,05% -

Для розрахунку приведеної вартості майбутніх грошових 
потоків слід застосовувати відповідну фінансову ставку 
дисконтування (для фінансового аналізу) та соціальну ставку 
дисконтування (для економічного аналізу).

Приклад 3. Оцінка фактичної річної ставки

Джерело: Міністерство фінансів України, Національний банк України, березень 2020

r = 1+n
1+i

_ 1 де n – номінальна річна ставка, 

i – ставка інфляції

Національного банку України 
http://bank.gov.ua
Міністерства фінансів України 
http://mof.gov.ua/uk

ВІДОМОСТІ ПРО 
НОМІНАЛЬНУ РІЧНУ 
СТАВКУ (n) ТА 
СТАВКУ ІНФЛЯЦІЇ (і) 
ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ З САЙТІВ:

Необхідно надати результати будь-якого дослідження 
прогнозу попиту/ руху, яке повинно включати як мінімум два 
сценарії: сценарій «з проєктом» і сценарій «без проєкту».

Якщо проєкт буде фінансуватися за рахунок позики, наданої 
МФО,   то така позика надається в іноземній валюті (євро, долар 
США).  У цьому випадку  застосовується ставка дисконтування 
4%, якщо законодавством не визначено інше.

   У випадку якщо замовник використовує  іншу ставку,  він повинен надати 
обґрунтування  такої ставки дисконтування (тобто, якщо це можливо, шляхом 
використання ринкових показників, внутрішньої норми прибутку галузі, 
рівня середньозваженої вартості капіталу, «WACC», разом із відповідними 
роз’ясненнями тощо) і надати орієнтовний розрахунок фінансової чистої 
приведеної вартості (FNPV) на основі рекомендованої ставки дисконтування.

Щодо додаткових рекомендацій з проведення CBA, пропонуємо 
використовувати  Посібник з аналізу витрат та вигод інвестиційних проєктів 
в Україні.

АНАЛІЗ ПОПИТУ 5.1

21
АНАЛІЗ ПОПИТУ ВИЗНАЧАЄ ПОТРЕБУ В ІНВЕСТУВАННІ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ:

ПОТОЧНОГО ПОПИТУ 

(на підставі 
статистики, 
історичних даних);

МАЙБУТНЬОГО ПОПИТУ 

(на підставі достовірного 
прогнозування попиту) в сценарії 
з проєктом і без проєкту. 

Пропонується охарактеризувати загальний контекст та 
предмет аналізу, пояснити вибрану методологію та припущення, 
зроблені щодо динаміки майбутнього попиту після завершення 
проєкту. Також рекомендовано надати перелік показників та 
джерела для їх перевірки (напр., установа або організація, яка 
збирає статистичні дані, вебсайт, база даних тощо).
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демографічні зміни;

соціально-економічні зміни (економічний 
розвиток, доходи, рівень безробіття, 
економіку території, де транспортні послуги 
надаються на цей час і у майбутньому);

Зважаючи на невизначеність майбутньої динаміки цих змінних, 
рекомендовано розробляти три сценарії руху транспортних засобів (ТЗ) 
- високий, найімовірніший та низький, - які повинні далі розглядатися в 
аналізі ризиків.

Важливо визначити попит в сценарії «без проєкту» та в сценарії «з 
проєктом», а також виявити інші види транспорту, на які потенційно 
впливає проєкт.

Коли розробляється 
аналіз попиту 
для інвестицій у 
транспортну галузь, 
рекомендовано 
оцінювати змінні, що 
впливають на попит, 
а саме: промислову та логістичну мережу , а також їх 

розбудову: місцезнаходження промислової 
діяльності, природних ресурсів, головних 
транспортних вузлів (вокзали, порти та 
аеропорти) та очікувані зміни;

зміни у землекористуванні;

очікувані зміни у транспортних послугах 
(зміни якості, часу в дорозі, ціни);

альтернативні види транспорту на наявних 
маршрутах;

зміна принципів організації руху, наприклад, 
обмеження використання автомобілів у центрі 
міста (це важливо для проєктів міського 
громадського транспорту) або запровадження 
податків, надання дотацій на транспортні 
перевезення;

технологічні зміни, які впливають на структуру 
витрат проєкту та його альтернатив у зв’язку 
зі зміною КПД пального, складу парку або 
продуктивності).

Рік 0 Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5

Ситуація без проєкту

ПАСАЖИРИ ТРАМВАЮ

повна оплата 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

студенти 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

пільгові пасажири 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

ВСЬОГО 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

Приклад 4. Прогноз руху для проєкту «Продовження трамвайної лінії на 2,5 км»

Рік 0 Рік 1 Рік 2 Рік 3 Рік 4 Рік 5

Ситуація з проєктом

ПАСАЖИРИ ТРАМВАЮ

повна оплата 14,8 14,8 15,2 15,2 15,2 15,2

      - існуючі 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

      - переорієнтовані з  
         автомобіля

0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2

      - створені 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

студенти 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4

пільгові пасажири 8,6 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8

      - існуючі 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

      - переорієнтовані з  
         автомобіля

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

      - створені 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

ВСЬОГО 29,6 29,6 29,6 30,4 30,4 30,4

РЕКОМЕНДОВАНО ОЦІНЮВАТИ ПОПИТ НА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЛЯ НАСТУПНИХ КАТЕГОРІЙ РУХУ ТЗ:

ІСНУЮЧИЙ РУХ ТЗ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЙ 
РУХ ТЗ СТВОРЕНИЙ РУХ ТЗ

потоки руху сьогодні 
на відповідній 

транспортній мережі 
або існуючі користувачі 

транспортної 
інфраструктури, яку 
треба покращити;

користувачі, 
переорієнтовані з інших 
видів транспорту або які 
будуть переорієнтовані 
у майбутньому завдяки 
реалізованому проєкту;

 нові користувачі, 
які виникли завдяки 

реалізованому проєкту.
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АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ

5.2

Пропонується окреслити стратегічні та технічні 
альтернативні варіанти, які розглядалися в аналізі 
альтернатив. Зокрема, описати розглянуті завдання, 
заходи та політичні варіанти. Описати основні 
показники, використані в аналізі альтернатив, та 
навести посилання на відповідну статистичну базу, 
якщо така є. Обґрунтувати, чому саме вибраний 
варіант є найдоцільніший з фінансової та технічної 
точки зору.

Прикладами альтернативних способів досягнення 
завдань проєкту можуть бути:

Різні маршрути або коридори для побудови транспортного проєкту

Різні види транспорту (автобус, трамвай, метро)

Можливе повторне використання існуючої інфраструктури

Різні технологічні рішення

Різні методи закупівлі (класична публічна закупівля або ДПП) та стягнення 
оплати з користувачів для великих об’єктів транспортної інфраструктури

Реалізація проєкту з використанням різних механізмів 
фінансування (державно-приватного партнерства, залучення 
коштів інвестора, державного фінансування, спів фінансування 
з місцевого бюджету, благодійної допомоги, залучення 
кредитних коштів через підтримку міжнародних фінансових 
організацій, тощо).

конкретні технологічні рішення;

інвестиційні витрати для реалізації 
альтернатив

експлуатаційні витрати, тощо.

Описуючи альтернативи 
та порівнюючи їх з 
запропонованим проєктом, 
пропонується порівняти такі 
показники як: 

Інформацію про інвестиційні витрати треба подавати у 
табличній формі. Нижче наведено приклади діяльності, 
на які розраховуються витрати:

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

5.3.1 Інвестиційні витрати

5.3

Інвестиційні витрати включають всі інвестиції, 
необхідні для реалізації проєкту (техніко-економічне 
обґрунтування, проєктування, експертиза, викуп 
землі, будівництво, закупівля обладнання тощо). 
ПДВ повинен включатися лише в тому випадку, якщо 
він не підлягає поверненню і є реальною витратою  
для виконавця.

Якщо якісь кошти було інвестовано раніше, 
рекомендовано до загальної вартості інвестиційного 
проєкту включати також понесені витрати минулих 
періодів.

Будівництво, придбання товарів

Технагляд

Авторський нагляд

Технічна допомога (за наявності)

Оцінка впливу на довкілля

TEO

Розробка проєктної документації 
(стадія П)

Придбання землі
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5.3.2 Експлуатаційні витрати

Витрати на експлуатацію та обслуговування - це всі витрати, необхідні 
для ефективного та безпечного функціонування об’єкта інвестування, які 
виникнуть після його введення в дію. Такі витрати повинні бути включені 
до аналізу (витрати на оплату заробітної плати, закупівля матеріалів, 
енергетичні витрати тощо).

Для розрахунку інвестиційних та експлуатаційних витрат, усі статті, 
які не призводять до фактичних грошових витрат, повинні бути виключені, 
навіть якщо це статті, які, як правило, включаються до бухгалтерського 
обліку компанії (баланс та звіт про чистий прибуток). Зокрема, з аналізу 
слід виключити такі елементи:

• будь-яка амортизація та знецінення, оскільки вони не є фактичними 
грошовими потоками;

• будь-які резерви на майбутні витрати на заміну або непередбачувані 
випадки. У цьому випадку ці статті бюджету створюються за 
допомогою бухгалтерських операцій і тому не відповідають 
реальним грошовим потокам.

Пропонується зазначити поточні експлуатаційні витрати за статтями 
та прогнозовані експлуатаційні витрати після реалізації проєкту, як 
представлено у Таблиці 2.  

Обсяг експлуатаційних витрат рекомендовано відображати в поточних 
(реальних)( цінах, без врахування інфляції.

СТАТТЯ

СУМА НА РІК

До проєкту 
(фактична)

Після проєкту 
(прогнозована)

різниця %

Матеріальні витрати 

Витрати на ресурси 
(енергетичні витрати)
Заробітна плата

Адміністративні 
витрати
Інші витрати

ВСЬОГО

Таблиця 2. Експлуатаційні витрати, грн

5.3.3 Доходи

Якщо очікується, що проєкт буде генерувати дохід за 
рахунок тарифів або зборів, які сплачуються користувачами, 
необхідно надати детальну інформацію щодо платежів 
(типи та рівень оплати, законодавство, на основі якого 
встановлено таку оплату). Якщо жодних тарифів або 
зборів не пропонується, необхідно зазначати, як будуть 
покриватися експлуатаційні витрати.

Якщо доходи від транспортної та нетранспортної 
діяльності не покривають повністю витрати на експлуатацію, 
такий розрив повинен бути компенсований за рахунок інших 
джерел, щоб не  відмовлятись від перевезень. Загалом, 
це означає, що субсидія або компенсація за рахунок 
державних коштів має надаватися на експлуатаційному 
етапі. За таких обставин грошовий вхідний потік повинен 
бути відокремлений від загального прогнозованого 
доходу. Трансферти або субсидії (наприклад, трансферти з 
державного чи місцевих бюджетів), а також інші фінансові 
доходи (наприклад, відсотки від банківських вкладів) 
не включаються до складу операційних доходів для 
розрахунків фінансової прибутковості, оскільки вони не 
відносяться безпосередньо до заходів  в рамках проєкту.

Для доходів слід враховувати лише надходження 
грошових коштів, які безпосередньо сплачені користувачами 
(наприклад, платежі, які стягуються безпосередньо з 
користувачів інфраструктури).

Трансферти та субсидії не враховуються для розрахунку 
показників фінансової діяльності.

Деякі проєкти не призводять до прямого збільшення 
доходів, але досягають своєї мети за рахунок зменшення 
експлуатаційних витрат. Коли такі витрати можна оцінити 
кількісно, вони включаються до грошового потоку як 
негативні операційні витрати.

Рекомендується оцінювати доходи за такими складовими:

прогноз обсягу руху 
(зміни пасажирських та 
вантажних перевезень)

прогноз змін у ціновій 
політиці (якщо проєкт 

безпосередньо впливає на 
цінову політику). 
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5.3.4 Результати фінансового аналізу

Фінансовий аналіз виконується шляхом порівняння 
двох грошових потоків – «з проєктом» та «без проєкту». 
Звіт про приріст грошових потоків характеризує можливість 
залучення власного капіталу та оцінки фінансової стійкості 
проєкту. Фінансова життєздатність та прибутковість проєкту 
визначаються такими показниками, як фінансова чиста 
приведена вартість (FNPV) та внутрішня норма доходності 
(IRR).  Фінансова чиста приведена вартість до загальної 
вартості інвестицій та фінансова норма доходності є виміром 
ефективності інвестицій незалежно від джерел або методів 
фінансування. Для цього такі статті, як відшкодування 
боргу, відсотки та дивіденди, не включаються до розрахунку 
прибутковості інвестицій.

У цьому розділі необхідно навести основні елементи 
та параметри, що використовуються у фінансовому аналізі 
(період аналізу, фінансова ставка дисконтування , доходи та 
витрати).

Якщо термін експлуатації основних фондів ще не 
вичерпався на кінець періоду аналізу, залишкова вартість 
основних фондів розраховується  на останній рік періоду 
аналізу. Залишкова вартість відображає вартість основних 
фондів, яка залишилася на кінець періоду аналізу. Залишкова 
вартість активу буде нульовою, якщо період аналізу співпадає 
з терміном експлуатації активу або є довшим за нього.

Оскільки деякі основні засоби (транспортні засоби, 
обладнання, комунальні мережі, контактна мережа тощо) 
можуть мати коротший термін експлуатації, ніж основна 
інфраструктура (в деяких випадках 10 років або менше), 
витрати на заміну таких активів протягом періоду аналізу 
повинні враховуватися як капітальні витрати (витрати на 
заміну). Витрати на заміну відображаються у році, на який 
вони прогнозуються.

Грошові надходження та витрати, які будуть включені до 
аналізу прибутковості, наведені у Таблиці 3. 

Щодо додаткових рекомендацій стосовно виконання 
фінансового аналізу, пропонується використовувати 
Посібник з аналізу витрат та вигід інвестиційних проєктів в 
Україні.

ВИХІДНИЙ ПОТІК ВХІДНИЙ ПОТІК

Загальні інвестиційні витрати

Витрати на заміну

Загальні експлуатаційні витрати

ДО РОЗРАХУНКУ FNPV ТА IRR НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
Фінансові витрати:
• Відсоток
• Виплата кредиту
• Дивіденди

Джерела фінансування:
• Субсидії та внески
• Приватний капітал
• Кредити
• Інші джерела 

Податок на додану вартість

У Заяві результати фінансового аналізу повинні бути представлені у 
формі, яка передбачена Таблицею 4. Детальна інформація про розрахунок 
подається у Додатку 1.

Таблиця 3.  Вхідні та вихідні потоки для розрахунку FNPV та IRR

Таблиця 4. Результати фінансового аналізу

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПАРАМЕТРИ ВАРТІСТЬ (ДИСКОНТОВАНА, ГРН.)

Період аналізу (роки)

Фінансова ставка дисконтування (%) 

Загальні інвестиційні витрати

Витрати на заміну

Експлуатаційні витрати

Доходи

Залишкова вартість інвестицій

Фінансова чиста приведена вартість (FNPV)

Внутрішня норма доходності (IRR), %

 FNPV вказує наскільки вигідним або економічно ефективним буде 
проєкт. Для соціальної інфраструктури негативний FNPV не означає, 
що проєкт є небажаним з точки зору оператора чи громадськості і не 
повинен бути реалізованим. Це означає, що він не забезпечує адекватну 
фінансову віддачу від залученого капіталу, з огляду на використану ставку 
дисконтування. У таких випадках особливо важливо забезпечити фінансову 
стійкість   проєкту.

Внутрішня норма дохідності показує для запропонованого проєкту, який 
відсоток витрат можна повернути кожного року. Проєкт рекомендовано 
вважати ефективним у разі, якщо його значення перевищує  прийняту для 
розрахунків ставку дисконтування.
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Цей розділ не застосовується до проєктів, вартістю 
менше 30 млн грн. 

Пропонується надати визначення щодо основних 
економічних вигід. Також рекомендовано надати короткий 
опис основних припущень, зроблених під час оцінки 
економічних витрат і вигід.

Економічний аналіз проєкту повинен розраховувати 
економічну чисту приведену вартість (ENPV) проєкту 
та економічну норму доходності (ERR). Як мінімум слід 
надати наступну соціально-економічну інформацію щодо 
запропонованого проекту:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ5.4 5.4.1 Короткий (стислий) опис основних економічних вигід 
Цей розділ не застосовується до проєктів, вартістю 

менше 30 млн грн.

ВИГОДИ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 
(ДИСКОНТОВАНА, ГРН)

% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ 
ВИГОДИ

Економія часу в дорозі

Зекономлені експлуатаційні транспортні витрати

Економія при ДТП

Зменшення викидів СО2

Експлуатаційні вигоди 
Економічні вигоди Разом

ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 
(ДИСКОНТОВАНА, ГРН)

% ВІД ЗАГАЛЬНИХ 
ВИТРАТ

Інвестиційні витрати

Вартість заміщення

Експлуатаційні витрати

Залишкова вартість інвестицій

Загальні економічні витрати

Приклад 5. Економічні витрати та вигоди

• Основні економічні вигоди (економія пального, зменшення викидів 
CO2, підвищення продуктивності праці, економія завдяки зменшенню 
затримок, економія часу, економія експлуатаційних витрат транспортних 
засобів, зменшення кількості аварій, зменшення викидів парникових 
газів  та викидів непарникових газів, зниження рівня шуму, покращення 
якості обслуговування, тощо);

• Використана соціальна ставка дисконтування;

• Часовий горизонт (період аналізу).

Метою економічного аналізу є підтвердження доцільності 
реалізації проєкту для суспільства. Також рекомендовано 
включити короткий опис методології, що використовується, 
та кроків, зроблених у розрахунках (фіскальні коригування, 
монетизація неринкових впливів), які використовуються для 
уточнення висновків аналізу. 

Податки та субсидії є трансфертними платежами, які не 
представляють реальних економічних витрат або вигід для 
суспільства, оскільки вони передбачають лише передачу 
контролю над певними ресурсами з однієї групи в суспільстві 
до іншої. Тому суми вхідних та вихідних потоків повинні 
розглядатися без ПДВ.

Треба дотримуватися аналізу приросту та методології 
дисконтованих грошових потоків. Обрана соціальна ставка 
дисконтування та часовий горизонт повинні бути визначені 
та обґрунтовані.

Рекомендується використовувати 
соціальну ставку дисконтування, 
встановлену Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі для соціальних 
проєктів (її можна знайти тут:

https://www.me.gov.ua/Documents/
List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-
88d5-17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomen
datsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitku)

Типовими 
економічними 
вигодами для 
транспортної 
галузі є:

вартість часу в дорозі, який зекономили користувачі;
зменшення експлуатаційних витрат транспортного засобу;
зменшення кількості ДТП та 
екологічні вигоди, пов’язані зі зменшенням викидів СО2.

5.4.2 Деталі основних економічних витрат та вигід
Цей розділ не застосовується до проєктів, вартістю 

менше 30 млн грн.
Основні економічні витрати і вигоди повинні бути подані 

у вигляді таблиці.
Окрім прямих вигід, непрямі вигоди  також можуть 

бути дуже важливими, особливо коли задіяні екологічні та 
інформаційні ресурси, такі як інновації, і зрозуміло, що їх 
слід враховувати при прийнятті рішення щодо реалізації 
проєкту . У цьому випадку аналіз необхідно розширити, 
щоб включити такі  зовнішні вигоди або витрати проекту. 
Наприклад, викиди CO2 можуть збільшитися (економічні 
зовнішні витрати) внаслідок індукованого руху, більшої 
швидкості руху або довшого маршруту.
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Вартість часу можна оцінити, застосувавши методику економії витрат 
–  вартість часу поїздок пов’язаних з роботою – що  є витратами  для 
роботодавця, який міг би використати працівника в інший продуктивний 
спосіб. Рекомендується  використовувати середню ставку заробітної  плати 
як вартість для і часу поїздки,  пов’язану  з роботою. Вартість часу поїздки 
не пов’язаною  з робочими потребами, як правило, становить 30-42% часу 
поїздок, пов’язаних  з робочими потребами.

Експлуатаційні витрати транспортного засобу (Vehicle Operating 
Costs (VOCs) визначаються як витрати, які несуть власники дорожніх 
транспортних засобів для їх експлуатації, включаючи споживання 
пального, споживання мастильних матеріалів, зношення шин, витрати на 
ремонт та обслуговування, страхування, накладні витрати, адміністрування 
тощо. На ці витрати впливає тип транспортного засобу, середня швидкість 
руху , характеристики доріг, такі як норми проєктування та стан покриття. 
Наприклад, капітальна реконструкція / модернізація існуючої дороги, як 
правило, передбачає кращий стан покриття та менші затори, що, у свою 
чергу, означає більш високу середню швидкість та нижчі експлуатаційні 
витрати при певному діапазоні швидкостей.

Крім того, проєкти в інших сферах, крім автомобільного транспорту, 
також можуть впливати на експлуатаційні витрати транспортного 
засобу. Наприклад, інвестиція у залізничний транспорт, яка 
переорієнтовує пасажирів з автомобілів. Пасажири, які користувалися 
до проєкту автотранспортом, отримають перевагу від того, що більше не 
користуватимуться своїми транспортними засобами. Як правило, у випадку 
інвестицій в залізниці, аеропорти та порти, користувачами інфраструктури 
є компанії (перевізники). Наприклад, внаслідок оновлення інфраструктури 
експлуатаційні витрати для залізничних перевізників можуть змінитися 
через більшу ефективність, таку як енергоефективність, продуктивність 
персоналу або скорочення маршруту. Якщо він суттєвий, такий вплив може 
бути врахований і включений як вигода від проєкту. 

Скорочення аварій пов’язане головним чином з дорожнім рухом. 
Однак економічна вигода виникає не лише внаслідок безпосереднього 
покращення умов безпеки дорожнього руху, але й опосередковано, 
наприклад. шляхом перенаправлення пасажирів на інші, статистично 
безпечніші види транспорту, такі як залізничний та повітряний транспорт. 
ДТП може спричинити прямі витрати (медичні, адміністративні, втрачене 
майно) та непрямі витрати (втрачений майбутній дохід через важку травму 
чи смертельний випадок) для учасника дорожнього руху. Аварія може бути 
виражена через вартість безпеки.

Вихідними даними 
для розрахунку 
вартості безпеки 
для автодоріг є 
наступні:

транспортний засіб/км на рік в сценаріях «з 
проєктом»  і «без проєкту»;

коефіцієнт ДТП на млн тз/км, з використанням 
фактичних конкретних значень проєкту або за їх 
відсутності, стандартизованих коефіцієнтів ДТП за 
видом доріг в сценаріях «з проєктом» і «без проєкту»;

статистика середньої кількості легких травм, 
серйозних травм та смертей на ДТП та 
прогнозована кількість різних видів ДТП .

Рекомендовано 
використовуватися 
наступні значення 
вартості ДТП, 
залежно від його 
типу: 

4 347 260 грнПРИ СМЕРТЕЛЬНИХ 
НАСЛІДКАХ НА ЛЮДИНУ

135 876 грнПРИ СЕРЙОЗНИХ 
ТРАВМАХ НА ЛЮДИНУ

31 645 грнПРИ НЕЗНАЧНИХ 
ТРАВМАХ НА ЛЮДИНУ

10 306грнЛИШЕ ПРИ НАНЕСЕННІ ШКОДИ ВНАСЛІДОК 
ДТП (без загиблих або травмованих)

Транспортні інвестиції можуть суттєво вплинути на якість повітря та 
зміни клімату, зменшуючи або збільшуючи рівень викидів забруднюючих 
повітря речовин та вуглекислого газу (СО2). Рекомендовано включати 
економічну вартість зміни клімату, що є наслідком позитивних чи негативних 
змін викидів CO2.Питомі значення для розрахунку викидів можна взяти з 
Довідника Європейської Комісії з питань зовнішніх транспортних витрат.
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5.4.3 Основні результати економічного аналізу

Цей розділ не застосовується до проєктів, вартістю 
менше 30 млн грн.

Після того, як всі витрати та вигоди проєкту будуть 
визначені, кількісно розраховані та оцінені у грошовому 
еквіваленті, можна оцінити економічну ефективність проєкту 
шляхом обчислення таких показників: 

5.4.5 Визначити основні економічні вигоди та 
витрати, які не можна оцінити у кількісному 
вираженні 

Не всі економічні витрати та вигоди можна 
оцінити кількісно (мотенизувати). У таких випадках 
доцільно надати якісний опис наслідків від 
реалізації проєкту (позитивних та негативних), 
які не включаються до монетизованих витрат та 
вигід. На приклад, транспортні проєкти можуть 
мати різний вплив на економічний розвиток 
(продуктивність праці, зайнятість, ділову активність, 
вартість власності, податкові надходження);  вплив 
на навколишнє середовище на місцевому рівні, 
ландшафт, пішохідні зони, землекористування; або 
на соціальну справедливість,  тощо.

Слід подати короткий опис того, який вплив 
проєкту  буде на створення нових робочих місць 
(обґрунтувати кількість робочих місць, зазначену в 
5.4.3).

Ризиком визнається неочікувана або 
непрогнозована подія, що може в різний спосіб 
негативно вплинути на реалізацію проєкту. 

Пропонується описати визначені типи ризиків, 
оцінити їх потенційний вплив та вірогідність 
виникнення, а також подати заходи мінімізації у 
Заяві у формі таблиці, що міститиме відомості про:

Перелік ризиків та їх потенційний 
вплив (затримки, перевитрати, відміна, 

перепроєктування, тощо)

Ступінь впливу (високий, середній, 
низький)

Оцінку вірогідності їх виникнення 
(висока, середня , низька)

Заходи з мінімізації (здійснені або 
заплановані)

співвідношення між 
дисконтованими 

економічними вигодами 
та витратами.

ЕКОНОМІЧНА ЧИСТА 
ПРИВЕДЕНА ВАРТІСТЬ (ENPV)

ЕКОНОМІЧНА НОРМА 
ДОХОДНОСТІ (ERR)

КОЕФІЦІЄНТ ВИТРАТ І ВИГІД 
(B/C)

різниця між 
дисконтованими 

загальними соціальними 
вигодами та витратами;

норма, яка показує 
нульове значення для 

ENPV;

На основі проведеного розрахунку показників ENPV, 
ERR та B/C можна зробити висновки щодо ефективності 
проєкту для суспільства та економіки в цілому. Будь-який 
проєкт з ERR нижче соціальної ставки дисконтування або з 
негативним ENPV повинен бути відхилений.

Надати основні результати економічного аналізу у 
таблиці, яка подана у формі Заяви.

5.4.4. Вплив проєкту на зайнятість населення

Зазначити кількість робочих місць, які буде створено на 
етапі реалізації проєкту і на етапі його експлуатації.

Є три  види ефективності зайнятості, які необхідно 
оцінити: прямі, непрямі та індукований ефект для зайнятості, 
а саме: 

ПРЯМИЙ ЕФЕКТ НЕПРЯМИЙ ЕФЕКТ ІНДУКОВАНИЙ ЕФЕКТ

зайнятість, яка 
формується власне 
як частина проєкту 
на етапі реалізації

зайнятість, створена 
допоміжними продуктами 

та послугами, що 
використовуються під час 

реалізації проекту

зайнятість, створена 
в економіці в цілому в 

результаті реалізованого 
проєкту (фаза 
експлуатації).

АНАЛІЗ РИЗИКІВ5.5
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06ПЛАНОВА РЕАЛІЗАЦІЯ   
                          ПРОЄКТУ

Зазначити початок, тривалість та кінець 
кожного заходу, позначивши відповідні клітинки. 
Поставити позначку В у відповідних клітинках, якщо 
захід вже реалізовано (або його частину). Поставити 
позначку X у відповідні клітинках із зазначенням 
запланованого часу на захід (або запланованого 
часу, що залишився для частково реалізованого 
заходу). Приклад7. Графік виконання проєкту

Захід, передбачений проєктом Графік реалізації проєкту (за кварталами)
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ОВД В В В
ТЕО В В В В
Проєкт «П» Х Х Х Х Х
Будівництво Х Х Х Х Х

РИЗИК

ВПЛИВ 
(високий/ 

помір-
ний/ 

низький)

ВІРОГІД-
НІСТЬ 

(висока/ 
помірна/ 
низька)

ЗАХОДИ МІНІМІЗАЦІЇ

Закупівля 
(затримка 
під час 
процедури 
закупівлі)

Середній Низька

Термін часу для здійснення заходів 
планується з урахуванням можливих 
скарг учасників тендеру. Тому заздалегідь  
планується  додатковий час на 2 місяці 
для можливих затримок. Графік реалізації 
проєкту розроблений таким чином, щоб він 
дозволив продовжити реалізацію заходів 
до 2 -3 місяців протягом терміну реалізації 
проєкту.

Фінансовий 
(підвищен-
ня інве-
стиційних 
витрат)

Високий Середня

Оцінка інвестиційних витрат базується 
на технічній проєктній документації та 
уточнюється відповідно до поточної 
ситуації. Закупівля робіт здійснюється 
через процедуру відкритого тендеру. За 
необхідності, адміністрацією порту будуть 
надані додаткові кошти.

Фінансовий 
(збільшення 
фізичного 
обсягу 
робіт)

Високий Низька

Обсяг робіт оцінюється у технічній 
проєктній документації. Оцінка 
інвестиційних витрат базується на технічній 
проєктній документації та уточнюється 
відповідно до поточної ситуації. За 
необхідності, адміністрацією порту будуть 
надані додаткові кошти.

Технічний Низький Низька

Проєкт планується реалізувати за 
допомогою контрактів «проєктувати 
– будувати», що дозволить уникнути 
потенційних ризиків відсутності детальної 
інформації в технічному проєкті та проблем 
доступу до будівельної зони

Якість 
будівництва Низький Низька

Нагляд за будівельними роботами будуть 
здійснювати зовнішні кваліфіковані 
експерти – інженери з технагляду. 
Адміністрація порту буде також 
контролювати якість внутрішніми силами.

Екологічний Низький Низька

Рекомендації для моніторингу на етапі 
будівництва та експлуатації проєкту 
підготовлено на основі можливої оцінки 
впливу на довкілля. Певні заходи будуть 
координуватися з Державною екологічною 
службою та Агентством з рибних ресурсів

Приклад 6. Оцінка ризиків для реконструкції підхідного каналу до порту

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ6.1

Пропонується подати перелік заходів, 
спрямованих на реалізацію проєкту у формі графіку, 
включаючи ті, які вже завершено. Планування має 
узгоджуватися з інформацією, яка надана у розділах 
2.3.2 та 6.4 Заяви. 

ПРИКЛАДИ ЗАХОДІВ: Оцінка впливу на довкілля
TEO
Розробка проєктної документації (стадія П)
Придбання землі
Будівництво, придбання товарів
Технагляд 
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6.2.1 Необхідність розробки та погодження 
проєктної документації, проведення експертиз, 
тощо

Для кожного заходу описати точний стан 
підготовки або виконання на момент подання заяви 
(наприклад, технічне завдання готове, проведено 
тендер, підписано договір, розпочато тощо), і як це 
сприятиме подальшій реалізації проєкту.

Якщо реалізація проєкту вже розпочата, надати 
детальну інформацію про обсяг виконаних робіт 
та відсоток їх виконання щодо загальної вартості 
проєкту, а також про обсяг вже використаних 
фінансових ресурсів. 

Якщо розроблено технічну проектну 
документацію, зазначити дату її затвердження, 
організацію, яка її затвердила, та інформацію про 
проведену експертизу. 

Якщо технічну проектну документацію ще 
не розроблено, зазначити, чи є необхідність у її 
підготовці або необхідність внесення змін до вже 
існуючої документації.

6.2.2 Свідоцтва, ліцензії та інші дозволи, вже 
отримані і які ще буде отримано

    Пропонується надати перелік розділів/ 
частин проєкту, для яких треба отримати 
дозвільні документи (експертні звіти, сертифікати 
відповідності, дозволи на проведення робіт тощо). 
Зазначити ризик щодо виникнення проблем з вже 
отриманими дозвільними документами (зазначити 
терміни, до яких може бути подано оскарження).

Рекомендується описати будь-які проблеми чи юридичні 
/ адміністративні / технічні питання, які ще треба вирішити, а 
також зазначити, чи є доступ до землі та її використання критично 
важливими для початку та завершення проєкту. У разі необхідності, 
додаткова інформація може бути включена як додаток.

ГОТОВНІСТЬ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ6.2

назву та номер документа;

орган, що видав документ;

дату видачі документа;

термін дії документа.

ДЛЯ ВЖЕ ОТРИМАНОЇ 
ДОЗВІЛЬНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ЗАЗНАЧИТИ 
НАСТУПНЕ:

6.2.3 Допустимість державної допомоги (якщо передбачено 
законодавством)

Необхідно зазначити, чи є відповідне рішення 
Антимонопольного комітету України, відповідно до  Закону України 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (якщо 
передбачено законом) про допустимість державної допомоги для 
конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання», державна допомога суб’єктам 
господарювання - це підтримка в будь-якій формі суб’єктів 
господарювання за рахунок державних або місцевих ресурсів, що 
спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, 
створюючи переваги для виробництва певних видів товарів або 
здійснення певних видів господарської діяльності.

• права власності (користування); 

• обґрунтування інвестиційних 
витрат на придбання, оренду, 
оформлення прав на земельну 
ділянку (за необхідності);

6.2.4 Наявність земельних ділянок для реалізації проєкту

Пропонується інформувати про наявність земельної ділянки чи 
необхідність придбання землі для реалізації проєкту. Наприклад, 
рекомендовано подати інформацію щодо: 

• адреси або 
місцезнаходження;

• цільового 
призначення;

• площі (га);

• Земельна ділянка доступна, і немає триваючих 
судових процесів або немає необхідності в 
придбанні земельної ділянки

• Придбання земельної ділянки триває і буде 
завершено до початку будівництва

• Процедура придбання земельної ділянки не 
розпочалася

ВКАЗАТИ ПОТОЧНУ 
СИТУАЦІЮ:
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6.3.1 Організаційна структура для управління 
проєктом, досвід, кадрові ресурси, матеріально-
технічна база, тощо 

Необхідно описати організаційну структуру, 
створену для реалізації проєкту. Зокрема, 
пояснити розподіл ролей та обов’язків між 
різними зацікавленими сторонами (наприклад, 
відповідальними за управління, впровадження, 
моніторинг, експлуатацію) у проєкті, лінії комунікації 
та прийняття рішень. Описати основні договірні 
механізми.

Пропонується зазначити попередній досвід 
виконавця проєкту щодо реалізації інвестиційних 
проєктів у транспортній галузі. Надати характеристику 
необхідних та доступних для реалізації проєкту 
ресурсів (потужності, матеріально-технічна база, 
людські ресурси, фінансові ресурси, обладнання 
тощо).

Крім того, рекомендовано вказати інформацію 
про балансоутримувача створених у результаті 
реалізації проєкту активів.

6.3.2 Персонал, який відповідатиме за управління 
проєктом та його реалізацію

Пропонується описати персонал, який несе 
головну відповідальність за управління та реалізацію 
проєкту із зазначенням їх імен, посад, кваліфікації, 
досвіду та обов’язків під час реалізації проєкту.

ОПЕРАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ6.3

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ, МЛН. ГРН6.4

План фінансування проєкту визначає річний та 
квартальний розподіл запланованих витрат проєкту 
за видами діяльності. План фінансування повинен 
бути узгоджений з інформацією, що надається в 
розділі 5.3.1 (Інвестиційні витрати) та розділі 6.1 
(Графік реалізації проєкту).

Позначивши відповідну клітинку, зазначити джерела 
фінансування проєкту (державний бюджет, місцевий бюджет, 
МФО, власні кошти компанії, ДПП). 

Для кожного визначеного джерела фінансування вказати 
суму фінансування, заповнивши таблицю, подану у Заяві. 
Рекомендовано надати розподіл сум фінансування по рокам 
і кварталам. Інформація, зазначена в таблиці, повинна бути 
узгодженою з інформацією, наведеною у розділі 5.3.1 (Інвестиційні 
витрати) та розділі 6.1 (Графік реалізації проєкту). 

Якщо передбачене запозичення, необхідно зазначити 
максимальну прогнозовану відсоткову ставку за кредитом.

Якщо передбачається фінансування проєкту і за кредитні 
кошти, зазначити максимальну прогнозовану відсоткову ставку за 
кредитом. 

6.5.1 Чи доповнює цей проєкт будь-який проєкт, який вже 
фінансується або буде фінансуватися державою або МФО?

Необхідно зазначити, чи проєкт доповнює будь-який інший 
проєкт, який вже фінансується або буде фінансуватися державою 
або МФО. Якщо так, надати точні дані, ідентифікаційні номери, 
дати, запитані та надані суми тощо.

6.5.2 Чи подавалася до міжнародних фінансових організацій 
заявка на кредитування чи підтримку стосовно цього проєкту?

Пропонується зазначити, чи подавалася заявка стосовно 
цього проєкту на отримання кредитування або підтримку від МФО. 
Якщо так, надати детальну інформацію (відповідний фінансовий 
інструмент, ідентифікаційні номери, дати, запитані суми, надані 
суми тощо).

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ6.5

ПЛАН ЗАКУПІВЛІ6.6

Пропонується надати інформацію щодо плану закупівлі, 
заплановані процедури закупівлі протягом періоду реалізації 
проєкту відповідно до заходів. Рекомендується також зазначити 
очікувану вартість контракту, запланований тип процедури 
закупівлі та період оголошення процедури закупівлі.
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У ОБОВ’ЯЗКОВОМУ 
ПОРЯДКУ ДО 
ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЄКТ 
(ПРОЄКТА ПРОПОЗИЦІЯ)  
РАЗОМ З ДОДАТКАМИ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИМИ:

ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
Порядком відбору державних інвестиційних 
проєктів, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2015 р.  № 571

ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ДЛЯ 
РОЗРОБЛЕННЯ АБО РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ 
НАДАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
Порядком відбору інвестиційних проєктів, для 
розроблення або реалізації яких надається 
державна підтримка, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 
р. № 835

ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ЩО 
ПІДТРИМУЮТЬСЯ МІЖНАРОДНИМИ 
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Порядком підготовки, реалізації, проведення 
моніторингу та завершення реалізації проєктів 
економічного і соціального розвитку України, 
що підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70

КРІМ ТОГО, ДО ЗАЯВИ 
ПОВИННІ БУТИ ДОДАНІ:

Аналіз витрат і вигод (для проєктів 
вартістю менше 30 млн грн надається лише 
фінансовий аналіз);

Мапа із зазначенням місця розташування 
проєкту.

Перелік всіх додатків, які додаються до Заяви, 

потрібно пронумерувати.

ДОДАТКИ

ПІДПИС

Заява підписується уповноваженим 
представником заявника. Зазначається 
прізвище, ім’я, по батькові підписанта, його 

посаду та дату підписання.

УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ЗАЯВНИКА
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ipcm@cscl.biz

fb.com/ipcm.project

Київ, вул. Хрещатик, 15, офіс

Попередження: Ця публікація була видана за сприяння 
Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є предметом 
відповідальності партнерів по проекту МЦІП та ні в якій мірі 
не відображує точку зору Європейського Союзу.


