
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України

від ____________ 2021 р. № ___

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій
у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту

1. Цей Порядок визначає процедуру та умови укладення договорів про
внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти
інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що є об’єктами державної
власності (далі – стратегічні об’єкти інфраструктури), а також механізм та
умови компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у
стратегічні об’єкти інфраструктури на підставі договорів інвестування,
укладених відповідно до законодавства.

2. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини за участю суб’єктів
господарювання, що здійснюють приватне інвестування у стратегічні об’єкти
інфраструктури на підставі договорів інвестування.

Інвестиції у стратегічні об’єкти інфраструктури можуть здійснюватися з
метою фінансування проведення шляхових робіт, робіт з капітального ремонту,
модернізації, реконструкції, технічного переоснащення або нового будівництва
стратегічних об’єктів інфраструктури.

Фінансування вказаних робіт може передбачати фінансування розроблення
відповідної документації (в тому числі проєктної документації), якщо
необхідність її розроблення для таких робіт передбачена законодавством.

Дія цього Порядку не поширюється на правовідносини за участю суб’єктів
господарювання, що здійснюють приватне інвестування в стратегічні об’єкти
інфраструктури на підставі договорів концесії, договорів про спільну
діяльність, інших договорів державно-приватного партнерства, а також
договорів оренди державного майна.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
договір інвестування – договір, укладений між Підприємством та суб’єктом

господарювання (Інвестором) щодо фінансування Інвестором робіт з
капітального ремонту, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення
або нового будівництва стратегічних об’єктів інфраструктури;

Інвестор – суб’єкт господарювання, який приймає рішення про вкладення
власних та/або запозичених фінансових ресурсів у стратегічний об’єкт
інфраструктури;
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компенсація інвестицій – погашення грошового зобов’язання, що виникло
у Підприємства перед Інвестором на підставі договору інвестування;

Підприємство – визначене Мінінфраструктури державне підприємство, що
належить до сфери його управління й обслуговує внутрішні водні шляхи та/або
утримує стратегічні об’єкти інфраструктури;

фінансова спроможність – підтверджена документально забезпеченість
Інвестора достатнім обсягом грошових та інших майнових активів для повного
виконання своїх зобов’язань за договором інвестування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про
внутрішній водний транспорт», «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Компенсація інвестицій, внесених інвесторами у стратегічні об’єкти
інфраструктури, здійснюється на підставі відповідних договорів інвестування,
що укладаються в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком.

5. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури
можуть бути кошти державного бюджету, орендної плати, інші джерела, не
заборонені законодавством.

Розмір компенсації інвестицій не може перевищувати розміру фактично
внесених інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури.

6. Інвестор, який має намір внести інвестиції у стратегічні об’єкти
інфраструктури (далі – фінансування стратегічних об’єктів інфраструктури) на
підставі договору інвестування подає до Підприємства письмове звернення
(пропозицію), в якому зазначає інформацію про об’єкт інвестування,
передбачений стратегічним планом розвитку Підприємства, фінансування якого
Інвестор має намір здійснити, а також обсяг такого фінансування, строки
(графік) внесення інвестицій, строки (графік) здійснення компенсації
інвестицій.

7. До письмового звернення (пропозиції) додаються:
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів

Інвестора;
фінансова звітність Інвестора за останній звітній період, а також

аудиторський звіт за останній звітний рік (за виключенням випадків створення
Інвестора в поточному році);

документи, які підтверджують (забезпечують) фінансову спроможність
Інвестора виконати свої зобов’язання за договором інвестування (виписка з
банківського рахунку, банківська гарантія).

Документи, зазначені у цьому пункті, повинні бути складені державною
мовою, або у разі, якщо документи складені іноземною мовою, до них
обов’язково долучається переклад, автентичність якого та справжність підпису
перекладача повинні бути засвідчені нотаріально.
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8. Якщо інвесторами виступають декілька суб’єктів господарювання, то
письмове звернення (пропозиція) щодо укладення договору інвестування може
бути подане до Підприємства будь-ким із цих суб’єктів господарювання з
обов’язковим наданням письмової згоди інших інвесторів на укладення такого
договору та документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, стосовно кожного
з інвесторів відповідно до їх кількості та обсягів майбутнього фінансування
стратегічних об’єктів інфраструктури.

9. Підприємством приймаються до розгляду виключно письмові звернення
(пропозиції) інвесторів, з додатками за переліком та в обсязі, передбаченими
пунктами 6 – 8 цього Порядку.

У разі недотримання вимог, встановлених пунктами 6 – 8 цього Порядку,
Підприємство відмовляє у прийнятті до розгляду письмового звернення
(пропозиції) та повідомляє про це Інвестора, і повертає йому подані документи
протягом 5 робочих днів.

10. За результатами розгляду письмового звернення (пропозиції) та
доданих до нього документів, Підприємство протягом 60 календарних днів з
дня їх отримання приймає рішення про укладення відповідного договору або
про відмову в його укладенні. Про прийняте рішення Підприємство письмово
повідомляє Інвестора протягом п’яти робочих днів з дня прийняття
відповідного рішення.

У випадку прийняття Підприємством рішення про укладення відповідного
договору інвестування, до письмового повідомлення Підприємство долучає
проєкт відповідного договору інвестування.

11. Договір інвестування укладається за таких умов:
фінансування стратегічного об’єкту інфраструктури передбачено Планом

заходів з реалізації Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту
України, затвердженим у встановленому порядку;

фінансування стратегічного об’єкту інфраструктури належить до напрямів
інвестування, передбачених стратегічним планом розвитку Підприємства,
затвердженим у встановленому порядку;

розмір компенсації інвестицій не перевищує розміру фактично внесених
інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури (сплачених коштів на
фінансування робіт/послуг, фінансування яких передбачено договором
інвестування).

12. Рішення про відмову в укладенні договору інвестування приймається
Підприємством у випадках:

не дотримання вимог пункту 11 цього Порядку;
не доведення Інвестором власної фінансової спроможності щодо виконання

своїх зобов’язань за договором інвестування;
відсутність фінансової можливості Підприємства компенсувати інвестиції.
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13. У випадку отримання Підприємством двох і більше звернень
(пропозицій) щодо одного стратегічного об’єкта інфраструктури, такі звернення
(пропозиції) розглядаються в порядку черговості їх отримання, при цьому до
прийняття відповідного рішення за результатами розгляду звернення
(пропозиції), що надійшло раніше, звернення (пропозиція), що надійшло
наступним, Підприємством не розглядається. В такому разі перебіг строків
розгляду, передбачений пунктом 10 цього Порядку, щодо кожного наступного
звернення (пропозиції) розпочинається з дня прийняття відповідного рішення
щодо отриманого раніше звернення (пропозиції).

14. Договір інвестування повинен містити, зокрема:
загальний обсяг запланованих інвестицій;
кількісні та якісні характеристики стратегічного об’єкта інфрастуктури

(види та обсяги робіт тощо);
порядок визначення розміру інвестицій, що підлягають компенсації;
орієнтовні строки (графік) внесення інвестицій;
орієнтовні строки проведення Підприємством закупівель;
строки (графік) розробки передпроєктної/проєктної документації,

проведення робіт з капітального ремонту, модернізації, реконструкції,
технічного переоснащення або нового будівництва стратегічних об’єктів
інфраструктури та строки введення їх в експлуатацію, у випадках, коли
введення в експлуатацію передбачено законодавством;

строки (графік) здійснення компенсації інвестицій (компенсація інвестицій
починається в термін, передбачений договором інвестування, а якщо
законодавством передбачено введення об’єкта в експлуатацію – не раніше
введення стратегічного об’єкта інфраструктури в експлуатацію);

порядок та джерела компенсації інвестицій.
У разі, якщо на момент укладення договору неможливо визначити обсяг

запланованих інвестицій, порядок визначення розміру інвестицій, що
підлягають компенсації, та узгодити строки (графіки) фінансування та/або
компенсації інвестицій, сторони обумовлюють порядок та строки визначення
вказаних умов і внесення відповідних змін до договору.

У разі відсутності на момент укладення договору документації, яка
необхідна для реалізації проєкту (проєктна документація, титули будов,
висновки державної будівельної експертизи проєкту, інша документація,
передбачена законодавством), договір повинен містити умови щодо здійснення
Підприємством заходів, спрямованих на розробку та отримання документації,
що необхідна для реалізації проєкту.

15. Роботи, фінансування яких передбачено договором інвестування,
проводяться на підставі договорів підряду та/або постачання, які укладаються
Підприємством за результатами процедур закупівлі, проведених відповідно до
законодавства у сфері публічних закупівель.

Проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, проведення
робіт з капітального ремонту, модернізації, реконструкції, технічного
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переоснащення або нового будівництва стратегічних об’єктів інфраструктури,
інвестиції в які передбачено договором інвестування, повинно бути погоджено у
встановленому законодавством порядку.

16. Інвестор втрачає право на компенсацію за договором інвестування у
випадку прострочення/припинення фінансування робіт, передбачених
договором інвестування, більше ніж на 180 календарних днів від запланованої
дати платежу, яка передбачена графіком фінансування стратегічних об’єктів
інфраструктури за договором інвестування.

17. У разі укладення договору інвестування Інвестор:
виступає кредитором Підприємства за грошовими зобов’язаннями, які

виникають за укладеними договорами підряду та/або постачання між
Підприємством та виконавцями робіт/постачальниками в межах фінансування
за договором інвестування;

бере участь у розробці планів фінансування робіт, фінансування яких
передбачено договором інвестування, надає пропозиції до проєктів планів
фінансування та щодо умов проєкту договору підряду;

має право спільно з Підприємством у будь-який час перевіряти хід і якість
робіт, фінансування яких здійснюється згідно з договором інвестування, не
втручаючись у господарську діяльність підрядної організації, з якою
Підприємством укладено договір підряду.

18. Виконання робіт, фінансування яких передбачено договором
інвестування, внесення інвестицій згідно з цим Порядком, а також компенсація
інвестицій, здійснюються у разі, якщо такі витрати передбачено затвердженим в
установленому законодавством порядку фінансовим планом Підприємства. У
разі незатвердження фінансового плану Підприємства на відповідний період,
такі роботи та виплати здійснюються, якщо витрати на них було передбачено
фінансовим планом Підприємства попереднього планового періоду/попередніх
планових періодів.

19. У разі, якщо грошові зобов’язання, що виникають у Підприємства за
договором інвестування, відповідають критеріям для їх віднесення до значного
господарського зобов’язання, такі зобов’язання вчиняються з урахуванням
особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

__________________________________


