
1. Питання:  

Відповідно до підпункту (b) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» зазначається:  

  

« (b) Документи на представництво: 

 (i) письмова нотаріально засвідчена довіреність, яка має відповідати вимогам до змісту 

довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги до змісту довіреності). У довіреності мають бути 

зазначені повноваження Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб 

Претендента) підписувати Заявку та представляти Претендента у зв’язку з участю в 

Концесійному конкурсі в межах Проекту;  

(ii) інші нотаріально засвідчені документи (наприклад, нотаріально засвідчені копії 

установчих документів), які чітко підтверджують повноваження Уповноваженої особи 

Претендента (Уповноважених осіб Претендента) представляти Претендента і визначають 

щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до 

змісту довіреності).» 

 

Чи потрібно подавати для підтвердження відповідності обидва документи зазначені в 

позиціях (і) та (іі) чи достатньо буде  одного з документів зазначених в позиції (і) або (іі)? 

 

Роз’яснення: Відповідно до положень Інструкції для Претендентів, Документами на 

представництво є документ або документи, які підтверджують повноваження Уповноваженої 

особи Претендента представляти Претендента у зв'язку з проведенням Концесійного конкурсу. 

Документами на представництво можуть бути довіреність, вимоги до змісту якої наведені у 

Формі B (Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки), або інші документи, які чітко 

підтверджують повноваження Уповноваженої особи Претендента представляти Претендента і 

визначають щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B 

(Вимоги до змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки). 

Таким чином, у складі Заявки Заявник повинен подати будь-який із Документів на 

представництво, визначений у розділі 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, який 

відповідає встановленим вимогам та чітко визначає повноваження Уповноваженої особи діяти 

від імені та в інтересах Заявника. 

 

2. Питання:  

Відповідно до підпункту (b) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» зазначається:  

  

« (b) Документи на представництво: 

 (i) письмова нотаріально засвідчена довіреність, яка має відповідати вимогам до змісту 

довіреності, наведеним у Формі B (Вимоги до змісту довіреності). У довіреності мають бути 

зазначені повноваження Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб 

Претендента) підписувати Заявку та представляти Претендента у зв’язку з участю в 

Концесійному конкурсі в межах Проекту;  

(ii) інші нотаріально засвідчені документи (наприклад, нотаріально засвідчені копії 

установчих документів), які чітко підтверджують повноваження Уповноваженої особи 

Претендента (Уповноважених осіб Претендента) представляти Претендента і визначають 

щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до 

змісту довіреності).» 

 



Чи потрібно вносити зміни до установчих документів Претендента з метою визначення в 

їх змісті щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B 

(Вимоги до змісту довіреності), якщо ні, то яким іншим нотаріально засвідченим документом 

чітко підтвердити повноваження Уповноваженої особи Претендента (Уповноважених осіб 

Претендента) представляти Претендента? 

 

Роз’яснення: Відповідно до частини третьої статті 237 Цивільного кодексу України, 

представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших 

підстав, встановлених актами цивільного законодавства. У зв'язку з цим, Заявник для цілей 

подання Заявки може подати нотаріально засвідчені документи, інші ніж довіреність. 

Наприклад, Уповноваженою особою Претендента, яка подає Заявку і діє від імені Заявника, 

може бути директор або інша посадова особа юридичної особи-Заявника, повноваження якої 

визначені у статуті чи іншому установчому документі такої юридичної особи.  

Документи на представництво, інші ніж довіреність, повинні визначати щонайменше 

такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до змісту 

довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки). Форма В визначає, що обсяг повноважень, наданих 

Уповноваженим особам Претендента за довіреністю, повинен охоплювати щонайменше такі 

повноваження, як: 

представництво інтересів Претендента перед Концесієдавцем, Конкурсною комісією, їх 

посадовими особами; 

оформлення, засвідчення та подання Концесієдавцю, Конкурсній комісії, їх посадовим 

особам документів, необхідних для участі Претендента у Концесійному конкурсі, зокрема, 

Заявки, конкурсної пропозиції, Договору про конфіденційність інформації; 

листування та здійснення інших форм комунікації, які необхідні для участі Претендента 

у Концесійному конкурсі, із Концесієдавцем, Конкурсною комісією, їх посадовими особами, у 

тому числі надання та отримання відповідних роз'яснень і документів відповідно до Інструкції 

для Претендентів. 

Потреба внесення змін в установчі документи Претендента для того, щоб вони визначали 

щонайменше такий самий обсяг повноважень, як той, що зазначений у Формі B (Вимоги до 

змісту довіреності) Додатка 5 (Зміст Заявки), є предметом аналізу та прийняття відповідних 

рішень з боку Претендента для цілей підготовки і подання Заявки.  

 

3. Питання: 

Відповідно до підпункту (b) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» необхідно подати 

документи на представництво.  

Документи на представництво подаються виключно від Заявника  який бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання, чи в тому числі від кожного суб’єкту 

який є Учасником Об’єднання?    

 

Роз’яснення: Заявник, який бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об'єднання, у складі Заявки подає Документи на представництво, які визначать повноваження 

Уповноважених осіб Претендента представляти Заявника в процесі Концесійного конкурсу. 

Подання у складі Заявки Документів на представництво від кожного Учасника Об'єднання не 

вимагається.  

 

4. Питання: 

Відповідно до підпункту (c) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» подається: 



 

«(с) Вихідна інформація про кожного Учасника Об'єднання українською мовою за 

Формою C (Вихідна інформація про Заявника), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст 

Заявки), включно з актуальним переліком акціонерів (учасників), які є власниками більше 1% 

акцій (часток) у статутному капіталі кожного Учасника Об'єднання, усіх Пов'язаних 

компаній та Бенефіціарних власників кожного Учасника Об'єднання, структурою власності 

кожного Учасника Об'єднання і списком Уповноважених осіб Претендента.» 

 

Що мається на увазі під “структурою власності кожного учасника об’єднання”? 

 

Роз’яснення: Відповідно до підпункту (с) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) 

Інструкції для Заявників, якщо Заявник подає Заявку покладаючись на Об'єднання, то у складі 

Заявки він подає, серед іншого, Вихідну інформацію про кожного Учасника Об'єднання 

українською мовою за Формою C (Вихідна інформація про Заявника), наведеною у Додатку 5 

(Зміст Заявки), включно з актуальним переліком акціонерів (учасників), які є власниками 

більше 1% акцій (часток) у статутному капіталі кожного Учасника Об'єднання, усіх Пов'язаних 

компаній та Бенефіціарних власників кожного Учасника Об'єднання, структурою власності 

кожного Учасника Об'єднання і списком Уповноважених осіб Претендента. 

Для цілей Інструкції для Претендентів під словосполученням "структура власності 

кожного Учасника Об'єднання" розуміється система взаємовідносин юридичних та фізичних 

осіб, що дає змогу визначити всіх власників, учасників (акціонерів) кожного Учасника 

Об'єднання, у тому числі бенефіціарних власників (контролерів), на всіх рівнях ланцюга 

володіння корпоративними та іншими економічними правами, всіх осіб, які мають пряму або 

опосередковану істотну участь в Учаснику Об'єднання, а також відносини Контролю (прямого 

чи опосередкованого) щодо Учасника Об'єднання між усіма зазначеними вище особами. 

Відповідно до вимог, визначених у Формі С (Вихідна інформація про Заявника) 

Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, структура власності Учасника Об'єднання 

має подаватись у вигляді схеми (малюнка) із зазначенням осіб, які володіють від 5 і більше 

відсотків прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі такого Учасника Об'єднання. В 

такій схемі обов'язково зазначаються всі бенефіціарні власники (контролери) Учасника 

Об'єднання.  

 

5. Питання: 

Відповідно до підпункту (g) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» подається: 

«(g) Для кожного Учасника Об'єднання-нерезидента: копія офіційного документа, 

виданого уповноваженим органом країни резидентства Учасника Об'єднання або особою, що 

здійснює секретарське обслуговування Учасника Об'єднання, який підтверджує належний 

правовий статус кожного Учасника Об'єднання-нерезидента.» 

Що мається на увазі під “належним правовим статусом  кожного Учасника Об'єднання-

нерезидента” який потрібно підтвердити офіційним документом, виданим уповноваженим 

органом країни резидентства Учасника Об'єднання або особою, що здійснює секретарське 

обслуговування Учасника Об’єднання? 

 

Роз’яснення: Відповідно до підпункту (g) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) 

Інструкції для Заявників, якщо Заявник подає Заявку покладаючись на Об'єднання, то у складі 

Заявки він подає, серед іншого, копію офіційного документа, виданого уповноваженим 

органом країни резидентства Учасника Об'єднання або особою, що здійснює секретарське 



обслуговування Учасника Об'єднання, який підтверджує належний правовий статус кожного 

Учасника Об'єднання-нерезидента.  

Для цілей Інструкції для Претендентів під словосполученням "належний правовий статус 

Учасника Об'єднання-нерезидента" розуміється таке юридичне становище компанії, коли вона 

належним чином зареєстрована, має або може мати вільну можливість вести бізнес в країні 

свого резидентства, не має заборгованостей зі сплати податків та інших обов'язкових платежів, 

щодо такої компанії не здійснюються процедури припинення, ліквідації або банкрутства тощо. 

Наприклад, в країнах деяких юрисдикцій належний правовий статус компанії може 

підтверджуватись сертифікатом про належний правовий статус (англ. "good standing").  

 

6. Питання: 

Відповідно до підпункту (n) п. 1.3. Частини І – «Форма Заявки та документи для 

підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів» подається:  

«(n) Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості кожного Учасника 

Об'єднання з позначенням дати їх виникнення за типами. Розшифровка Учасника Об'єднання-

нерезидента має бути перекладена на українську мову (при цьому переклад має бути 

нотаріально засвідчений або містити нотаріальне засвідчення справжності підпису 

перекладача).» 

 

Роз’яснення: Відповідно до підпункту (n) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) 

Інструкції для Заявників, якщо Заявник подає Заявку покладаючись на Об'єднання, то у складі 

Заявки він подає, серед іншого, розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості 

кожного Учасника Об'єднання з позначенням дати їх виникнення за типами. Для цілей участі 

в Концесійному конкурсі необхідно та достатньо надати деталізовану розшифровку 

дебіторської та кредиторської заборгованості, згруповану за відповідними типами у вигляді, в 

якому облік такої заборгованості ведеться на підприємстві. Наприклад*: 

  

Поточна кредиторська заборгованість за:  

довгостроковими зобов'язаннями  

розрахунками зі страхування  

розрахунками з оплати праці  

товари, роботи, послуги  

…  

 

Поточна дебіторська заборгованість   

Довгострокова:  

за майно, що знаходиться в оренді   

…  

Поточна:  

за продукцію, товари, роботи і послуги  

за претензіями, пред'явленими 

постачальникам, підрядникам, транспортним 

та іншим 

 

…  

*Приклад наведений для інформаційних цілей та не може вважатися обов'язковою 

формою розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості.  

 

7. Питання: 



Документи для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.3 – 

Підтвердження наявності джерел фінансування (ст. 64 Інструкції.) 

«(b) для підтвердження готовності банку (банків) надати необхідну суму позики, 

вказану у пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі) – лист (листи) банку, який має Вимоги до змісту листа банку (форма H) (ст. 79 

Інструкції.) Якщо Заявник подає лист банку для підтвердження відповідності фінансовому 

критерію № 1.3, вказаному у розділі 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі), то такий лист повинен містити: підтвердження готовності банку 

надати позику Заявнику, або Заявнику та його Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім 

Учасникам Об’єднання разом позику в межах суми, вказаної в пункті (b) розділу 2.3 Додатка 

4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), а також строк чинності такої 

готовності, що не повинен бути меншим ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного 

конкурсу.» 

Чи може бути лист банку наданий лише одному Учаснику Об’єднання чи обов’язково має 

бут наданий всім Учасникам Об’єднання, з врахуванням того що у формі H  Вимоги до змісту 

листа банку зазначено: «лист повинен містити підтвердження готовності банку надати позику 

Заявнику та всім Учасникам Об’єднання»? 

 

Роз’яснення: Відповідно до вимог, які містяться у Формі Н (Вимоги до змісту листа 

банку) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, якщо Заявник подає лист банку для 

підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.3, то такий лист повинен містити в 

тому числі, але не виключно, підтвердження готовності банку надати позику Заявнику, або 

Заявнику та його Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання разом 

позику в межах суми, вказаної в пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі 

в Концесійному конкурсі), а також строк чинності такої готовності, що не повинен бути 

меншим ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу. 

Таким чином, для підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.3 не 

вимагається отримання кожним Учасником Об'єднання окремого листа банку. У складі Заявки 

може бути поданий один лист банку, в якому будуть зазначені особи, які зможуть отримати 

позику від банку за цим листом: або Учасник Об'єднання, який є Заявником, або всі Учасники 

Об'єднання включно з Заявником (на вибір Заявника).  

 

8. Питання:  

Форма F та G підготовлені англійською мовою відповідно до додатка 5 Інструкції, та 

перекладені на українську мову, переклад завірений нотаріусом.  

Чи прийме комісія підготовлені таким чином форми, чи необхідно одразу готувати 

українською мовою?  

 

 Роз’яснення: Відповідно до пункту 4.2.1(а) Інструкції для Заявників, всі форми та 

документи, що входять до складу Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), готуються 

українською мовою. Якщо Заявником, Учасником Об’єднання або Пов’язаною компанією є 

нерезидент, то відповідно до пункту 4.2.1(b) Інструкції для Заявників документи, які 

відповідно до вимог Додатка 5 (Зміст Заявки) можуть бути підготовлені і подаватися у складі 

Заявки іноземною мовою, повинні бути перекладені повністю або частково (залежно від 

випадку) на українську мову відповідно до вимог щодо засвідчення, встановлених у Додатку 5 

(Зміст Заявки). 

Пункт 2.1.1 розділу 2 Додатка 5 (Зміст Заявки) передбачає, що для підтвердження 

відповідності технічному критерію № 1 – Досвід будівництва Заявник повинен подати, серед 



іншого, таблицю про наявність досвіду будівництва українською мовою за Формою F (Таблиця 

про досвід будівництва), яка має бути підписана Уповноваженою особою Претендента і 

подаватися із супровідним листом українською мовою у довільній формі. 

Пункт 2.1.2 розділу 2 Додатка 5 (Зміст Заявки) встановлює, що для підтвердження 

відповідності технічному критерію № 2 – Досвід експлуатації Заявник повинен подати, 

зокрема, таблицю про наявність досвіду експлуатації українською мовою за Формою G 

(Таблиця про досвід експлуатації), яка має бути підписана Уповноваженою особою 

Претендента і подаватися із супровідним листом українською мовою у довільній формі. 

9. Питання:  

 

У абзаці першому розділу 1.1. «Технічний критерій № 1 - Досвід будівництва» 

Додатка 4 «Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі» Частини І 

Інструкції визначено: 

 

«Заявник або його Пов'язана компанія, або будь-який Учасник Об'єднання (якщо 

Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання), повинен 

мати безпосередній (тобто здійснення будівництва) чи опосередкований (тобто 

активне керівництво чи нагляд за підрядним будівництвом в якості Замовника або 

підрядника) досвід реалізації інфраструктурних проектів (нового будівництва або 

реконструкції; або технічного переоснащення (модернізації) та успішного введення 

об'єктів в експлуатацію у сфері інфраструктурних проектів, пов'язаних з операціями із 

будь-якими вантажами, за останні п'ятнадцять (15) років.» 

 

Що розуміється під «активне керівництво чи нагляд за підрядним будівництвом в 

якості Замовника»? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до абз. 1 розділу 1.1 «Технічний критерій № 1 – Досвід будівництва» 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, 

Заявник або його Пов’язана компанія, або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Заявник бере 

участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), повинен мати безпосередній 

(тобто здійснення будівництва) чи опосередкований (тобто активне керівництво чи нагляд за 

підрядним будівництвом в якості Замовника або підрядника) досвід реалізації 

інфраструктурних проектів (нового будівництва або реконструкції, або технічного 

переоснащення (модернізації) та успішного введення об’єктів в експлуатацію у сфері 

інфраструктурних проектів, пов’язаних з операціями із будь-якими вантажами, за останні 

п'ятнадцять (15) років. 

Таким чином, досвід будівництва Заявника або його Пов’язаної компанії, або будь-

якого Учасника Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання) може бути або прямий (безпосередній), або непрямий 

(опосередкований). Для цілей Інструкції для Заявників під опосередкованим досвідом 

будівництва розуміється активне керівництво чи нагляд за підрядним будівництвом в якості 

Замовника або підрядника.  

Зокрема, підтвердженням наявності опосередкованого досвіду будівництва може бути 

виконання управлінської або контрольної/наглядової функції в процесі здійснення 



будівництва. При цьому таке управління або нагляд може здійснюватись як відповідним 

структурним підрозділом Заявника або його Пов'язаної компанії, або будь-якого Учасника 

Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на 

Об’єднання), наприклад, інженерним відділом тощо, або залученим таким Заявником або його 

Пов'язаною компанією, або будь-яким Учасником Об'єднання (якщо Заявник бере участь у 

Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання) підрядником, який здійснює 

управління, контроль або нагляд за будівництвом.  

 

10. Питання: 

 

У абзаці другому розділу 1.1. «Технічний критерій № 1 - Досвід будівництва» 

Додатка 4 «Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Частини І Інструкції 

визначено: 

 

«Для відповідності цьому технічному критерію № 1 потрібно підтвердити 

наявність досвіду реалізації щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 6 

мільйонів доларів США (еквівалента цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу 

гривні до долара США, визначеного Національним банком України на календарний рік, в який 

відбулося завершення проекту, з урахуванням податку на додану вартість) або з річними 

обсягами перевалки вантажів щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом 

зберігання 20 000 тонн, який охоплював щонайменше два (2) із нижченаведених видів 

діяльності ...» 

 

Чи правильно, що для відповідності технічному критерію № 1 достатньо 

підтвердити наявність досвіду реалізації одного (1) проекту який відповідає одному 

з наступних критеріїв: 

 
або 

вартістю щонайменше б мільйонів доларів США (еквівалента цієї суми в гривнях 

відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, визначеного Національним 

банком України на календарний рік, в який відбулося завершення проекту, з 

урахуванням податку на додану вартість); 

 

або 

з річними обсягами перевалки вантажів щонайменше 225 000 тонн; 

 

або 

одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн. 

 

Роз’яснення: 

Так. Відповідно до абз. 2 розділу 1.1 «Технічний критерій № 1 – Досвід будівництва» 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, 

для відповідності технічному критерію № 1 потрібно підтвердити наявність досвіду реалізації 

щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів США (еквівалента 

цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, визначеного 

Національним банком України на календарний рік, в який відбулося завершення проекту, з 



урахуванням податку на додану вартість) або з річними обсягами перевалки вантажів 

щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн, який охоплював 

щонайменше два (2) із нижченаведених видів діяльності:  

(a) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих перевантажувальних комплексів для операцій з будь-якими вантажами; 

(b) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих спеціалізованих будівель та інфраструктури для здійснення операцій з будь-якими 

вантажами, в тому числі споруд для зберігання генеральних або сипучих вантажів, 

залізничного чи автомобільного вантажного / розвантажувального обладнання, причалів та 

інженерних мереж/комунікацій; 

(c) монтаж вантажного/розвантажувального обладнання для будь-яких вантажів, 

такого як крани, конвеєри, обладнання для завантаження суден або інше спеціалізоване 

обладнання. 

Таким чином, для відповідності технічному критерію № 1 необхідним і достатнім буде 

вважатись підтвердження досвіду реалізації 1 (одного) проекту, який відповідає будь-якому з 

вищезазначених критеріїв. При цьому обов'язковою вимогою є охоплення в такому проекті 

щонайменше 2 (двох) видів діяльності, визначених у пунктах (а)-(с) вище, в будь-якій 

можливій їх комбінації.  

 

11. Питання 

 

У абзаці третьому розділу 1.1. «Технічний критерій № 1 - Досвід будівництва» та 

у абзаці третьому розділу 1.2 Технічний критерій № 2 - Досвід експлуатації Додатка 4 

«Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі» Частини І Інструкції значено: 

 

«Для цілей пункту (а) вище під «перевантажувальним комплексом» розуміються 

технологічно пов'язані об'єкти, які призначені для виконання логістичних операцій із 

навантаження-розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, розташовані 

на березі водних об'єктів » 

«Для цілей цього технічного критерію № 2 під «перевантажувальним комплексом» 
розуміються технологічно пов'язані об'єкти, які призначені для виконання логістичних 
операцій із навантаження-розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, 
розташовані на березі водних об'єктів » 

 

Діючим законодавством не визначено поняття «берег» та його межи, розмір 

відстань яку може займати берег від водного об'єкту углиб суші. 

 

На якій відстані від водного об'єкту (перевантажувальний комплекс» буде вважатися 

таким, що розташований на березі водного об'єкту? 

 

Чи повинні всі технологічно пов'язані об'єкти, які призначені для виконання 

логістичних операцій із навантаження-розвантаження та зберігання вантажів бути 

розташовані на березі водного об'єкту? 

 

Чи буде вважатись, що «перевантажувальний комплекс», розташований на березі 

водного об'єкту, якщо: Склад, на якому накопичується і зберігається вантаж з 

подальшою його доставкою автотранспортом до місця перевалки (причал в порту) на 



водний транспорт розташований наприклад на відстані 1 (один) кілометр від водного 

об'єкту? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до положень розділів 1.1 та 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, під «перевантажувальним комплексом» 

розуміються технологічно пов’язані об’єкти, які призначені для виконання логістичних 

операцій із навантаження-розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, розташовані 

на березі водних об'єктів. 

Для цілей Інструкції для Претендентів в основу визначення «перевантажувальний 

комплекс» було закладене визначення «морський термінал», яке міститься в Законі України 

«Про морські порти» № 4709-VI від 17 травня 2012 року. Зокрема, відповідно до статті 1 Закону 

України «Про морські порти», морським терміналом є розташований у межах морського порту 

єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової 

інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які 

забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та 

обслуговування суден і пасажирів. 

З огляду на те, що законодавством України не визначено поняття «річковий термінал», 

«річковий порт», «територія та акваторія річкового порту», а для цілей реалізації Проекту 

недоцільно обмежувати можливість Заявників підтверджувати відповідність технічному 

критерію № 1 та технічному критерію № 2 виключно через наявність досвіду, пов'язаного з 

будівництвом та експлуатацією лише морських терміналів, до тексту Інструкції для Заявників 

було включено словосполучення «перевантажувальний комплекс, розташований на березі 

водних об'єктів». 

Для визначення того, чи буде відповідний об'єкт вважатись таким, що знаходиться на 

березі водного об'єкта, вирішальне значення буде мати ознака технологічної пов'язаності 

такого об'єкта з іншими об'єктами, які призначені для виконання логістичних операцій із 

навантаження-розвантаження та зберігання будь-яких типів вантажів, його розташування 

відносно таких інших об'єктів.  

Наприклад, склад, що знаходиться за межами порту та на якому накопичується і 

зберігається вантаж з подальшою його доставкою галереями або конвеєрними стрічками до 

місця перевалки (причал в порту) на водний транспорт, може бути технологічно пов’язаним з 

логістичними операціями навантаження, а отже може відповідати вимогам до технічного 

критерію № 2. В той же час, склад, на якому накопичується і зберігається вантаж з подальшою 

його доставкою автотранспортом до місця перевалки на водний транспорт, розташований поза 

умовними межами річкового/морського порту/терміналу, також може бути технологічно 

пов’язаним з логістичними операціями навантаження у випадку наявності відповідної 

технологічної карти процесу навантаження, яка підтверджує єдність технологічного процесу, 

і відповідати вимогам до технічного критерію № 2.  

Таким чином, питання відповідності місцезнаходження об'єкта (перевантажувального 

комплексу) вимогам Інструкції для Заявників буде вирішуватись Конкурсною комісією окремо 

в кожному випадку. 

 

12. Питання:  

 

Який повинен бути мінімальний вік Заявника/Учасника (юридичної особи) для 

прийняття участі у концесійному конкурсі, щоб даний критерій не послужив підставою 

для відхилення Заявки або Пропозиції в рамках даного конкурсу? 



 

Роз’яснення: 

Інструкція для Претендентів не встановлює вимог або обмежень щодо конкретного 

часу існування Претендента – юридичної особи, з моменту її реєстрації. Зокрема, Заявником 

та Учасником може бути будь-яка компанія (юридична особа), як новостворена, так і така, 

що здійснює господарську та іншу економічну діяльність протягом певного строку. 

Водночас, така компанія повинна відповідати всім вимогам та критеріям, встановленим в 

Інструкції для Претендентів, або самостійно, або через Пов'язані компанії (зокрема, для 

встановлення відповідності технічному критерію № 2 в частині 2-річного строку експлуатації 

перевантажувальних комплексів). 

 

13. Питання: 

В таблиці про досвід будівництва для підтвердження відповідності технічному 

критерію № 1 (форма F) у стовпці «Вартість проекту (в доларах США)», виноска 4 

зазначено: 

«Вартість проекту повинна відповідати вимогам, встановленим у розділі 1 .1 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). 

У абзаці другому розділу 1.1. Додатка 4 «Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі» Частини І Інструкції «Технічний критерій № 1 - Досвід 

будівництва» визначено - Для відповідності цьому технічному критерію № 1 потрібно 

підтвердити наявність досвіду реалізації щонайменше одного (1) проекту вартістю 

щонайменше 6 мільйонів доларів США, або з річними обсягами перевалки вантажів 

щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн.» 

 

Якщо Заявник (Претендент) для відповідності «Технічний критерій № 1 - Досвід 

будівництва» підтверджує наявність досвіду шляхом реалізації проекту з річними обсягами 

перевалки вантажів щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 

тонн, вартість якого становитиме менше 6 мільйонів доларів США, чи може це вплинути на 

оцінку відповідності критерію? 

 

Роз’яснення:  

Відповідно до підпункту (а) розділу 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 Заявник повинен подати, 

серед іншого, таблицю про наявність досвіду будівництва українською мовою за Формою F 

(Таблиця про досвід будівництва) Додатка 5 (Зміст Заявки). Згідно з вимогами Форми F 

(Таблиця про досвід будівництва) Додатка 5 (Зміст Заявки), Заявник в своїй таблиці повинен 

надати інформацію про вартість проекту (в доларах США), і при цьому така вартість повинна 

відповідати вимогам, встановленим у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі). 

Відповідно до абз. 2 розділу 1.1 «Технічний критерій № 1 – Досвід будівництва» 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, 

для відповідності технічному критерію № 1 потрібно підтвердити наявність досвіду реалізації 

щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів США (еквівалента 

цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, визначеного 

Національним банком України на календарний рік, в який відбулося завершення проекту, з 

урахуванням податку на додану вартість) або з річними обсягами перевалки вантажів 



щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн який охоплював 

щонайменше два (2) із нижченаведених видів діяльності:  

(a) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих перевантажувальних комплексів для операцій з будь-якими вантажами; 

(b) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих спеціалізованих будівель та інфраструктури для здійснення операцій з будь-якими 

вантажами, в тому числі споруд для зберігання генеральних або сипучих вантажів, 

залізничного чи автомобільного вантажного / розвантажувального обладнання, причалів та 

інженерних мереж/комунікацій; 

(c) монтаж вантажного/розвантажувального обладнання для будь-яких вантажів, 

такого як крани, конвеєри, обладнання для завантаження суден або інше спеціалізоване 

обладнання. 

Таким чином, в поясненні до Таблиці про досвід будівництва визначено, що наведена в 

ній інформація, у тому числі щодо вартості проекту, повинна відповідати всім вимогам, 

встановленим у розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі), 

а саме: проект, на реалізацію якого посилається Заявник, відповідає хоча б одному з трьох 

критеріїв, зазначених вище (вартість щонайменше 6 мільйонів доларів США (еквівалент цієї 

суми в гривнях), або річні обсяги перевалки вантажів щонайменше 225 000 тонн, або 

одноразовий обсяг зберігання 20 000 тонн), а також в проекті охоплено щонайменше два види 

діяльності, визначені в розділі 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі) Інструкції для Заявників, у будь-якій можливій їх комбінації. 

З огляду на це, якщо вартість проекту, зазначена в Таблиці про досвід будівництва, 

становить менше 6 мільйонів доларів США, проте показники річного обсягу перевалки або 

одноразового обсягу зберігання відповідають встановленим вимогам та в проекті було 

охоплено щонайменше два види діяльності, визначені в підпунктах (а), (b) або (с) абз. 2 розділу 

1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для 

Заявників, такий проект може відповідати технічному критерію № 1. 

 

14. Питання: 

 

У розділі 2 Додатку 4 «Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі» 

Частини І Інструкції «Фінансові критерії» визначено: 

 

«Заявник повинен відповідати щонайменше одному з фінансових критеріїв, 

наведених нижче. 

• Фінансовий критерій № 1. 1 - Власний капітал;  

• Фінансовий критерій № 1.2 - Вільний грошовий потік; 

• Фінансовий критерій № 1.3-Підтвердження наявності джерел фінансування; 

 

Для підтвердження відповідності фінансовим критеріям Заявник також має право 

покладатися на свої Пов'язані компанії та/або на інших Учасників Об'єднання та/або їхні 

Пов'язані компанії.» 

 

Чи правильно розуміємо, що для відповідності Фінансовим критеріям Заявник 

безпосередньо повинен відповідати одному з наступних критеріїв: 

 

або 

«Фінансовий критерій № 1.1 - Власний капітал»; 



 

або 

«Фінансовий критерій № 1.2 - Вільний грошовий потік»; 

 

або 

«Фінансовий критерій № 1.3 - Підтвердження наявності джерел фінансування», 

 

а по двом іншим повинен відповідати покладаючись на Пов'язану компанію та/або 

на інших Учасників Об'єднання та/або їхні Пов'язані компанії, 

 

або 

для відповідності Фінансовим критеріям Заявнику або його Пов'язаній компанії 

та/або іншим Учасникам Об'єднання та/або їхнім Пов'язаним компаніям достатньо буде 

відповідати тільки одному із зазначених вище критеріїв? 

 

Роз’яснення:  

Відповідно до положень абз. 2 та 3 розділу 2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі 

в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, Заявник повинен відповідати щонайменше 

одному з фінансових критеріїв, наведених в Інструкції для Заявників. Для підтвердження 

відповідності фінансовим критеріям Заявник також має право покладатися на свої Пов’язані 

компанії та/або на інших Учасників Об’єднання та/або їхні Пов’язані компанії. 

Таким чином, для відповідності фінансовим критеріям Заявнику або його Пов'язаній 

компанії, та/або іншим Учасникам Об’єднання та/або їхнім Пов’язаним компаніям достатньо 

буде відповідати тільки одному із визначених в Інструкції для Заявників фінансових критеріїв.  

 

15. Питання: 

 

У розділі 2.2.2 Документи для підтвердження відповідності фінансовому 

критерію № 1.3 - Підтвердження наявності джерел фінансування Частини І Інструкції 

визначено: 

 

«Заявник повинен подати такі документи для підтвердження відповідності 

фінансовому критерію № 1.3 - Підтвердження наявності джерел фінансування, 

визначеному у розділі 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі): 

(b) для підтвердження готовності банку (банків) надати необхідну суму позики, 
вказану у пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) - лист (листи) банку, який має відповідати вимогам, наведеним 

у Формі Н (Вимоги до змісту листа банку), 

У формі Н «Вимоги до змісту листа банку» визначено, що лист повинен містити: 

підтвердження готовності банку надати позику Заявнику, або Заявнику та його 

Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об'єднання разом позику в 

межах суми, вказаної в пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі 

в Концесійному конкурсі), а також строк чинності такої готовності, що не повинен 

бути меншим ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу.» 

 



Якщо Заявник для підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.3 - 

Підтвердження наявності джерел фінансування покладається на Учасника Об'єднання 

(при цьому Заявник немає можливості звернутися до банку для отримання листа щодо 

готовності банку надати позику або відповідь банку не буде позитивна щодо надання 

позики), але така можливість є у Учасника об'єднання, при цьому у формі Н «Вимоги до 

змісту листа банку» зазначено: лист повинен містити підтвердження готовності банку 

надати позику Заявнику та всім Учасникам Об'єднання . 

 

Чи може лист банку бути наданий лише на ім'я Учасника Об'єднання на якого 

Заявник покладається для підтвердження відповідності фінансовому критерію №1.3 - 

Підтвердження наявності джерел фінансування? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до вимог, які містяться у Формі Н (Вимоги до змісту листа банку) Додатка 5 

(Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, якщо Заявник подає лист банку для підтвердження 

відповідності фінансовому критерію № 1.3, то такий лист повинен містити в тому числі, але не 

виключно, підтвердження готовності банку надати позику Заявнику, або Заявнику та його 

Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання разом позику в межах 

суми, вказаної в пункті (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі) Інструкції для Заявників, а також строк чинності такої готовності, що не повинен 

бути меншим ніж 24 місяці з дати Оголошення Концесійного конкурсу. 

Таким чином, положеннями Інструкції для Заявників не передбачена можливість 

підтвердження Заявником його відповідності фінансовому критерію № 1.3 шляхом надання 

листа банку на ім'я одного Учасника Об'єднання, який не є Заявником. 

 

16. Питання 

 

У розділі 2.2.1. Додатка 5 «Зміст Заявки» Частини І Інструкції «Документи для 

підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.1 - Власний капітал чи 

фінансовому критерію № 1.2 - Вільний грошовий потік» визначено які документи 

повинен подати Заявник для підтвердження відповідності зазначеним фінансовим 

критеріям. 

 

Одним з документів є: 

(а) копія (копії) підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності за 

останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності результатів 

аудиту за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до національних  чи 

міжнародних (У тому числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності. 

 

Чи буде відповідати  вимогам фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів 

Swiss GAAP для підтвердження відповідності вищевказаним фінансовим критеріям? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до підпункту (а) розділу 2.2.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.1 – Власний капітал 

чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий потік, Заявник у складі Заявки повинен 

подати, зокрема, копію (копії) підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності за 

останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності результатів аудиту 



за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до національних чи міжнародних (у тому 

числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності. 

Інструкцією для Заявників передбачена можливість подання фінансової звітності, 

підготовленої як за національними, так і за міжнародними стандартами, при цьому конкретний 

та виключний перелік таких стандартів, застосування яких є обов'язковим до такої звітності, 

не надається. Таким чином, Заявник при підготовці фінансової звітності може на власний 

розсуд обирати стандарти, відповідно до яких буде підготовлена така звітність, у тому числі 

стандарт Swiss GAAP.  

В будь-якому випадку фінансова звітність, підготовлена за відповідним національним 

або міжнародним стандартом, повинна бути підтверджена Аудиторською компанією, яка 

відповідає вимогам Інструкції для Заявників щодо Аудиторських компаній та надала лист-

підтвердження про відповідність вимогам до Аудиторської компанії за Формою J 

(Підтвердження вимог до Аудиторської компанії) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників. 

 

17. Питання: 

 

У розділі 9 Додатка 3 «Загальні вимоги до Претендентів» Частини І Інструкції 

визначено: 
«Жоден Претендент не може бути допущений до участі у Концесійному конкурсі, 

якщо: 

 

(с) відомості про юридичну особу, яка є Претендентом, внесено до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 

правопорушення відповідно до Законодавства України; правоздатність такого 

Претендента була обмежена через вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень; такий Претендент був визначений як особа, яка вчинила корупційні або 

пов'язані з корупцією правопорушення, будь-яким уповноваженим органом влади країни 

резuдентства Претендента; або 

 

(d) Посадову особу такого Претендента було притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення відповідно до 

Законодавства України або застосовного права відповідної країни резидентства 

Претендента; або 

 

(е) Посадова особа такого Претендента була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 

порядку відповідно до Законодавства України або застосовного права відповідної країни 

резuдентства Претендента; або 

 

(f) такий Претендент не виконав своїх зобов'язань щодо сплати внесків на 

обов'язкове соціальне страхування відповідно до положень Законодавства України або 

застосовного права відповідної країни резидентства Претендента; або 

 

(g) такий Претендент не виконав своїх зобов'язань щодо сплати податків, зборів 

та інших обов'язкових платежів до бюджетів будь-якого рівня відповідно до положень 

Законодавства України або застосовного права відповідної країни резuдентства 



Претендента.» 

 

Розділом 1.2.1 Додатка 5 «Зміст Заявки» Частини І Інструкції визначено перелік 
документів, які Заявник (в даному випадку юридична особа-нерезидент) повинен подати для 
підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів. В свою чергу в 
зазначеному переліку відсутні документи, які потрібно подати на підтвердження 
відповідності загальним вимогам до Претендентів, а саме значених у розділі 9 Додатка 3 

«Загальні вимоги до Претендентів» Частини І Інструкції. 

В свою чергу в статті 4.1.2. Частини І Інструкції зазначено: «Надання будь-якої 

інформації чи документів, які не передбачені Додатком 5 (Зміст Заявки), зокрема будь 

яких маркетингових матеріалів, технічних або фінансових пропозицій щодо реалізації 

Проекту, або будь-яких інших технічних, фінансових чи інших документів або 

інформації; не визначених у Додатку 5 (Зміст Заявки), не допускається. Надання такої 

інформації чи документів у складі Заявки є підставою для відхилення Заявки.» 

 

Чи потрібно Заявнику (в даному випадку юридична особа-нерезидент) подавати 

документи на підтвердження відповідності критеріям визначених у пунктах (с), (d), (е), (g) 

Розділу 9 Додатка 3 «Загальні вимоги до Претендентів» Частини І Інструкції? 

Якщо потрібно, то які? 

Чи не буде це підставою для відхилення Заявки? 

 

Роз’яснення:  

Достатнім та належним підтвердженням відповідності Заявника – юридичної особи-

нерезидента загальним вимогам до Претендентів, визначеним у підпунктах (с), (d) та (e) пункту 

9 Додатка 3 (Загальні вимоги до Претендентів) Інструкції для Заявників, є засвідчення 

українською мовою за Формою D (Засвідчення) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, яке підтверджує, що Заявник, його директори та керівництво не були засуджені за 

шахрайство, корупційні злочини чи відмивання коштів, а також що Заявник не підпадає під 

інші обмеження, передбачені у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів). Таке засвідчення 

вимагається від Заявника, який є юридичною особою-нерезидентом, відповідно до підпункту 

(h) розділу 1.2.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

Достатнім та належним підтвердженням відповідності Заявника – юридичної особи-

нерезидента загальним вимогам до Претендентів, визначеним у пунктах (f) та (g) пункту 9 

Додатка 3 (Загальні вимоги до Претендентів) Інструкції для Заявників, є засвідчення 

українською мовою за Формою D (Засвідчення) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, а також розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з позначенням 

дати їх виникнення за типами, перекладена на українську мову. Ці документи вимагаються від 

Заявника, який є юридичною особою-нерезидентом, відповідно до підпунктів (h) та (g) розділу 

1.2.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

При цьому Заявник може за бажанням надати також інші документи (наприклад, витяги 

з реєстрів щодо корупційних правопорушень, отримані згідно з законодавством країни 

реєстрації Заявника), які безпосередньо стосуються цього питання та підтверджують 

відповідність цій вимозі. Водночас, документи що надаються Заявником, в будь-якому 

випадку, не повинні містити жодної інформації чи посилання на зміст фінансової пропозиції 

Заявника. 

Також відзначимо, що згідно з пунктом (b) статті 4.5 Інструкції для Заявників 

Концесієдавець має право скасувати своє рішення про допущення Претендента до участі у 

Концесійному конкурсі та відмовитися від підписання Концесійного договору на будь-якому 



етапі Концесійного конкурсу, якщо Концесієдавець виявить обставини, що доводять 

неповноту та/або недостовірність інформації, наведеної у поданій Претендентом Заявці. 

 

18. Питання 

 

Розділом 1.1.1 Додатка 5 «Зміст Заявки» Частини І Інструкції визначено перелік 

документів, які Заявник (в даному випадку юридична особа-резидент) повинен подати 

для підтвердження відповідності загальним вимогам до Претендентів. 

Одним з документів є: «Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення» 

 

Вищезазначену довідку потрібно подати відносно Заявника (Юридичної 

особи) і Посадової особи (керівника) Заявника, чи тільки відносно Заявника 

(Юридичної особи)? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до підпункту (g) розділу 1.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, Заявник – юридична особа-резидент подає у складі Заявки довідку з Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  

Для підтвердження відповідності Заявки вимогам Інструкції для Заявників достатнім є 

подання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, щодо юридичної особи-Заявника. Для підтвердження 

відповідності посадових осіб Заявника вимогам Інструкції для Заявників у складі Заявки 

подається Засвідчення, яке підтверджує, серед іншого, що директори та керівництво Заявника 

не були засуджені за шахрайство, корупційні злочини чи відмивання коштів, як це передбачено 

в підпункті (l) розділу 1.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

При цьому Заявник може за бажанням надати також інші документи (наприклад, витяги 

щодо кожної посадової особи Заявника), які безпосередньо стосуються цього питання та 

підтверджують відповідність цій вимозі. Водночас, документи що надаються Заявником, в 

будь-якому випадку, не повинні містити жодної інформації чи посилання на зміст фінансової 

пропозиції Заявника. 

Також відзначимо, що згідно з пунктом (b) статті 4.5 Інструкції для Заявників 

Концесієдавець має право скасувати своє рішення про допущення Претендента до участі у 

Концесійному конкурсі та відмовитися від підписання Концесійного договору на будь-якому 

етапі Концесійного конкурсу, якщо Концесієдавець виявить обставини, що доводять 

неповноту та/або недостовірність інформації, наведеної у поданій Претендентом Заявці. 

 

19. Питання: 

 

В Додатку 5 «Зміст Заявки» Частини І Інструкції, визначені вимоги до 

оформлення документів, а саме: 

«(b) Копії установчих документів та копії інших офіційних документів, виданих 

органами влади України, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників 

Об'єднання або Пов'язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), 

повинні бути нотаріально засвідчені відповідно до Законодавства України. 

(с) Документи, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників Об'єднання 

або Пов'язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), для яких 



не встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою особою 

Претендента.» 

Розділами 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.4 Додатка 5 Частини І Інструкції визначено 

перелік документів, які Заявники повинні подати для п1дтвердження відповідності 

загальним вимогам до Претендентів. 

В зазначеному переліку одними з документів є: 

• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

• Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство. 

• Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з 

корупцією правопорушення. 

Зазначені документи є офіційними документами, які видаються органами 

влади України в електронній формі. 

Чи доцільно засвідчувати вищевказані документи? Якщо доцільно, то у який 

спосіб повинні бути засвідчені вищевказані документи? 

 

Роз’яснення: 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки; 

повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство; довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які подаються у складі Заявки 

відповідно до вимог розділу 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників залежно від 

типу Заявника, його Пов'язаних компаній та/або Учасників Об'єднання (для резидентів), не 

потребують будь-якого засвідчення або легалізації. 

В той же час, відповідно до підпункту (с) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, такі документи, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників Об’єднання 

або Пов’язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), для яких не 

встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою особою 

Претендента. 

 

20. Питання 

 

Відповідно до статті 8.7.1. Частини II Інструкції визначено, що: Переможець 

Концесійного конкурсу повинен створити юридичну особу за Законодавством 

України, яка буде стороною Концесійного договору і здійснюватиме концесійну 

діяльність як Концесіонер («Проектна компанія»). 

Відповідно до статті 8.8.1. Частини II Інструкції Переможець Концесійного 

конкурсу повинен володіти більше ніж 50 відсотками акцій (часток) або прав голосу у 

майбутній Проектній компанії. 

 

Хто буде вважатися з учасників Об'єднання переможцем, якщо участь у концесійному 

конкурсі приймається у формі Об'єднання? 

 

Роз’яснення: 



Відповідно до статті 8.7.1 Інструкції для Учасників, Переможець Концесійного 

конкурсу повинен створити юридичну особу за Законодавством України, яка буде стороною 

Концесійного договору і здійснюватиме концесійну діяльність як Концесіонер («Проектна 

компанія»).  

Відповідно до статті 8.8.1 Інструкції для Учасників, Переможець Концесійного 

конкурсу повинен володіти більше ніж 50 відсотками акцій (часток) або прав голосу у 

майбутній Проектній компанії. 

Відповідно до положень Інструкції для Учасників, Переможцем Концесійного конкурсу 

є Учасник конкурсу з найкращою Пропозицією (який запропонував найкращі умови 

здійснення концесії відповідно до Умов Концесійного конкурсу), запрошений до фіналізації та 

укладення Концесійного договору згідно з цією Інструкцією для учасників. При цьому згідно 

з положеннями статті 3.3.1 Інструкції для Учасників, Учасником конкурсу може бути будь-

який суб’єкт підприємницької діяльності, резидент або нерезидент, у тому числі Учасник 

конкурсу, який бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання. 

Відповідно до положень Інструкції для Учасників, Учасником конкурсу є Претендент, 

який допущений Концесієдавцем до участі у Концесійному конкурсі відповідно до умов 

Інструкції для Заявників, сплатив Реєстраційний внесок та уклав Договір про конфіденційність 

інформації з Концесієдавцем, а Претендентом є юридична особа чи фізична особа-

підприємець, резидент або нерезидент, яка подала Заявку на участь у Концесійному конкурсі, 

тобто Заявник у розумінні Інструкції для Учасників. 

Таким чином, у разі визначення Переможцем Концесійного конкурсу Учасника 

конкурсу, який брав участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання, 50 

відсотками акцій (часток) або прав голосу у майбутній Проектній компанії повинен володіти 

основний Учасник конкурсу, який подавав Заявку на участь у Концесійному конкурсі як 

Заявник та надалі став Учасником конкурсу.  

 

21. Питання: 

 

У розділі 5 «Підтвердження наявності джерел фінансування» Форма (Е) 

Фінансової пропозиції Частини II Інструкції зазначено наступне: 

 

«Ми підтверджуємо свою спроможність профінансувати всю запропоновану 

нами суму інвестицій за Проектом, а саме [вказати всю запропоновану суму інвестицій 

в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного 

курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України)] у такий 

спосіб [вказати далі спосіб підтвердження залежно від випадку]: 

 

(b) лист (листи) від [банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів), 

вказати залежно від випадку] із підтвердженням готовності надати [ім'я 

(найменування) Учасника конкурсу або імена (найменування) всіх Учасників Об'єднання, 

вказати залежно від випадку] позику для покриття запропонованої суми інвестицій за 

Проектом.» 

 

У пункті (b) зазначено: «лист (листи) від [банку (банків) або від кваліфікованого 

інвестора (інвесторів) ...» 

Інструкція для претендентів Проекту щодо передачі в концесію майна державного 

підприємства «Херсонський морський торговельний порт» майна державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» не дає визначення поняттю «кваліфікований 



інвестор » та не визначає критерії до такого. 

 

Просимо роз'яснити поняття - кваліфікований інвестор, критерії до нього та в яких 

випадках і у якому статусі даного концесійного конкурсу може чи повинен виступати 

(приймати участь), бути здіяний кваліфікований інвестор? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до пункту 5 Форми Е (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції) Інструкції для учасників, одним із способів підтвердження спроможності 

Учасника конкурсу профінансувати всю запропоновану ним суму інвестицій за Проектом є, 

зокрема, надання листа (листів) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора 

(інвесторів) із підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам 

Об'єднання (залежно від випадку) позику для покриття запропонованої у Фінансовій 

пропозиції суми інвестицій за Проектом.  

Для цілей Інструкції для Учасників кваліфікованим інвестором може бути фізична або 

юридична особа, резидент або нерезидент, яка має доступ до достатнього обсягу фінансових 

ресурсів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом та відповідає 

загальним вимогам, встановленим у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів) до Учасника 

Об'єднання, який не є Заявником. 

Для підтвердження відповідності вимогам до кваліфікованого інвестора, визначеним 

вище, разом із листом із підтвердженням готовності надати позику Заявник подає: 

(і) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження наявності 

грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про підтвердження наявності 

відповідних ліквідних активів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом 

або належні докази наявності невикористаної кредитної лінії від Надійного банку, яка може 

бути використана для покриття інвестицій за Проектом; та  

(іі) документи, визначені в підпунктах (с)-(n) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників, встановлені для Учасників Об'єднання, які не є Заявником;  

(ііі) Документи на представництво, оформлені відповідно до вимог Інструкції для 

Претендентів, які підтверджують повноваження відповідної особи кваліфікованого інвестора 

підписувати лист із підтвердженням готовності надати позику для покриття інвестицій за 

Проектом. 

Заявник також включає посилання на такого кваліфікованого інвестора в своє 

засвідчення, підготовлене відповідно до підпункту (о) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників. 

Надання документів на підтвердження відповідності кваліфікованого інвестора 

вимогам Інструкції для Претендентів не є підставою для відхилення Заявки на підставі абз. 3 

статті 5.4.2 Інструкції для Заявників.  

 

22. Питання:  

 

Статтею 3.2.6 Інструкції для Заявників визначено, що Спеціальна компанія (СК) повинна 

бути спеціально створена для участі у Концесійному конкурсі (а якщо СК зареєстрована в 

Україні, то також спеціально діяти як Проектна компанія) і може здійснювати лише ті види 

діяльності, які стосуються участі у Концесійному конкурсі та подальшої реалізації Проекту і 

виконання умов Концесійного договору. 

 



Чи відповідатиме вимогам Інструкції для Заявників СК з наступними видами діяльності: 

• Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 50.10 Пасажирський 

морський транспорт; Код КВЕД 50.20 Вантажний морський транспорт; 

• Код КВЕД 50.40 Вантажний річковий транспорт; Код КВЕД 52.10 Складське 

господарство; 

• Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту Код КВЕД 52.22 

Допоміжне обслуговування водного транспорту Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення 

вантажів; 

• Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до статті 3.2.6 Інструкції для Заявників, Спеціальна компанія повинна бути 

спеціально створена для участі у Концесійному конкурсі (а якщо СК зареєстрована в Україні, 

то також спеціально діяти як Проектна компанія) і може здійснювати лише ті види діяльності, 

які стосуються участі у Концесійному конкурсі та подальшої реалізації Проекту і виконання 

умов Концесійного договору. 

Статтею 3.2.6 Інструкції для Заявників встановлені загальні вимоги до Спеціальної 

компанії, дотримання яких спрямоване на забезпечення самостійності створеної юридичної 

особи та її незалежності в частині активів, корпоративних зв'язків тощо від будь-яких третіх 

осіб. При цьому Інструкція для Заявників містить вимоги виключно щодо фактичної сфери 

здійснення господарської та іншої економічної діяльності Спеціальної компанії та не 

встановлює обмеження щодо зареєстрованих видів економічної діяльності (КВЕДів) в 

розумінні Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності 

ДК 009:2010". 

Таким чином, перелік зареєстрованих КВЕДів Спеціальної компанії не впливає на 

визначення відповідності Спеціальної компанії вимогам, встановленим у статті 3.2.1 Інструкції 

для Заявників. 

 

23. Питання: 

 

А. Статтею З.2.7 Інструкції для Заявників визначено, що якщо СК зареєстрована в 

Україні, то вимоги Інструкції для Заявників та Інструкції для учасників щодо створення 

окремої Проектної компанії не застосовуються. В такому випадку СК може вважатися 

Проектною компанією і до неї застосовуватимуться усі положення Інструкції для Претендентів 

щодо Проектної компанії, з необхідними змsнами. 

Згідно з вимогами статті 8.7.1 Частини II Інструкції для Претендентів, допущених до 

участі в Концесійному конкурсу (Інструкція для Учасників) Проектна компанія повинна бути 

створена і зареєстрована у Херсонській області. 

 

Чи повинна СК бути створена зареєстрована у Херсонській області? 

 

Б. Статтею 8.7.1 Інструкції для Учасників визначено, що Переможець Концесійного 

конкурсу повинен створити юридичну особу за Законодавством України, яка буде стороною 

Концесійного договору і здійснюватиме концесійну діяльність як Концесіонер - Проектну 

компанію. 

Водночас ст. З.2.1 Інструкції для Заявників визначено, що особи зацікавлені у спільній 

участі у Концесійному конкурсі та здійсненні Проекту, мають право (однак не зобов'язані) 

створити СК: юридичну особу, спеціально призначену для спільної участі у Концесійному 

конкурсі, яка відповідно до З.2.7 Інструкції для Заявників, у випадку її реєстрації в Україні 



може вважатися Проектною компанією і до неї застосовуватимуться усі положення Інструкції 

для Претендентів щодо Проектної компанії, з необхідними змінами. 

Однак, стаття 8.7.4 Інструкції для Учасників передбачає, що якщо Переможець 

Концесійного конкурсу не створить Проектну компанію відповідно до вимог цієї статті, це є 

підставою для Концесієдавця скасувати (анулювати) рішення Конкурсної комісії про 

визначення Переможця Концесійного конкурсу та прийняти рішення про визначення Учасника 

конкурсу з другою найкращою Пропозицією як Переможця Концесійного конкурсу, як 

зазначено у статті 8.11. 

 

Чи зобов'язана Спеціальна компанія, у випадку визнання СК Переможцем конкурсу, 

створити Проектну компанію? 

 

Чи є не створення Спеціальною компанією, у випадку визнання СК Переможцем 

конкурсу, Проектної компанії підставою для Концесієдавця скасувати (анулювати) рішення 

Конкурсної комісії про визначення Переможця Концесійного конкурсу та  прийняти  рішення  

про  визначення  Учасника конкурсу з другою найкращою Пропозицією як Переможця  

Концесійного конкурсу, як зазначено у статті 8.11? 

 

Роз’яснення: 

Згідно зі статтею 3.2.1 Інструкції для Заявників особи, зацікавлені у спільній участі у 

Концесійному конкурсі та здійсненні Проекту, мають право (однак не зобов’язані) створити 

спеціальну компанію: юридичну особу, спеціально призначену для спільної участі у 

Концесійному конкурсі. СК в такому випадку подаватиме Заявку і діятиме як Претендент. 

Згідно зі статтею 3.2.2 Інструкції для Заявників СК може бути зареєстрована в Україні або в 

іншій країні, з урахуванням усіх обмежень щодо країни реєстрації Заявника, встановлених цією 

Інструкцією для Заявників. 

Відповідно до статті 3.2.7 Інструкції для Заявників, якщо Спеціальна компанія 

зареєстрована в Україні, то вимоги Інструкції для Заявників та Інструкції для учасників щодо 

створення окремої Проектної компанії не застосовуються. В такому випадку СК може 

вважатися Проектною компанією і до неї застосовуватимуться усі положення Інструкції для 

Претендентів щодо Проектної компанії, з необхідними змінами.  

При цьому Інструкція для Заявників та Інструкція для Учасників не забороняють 

Претенденту, який є СК та відповідно до статті 3.2.7 Інструкції для Заявників звільнений від 

обов’язку щодо створення окремої Проектної компанії та відповідає усім положенням 

Інструкції для Претендентів щодо Проектної компанії, тим не менше створити окрему 

Проектну компанію. 

Таким чином, залежно від місця створення та реєстрації СК та її відповідності усім 

положенням Інструкції для Претендентів щодо Проектної компанії можливі такі варіанти: 

Варіант 1 – Заявник є СК, яка створена або зареєстрована за межами України, або ж яка 

не відповідає усім положенням Інструкції для Претендентів щодо Проектної компанії. 

Зокрема, це може стосуватися випадку СК, створеної або зареєстрованої за межами 

Херсонської області (оскільки згідно з статтею 8.7.1 Інструкції для учасників Проектна 

компанія повинна бути створена та зареєстрована у Херсонській області). Така СК не може 

вважатися Проектною компанією і повинна зареєструвати окрему Проектну компанію у 

випадку визнання такої СК Переможцем Концесійного конкурсу згідно з правилами Інструкції 

для Претендентів. Якщо така СК не створює окрему Проектну компанію у випадку визнання 

такої СК Переможцем Концесійного конкурсу згідно з правилами Інструкції для Претендентів, 

це буде підставою для застосування механізмів, визначених у статті 8.11 Інструкції для 

Учасників. 



В той же час, якщо така СК належним чином виконає вимоги Інструкції для Учасників 

щодо створення Проектної компанії (з дотриманням усіх застосовних правил та вимог), то сама 

така СК не зобов’язана відповідати вимогам Інструкції для Претендентів щодо Проектної 

компанії. Зокрема, вона може бути створена або зареєстрована за межами Херсонської області. 

Варіант 2 – Заявник є СК, створена та зареєстрована в Україні та відповідає усім 

положенням Інструкції для Претендентів щодо Проектної компанії (зокрема щодо створення 

та реєстрації на території Херсонської області). Така СК у випадку її визнання Переможцем 

Концесійного конкурсу має вибір, створювати окрему Проектну компанію чи ні. Нестворення 

такою СК окремої Проектної компанії не буде підставою для застосування механізмів, 

визначених у статті 8.11 Інструкції для Учасників..  

 

24. Питання 

 

Пунктом (g) статті 1.1.1 розділу 1.1 Частини І Додатку 5 Інструкції для Заявників 

визначено, що кожен Заявник повинен подати для підтвердження відповідності загальним 

вимогам для Претендентів, зокрема довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 

 

Чи відповідатиме вимогам вищевказаного пункту Інструкції для Заявників подання 

довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 

правопорушення щодо юридичної особи Заявника? 

 

Чи вимагається подання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення щодо посадових осіб юридичної особи 

Заявника? Якщо так, то щодо яких саме посадових осіб юридичної особи Заявника вимагається 

подання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з 

корупцією правопорушення? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до підпункту (g) розділу 1.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, Заявник – юридична особа-резидент подає у складі Заявки довідку з Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  

Для підтвердження відповідності Заявки вимогам Інструкції для Заявників достатнім є 

подання довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, щодо юридичної особи-Заявника. Для підтвердження 

відповідності посадових осіб Заявника вимогам Інструкції для Заявників у складі Заявки 

подається Засвідчення, яке підтверджує, серед іншого, що директори та керівництво Заявника 

не були засуджені за шахрайство, корупційні злочини чи відмивання коштів, як це передбачено 

в підпункті (l) розділу 1.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. При цьому 

Заявник може за бажанням надати також інші документи (наприклад, витяги щодо кожної 

посадової особи Заявника), які безпосередньо стосуються цього питання та підтверджують 

відповідність цій вимозі. Водночас, документи що надаються Заявником, в будь-якому 

випадку, не повинні містити жодної інформації чи посилання на зміст фінансової пропозиції 

Заявника. 

Також відзначимо, що згідно з пунктом (b) статті 4.5 Інструкції для Заявників 

Концесієдавець має право скасувати своє рішення про допущення Претендента до участі у 

Концесійному конкурсі та відмовитися від підписання Концесійного договору на будь-якому 

етапі Концесійного конкурсу, якщо Концесієдавець виявить обставини, що доводять 

неповноту та/або недостовірність інформації, наведеної у поданій Претендентом Заявці. 



 

25. Питання:  

Статтею 2.1.1 розділу 2.1 Частини II Додатка 5 Інструкції для Заявників визначено, що 

Заявник для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 - Досвід будівництва 

повинен надати, зокрема копії договорів, що підтверджують безпосередній чи 

опосередкований досвід реалізації проектів будівництва відповідних об'єктів (успішне 

введення в експлуатацію яких підтверджене відповідними сертифікатами або актами), та копії 

актів виконаних робіт за такими договорами, щодо кожного проекту будівництва, наведеного 

у Таблиці про досвід будівництва; та/або копію сертифіката або акта, виданого відповідними 

органами державного архітектурно-будівельного контролю, що підтверджує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або копію сертифіката клієнта щодо кожного 

проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід будівництва. 

Частиною 2 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та 

абзацом 2 пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 461 визначено, 

що шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на підставі акта готовності об'єкта до 

експлуатації здійснюється прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) 

наслідками. 

Водночас, частиною 1 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та абзацом 1 пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 461 визначено, 

що прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1), та об'єктів, 

будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом 

реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на 

безоплатній основ поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

 

Чи може Заявник, у випадку якщо реалізований ним проект, яким він має намір 

підтвердити свою відповідність технічному критерію № 1 - Досвід будівництва, належить до 

об'єктів з незначними наслідками (CC1), у складі своєї Заявки на підтвердження відповідності 

технічному критерію № 1 - Досвід будівництва надати декларацію про готовність до 

експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідності) належить до об'єктів з незначними 

наслідками (CC1), яка зареєстрована відповідним органом державного архітектурно-

будівельного контролю? 

 

Чи буде надання Заявником у складі своєї Заявки на підтвердження відповідності 

технічному критерію № 1 - Досвід будівництва декларації про готовність до експлуатації 

об'єкта, що за класом наслідків (відповідності) належить до об'єктів з незначними наслідками 

(CC1), яка зареєстрована відповідним органом державного архітектурно-будівельного 

контролю підставою для відхилення Заявки відповідно до ст. 4.1.2 Інструкції для Заявників? 

 

Що мається на увазі під сертифікатом клієнта щодо кожного проекту будівництва, 

наведеного у Таблиці про досвід будівництва, як документу, що може бути наданий Заявником 

на підтвердження відповідності  технічному критерію № 1 - Досвід будівництва? 

Якими мають бути форма та зміст сертифікату клієнта щодо кожного проекту 

будівництва, наведеного у Таблиці про досвід будівництва? 

 



Роз’яснення: 

Відповідно до розділу 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, для 

підтвердження відповідності технічному критерію № 1 Заявник повинен подати, зокрема: (b) 

копії договорів, що підтверджують безпосередній чи опосередкований досвід реалізації 

проектів будівництва відповідних об’єктів (успішне введення в експлуатацію яких 

підтверджене відповідними сертифікатами або актами), та копії актів виконаних робіт за 

такими договорами, щодо кожного проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід 

будівництва; та/або (c) копію сертифіката або акта, виданого відповідними органами 

державного архітектурно-будівельного контролю, що підтверджує прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом об’єкта, або копію сертифіката клієнта щодо кожного проекту 

будівництва, наведеного у Таблиці про досвід будівництва. 

З огляду на те, що відповідно до частини першої статті 39 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" № 3038-VI від 17 лютого 2011 року прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких 

здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації 

відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником 

декларації про готовність об’єкта до експлуатації, для підтвердження відповідності технічному 

критерію № 1 Заявник може подати декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, який 

за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1). 

Подання такої декларації не буде вважатись підставою для відхилення Заявки відповідно до 

статті 4.1.2 Інструкції для Заявників.  

Для підтвердження досвіду будівництва Заявник також може подати копію сертифіката 

клієнта щодо кожного проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід будівництва, як 

це встановлено в підпункті (с) розділу 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

Інструкція для Заявників не містить вимог щодо форми та змісту таких сертифікатів, проте в 

будь-якому разі це має бути документ у довільній формі, підписаний уповноваженою особою 

клієнта, який містить інформацію, достатню для підтвердження наявності у Заявника 

безпосереднього або опосередкованого досвіду будівництва, у тому числі щодо ролі Заявника 

в такому проекті, успішності виконання взятих на себе Заявником функцій, основних 

характеристик об'єкта тощо, а також контактні дані клієнта для звернення (за потреби) із 

додатковими запитами. 

 

26. Питання: 

 

Статтею 1.1 Додатку 4 до Інструкції для Заявників визначено, що для відповідності 

технічному критерію № 1 - досвід будівництва, потрібно підтвердити наявність досвіду 

реалізації щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів США 

(еквівалента цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, 

визначеного Національним банком України на календарний рік, в який відбулося завершення 

проекту, з урахуванням податку на додану вартість) або з річними обсягами перевалки 

вантажів щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн, який 

охоплював щонайменше два (2) із нижченаведених видів діяльності: 

(а) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих перевантажувальних комплексів для операцій з будь-якими вантажами; 

(b) будівництво нових або реконструкція, або технічне переоснащення (модернізація) 

існуючих спеціалізованих будівель та інфраструктури для здійснення операцій з будь-якими 

вантажами, в тому числі споруд для зберігання генеральних або сипучих вантажів, 



залізничного чи автомобільного вантажного / розвантажувального обладнання, причалів та 

інженерних мереж/комунікацій; 

(с) монтаж вантажного/розвантажувального обладнання для будь-яких вантажів, такого 

як крани, конвеєри, обладнання для завантаження суден або інше спеціалізоване обладнання. 

При цьому у ст. 2.1.1 розділу 2.1 Частини II Додатка 5 Інструкції для Заявників 

передбачено для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 - Досвід будівництва, 

наведеному у розділі 1.1 Додатка 4 Заявник повинен подати такі документи: 

(а) таблицю про наявність досвіду будівництва українською мовою за Формою F 

(Таблиця про досвід будівництва), наведеною далі у цьому Додатку 5 (Зміст Заявки), яка має 

бути підписана Уповноваженою особою Претендента і подаватися із супровідним листом 

українською мовою у довільній формі (далі - «Таблиця про досвід будівництва»); та 

(b) копії договорів, що підтверджують безпосередній чи опосередкований досвід 

реалізації проектів будівництва відповідних об'єктів (успішне введення в експлуатацію яких 

підтверджене відповідними сертифікатами або актами), та копії актів виконаних робіт за 

такими договорами, щодо кожного проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід 

будівництва; та/або 

(с) копію сертифіката або акта, виданого відповідними органами державного 

архітектурно-будівельного контролю, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об'єкта, або копію сертифіката клієнта щодо кожного проекту будівництва, 

наведеного у Таблиці про досвід будівництва. 

 

Чи достатньо для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 - Досвід 

будівництва, Заявнику подати таблицю про наявність досвіду будівництва українською мовою 

за Формою F (Таблиця про досвід будівництва), наведеною далі у Додатку 5 (Зміст Заявки), 

яка має бути підписана Уповноваженою особою Претендента і подаватися із супровідним 

листом українською мовою у довільній формі та копію декларації про готовність до 

експлуатації об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з 

незначними наслідками (CC1) в якій зазначений такий основний показник об'єкта, зокрема як 

місткість? 

У випадку, якщо цього не достатньо, які саме документи повинен надати Заявник для 

підтвердження відповідності технічному критерію № 1 - Досвід будівництва, у випадку, якщо 

Заявник має досвід реалізації проекту з річними обсягами перевалки вантажів щонайменше 225 

000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн? 

 

Роз’яснення:  

Розділом 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників визначений перелік 

документів, які повинен подати Заявник для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1, а саме: 

(a)  таблиця про наявність досвіду будівництва українською мовою за Формою F 

(Таблиця про досвід будівництва) Додатку 5 (Зміст Заявки), яка має бути підписана 

Уповноваженою особою Претендента і подаватися із супровідним листом українською мовою 

у довільній формі; та 

(b) копії договорів, що підтверджують безпосередній чи опосередкований досвід 

реалізації проектів будівництва відповідних об’єктів (успішне введення в експлуатацію яких 

підтверджене відповідними сертифікатами або актами), та копії актів виконаних робіт за 

такими договорами, щодо кожного проекту будівництва, наведеного у Таблиці про досвід 

будівництва; та/або 

(c)  копія сертифіката або акта, виданого відповідними органами державного 

архітектурно-будівельного контролю, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого 



будівництвом об’єкта, або копію сертифіката клієнта щодо кожного проекту будівництва, 

наведеного у Таблиці про досвід будівництва. 

Таким чином, для підтвердження відповідності технічному критерію № 1 Заявнику 

достатньо подати таблицю, визначену в підпункті (а) розділу 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) 

Інструкції для Заявників, а також один із документів, визначених в підпунктах (b) або (с) 

розділу 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників. 

Якщо для підтвердження досвіду будівництва Заявник надає інформацію про об'єкт, який 

за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

то у складі Заявки може бути подана декларація про готовність такого об’єкта до експлуатації 

із зазначенням основних показників: потужність, продуктивність, виробнича площа, 

протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо.  

Таким чином, подання Заявником у складі Заявки декларації про готовність об'єкта до 

експлуатації і Таблиці про досвід будівництва, якщо зазначені в них об'єкти/проекти будуть 

відповідати вимогам, встановленим у розділі 2.1.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, можуть бути достатніми для підтвердження відповідності технічному критерію № 

1. 

 

27. Питання: 

 

У статті 2.1.2 Додатка 5 до Інструкції для Заявників зазначено, що для підтвердження 

відповідності технічному критерію № 2 - Досвід експлуатації Заявник повинен подати, зокрема 

таблицю про наявність досвіду експлуатації українською мовою за Формою G (Таблиця про 

досвід експлуатації), наведеною у Додатку 5 (Зміст Заявки), яка має бути підписана 

Уповноваженою особою Претендента і подаватися із супровідним листом українською мовою 

у довільній формі. 

Формою G (Таблиця про досвід експлуатації), наведеної у Додатку 5 передбачені колонки 

«Роль і участь Заявника/ /кожного з учасників СК/ Учасника Об'єднання в проекті", «Тип та 

річний трафік проекту, тоню». 

 

Що повинно бути вказано Заявником у колонці «Тип та річний трафік проекту, тонн», у 

тому числі роз'яснити, що мається на увазі під типом проекту? 

Що повинно бути вказано Заявником у колонці «Роль і участь Заявника //кожного з 

учасників СК / Учасника Об'єднання в проекті», у тому числі роз'яснити, що мається на увазі 

під проектом, у той час як статтею 1.2 Додатку 4 Інструкції для Заявників визначено, що 

підтвердити необхідно досвід експлуатації перевантажувального комплексу? 

 

Роз’яснення:  

Відповідно до розділу 2.1.2 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників, для 

підтвердження відповідності технічному критерію № 2 Заявник повинен подати в тому числі 

таблицю про наявність досвіду експлуатації українською мовою за Формою G (Таблиця про 

досвід експлуатації) Додатка 5 (Зміст Заявки), яка має бути підписана Уповноваженою особою 

Претендента і подаватися із супровідним листом українською мовою у довільній формі.  

Зокрема, в такій таблиці зазначається інформація про тип та річний трафік проекту. Для 

цілей Форми G (Таблиця про досвід експлуатації) Додатка 5 (Зміст Заявки) під "проектом" 

розуміється кожний окремий та самостійний приклад експлуатації перевантажувального 

комплексу Заявником або його Пов'язаною компанією, або учасником (акціонером) Заявника 

у формі Спеціальної компанії, який володіє не менше ніж 40 відсотками прав голосу або часток 

(акцій) у статутному капіталі Заявника, чи його Пов’язаною компанією. При цьому кожний 

наведений в таблиці проект має відповідати вимогам, визначеним в розділі 1.2 Додатка 4 



(Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі). Проекти можуть бути згруповані або 

класифіковані за відповідними типами, видами Заявником самостійно, при цьому Інструкція 

для Заявників не містить жодних вимог або обмежень щодо такої класифікації.  

При цьому слід відзначити, що згідно з п. 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) для підтвердження відповідності цьому технічному критерію № 2 не 

можна покладатися на Учасника Об’єднання, який не є Заявником, або на Пов’язані компанії 

таких інших Учасників Об’єднання. Тобто при оцінці відповідності Заявника критеріям 

допущення до участі в Концесійному конкурсі враховуватимуться лише ті вказані в Формі G 

(Таблиця про досвід експлуатації) Додатка 5 (Зміст Заявки) проекти, які були здійснені 

Заявником або його Пов'язаною компанією, або учасником (акціонером) Заявника у формі 

Спеціальної компанії, який володіє не менше ніж 40 відсотками прав голосу або часток (акцій) 

у статутному капіталі Заявника, чи його Пов’язаною компанію, але не ті проекти, які були 

здійснені Учасниками Об’єднання, які не є Заявником, або Пов’язаними компаніями таких 

інших Учасників Об’єднання. 

У Таблиці про досвід експлуатації зазначається також інформація про роль і участь 

Заявника у проекті. Під "роллю" Заявника у проекті для цілей Таблиці про досвід експлуатації 

розуміються види діяльності з експлуатації, які здійснював Заявник або його Пов'язана 

компанія, або учасник (акціонер) Заявника у формі Спеціальної компанії, який володіє не 

менше ніж 40 відсотками прав голосу або часток (акцій) у статутному капіталі Заявника, чи 

його Пов’язана компанія під час експлуатації кожного перевантажувального комплексу, а під 

словом "участь" – розмір фінансової участі у відсотках від загального розміру участі учасників 

проекту  

 

28. Питання: 

 

У статті 2.1.2 Додатка 5 до Інструкції для Заявників зазначено, що для підтвердження 

відповідності технічному критерію № 2 - Досвід експлуатації Заявник повинен подати, зокрема 

один або більше з наведених у ньому документів. 

Одним з таких документів визначено довідку від клієнтів, яка підтверджує річний обсяг 

перевалки. При цьому, форма такої довідки Інструкцією для Заявників та чинним 

законодавством України не визначена. 

 

Чи може Заявник у складі своєї Заявки для підтвердження відповідності технічному 

критерію № 2 - Досвід експлуатації, серед іншого надати довідки від клієнтів, які 

підтверджують річний обсяг перевалки (обробки), складені клієнтами у довільній формі із 

зазначенням обсягу перевалки (обробки) вантажу у тоннах та періоду перевалки (обробки)? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до підпункту (b) розділу 2.1.2 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, для підтвердження відповідності технічному критерію № 2 Заявник може подати, 

зокрема, довідку від уповноваженого органу влади у сфері діяльності морських чи річкових 

портів або від клієнтів, яка підтверджує річний обсяг перевалки, встановлений у розділі 1.2 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників.  

Інструкція для Заявників не містить вимог щодо форми та змісту такої довідки клієнта, 

проте в будь-якому разі це має бути документ у довільній формі, який містить інформацію, 

достатню для того, щоб підтвердити наявність у Заявника досвіду експлуатації за технічним 

критерієм № 2, визначеним у розділі 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, з обов'язковим зазначенням річного обсягу 



експлуатації, а також контактних даних клієнта для звернення (за потреби) із додатковими 

запитами. 

 

29. Питання 

 

Статтею 2.2.1 розділу 2.2 Частини II Додатку 5 до Інструкції для Заявників визначено, що 

для підтвердження відповідності фінансовому критерію № 1.1 - Власний капітал чи 

фінансовому критерію № 1.2 - Вільний грошовий потік, які визначені у розділах 2.1 і 2.2 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Заявник повинен подати, 

зокрема копію (копії) підтвердженої Аудиторською компанією фінансової звітності за 

останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності результатів аудиту 

за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до національних чи міжнародних (у тому 

числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності. 

 

Чи буде відповідати вимогам статті 2.2.1 розділу 2.2 Частини II Додатку 5 до Інструкції 

для Заявників фінансова звітність підготовлена відповідно до міжнародних стандартів Swiss 

GAAP FER для підтвердження відповідності фінансовим критеріям № 1.1 - Власний капітал чи 

фінансовому критерію № 1.2 - Вільний грошовий потік? 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до підпункту (а) розділу 2.2.1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, для підтвердження відповідності фінансовому критерію №°1.1 – Власний капітал 

чи фінансовому критерію №°1.2 – Вільний грошовий потік, Заявник у складі Заявки повинен 

подати в тому числі копію (копії) підтвердженої Аудиторською компанією фінансової 

звітності за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (за відсутності 

результатів аудиту за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до національних чи 

міжнародних (у тому числі МСФЗ, IAS чи US GAAP) стандартів бухгалтерської звітності. 

Інструкцією для Заявників передбачена можливість подання фінансової звітності, 

підготовленої як за національними, так і за міжнародними стандартами, при цьому конкретний 

та виключний перелік таких стандартів, застосування яких є обов'язковим до такої звітності, 

не надається. Таким чином, Заявник при підготовці фінансової звітності може на власний 

розсуд обирати стандарти, відповідно до яких буде підготовлена така звітність, у тому числі 

стандарт Swiss GAAP.  

В будь-якому випадку фінансова звітність, підготовлена за відповідним національним 

або міжнародним стандартом, повинна бути підтверджена Аудиторською компанією, яка 

відповідає вимогам Інструкції для Заявників щодо Аудиторських компаній та надала лист-

підтвердження про відповідність вимогам до Аудиторської компанії за Формою J 

(Підтвердження вимог до Аудиторської компанії) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників. 

 

30. Питання: 

 

Додатком 5 Інструкції для Заявників, визначені вимоги до  оформлення Заявок, зокрема 

у пунктах (b), (с). 

  

Чи необхідно засвідчувати згідно з вимогами вказаних пунктів документи, які надаються 

органами влади України в електронній формі (наприклад Витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Повна інформаційна 



довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство; Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані 

з корупцією правопорушення)? 

Якщо так, то чи достатнім засвідченням документів, в розумінні п. (с) Додатку 5 

Інструкції для Заявників, є проставлення на документах підпису Уповноваженої особи та 

печатки Претендента? 

 

Роз’яснення:  

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, виданий не більше ніж за 30 (тридцять) днів до дня подання Заявки; 

повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство; довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які подаються у складі Заявки 

відповідно до вимог розділу 1 Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для Заявників залежно від 

типу Заявника, його Пов'язаних компаній та/або Учасників Об'єднання (для резидентів), не 

потребують будь-якого засвідчення або легалізації. 

В той же час, відповідно до підпункту (с) Додатка 5 (Зміст Заявки) Інструкції для 

Заявників, такі документи, що подаються щодо резидентів (Заявників, Учасників Об’єднання 

або Пов’язаних компаній) у складі Заявки згідно з Додатком 5 (Зміст Заявки), для яких не 

встановлена нотаріальна форма засвідчення, засвідчуються Уповноваженою особою 

Претендента. 

 

31. Питання 

 

У пункті (b) ст. 5 Форми (Е) - Форма Фінансової пропозиції Додатку З Інструкції для 

Учасників міститься вказівка про "кваліфікованого інвестора (інвесторів)". 

Що мається на увазі під поняттям «кваліфікований інвестор» та додаткову інформацію 

щодо вимог до суб'єкта, який може вважатись кваліфікованим інвестором. 

 

Роз’яснення: 

Відповідно до пункту 5 Форми Е (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції) Інструкції для учасників, одним із способів підтвердження спроможності 

Учасника конкурсу профінансувати всю запропоновану ним суму інвестицій за Проектом є, 

зокрема, надання листа (листів) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора 

(інвесторів) із підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам 

Об'єднання (залежно від випадку) позику для покриття запропонованої у Фінансовій 

пропозиції суми інвестицій за Проектом.   

Для цілей Інструкції для Учасників кваліфікованим інвестором може бути фізична або 

юридична особа, резидент або нерезидент, яка володіє має доступ до достатнього обсягу 

фінансових ресурсів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом та 

відповідає загальним вимогам, встановленим у Додатку 3 (Загальні вимоги до Претендентів) 

до Учасника Об'єднання, який не є Заявником. 

Для підтвердження відповідності вимогам до кваліфікованого інвестора, визначеним 

вище, разом із листом із підтвердженням готовності надати позику Заявник подає: 

(і) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження наявності 

грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про підтвердження наявності 

відповідних ліквідних активів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом 



або належні докази наявності невикористаної кредитної лінії від Надійного банку, яка може 

бути використана для покриття інвестицій за Проектом; та  

(іі) документи, визначені в підпунктах (с)-(n) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників, встановлені для Учасників Об'єднання, які не є Заявником;  

(ііі) Документи на представництво, оформлені відповідно до вимог Інструкції для 

Претендентів, які підтверджують повноваження відповідної особи кваліфікованого інвестора 

підписувати лист із підтвердженням готовності надати позику для покриття інвестицій за 

Проектом. 

Заявник також включає посилання на такого кваліфікованого інвестора в своє 

засвідчення, підготовлене відповідно до підпункту (о) пункту 1.3 розділу 1 Додатка 5 (Зміст 

Заявки) Інструкції для Заявників. 

Надання документів на підтвердження відповідності кваліфікованого інвестора вимогам 

Інструкції для Претендентів не є підставою для відхилення Заявки на підставі абз. 3 статті 5.4.2 

Інструкції для Заявників. 

 

32. Питання 

Відповідно до пункту (b) статті 2.3 Додатку №4 «Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі» до Інструкції для заявників, для підтвердження наявності джерел 

фінансування (фінансовий критерій №3), Заявник може надати в тому числі: 

«Лист (листи) від банку (банків) із підтвердженням готовності надати Заявнику, або 

Заявнику та його Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання 

разом позику у розмірі, еквівалентному 60 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в 

гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого 

Національним Банком України). Лист (листи) повинні відображати готовність банку 

(банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються 

відповідно до Концесійного договору.» 

Чи можливо для підтвердження відповідності Заявника фінансовому критерію №3, а також 

для підтвердження наявності джерел фінансування в фінансовій пропозиції надати лист 

банка-нерезидента, який, хоча формально не підпадає під критерії Надійного банка, але 

цінні папери якого котируються на London Stock Exchange в категорії Premium Sector? 

Роз’яснення 

1. Відповідно до пункту (b) розділу 2.3 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в 

Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників, для підтвердження наявності джерел 

фінансування для виконання інвестиційних вимог за Проектом (фінансовий критерій № 1.3) 

Заявник повинен надати одне або обидва нижченаведені підтвердження: 

(a) підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на банківських 

рахунках або цінні папери без будь-яких обтяжень у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів 

доларів США (еквівалент цієї суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара 

США, встановленого Національним банком України); 

(b) лист (листи) від банку (банків) із підтвердженням готовності надати Заявнику, 

або Заявнику та його Пов’язаним компаніям, або Заявнику та всім Учасникам Об’єднання 

разом позику у розмірі, еквівалентному 8 мільйонів доларів США (еквівалент цієї суми в 

гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним 

банком України). Лист (листи) повинні відображати готовність банку (банків) надати всі 



необхідні акредитиви та банківські гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного 

договору. 

При цьому не допускається надання підтвердження наявності джерел фінансування, яке 

зазначене у пункті (b) вище, від банків, які не є Надійними банками згідно з Додатком 7 

(Вимоги до Надійних банків) Інструкції для Заявників. 

Розділи 1 і 2 Додатка 7 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для Заявників 

встановлюють такі вимоги до надійності банків-нерезидентів для цілей Інструкції для 

Заявників: 

 - Надійним банком є банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за 

рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's; 

 - Надійним банком не вважається будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані 

відносинами Контролю з яким підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-

9 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» № 2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 

 - Надійним банком не вважається будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних 

відносинами Контролю з яким) застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи 

міжнародного права, або визнані Україною міжнародні санкції. 

Вимоги до Надійних банків, встановлені у розділах 1 і 2 Додатка 7 (Вимоги до Надійних 

банків) Інструкції для Заявників, є вичерпними і не містять положень та умов щодо 

котирування цінних паперів таких банків на будь-якій фондовій біржі.  

Таким чином, якщо для підтвердження наявності джерел фінансування у складі Заявки 

буде поданий лише лист банку-нерезидента, який не відповідає вимогам до Надійних банків, 

встановленим в Додатку 7 Інструкції для Заявників, незалежно від факту котирування цінних 

паперів такого банку на будь-якій фондовій біржі, і якщо Заявник не надасть sіншого 

належного підтвердження відповідності фінансовим критеріям для допущення до участі у 

Концесійному конкурсі згідно з вимогами Інструкції для Заявників, то Заявник буде вважатись 

таким, що не підтвердив наявність джерел фінансування для цілей фінансового критерію 

№ 1.3, і це може бути підставою для недопущення такого Заявника до участі у Концесійному 

конкурсі.  

33. Питання 

Відповідно до пункту (В) Критерій №5 Додатку №5 «Оцінка Фінансових пропозицій» 

Частини ІІ Інструкції для претендентів, допущених до участі в концесійному конкурсі, для 

підтвердження наявності джерел фінансування у складі фінансової пропозиції може 

надаватися: 

«Лист (листи) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора (інвесторів) із 

підтвердженням  готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам Об’єднання 

разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в доларах 

США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до 

долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листи) повинні 

відображати зобов'язання банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські 

гарантії, які вимагаються відповідно до Концесійного договору.» 



У разі якщо будуть виконані інші фінансові критерії для кваліфікації, і Заявник у складі 

своєї фінансової пропозиції надасть лист від банку-нерезидента (який, хоча формально не 

підпадає під критерії Надійного банка, але цінні папери якого котируються на London Stock 

Exchange в категорії Premium Sector), про готовність надати позику у необхідному розмірі 

для покриття всієї запропонованої суми інвестицій, чи буде це враховуватися при оцінці 

пропозицій і додавати додаткові бали такому Заявнику, згідно з пунктом (В)  Критерій №5 

Додатку №5 «Оцінка Фінансових пропозицій» Частини ІІ Інструкції для претендентів, 

допущених до участі в концесійному конкурсі? 

Роз’яснення 

Згідно з розділом 3.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників кожен 

Учасник конкурсу може подати у складі своєї Фінансової пропозиції підтвердження наявності 

джерел фінансування для виконання відповідних інвестиційних вимог і зобов'язань та 

покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом (як зазначено у Формі Фінансової 

пропозиції). Наявність такого підтвердження є одним з критеріїв оцінки Фінансових 

пропозицій, які наведені у Додатку 5 (Оцінка Фінансових пропозицій). 

Відповідно до розділу А Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для 

учасників, кожна Фінансова пропозиція оцінюється за 8-ма (вісьмома) критеріями, наведеними 

у підрозділі В Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників. За оцінкою 

кожного критерію надається відповідна кількість балів відповідно до методології оцінки, 

наведеної у підрозділі В Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників. 

За результатами такої оцінки складається рейтинг Учасників конкурсу на основі загальної 

кількості балів, яку отримала Фінансова пропозиція кожного Учасника конкурсу. Фінансові 

пропозиції, які не відповідають вимогам Інструкції для учасників та підлягають відхиленню за 

результатами їх розгляду за статтею 7.5 Інструкції для учасників, отримують оцінку 0 балів. 

Відповідно до методології оцінювання критерію № 5 "Підтвердження наявності 

джерел фінансування. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях 

будівництва або реконструкції об'єкта концесії). Найбільша частка власних коштів, що 

вкладаються претендентом у фінансування об'єкта концесії", визначеної в Додатку 5 (Оцінка 

Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, Учасник конкурсу (…) повинен підтвердити 

спроможність профінансувати всю запропоновану суму інвестицій за Проектом (…). Така 

спроможність може бути підтверджена в один або обидва з таких способів: 

(a) спосіб 1: підтвердження наявності ліквідних активів, таких як гроші на 

банківських рахунках або цінні папери без будь-яких обтяжень, для покриття всієї 

запропонованої суми інвестицій за Проектом у доларах США (еквівалент запропонованої суми 

в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним 

банком України). У разі підтвердження у такий спосіб Учасник конкурсу подає: 

(i) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження наявності 

грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про підтвердження наявності 

відповідних ліквідних активів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом 

в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України), та  



(ii) лист-засвідчення від генерального директора або казначея/контролера Учасника 

конкурсу (кожного Учасника Об'єднання, якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об'єднання) у довільній формі із підтвердженням зобов'язання щодо 

надання необхідної суми ліквідних активів;  

(b) спосіб 2: лист (листи) від банку (банків) або від кваліфікованого інвестора 

(інвесторів) із підтвердженням готовності надати Учаснику конкурсу або всім Учасникам 

Об’єднання разом позику для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом в 

доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України). Лист (листи) повинні 

відображати зобов'язання банку (банків) надати всі необхідні акредитиви та банківські гарантії, 

які вимагаються відповідно до Концесійного договору. У разі підтвердження у такий спосіб 

Учасник конкурсу подає: 

(i) лист (листи), який повинен відповідати вимогам, наведеним у Формі F (Вимоги 

до змісту листа банку) Додатка 3 (Зміст Пропозиції); та 

(ii) довідку (довідки) у довільній формі від банку (банків), який надає лист (листи) 

за підпунктом (і) вище, із зазначенням кредитного рейтингу банку (банків) за національною 

шкалою або за рейтингами Standard and Poor's, Fitch чи Moody's. 

Учасник конкурсу, який надав у складі Фінансової пропозиції необхідні підтвердні 

документи, зазначені вище, для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом 

отримує 1 бал за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5. Учасник конкурсу, який не 

надав у складі Фінансової пропозиції необхідні підтвердні документи, зазначені вище, отримує 

0 балів за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5. Звертаємо увагу на те, що відповідно 

до розділу 3.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників та положень Додатка 5 

(Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, Учасник конкурсу може 

підтвердити наявність джерел фінансування для відповідності критерію оцінки Фінансових 

пропозицій № 5 у спосіб, визначений у пункті (а) вище, або у спосіб, визначений у пункті (b) 

вище, або одночасно в обидва способи, визначені у пунктах (а) та (b) вище. 

Згідно з Інструкцією для учасників для підтвердження відповідності критерію оцінки 

Фінансових пропозицій №5  у спосіб, передбачений у пункті (b) вище, відповідний лист (листи) 

може бути наданий лише від банку, який є Надійним банком згідно з Додатком 8 (Вимоги до 

Надійних банків) Інструкції для учасників, або ж від кваліфікованого інвестора. 

Розділи 1 і 2 Додатка 8 (Вимоги до Надійних банків) Інструкції для учасників 

встановлюють такі вимоги до надійності банків-нерезидентів для цілей Інструкції для 

учасників: 

 - Надійним банком є банк-нерезидент з кредитним рейтингом, не нижчим ніж BBB (за 

рейтингом Standard and Poor's чи Fitch) або Baa2 за рейтингом Moody's; 

 - Надійним банком не вважається будь-який банк, який підпадає (або особи, пов'язані 

відносинами Контролю з яким підпадають) під будь-яке обмеження, встановлене в пунктах 5-

9 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 

майна» № 2269-VII від 18 січня 2018 року (зі змінами та доповненнями); 



 - Надійним банком не вважається будь-який банк, до якого (або до осіб, пов'язаних 

відносинами Контролю з яким) застосовані санкції відповідно до Законодавства України чи 

міжнародного права, або визнані Україною міжнародні санкції. 

Вимоги до Надійних банків, встановлені у розділах 1 і 2 Додатка 8 (Вимоги до Надійних 

банків) Інструкції для учасників, є вичерпними і не містять положень та умов щодо 

котирування цінних паперів таких банків на будь-якій фондовій біржі.  

Таким чином, якщо для підтвердження наявності джерел фінансування за критерієм 

оцінки Фінансових пропозицій № 5 буде поданий лише лист та довідка (спосіб підтвердження 

відповідно до пункту (b) вище) від банку-нерезидента, який не відповідає вимогам до Надійних 

банків, встановленим у Додатку 8 Інструкції для учасників, або ж не є кваліфікованим 

інвестором, незалежно від факту котирування цінних паперів такого банку на будь-якій 

фондовій біржі, і якщо Учасник конкурсу не надасть іншого належного підтвердження 

наявності джерел фінансування за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5 згідно з 

вимогами Інструкції для учасників, то Фінансова пропозиція такого Учасника конкурсу 

отримає 0 балів за критерієм оцінки Фінансових пропозицій № 5. 

 

34. Питання  

Відповідно до п.1 Додатку 4 Інструкції для заявників: 

«Інформація, щодо технічного досвіду, яка стосується відповідності технічним критеріям, 

має бути документально підтверджена відповідно до вимог Додатка 5 (Error! Reference 

source not found.). Для підтвердження відповідності кожному технічному критерію (окремо 

– «Проект для підтвердження»): 

(a) Заявник має право надати приклад Проекту для підтвердження, який виконував він або 

відповідний Учасник Об’єднання, або одна із Контрольованих ним чи відповідним 

Учасником Об’єднання (прямо чи опосередковано) дочірніх компаній в ролі головного 

підрядника або в межах спільної діяльності за умови, що частка участі такого Заявника 

чи Учасника Об’єднання або їх відповідної дочірньої компанії у Проекті для 

підтвердження становила не менше ніж 25%; та 

(b) договірна вартість такого Проекту для підтвердження для Заявника/Учасника 

Об’єднання має дорівнювати загальній договірній вартості такого Проекту для 

підтвердження, помноженій на частку участі такого Заявника/Учасника Об’єднання або 

його відповідної дочірньої компанії у Проекті для підтвердження.» 

Разом із тим, відповідно до п. 1.1. Додатку 4 Інструкції для заявників передбачено: 

«Заявник або його Пов’язана компанія, або будь-який Учасник Об’єднання (якщо Заявник 

бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), повинен мати 

безпосередній (тобто здійснення будівництва) чи опосередкований (тобто активне 

керівництво чи нагляд за підрядним будівництвом в якості Замовника або підрядника) досвід 

реалізації інфраструктурних проектів (нового будівництва або реконструкції, або технічного 



переоснащення (модернізації) та успішного введення об’єктів в експлуатацію у сфері 

інфраструктурних проектів, пов’язаних з операціями із будь-якими вантажами, за останні 

п'ятнадцять (15) років.» 

Тобто п. 1.1. Додатку 4 Інструкції для заявників не містить прямої вказівки на можливість 

підтвердження Технічного критерію №1 Досвід будівництва, покладаючись на досвід 

пов’язаної компанії Учасника об’єднання або пов’язаної компанії учасника (акціонера, 

засновника) Спільної Компанії. 

 Чи може Спеціальна компанія для підтвердження Технічного критерію №1  Досвід 

будівництва, покладатися на Пов’язану компанію учасника Спеціальної компанії, якщо: 

− такий учасник Спеціальної компанії є Материнською компанією такої Пов’язаної 

компанії? 

− такий учасник Спеціальної компанії з Пов’язаною особою на яку буде покладатися 

Спеціальна компанія перебувають під спільним контролем однієї Материнської компанії? 

 Якщо відповідь на попереднє питання позитивна, то Пов’язана компанія учасника Спеціальної 

компанії, на яку покладається Спеціальна компанія, може мати виключно досвід виконання 

проекту в ролі головного підрядника або в межах спільної діяльності, як це передбачено в 

п. 1 Додатку 4 Інструкції для заявників? 

Роз’яснення 

Згідно з розділом 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі) Інструкції для Заявників, відповідність технічному критерію № 1 – Досвід 

будівництва може бути підтверджена Заявником або його Пов’язаною компанією, або будь-

яким Учасником Об’єднання (якщо Заявник бере участь у Концесійному конкурсі 

покладаючись на Об’єднання). 

Якщо Заявник є спеціальною компанією (СК), то його відповідність Критеріям 

допущення до участі в Концесійному конкурсі має підтверджуватися з урахуванням положень 

та вимог Інструкції для Заявників щодо СК. Пункт 3.2 Інструкції для Заявників встановлює, 

зокрема, таке:  

 - Окрім випадків, коли Інструкцією для Претендентів передбачено інше, СК вважається 

Претендентом і до неї мають застосовуватися усі правила, які застосовуються до Претендентів. 

 - Акціонери (учасники) СК та СК вважаються Об’єднанням, де СК є Претендентом, а її 

акціонери (учасники) є іншими Учасниками Об’єднання. Якщо Інструкцією для Претендентів 

не встановлено інше, у разі створення СК застосовуються усі правила, які застосовуються до 

Об’єднання та Учасників Об’єднання. 

 - Всі акціонери (учасники) СК повинні володіти не менше ніж 10 відсотками прав 

голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК. 

Відповідно, Заявник, який є СК, для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1 – Досвід будівництва може, серед іншого, покладатися на Пов'язану компанію учасника 



(акціонера) СК, якщо такий учасник (акціонер) СК є Материнською компанією або іншим 

чином Пов'язаною компанією такої Пов'язаної компанії, з урахуванням положень та вимог 

Інструкції для Заявників щодо СК (у тому числі, але не виключно вимог пункту 3.2 Інструкції 

для Заявників щодо володіння відсотками прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі 

СК).  

Детальні вимоги, якими слід керуватися і які застосовуються для визначення 

відповідності технічному критерію № 1 – Досвід будівництва, встановлені у розділі 1.1 

Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для Заявників. 

Суть цих вимог полягає в тому, що: 

 - Заявник або його Пов’язана компанія, або будь-який Учасник Об’єднання (якщо 

Заявник бере участь у Концесійному конкурсі покладаючись на Об’єднання), повинен мати 

безпосередній (тобто здійснення будівництва) чи опосередкований (тобто активне керівництво 

чи нагляд за підрядним будівництвом в якості Замовника або підрядника) досвід реалізації 

інфраструктурних проектів (нового будівництва або реконструкції, або технічного 

переоснащення (модернізації) та успішного введення об’єктів в експлуатацію у сфері 

інфраструктурних проектів, пов’язаних з операціями із будь-якими вантажами, за останні 

п'ятнадцять (15) років. 

 - Для відповідності технічному критерію № 1 потрібно підтвердити наявність досвіду 

реалізації щонайменше одного (1) проекту вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів США 

(еквівалента цієї суми в гривнях відповідно до середньорічного курсу гривні до долара США, 

визначеного Національним банком України на календарний рік, в який відбулося завершення 

проекту, з урахуванням податку на додану вартість) або з річними обсягами перевалки 

вантажів щонайменше 225 000 тонн або одноразовим обсягом зберігання 20 000 тонн, який 

охоплював щонайменше два (2) із трьох видів діяльності, зазначених у пунктах (а)-(с) розділу 

1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для 

Заявників. 

Таким чином, у разі, коли СК для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 1 покладається на Пов'язану компанію учасника (акціонера) СК, якщо такий учасник 

(акціонер) СК є Материнською компанією або іншим чином Пов'язаною компанією такої 

Пов'язаної компанії, з урахуванням положень та вимог Інструкції для Заявників щодо СК (у 

тому числі, але не виключно вимог пункту 3.2 Інструкції для Заявників щодо володіння 

відсотками прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК), відповідна Пов'язана 

компанія учасника (акціонера) СК повинна мати досвід будівництва, який відповідає вимогам 

розділу 1.1 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному конкурсі) Інструкції для 

Заявників. 

35. Питання  

Відповідно до п. 1.1. Додатку 4 Інструкції для заявників: 

«Заявник або його Пов’язана компанія, або (якщо Заявником є СК) учасник (акціонер) Заявника, 

який володіє не менше ніж 40 відсотками прав голосу або часток (акцій) у статутному 

капіталі Заявника чи його Пов’язаної компанії, повинен мати щонайменше два (2) послідовні 

роки досвіду експлуатації щонайменше одного (1) перевантажувального комплексу для 



операцій з будь-якими вантажами з річним обсягом перевалки щонайменше 1,75 мільйонів 

тонн за рік» 

Буквальне тлумачення вказаного пункту дозволяє прийти до висновку, що у випадку, коли 

заявником є Спеціальна компанія, не можна посилатися на досвід Пов’язаної компанії 

учасника заявника, лише безпосередньо на учасника заявника, який володіє не менше ніж 40 

відсотками прав голосу або часток (акцій) у статутному капіталі Заявника чи пов’язаної особи 

Заявника.  

Разом із тим, відповідно до п. 3.2.5 Інструкції для заявників: 

«Акціонер (учасник) СК, на якого (або на Пов’язану компанію якого) покладається СК для 

підтвердження відповідності технічному критерію № 2, визначеному в Додатку 4 (Error! 

Reference source not found.), повинен володіти не менше ніж 40 відсотками прав голосу або 

акцій (часток) у статутному капіталі СК.» 

Чи може Спеціальна компанія для підтвердження Технічного критерію №2 Досвід експлуатації 

покладатися на Пов’язану компанію учасника Спеціальної компанії, якщо: 

− учасник Спеціальної компанії є Материнською компанією такої Пов’язаної компанії?  

− такий учасник Спеціальної компанії з Пов’язаною особою на яку буде покладатися 

Спеціальна компанія перебувають під спільним контролем однієї Материнської компанії? 

Роз’яснення: 

Якщо Заявник є спеціальною компанією (СК), то його відповідність Критеріям 

допущення до участі в Концесійному конкурсі має підтверджуватися з урахуванням положень 

та вимог Інструкції для Заявників щодо СК. Пункт 3.2 Інструкції для Заявників встановлює, 

зокрема, таке:  

 - Окрім випадків, коли Інструкцією для Претендентів передбачено інше, СК вважається 

Претендентом і до неї мають застосовуватися усі правила, які застосовуються до Претендентів. 

 - Акціонери (учасники) СК та СК вважаються Об’єднанням, де СК є Претендентом, а її 

акціонери (учасники) є іншими Учасниками Об’єднання. Якщо Інструкцією для Претендентів 

не встановлено інше, у разі створення СК застосовуються усі правила, які застосовуються до 

Об’єднання та Учасників Об’єднання. 

 - Всі акціонери (учасники) СК повинні володіти не менше ніж 10 відсотками прав 

голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК. 

 - Акціонер (учасник) СК, на якого (або на Пов’язану компанію якого) покладається СК 

для підтвердження відповідності технічному критерію № 2, визначеному в Додатку 4 (Критерії 

допущення до участі в Концесійному конкурсі), повинен володіти не менше ніж 40 відсотками 

прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК. 

Згідно з розділом 1.2 Додатка 4 (Критерії допущення до участі в Концесійному 

конкурсі) Інструкції для Заявників, відповідність технічному критерію № 2 – Досвід 



експлуатації може бути підтверджена Заявником або його Пов'язаною компанією, або (якщо 

Заявником є СК) учасником (акціонером) Заявника, який володіє не менше ніж 40 відсотками 

прав голосу або часток (акцій) у статутному капіталі Заявника чи його Пов’язаної компанії. 

Відповідно, Заявник, який є СК, для підтвердження відповідності технічному критерію 

№ 2 – Досвід експлуатації може, серед іншого, покладатися на Пов'язану компанію учасника 

(акціонера) СК, якщо такий учасник (акціонер) СК є Материнською компанією або іншим 

чином Пов'язаною компанією такої Пов'язаної компанії, за умови, що:  

 - учасник (акціонер) СК, на Пов'язану компанію якого покладається СК для 

підтвердження відповідності технічному критерію № 2, володіє не менше ніж 40 відсотками 

прав голосу або акцій (часток) у статутному капіталі СК; 

 - виконуються всі інші положення та вимоги Інструкції для Заявників щодо СК (у тому 

числі, але не виключно інші вимоги пункту 3.2 Інструкції для Заявників). 

36. Питання: 

Згідно з п. 1.7.3 Додатку 3 Інструкції для Претендентів, претендент повинен надати у складі 

пропозиції:  

«b) копію юридичного висновку українською мовою, який підтверджує, що Учаснику конкурсу 

не потрібно отримувати відповідний дозвіл АМКУ.» 

Отже, чи правильно ми розуміємо, що даним положенням передбачається висновок від 

юридичного радника Претендента чи правового експерта?  

Роз’яснення: 

Відповідно до пункту 4.8.4 Інструкції для учасників, кожен Учасник конкурсу повинен 

подати у складі своїх Юридичних документів таку інформацію/документи щодо отримання 

дозволу АМКУ: 

(a) вартісні показники групи Учасника конкурсу (суб'єктів господарювання, пов'язаних 

з Учасником конкурсу відносинами Контролю) та кожної з компаній групи Учасника 

конкурсу з господарською діяльністю в Україні за останній фінансовий рік, та 

(b) інформацію про види діяльності компаній групи Учасника конкурсу в Україні за 

кожним видом товарів (робіт, послуг), наданих відповідними компаніями групи Учасника 

конкурсу на товарних ринках в Україні (у тому числі імпортна діяльність), а також одне із 

нижченаведеного: 

(i) письмове підтвердження подання Учасником конкурсу заяви до АМКУ на отримання 

відповідного дозволу, чи  

(ii) копія юридичного висновку, що підтверджує відсутність потреби в отриманні 

відповідного дозволу АМКУ для Учасника конкурсу, чи 

(iii) копія юридичного висновку, що підтверджує необхідність отримання відповідного 

дозволу АМКУ для Учасника конкурсу. В цьому випадку Учасник конкурсу повинен 

розуміти, що він повністю несе всі ризики, пов’язані з вчасним отриманням необхідних 

дозволів АМКУ. 

Вимоги до оформлення вищевказаних документів стосовно дозволу АМКУ містяться у 

розділі 1.7 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників. 

Інструкція для учасників не деталізує вимоги до юридичного експерта, який надає 

юридичні висновки стосовно необхідності отримання дозволу АМКУ для Учасника 



конкурсу, вказані у підпунктах (іі)-(ііі) пункту 4.8.4(b) та пунктах (b)-(c) розділу 1.7.3 Додатка 

3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників. В зв’язку з цим, зазначені юридичні висновки 

можуть бути підготовлені, зокрема, як юридичним радником Учасника конкурсу, так і 

зовнішнім юридичним консультантом, який не є Уповноваженою особою Претендента, має 

відповідну кваліфікацію для надання юридичного висновку стосовно необхідності отримання 

дозволу АМКУ, передбаченого Інструкцією для учасників, та був спеціально найнятий 

Учасником конкурсу для підготовки такого висновку.  

 

37. Питання 

Щодо підтвердження спроможності профінансувати всю заплановану суму інвестицій 

Відповідно до п. 5 Форми Е Додатку 3 до Інструкції для учасників, Претендент може 

надати підтвердження спроможності профінансувати всю запропоновану ним суму інвестицій 

за проектом будь-яким із способів, передбачених Інструкцією для учасників. 

При цьому, відповідно до п. 5 Додатку 5 до Інструкції для учасників, всією 

запропонованою сумою інвестицій вважається сума мінімальних вимог та приведених 

вартостей додаткових інвестицій за кожен рік, як буде зазначено у п. 3 Фінансовій пропозиції 

(п. 3 Форми Е Додатку 3 до Інструкції для учасників). 

Згідно з п. 3 Форми Е Додатку 3 до Інструкції для учасників, зазначено, однак, що для 

цілей оцінки Фінансових пропозицій сума додаткових інвестицій буде приведена до поточної 

вартості з урахуванням ставки дисконтування 17,26% та додана до мінімальних початкових 

інвестицій (215 735 тис. гривень без ПДВ). 

Що мається на увазі під терміном «додаткові інвестиції»  та «інвестиції» в розумінні п. 3 

і п. 5 Форми Е Додатку 3 до Інструкції для учасників? 

Для цілей підтвердження спроможності профінансувати всю запропоновану суму 

інвестицій за проектом (підтвердження наявності джерел фінансування), Претенденту 

потрібно враховувати всю суму інвестиційних зобов’язань в номінальному чи реальному 

відображенні (з чи без урахування ставки дисконтування)? 

Роз’яснення 

Згідно з розділом 3.2 Додатка 3 (Зміст Пропозиції) Інструкції для учасників, кожен 

Учасник конкурсу може подати підтвердження наявності джерел фінансування для виконання 

відповідних інвестиційних вимог і зобов'язань та покриття всієї запропонованої суми 

інвестицій за Проектом (як зазначено у Формі Фінансової пропозиції). Наявність такого 

підтвердження є одним з критеріїв оцінки Фінансових пропозицій.  

У разі подання Учасником конкурсу у складі Фінансової пропозиції документів для 

підтвердження наявності джерел фінансування сума коштів, якою володіє Учасник конкурсу 

або надання якої гарантується такому Учаснику конкурсу і яка зазначена у підтвердних 

документах, повинна бути не меншою ніж сума всіх інвестиційних зобов'язань, визначених у 

Фінансовій пропозиції такого Учасника, за умови відповідності Фінансової пропозиції 

вимогам, встановленим в Інструкції для учасників. 

Зокрема, відповідно до розділу 5 Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції 

для учасників, Учасник конкурсу або всі Учасники Об'єднання разом (якщо Учасник конкурсу 

бере участь в Концесійному конкурсі покладаючись на Об'єднання), повинні підтвердити 

спроможність профінансувати всю запропоновану суму інвестицій за Проектом, що має 

охоплювати (і) мінімальний початковий рівень інвестицій в Об'єкт концесії, зазначений в 

пункті 5 розділу 1 Додатка 7 (Фіксовані та конкурентні умови конкурсу), та (іі) суму 

додаткових інвестицій, запропоновану Учасником конкурсу у розділі 3 Форми Фінансової 



пропозиції, підготовленої за Формою E (Форма Фінансової пропозиції) Додатка 3 (Зміст 

Пропозиції). При цьому для цілей оцінки Фінансових пропозицій сума додаткових інвестицій 

буде приведена до поточної вартості з урахуванням ставки дисконтування 17,26% та додана до 

мінімальних початкових інвестицій в Об'єкт концесії. 

Таким чином, положеннями Інструкції для учасників визначені дві групи інвестицій, для 

яких вимагається надання підтвердження наявності джерел фінансування, зокрема, фіксовані 

фінансові зобов'язання, сума яких не може бути зменшена Учасниками конкурсу у своїх 

Фінансових пропозиціях, та інші конкурентні фінансові зобов'язання, сума яких визначається 

Учасниками конкурсу самостійно. 

Для цілей Інструкції для Претендентів під "додатковими інвестиціями" розуміються всі 

суми коштів, які Учасник конкурсу зобов'язується інвестувати в Об'єкт концесії відповідно до 

запропонованого ним у своїй Пропозиції графіка внесення додаткових інвестицій, та які 

пропонуються Учасником конкурсу понад суму мінімальних інвестицій в Об'єкт концесії та 

запропоновану суму коштів для розвитку місцевої інфраструктури. В той же час, під поняттям 

"інвестиції" розуміється сукупна сума мінімальних інвестицій в об'єкт концесії та додаткових 

запропонованих інвестицій Учасника. 

Таким чином, що для цілей підтвердження наявності джерел фінансування в Фінансовій 

пропозиції та відповідних підтвердних документах повинна бути вказана реальна вартість 

запропонованої суми додаткових інвестицій на момент подання Пропозиції без урахування 

ставки дисконтування. 

Звертаємо увагу, що відповідно до положень Концесійного договору, який є частиною 

Конкурсної документації, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України "Про 

оголошення Концесійного конкурсу щодо надання в цілісного майнового комплексу, що 

забезпечує комплексне надання послуг в морському порту Херсон та включає майно 

державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" та майно державного 

підприємства "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані 

відповідно до умов концесійного договору" № 668 від 28 серпня 2019 року, Концесіонер 

повинен інвестувати всю запропоновану суму додаткових інвестицій в Об'єкт концесії 

протягом Строку виконання Інвестиційних зобов'язань, який, відповідно до пункту 30.1.3 

Концесійного договору, становить 10 (десять) років з Дати початку. 

38. Питання 

Якщо Претендент, приміром, збирається інвестувати додаткові інвестиції протягом 3,5 

років, на що він надає підтвердження наявності джерел фінансування (наприклад, лист банку 

про готовність надати позику), чи є причиною дискваліфікації вказання додаткових інвестицій 

без підтвердження наявності джерел фінансування?  

Чи отримає такий Претендент додаткові бали за додаткові інвестиції без відповідного 

підтвердження наявності джерел фінансування? 

Роз’яснення 

Відповідно до Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, 

кожна Фінансова пропозиція оцінюється за 8-ма (вісьмома) критеріями, наведеними в 

підрозділі В Додатка 5 (Оцінка Фінансових пропозицій). Серед іншого, кожна Фінансова 

пропозиція оцінюється за критерієм № 3 "Зобов'язання щодо додаткових інвестицій. Найкращі 

умови використання об'єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських 

потреб", та за критерієм № 5 "Підтвердження наявності джерел фінансування. Найбільш 

вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції 

об'єкта концесії). Найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у 

фінансування об'єкта концесії." 



Оцінка відповідності Фінансової пропозиції кожному з вищезазначених критеріїв 

здійснюється за окремою методологією. Зокрема, відповідно до розділу 5 Додатка 5 (Оцінка 

Фінансових пропозицій) Інструкції для учасників, Учасник конкурсу для підтвердження 

відповідності критерію № 5 повинен надати такі документи: 

(a) для підтвердження наявності ліквідних активів (грошей, цінних паперів):  

(i) довідку/виписку з рахунку (довідки/виписки з рахунку) від банку або сертифікат 

(сертифікати) чи інший аналогічний документ (документи) про підтвердження наявності 

грошових коштів або права на цінний папір, які містять відомості про підтвердження наявності 

відповідних ліквідних активів для покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом 

в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до офіційного курсу 

гривні до долара США, встановленого Національним банком України), та  

(ii) лист-засвідчення від генерального директора або казначея/контролера Учасника 

конкурсу (кожного Учасника Об'єднання, якщо Учасник конкурсу бере участь у Концесійному 

конкурсі покладаючись на Об'єднання) у довільній формі із підтвердженням зобов'язання щодо 

надання необхідної суми ліквідних активів; 

(b) для підтвердження готовності банку (банків) або кваліфікованого інвестора 

(інвесторів) надати необхідну суму позики для покриття всієї запропонованої суми інвестицій 

за Проектом в доларах США (еквівалент запропонованої суми в гривнях відповідно до 

офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України): 

(i) лист (листи), який повинен відповідати вимогам, наведеним у Формі F (Вимоги 

до змісту листа банку) Додатка 3 (Зміст Пропозиції); 

(ii) довідку (довідки) у довільній формі від банку (банків), який надає лист (листи) 

за підпунктом (і) вище, із зазначенням кредитного рейтингу банку (банків) за національною 

шкалою або за рейтингами Standard and Poor's, Fitch чи Moody's. 

Учасник конкурсу, який надав необхідні підтвердні документи, зазначені вище, для 

покриття всієї запропонованої суми інвестицій за Проектом отримує 1 бал за критерієм № 5. 

Учасник конкурсу, який не надав необхідні підтвердні документи, зазначені нижче, отримує 0 

балів за критерієм № 5. 

Таким чином, у випадку ненадання Учасником конкурсу документів для підтвердження 

наявності джерел фінансування, або якщо такі документи не підтверджують повністю або 

частково спроможність Учасникам профінансувати всю суму інвестицій, як мінімальних, так і 

додаткових, Фінансова пропозиція такого Учасника може отримати 0 балів за результатами 

оцінки відповідності критерію № 5. При цьому кількість балів, отримана за критерієм № 5, не 

може впливати на оцінку Фінансової пропозиції за критерієм № 3.  

39. Питання 

Щодо порядку розкриття фінансових пропозицій  

П. 7.1 Інструкції для учасників передбачає доволі детальний опис процедури відкриття 

зовнішніх конвертів/коробок з пропозиціями. 

Згідно з п. 7.5.1 Інструкції для учасників, Конкурсна комісія відповідно до свого 

регламенту роботи, однак не раніше прийняття остаточного рішення за результатами розгляду 

Юридичних документів і Технічних пропозицій, здійснює відкриття та розгляд Фінансових 

пропозицій відповідних Учасників конкурсу. 

При цьому, Інструкція для учасників не уточняє хто може бути присутнім при відкритті 

та розгляді Фінансових пропозицій. 

Пункт 7.11 Інструкції для учасників передбачає, що не підлягають розкриттю інформація 

стосовно вивчення, роз’яснення, розгляду та порівняння Пропозицій та висновки щодо 

обрання Переможця Концесійного конкурсу, до моменту оприлюднення результатів 



Концесійного конкурсу. При цьому, інструкція для учасників не містить застережень щодо 

неможливості бути присутнім при відкритті Фінансових пропозицій.  

Таким чином, беручи до уваги принцип відкритості, рівності та відсутності дискримінації 

при виборі концесіонера (стаття 6(2) Закону України «Про концесію»), а також п. 7.1 Інструкції 

для учасників, ми розуміємо, що Уповноважені Особи Претендента можуть бути присутніми 

при відкритті усіх Фінансових пропозицій Конкурсною комісією. Будь ласка, підтвердіть наше 

розуміння. 

Роз’яснення 

Відповідно до пункту 16 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення 

концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у 

концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 642 від 12 квітня 2000 

року («Положення про концесійний конкурс»), засідання Конкурсної комісії є закритими. В 

той же час, у разі потреби отримання додаткової інформації щодо претендента концесійного 

конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо комісія має право заслуховувати на своїх 

засіданнях пояснення учасників конкурсу. 

Право конкурсної комісії заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників 

конкурсу / їх уповноважених представників також передбачене у пунктах 3.2, 4.11 Положення 

про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу, затвердженого наказом 

Мінінфраструктури № 318 від 27 травня 2013 року («Положення про конкурсну комісію»). 

Згідно з підпунктом 10 пункту 3.5 Положення про конкурсну комісію, повноваження 

надсилати учасникам конкурсу від імені конкурсної комісії запрошення на засідання 

конкурсної комісії для надання пояснень щодо наданих документів покладене на 

відповідального секретаря конкурсної комісії.  

Інструкція для учасників як частина Конкурсної документації розроблена згідно із 

Законодавством України, у тому числі відповідно до Положення про концесійний конкурс та 

Положення про конкурсну комісію (стаття 2.4 Інструкції для учасників). Відповідно до статті 

2.1 Інструкції для учасників, Концесієдавець (в особі Міністерства інфраструктури України) 

організовує та проводить концесійний конкурс в рамках Проекту щодо передачі в концесію 

майна ДП «ХМТП» і майна ДП «АМПУ» шляхом проведення чесного та прозорого 

конкурсного відбору відповідно до Законодавства України та передової міжнародної практики. 

Згідно зі статтею 7.5.1 Інструкції для учасників, Конкурсна комісія відповідно до свого 

регламенту роботи, однак не раніше прийняття остаточного рішення за результатами розгляду 

Юридичних документів і Технічних пропозицій, як зазначено у статті 7.4, а також за 

відсутності підстав для визнання Концесійного конкурсу таким, що не відбувся (як зазначено 

у статті 8.2), здійснює відкриття та розгляд Фінансових пропозицій відповідних Учасників 

конкурсу. 

Стаття 7.5 Інструкції для учасників не містить норм про відвідування засідання з 

відкриття та розгляду Фінансових пропозицій Уповноваженими особами Претендентів чи 

іншими представниками Учасників конкурсу. Втім, це не обмежує можливість запрошення 

Уповноважених осіб Претендентів чи представників Учасників конкурсу на таке засідання на 

підставі процитованих вище норм Положення про концесійний конкурс та Положення про 

конкурсну комісію.  

З огляду на вищезазначене та з урахуванням принципів прозорості, відкритості та 

недопущення дискримінації в процесі здійснення оцінки Пропозицій Учасників Концесійного 

конкурсу, Конкурсна комісія може проводити процедуру відкриття і розгляду Фінансових 

пропозицій Учасників конкурсу, Юридичні документи і Технічні пропозиції яких визнані 

такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за результатами їх розгляду 

відповідно до статті 7.4 Інструкції для учасників, у присутності Уповноважених осіб 



Претендентів та представників Учасників конкурсу, які виявили бажання взяти участь у 

засіданні з відкриття і розгляду Фінансових пропозицій. При цьому: 

 - секретар Конкурсної комісії завчасно запрошує всіх Учасників конкурсу 

(Уповноважених осіб Претендентів) на засідання Конкурсної комісії з відкриття і розгляду 

Фінансових пропозицій електронною поштою, із зазначенням дати, часу і місця проведення 

такого засідання; 

 - Учасники конкурсу (Уповноважені особи Претендентів) підтверджують свою участь у 

засіданні Конкурсної комісії з відкриття і розгляду Фінансових пропозицій електронною 

поштою у відповідь на запрошення секретаря Конкурсної комісії та вказують у своїй відповіді 

список осіб (Уповноважених осіб Претендентів, представників Учасника конкурсу), які 

братимуть участь у такому засіданні; 

 - участь Уповноважених осіб Претендентів та представників Учасників конкурсу у 

засіданні Конкурсної комісії з відкриття і розгляду Фінансових пропозицій 

регламентуватиметься положеннями статей 7.1.2, 7.1.4-7.1.5 Інструкції для учасників, з 

необхідними змінами. 

40. Питання 

Щодо порядку внесення змін до Фінансових пропозицій 

Наскільки ми розуміємо, відповідно до п. 7.7 Інструкції для учасників, під час розгляду 

Пропозиції для учасників допускається внесення змін до пропозиції не пізніше ніж за 10 

(десять) днів до закінчення Строку розгляду Пропозицій. Тобто, якщо рахувати так, що, згідно 

з п. 7.2.1, Строк подання Пропозицій закінчується не раніше 6 грудня 2019 р.. а строк розгляду 

Пропозицій закінчується не раніше 20 січня 2020 р., ми розуміємо, що останнім днем для 

внесення змін до пропозиції учасника ймовірно буде 10 січня 2020 р. 

Згідно з п. 7.5.1 Інструкції для учасників, при розгляді Фінансової пропозиції 

Конкурсною комісією, якщо Учасник конкурсу подавав зміни до своєї Фінансової пропозиції, 

то Конкурсна комісія відкриває і розглядає лише останню змінену Фінансову пропозицію 

такого Учасника конкурсу. 

Таким чином, з огляду на, серед іншого, конфіденційність процесу розгляду Пропозицій, 

як це передбачено в п. 7.11 Інструкції для учасників, ми розуміємо, що у випадку внесення змін 

до Фінансових пропозицій, що можна зробити щонайменше до 10 січня 2020 р., усі попередні 

Фінансові пропозиції повертаються нерозкритими і нерозглянутими відповідному Учаснику 

конкурсу. Будь ласка, підтвердіть наше розуміння. 

Роз’яснення 

Відповідно до статті 7.7.1 Інструкції для учасників, під час розгляду Пропозицій 

відповідно до Інструкції для учасників допускається внесення змін до Пропозицій стосовно 

виконання Умов Концесійного конкурсу. Такі зміни можуть бути внесені з початку Строку 

розгляду Пропозицій, але не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення Строку розгляду 

Пропозицій, зазначеного в статті 7.2, який становить 45 (сорок п'ять) днів з дати закінчення 

Строку подання Пропозицій. Зміни до Пропозиції можуть охоплювати всю Пропозицію або її 

частини (Юридичні документи, Технічну пропозицію, Фінансову пропозицію) та повинні бути 

підготовані і подані відповідно до вимог статті 7.7.1 Інструкції для учасників. 

З огляду на те, що початком Строку подання Пропозицій є дата опублікування в газеті 

"Голос України" Оголошення Концесійного конкурсу, а саме 8 жовтня 2019 року, датою 

закінчення Строку подання Пропозицій є 6 грудня 2019 року. Таким чином, зміни до 

Пропозицій, в тому числі Фінансових пропозицій, можуть бути подані Претендентами не 

пізніше 10 січня 2020 року.  

Порядок відкриття та розгляду Фінансових пропозицій визначений статтею 7.5 Інструкції 

для учасників.  



Згідно зі статтею 7.5.1 Інструкції для учасників, якщо Учасник конкурсу подавав зміни 

до своєї Фінансової пропозиції відповідно до вимог статті Error! Reference source not found. 

(за умови, що Юридичні документи і Технічна пропозиція цього Учасника конкурсу та/або 

зміни до них визнані такими, що відповідають вимогам Інструкції для учасників за 

результатами їх розгляду відповідно до статті Error! Reference source not found.), Конкурсна 

комісія відкриває і розглядає лише останню змінену Фінансову пропозицію такого Учасника 

конкурсу. В той же час, стаття 7.5.1 Інструкції для учасників містить виняток із вказаного 

правила про відкриття і розгляд лише останньої зміненої Фінансової пропозиції, а саме розгляд 

застосовності наслідків, передбачених у пункті (с) статті 5.5.3 Інструкції для учасників.  

Відповідно до пункту (c) статті 5.5.3 Інструкції для учасників, Забезпечення Пропозиції 

Учасника конкурсу може не підлягати поверненню у випадку, коли Учасник конкурсу змінив 

свою Фінансову пропозицію таким чином, що за результатами оцінки його Фінансової 

пропозиції до змін за статтею 7.5 він був би визнаний Переможцем Концесійного конкурсу, а 

після таких змін – ні. Положення пункту (c) статті 5.5.3 Інструкції для учасників мають на меті 

запобігання недобросовісним діям Учасників конкурсу щодо змін до Фінансових пропозицій. 

При цьому для перевірки добросовісності внесення змін до Фінансових пропозицій та 

застосовності положень пункту (c) статті 5.5.3 Інструкції для учасників (перевірки того, чи 

Учасник конкурсу змінив свою Фінансову пропозицію таким чином, що за результатами 

оцінки його Фінансової пропозиції до змін за статтею 7.5 він був би визнаний Переможцем 

Концесійного конкурсу, а після таких змін – ні) Конкурсній комісії необхідно мати в наявності 

не лише останню змінену Фінансову пропозицію, а й усі попередні зміни до Фінансової 

пропозиції та оригінальну (початкову) Фінансову пропозицію відповідного Учасника 

конкурсу.  

Таким чином, для цілей відкриття та розгляду Фінансових пропозицій відповідно до 

статті 7.5 Інструкції для учасників у разі внесення Учасником конкурсу змін до Фінансової 

пропозиції за статтею 7.7 Інструкції для учасників: 

Конкурсна комісія за загальним правилом відкриває і розглядає лише останню змінену 

Фінансову пропозицію такого Учасника конкурсу; 

для розгляду застосовності наслідків, передбачених у пункті (с) статті 5.5.3 Інструкції для 

учасників, Конкурсній комісії потрібно мати не лише останню змінену Фінансову пропозицію, 

а й усі попередні зміни до Фінансової пропозиції та оригінальну (початкову) Фінансову 

пропозицію такого Учасника конкурсу; 

усі попередні зміни до Фінансової пропозиції та оригінальна (початкова) Фінансова 

пропозиція Учаснику конкурсу не повертаються. 

Окремо зазначимо, що Конверти Фінансової пропозиції можуть бути повернуті 

нерозкритими Претенденту виключно у випадку, передбаченому у статті 7.4.3 Інструкції для 

учасників, а саме якщо Юридичні документи і Технічні пропозиції такого Претендента (з 

урахуванням змін до них, якщо застосовно) визнані такими, що не відповідають вимогам 

Інструкції для учасників за результатами їх розгляду відповідно до статті 7.4 Інструкції для 

учасників. Водночас, стаття 7.4 Інструкції для учасників регламентує порядок прийняття 

остаточного рішення за результатами розгляду Юридичних документів і Технічних пропозицій 

Учасників конкурсу. Таке рішення приймається до відкриття та розгляду Фінансових 

пропозицій відповідно до статті 7.5 Інструкції для учасників. 

 

 

 


