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З А К О Н   У К Р А Ї Н И
від 18 вересня 1991 року N 1560-XII

Про інвестиційну діяльність

      Цей Закон визначає загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної
діяльності на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів
інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне
інвестування  економіки України,  розвитку міжнародного  економічного  співробітництва
та інтеграції.

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Інвестиції
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток  (доход)  або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:
      кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);
      рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні
цінності);
      майнові  права  інтелектуальної  власності;
      сукупність технічних,   технологічних,   комерційних  та  інших знань,  оформлених у
вигляді  технічної  документації,   навиків  та виробничого досвіду,  необхідних для
організації  того  чи  іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");
      права  користування  землею, водою,  ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням,
а також інші майнові права;
      інші цінності.
      Інвестиції  у  відтворення  основних  фондів  і  на   приріст матеріально-виробничих
запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Стаття 2. Інвестиційна діяльність
      1. Інвестиційною  діяльністю  є  сукупність  практичних  дій громадян, юридичних осіб
і держави щодо реалізації інвестицій.
      2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:
      інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами,
господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими  і
релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній
власності;
      державного  інвестування, у тому  числі державної підтримки реалізації  інвестиційних
проектів  відповідно  до положень цього Закону,  здійснюваного  органами державної
влади та органами влади Автономної   Республіки   Крим   за   рахунок   коштів
бюджетів, позабюджетних  фондів  і  позичкових  коштів,  а  також державними
підприємствами  і  установами  за  рахунок  власних  і  позичкових коштів;
     інвестування, здійснюваного  органами місцевогосамоврядування;
     іноземного інвестування,  здійснюваного іноземними громадянами, юридичними
особами та державами;
      спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними  особами
України,  іноземних  держав.
      3.  Інвестиційна  діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів  і
проведення  операцій  з  корпоративними правами та іншими видами майнових та
інтелектуальних цінностей.
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      Інвестиційний проект  - це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових,
управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які
здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді
планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування,
організації та управління  роботами  з  реалізації проекту.   Розробленню   інвестиційного
проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.
     Проектна (інвестиційна)  пропозиція  - це  результат техніко-економічного дослідження
інвестиційних  можливостей,  на підставі яких приймається рішення  про  реалізацію
інвестиційного проекту, оформлений у вигляді  пропозиції  щодо  ініціювання
інвестиційного проекту. Розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції є одним з
етапів розроблення інвестиційного проекту.
     Форма проектної  (інвестиційної)  пропозиції,  на основі якої готується  інвестиційний
проект,  для  розроблення   якого   може надаватися  державна підтримка, затверджується
центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики
у сфері  економічного  розвитку.
     Інвестиційний проект, для реалізації якого  може  надаватися державна   підтримка,
розробляється  в  порядку та за формою, затвердженими  центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування   державної  політики  у  сфері  економічного  розвитку.
     Інвестиційний проект, для  реалізації  якого може надаватися державна підтримка,
повинен містити:
     резюме (мета  проекту,    напрями   використання   інвестицій,  відповідність  проекту
стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції
(товарів,  послуг), потреба в  інвестиціях,  необхідність  забезпечення земельною ділянкою
або правами на неї (оренда,   суперфіцій,   емфітевзис)   для  реалізації проекту,  основні
показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності, висновки  експертизи
відповідно  до законодавства);
     загальну характеристику стану та проблем,  пов'язаних  з розвитком   об'єктів   та
суб'єктів   інвестиційної   діяльності (характеристика   об'єктів   та   суб'єктів,  продукції
(товарів, послуг),  результати  аналізу  ринків  збуту  продукції  (товарів, послуг),   аналізу
конкурентного  потенціалу  суб'єкта,  зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та
проблем у діяльності);
      організаційний план,  плани   маркетингової   та   виробничої діяльності;
      план реалізації   проекту  (строк  введення  в  дію  основних фондів,    кадрове
забезпечення, організаційна структура та управління проектом,  розвиток  інфраструктури,
заходи з охорони навколишнього природного середовища,  джерела фінансування проекту
і виплат за зобов'язаннями  суб'єкта  інвестиційної діяльності, гарантії та схема
повернення  інвестицій,  якщо  таке  повернення передбачено проектом);
      фінансовий план (оцінка фінансової  та економічної спроможності проекту);
      інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках,
передбачених законом;
     прогноз економічного  та  соціального  ефекту  від реалізації проекту;
     прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів;
     пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне
середовище.
      Інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності,
в якій передбачається реалізація проекту.
     До інвестиційного проекту може включатися проект будівництва, розроблений
відповідно до законодавства.
     4. Інвестиційна  діяльність  з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому
законодавством про цінні папери та фондовий ринок.
     5. Державна підтримка  реалізації інвестиційного проекту та проектної  (інвестиційної)
пропозиції   надається   в  порядку, встановленому цим Законом.
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Стаття 3. Інноваційна діяльність
     1.  Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення,
впровадження,   поширення  та  реалізацію  інновацій відповідно до   Закону   України
"Про   інноваційну  діяльність"  з  метою  отримання  комерційного  та/або  соціального
ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної
діяльності.

Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності
     Об'єктами  інвестиційної  діяльності  можуть  бути   будь-яке майно,  в тому числі
основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки,  цінні  папери (крім векселів),
цільові грошові вклади, науково-технічна  продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти
власності, а також майнові права.
     Забороняється   інвестування   в   об'єкти,     створення    і використання  яких  не
відповідає  вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,   екологічних,   архітектурних   та
інших норм,  встановлених  законодавством  України,   а  також  порушує права та
інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.
     Інвестування та фінансування будівництва  об'єктів  житлового будівництва  з
використанням  недержавних  коштів,  залучених від фізичних та юридичних  осіб,  у
тому  числі  в  управління,  може здійснюватися виключно через фонди фінансування
будівництва, фонди операцій з нерухомістю,  інститути спільного інвестування, а також
шляхом    емісії   цільових   облігацій   підприємств,    виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)   житлового   будівництва.   Інші
способи  фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.

Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності
     1.   Суб'єктами   (інвесторами  і  учасниками)  інвестиційної діяльності  можуть  бути
громадяни  і  юридичні  особи України та іноземних  держав,  а  також  держави.
     Недержавні  пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та
фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну
діяльність відповідно до законодавства, що визначає  особливості  їх  діяльності.
     2.   Інвестори  -   суб'єкти  інвестиційної  діяльності,   які приймають рішення про
вкладення власних,  позичкових  і  залучених майнових та інтелектуальних цінностей в
об'єкти інвестування.
     Інвестори можуть виступати  в  ролі  вкладників,   кредиторів,  покупців,   а  також
виконувати  функції    будь-якого    учасника інвестиційної діяльності.
     3.  Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та  юридичні  особи
України,   інших  держав,    які   забезпечують реалізацію  інвестицій  як  виконавці
замовлень  або  на підставі доручення інвестора.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність
     Відносини,  що  виникають  при  здійсненні інвестиційної діяльності на Україні,
регулюються    цим    Законом,    іншими законодавчими актами України.
     Інвестиційна  діяльність  суб'єктів  України  за  її   межами регулюється законодавством
іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними
договорами  України,  а також спеціальним законодавством України.
     Особливості  здійснення інвестиційної діяльності на території України  суб'єктами
інвестиційної  діяльності,   розташованими  за межами  України,  а також цих суб'єктів і
суб'єктів України в зонах вільного  підприємництва  на  Україні   визначаються
спеціальним законодавством України.
     Особливості  здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної  Республіки
Крим  визначаються  Законом  України  "Про особливості  провадження  інвестиційної
діяльності  на  території Автономної Республіки Крим".
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    II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності

     1.  Всі  суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та
господарювання  мають  рівні  права  щодо  здійснення інвестиційної  діяльності,   якщо
інше не передбачено законодавчими актами  України.
     Розміщення  інвестицій  у  будь-яких  об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено
або  обмежено  цим  Законом,  іншими актами  законодавства  України,  визнається
невід'ємним правом інвестора і охороняється законом.
     2.  Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій,  залучає  для
їх  реалізації  на  договірній   основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому
числі  шляхом організації конкурсів і торгів.
     3. За рішенням  інвестора  права  володіння,  користування  і розпорядження
інвестиціями,  а  також  результатами їх здійснення можуть бути  передані  іншим
громадянам  та  юридичним  особам  у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини
при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.
     4.  Для інвестування можуть бути залучені  фінансові  кошти  у вигляді кредитів,
випуску в установленому  законодавством  порядку цінних паперів і позик.
     Майно інвестора може бути використано  ним  для  забезпечення його зобов'язань. У
заставу приймається  тільки  таке  майно,  яке перебуває у власності позичальника  або
належить  йому  на  праві повного  господарського  відання,  якщо  інше  не    передбачено
законодавчими  актами  України.   Заставлене  майно  при  порушенні заставних
зобов'язань може бути реалізовано відповідно до  чинного законодавства.
     5.  Інвестор  має право  володіти,  користуватися і розпоряджатися об'єктами та
результатами  інвестицій,  включаючи реінвестиції  та  торговельні  операції  на  території
України, відповідно до законодавчих актів України.
     Для  державних  підприємств,   що  виступають  інвесторами  за межами України та
яким відкрито іпотечний  кредит,  встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку
держави.
     6. Інвестор має право на придбання необхідного йому  майна  у громадян і юридичних
осіб безпосередньо або через посередників  за цінами і на умовах, що визначаються за
домовленістю  сторін,   якщо це не суперечить законодавству України,  без обмеження за
обсягом і номенклатурою.

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності
     1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов'язаний:
      подати фінансовим органам декларацію  про  обсяги  і  джерела
здійснюваних ним інвестицій;
      одержати  дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку,
встановлених    Законом   України   "Про   регулювання містобудівної  діяльності";
      одержати  письмовий  звіт  експертизи  проекту  будівництва у випадках  та  порядку,
встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання   містобудівної   діяльності;
      одержати    позитивний    висновок    державної    експертизи інвестиційного   проекту
у  випадках  та  порядку,  встановлених Кабінетом  Міністрів  України.
     2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:
     додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається
законодавством України;
     виконувати  вимоги  державних  органів  і  посадових осіб, що пред'являються в межах
їх компетенції;
     подавати в установленому порядку бухгалтерську і  статистичну звітність;
     не  допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства  про
захист економічної конкуренції;
     сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у  порядку,  визначених
законами України.
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     3.   Для  проведення  господарської  діяльності,   яка підлягає ліцензуванню,   учасники
інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну   ліцензію,    що  видається  в
порядку,  встановленому законодавством.

Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності
     Основним правовим документом,  який  регулює  взаємовідносини між суб'єктами
інвестиційної діяльності, є договір (угода).
     Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких  інших  умов
господарських  взаємовідносин,  що  не суперечать  законодавству  України,  є
виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.
     Інвестування та фінансування  однієї  квартири  в  об'єктібудівництва кількома
інвесторами  можливе  виключно  за  умови укладення   між   ними   договору   в
письмовій  формі,   в  якому визначаються  частка  кожного  інвестора  та  порядок
внесення ним відповідної  інвестиції.
     Втручання державних органів та посадових  осіб  у  реалізацію договірних відносин
між суб'єктами інвестиційної діяльності  зверх своєї компетенції не допускається.

Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
     1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:
      власних фінансових  ресурсів  інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування,
відшкодування збитків від  аварій, стихійного лиха, грошові  нагромадження  і
заощадження  громадян, юридичних осіб тощо);
      позичкових фінансових коштів інвестора  (облігаційні  позики, банківські та бюджетні
кредити);
      залучених фінансових коштів інвестора  (кошти,  одержані  від продажу акцій, пайові
та інші внески громадян і юридичних осіб);
      бюджетних інвестиційних асигнувань;
      безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і
громадян.

      III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності

      Державне  регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою  реалізації
економічної,  науково-технічної  і   соціальної політики виходячи з цілей та показників
економічного і соціального розвитку  України,  державних  та  регіональних  програм
розвитку економіки,  державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у
них обсягів фінансування інвестиційної діяльності.
     При   цьому   створюються   пільгові   умови  інвесторам,  що здійснюють  інвестиційну
діяльність  у  найбільш   важливих   для задоволення  суспільних  потреб  напрямах,
насамперед соціальній сфері,  технічному  і  технологічному  вдосконаленні  виробництва,
створенні нових робочих місць для  громадян,   які  потребують соціального захисту,
впровадженні  відкриттів  і  винаходів,   в агропромисловому комплексі,  в  реалізації
програм  ліквідації наслідків   Чорнобильської   аварії,    у  виробництві  будівельних
матеріалів,    в   галузі   освіти,   культури,   охорони  культурної спадщини,  охорони
навколишнього середовища і здоров'я.

Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
     1.  Державне  регулювання  інвестиційної  діяльності  включає управління  державними
інвестиціями,   а  також  регулювання  умов інвестиційної  діяльності  і  контроль  за  її
здійсненням  усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
     2.    Управління    державними    інвестиціями    здійснюється органами  державної
влади та органами влади Автономної Республіки Крим та включає планування,
визначення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і
позабюджетних коштів.
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     3.  Регулювання  умов  інвестиційної  діяльності  здійснюється шляхом:
     подання фінансової  допомоги  у  вигляді  дотацій,   субсидій,  субвенцій,  бюджетних
позик на розвиток окремих регіонів,  галузей, виробництв;
     державних норм та стандартів;
     заходів  щодо  розвитку та захисту  економічної  конкуренції;
     роздержавлення і приватизації власності;
     визначення  умов  користування  землею,  водою   та    іншими природними ресурсами;
     політики ціноутворення;
     проведення   державної   експертизи  інвестиційних  проектів;
     інших заходів.

Стаття 12-1. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
     1.  Напрями  інвестиційної  діяльності,   за  якими   надається державна    підтримка,
визначаються програмними документами, затвердженими в установленому
законодавством порядку.
     Державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає участь держави у розробленні
та/або реалізації інвестиційних проектів.
     Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, зокрема, шляхом:
     фінансування реалізації  інвестиційних  проектів  за  рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
     співфінансування інвестиційних   проектів  з державного та місцевих бюджетів;
     надання відповідно  до  законодавства  для реалізації інвестиційних  проектів
державних  і  місцевих  гарантій  з метою забезпечення  виконання  боргових  зобов'язань
за   запозиченнями суб'єкта   господарювання   та   кредитування  за  рахунок  коштів
державного або місцевих бюджетів;
     повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або   місцевих
бюджетів   відсотків за  кредитами   суб'єктів господарювання для реалізації інвестиційних
проектів;
     застосування інших форм, передбачених цим Законом.
     Державна підтримка  для  розроблення  інвестиційного  проекту надається  виключно  у
разі  наявності  проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або
співфінансування  за  рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
     2.  Державна   підтримка   для   розроблення   або  реалізації інвестиційних  проектів
надається   виключно   після   державної реєстрації  проектних (інвестиційних) пропозицій
або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної  ефективності,  яка  проводиться
центральним   органом   виконавчої  влади,   що  реалізує  державну політику  у  сфері
економічного розвитку, протягом одного місяця у порядку  та  згідно  з  критеріями,
встановленими Кабінетом Міністрів України.
     Державна підтримка    для    розроблення    або    реалізації інвестиційного проекту не
може бути надана у разі наявності хоча б одного негативного експертного висновку за
результатами проведення зазначеної оцінки.
     3. Відбір    проектних    (інвестиційних)    пропозицій    та інвестиційних   проектів,  для
розроблення  або  реалізації  яких надається державна підтримка, здійснюється на
конкурсній основі на підставі   даних  Державного  реєстру  інвестиційних  проектів  та
проектних (інвестиційних) пропозицій, а також експертних висновків за   результатами
проведення  експертної  оцінки  їх  економічної ефективності.
     Перелік документів,   що подаються для такого відбору,  а також порядок та  критерії
відбору і визначення форми надання   державної   підтримки  для  розроблення  або
реалізації відповідних   інвестиційних   проектів   встановлюються  Кабінетом
Міністрів України.
     До зазначених   документів   можуть   додаватися   результати незалежної  експертизи
проектної  (інвестиційної)  пропозиції  та інвестиційного  проекту,  проведеної  за
рахунок  коштів суб'єкта інвестиційної діяльності.
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     4. Основні   принципи   надання   державної  підтримки для розроблення  або  реалізації
інвестиційних  проектів визначаються законом.
     Надання такої державної  підтримки  здійснюється  в  порядку,  встановленому
Кабінетом Міністрів України.
     5. Суб'єкт інвестиційної діяльності, якому надано державну підтримку для розроблення
або реалізації  інвестиційного  проекту, приводить  у  відповідність  із  показниками
державного бюджету на планований  бюджетний  період  та  прогнозом  Державного
бюджету України на наступні за планованим два бюджетні періоди плани своєї діяльності
на планований і наступні  за  планованим  два  бюджетні періоди,  що  включають  заходи
для  розроблення або з реалізації інвестиційних проектів.
     6.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у  сфері
економічного  розвитку,  на  підставі  поданих суб'єктами  інвестиційної  діяльності
відомостей  щодо наданої їм державної  підтримки  і  даних  Державного  реєстру
інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій забезпечує
здійснення   моніторингу   та  аналізу  ефективності  використання державної    підтримки
інвестиційної   діяльності   у   порядку, встановленому  центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  економічного  розвитку.
     Результати такого  аналізу використовуються органами виконавчої влади під час
складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для
формування  пропозицій  до Державного  бюджету  України  на  наступні  бюджетні
періоди щодо видатків, спрямованих на підтримку інвестиційної діяльності.

Стаття 12-2. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних
(інвестиційних) пропозицій
     1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких   може   надаватися
державна   підтримка,   та    проектних (інвестиційних) пропозицій,  на основі яких
готуються інвестиційні проекти,  для розроблення яких може надаватися державна
підтримка, здійснюється  центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує
державну  політику  у  сфері  економічного  розвитку,  на підставі позитивного    висновку
експертної    оцінки   їх   економічної ефективності.
     2. Суб'єктом  інвестиційної діяльності для державної реєстрації інвестиційного проекту
або  проектної  (інвестиційної) пропозиції  до  центрального  органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі документи:
     1) заява про розгляд  інвестиційного  проекту  або  проектної (інвестиційної)
пропозиції  за  формою, затвердженою центральним  органом  виконавчої  влади,  що
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;
     2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що  прошита,
пронумерована,  засвідчена  підписом уповноваженої особи суб'єкта  інвестиційної
діяльності,  а  також печаткою (для юридичної особи);
     3) нотаріально   засвідчені   копії  свідоцтва  про  державну реєстрацію  та  установчих
документів  (для  юридичної  особи   - резидента);
     4)   довідка  органу  доходів  і  зборів  за місцем реєстрації суб'єкта  інвестиційної
діяльності  як платника податків про стан розрахунків   з   державним   бюджетом   (для
юридичної  особи  - резидента);
     5)  копії  документа,  що  посвідчує  особу,  та  довідки про присвоєння   реєстраційного
номера   облікової  картки  платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися  від  прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів  і  мають
відповідний  запис у безконтактному електронному носії   паспорта   громадянина
України)  з  наданням  оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);
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     6)  документи,   що   свідчать   про   реєстрацію   (утворення)  іноземної  юридичної
особи у державі її місцезнаходження,  зокрема витяги  з  торговельного,  банківського  або
судового   реєстру,  засвідчені   відповідно   до   законодавства  держави  їх  видачі,
перекладені  українською  мовою  та  легалізовані  у  консульській установі України (якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві
відповідної держави в Україні та  легалізовані  в  центральному органі виконавчої влади з
питань забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  зовнішніх
зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа -
нерезидент);
     7) видані в установленому  порядку  експертні  висновки  щодо інвестиційного проекту,
у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно  до
статей  8  і  15  цього Закону,   а  також  свідоцтво  про  його  державну  реєстрацію  як
інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України  "Про
інноваційну діяльність" (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).
     3.  У випадках, установлених законом, за запитом центрального органу  виконавчої
влади,   що  реалізує державну політику у сфері економічного    розвитку,    суб'єктом
інвестиційної   діяльності подаються   також   інші   документи,   необхідні   для   розгляду
інвестиційного  проекту  або проектної (інвестиційної) пропозиції, залежно від можливих
форм надання державної підтримки.
     4. Строк   розгляду   поданих   для   державної    реєстрації інвестиційного  проекту  або
проектної (інвестиційної) пропозиції документів  не  повинен  перевищувати  одного
місяця  з  дня   їх надходження.
     5. Після  державної  реєстрації  інвестиційного  проекту  або проектної (інвестиційної)
пропозиції центральний орган  виконавчої влади,    що   реалізує  державну  політику  у
сфері економічного розвитку, видає суб'єкту інвестиційної діяльності  витяг  з
Державного  реєстру  інвестиційних  проектів   та   проектних (інвестиційних) пропозицій.
     6. Інформація  про державну реєстрацію інвестиційного проекту або проектної
(інвестиційної)  пропозиції  оприлюднюється  шляхом розміщення  відповідного витягу з
Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних  (інвестиційних)  пропозицій  на
офіційному сайті  центрального  органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику  у  сфері економічного розвитку, протягом одного місяця з дня державної
реєстрації.
     7. Витяг  з Державного  реєстру  інвестиційних  проектів  та проектних  (інвестиційних)
пропозицій щодо обсягів та форм надання державної підтримки інвестиційної діяльності
на наступні  бюджетні періоди  використовується  для  формування індикативних
прогнозних видатків Державного бюджету України на відповідні періоди.
     8. Ведення Державного реєстру  інвестиційних  проектів   та проектних (інвестиційних)
пропозицій  здійснюється  у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     9. Строк дії державної реєстрації інвестиційного  проекту  та проектної   (інвестиційної)
пропозиції   припиняється  у  разі завершення  реалізації  або  розроблення інвестиційного
проекту та/або  за  поданням  суб'єкта інвестиційної діяльності,  або якщо протягом більш
як трьох  років  такий  проект  або  пропозицію  не обрано   під   час  проведення
конкурсного  відбору  для  надання державної підтримки,  після чого відповідний  запис  у
Державному реєстрі   інвестиційних   проектів  та  проектних  (інвестиційних) пропозицій
анулюється.
     10. Державна реєстрація інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)
пропозиції  не  передбачає  будь-яких зобов'язань щодо надання державної  підтримки  за
рахунок  коштів  державного та/або місцевих бюджетів.
     11.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері
економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов'язаної
з інвестиційними проектами.
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Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій
     1. Рішення щодо державних інвестицій приймаються на основі прогнозів
економічного і соціального розвитку  держави,  схем розвитку і розміщення продуктивних
сил, державних цільових програм та техніко-економічних обгрунтувань, що визначають
доцільність цих інвестицій.
     3.   Верховна  Рада  України  затверджує  у  складі  Основних напрямів   економічного  і
соціального  розвитку  держави  обсяги державних  інвестицій,  здійснюваних  за рахунок
коштів державного бюджету.

Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у
капітальному будівництві
     1. Однією із форм реалізації державних інвестицій є державне замовлення на
виконання робіт у капітальному будівництві.
     2. Державне замовлення розміщується, як правило, на конкурсній основі з
урахуванням  економічної  вигідності цих замовлень для підприємств та організацій.
     3. Прийняття  в  експлуатацію об'єктів державного замовлення провадиться в   порядку,
що  визначається  Кабінетом  Міністрів України.

Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних проектів
     1. Обов'язковій державній експертизі підлягають інвестиційні проекти,  що
реалізуються  із залученням бюджетних коштів, коштів державних  підприємств, установ
та організацій, а також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.
     2. Державна  експертиза інвестиційних проектів проводиться в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
     3.  Державна   експертиза   інвестиційних  проектів  повинна враховувати  нормативи  з
питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці,
енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та органами місцевого самоврядування
     Верховна  Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування  у
межах своїх повноважень здійснюють регулювання інвестиційної діяльності на своїй
території, в тому числі шляхом погодження питань про створення виробничих і соціальних
об'єктів, використання природних ресурсів суб'єктами інвестиційної діяльності.

Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній  діяльності
     Вартість продукції, робіт і послуг  у  процесі  інвестиційної діяльності визначається за
вільними  цінами  і  тарифами,   в  тому числі за підсумками конкурсів (торгів),  а у
випадках, передбачених законодавчими актами, за державними фіксованими  та
регульованими цінами і тарифами.
     Вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з
ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні  будівництва  об'єктів із залученням
коштів Державного бюджету  України, бюджету  Автономної  Республіки  Крим, місцевих
бюджетів, а також коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ
ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності
     1.   Держава    гарантує    стабільність    умов    здійснення інвестиційної діяльності,
додержання прав і законних інтересів  її суб'єктів.
     Умови  договорів, укладених між  суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають
свою  чинність  на  весь  строк  дії  цих договорів  і  у  випадках,  коли після їх укладення
законодавством (крім  податкового, митного та валютного законодавства, а також
законодавства з питань ліцензування  певних видів господарської діяльності)  встановлено
умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли
згоди про зміну умов договору.
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     2.  Державні органи  та  їх  посадові  особи не  мають  права втручатися в діяльність
суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається
чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових
осіб. Ніхто не має  права  обмежувати  права  інвесторів  у  виборі об'єктів інвестування,
за  винятком  випадків,  передбачених  цим Законом.
     У разі прийняття державними або  іншими  органами  актів,   що порушують права
інвесторів і учасників  інвестиційної  діяльності, збитки,  завдані  суб'єктам  інвестиційної
діяльності, підлягають відшкодуванню  у  повному  обсязі  цими  органами.    Спори    про
відшкодування  збитків розв'язуються судом.

Стаття 19. Захист інвестицій
     1.  Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів,
спрямованих на створення умов,  які сприяють збереженню   інвестицій,   досягненню
цілі  внесення  інвестицій,  ефективній діяльності  об'єктів  інвестування  та
реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів,  у тому числі права
на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.
     Держава гарантує  захист  інвестицій   незалежно   від   форм власності,    а   також
іноземних  інвестицій.  Захист  інвестицій забезпечується  законодавством  України,  а
також   міжнародними договорами   України.   Інвесторам,   у   тому   числі  іноземним,
забезпечується  рівноправний  режим,   що   виключає   застосування заходів
дискримінаційного  характеру,  які  могли  б  перешкодити управлінню інвестиціями,  їх
використанню та ліквідації,  а  також передбачаються  умови  і  порядок  вивозу
вкладених  цінностей  і результатів інвестицій.
     З метою забезпечення  сприятливого   та   стабільного інвестиційного режиму держава
встановлює державні гарантії захисту інвестицій.
     Державні  гарантії  захисту  інвестицій - це система правових норм,  які спрямовані на
захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності   учасників
інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів).
Державні  гарантії  захисту  інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно
інвестицій, здійснених у період дії цих  гарантій.
     2. Інвестиції  не  можуть  бути  безоплатно  націоналізовані, реквізовані  або до них не
можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть
застосовуватися лише  на  основі законодавчих  актів  України  з відшкодуванням
інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з  припиненням  інвестиційної
діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в зазначених актах.
     Внесені  або  придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші цінні
папери, платежі за набуте майно або за орендні права у разі вилучення відповідно до
законодавчих  актів  України відшкодовуються   інвесторам,    за   винятком  сум,   що
виявилися використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або
вчинених за їх участю.
     3. Спори, що виникають в результаті здійснення  інвестиційної діяльності,
розглядаються відповідно судом або третейським судом.
     4.  Інвестиції  можуть,   а    у    випадках,    передбачених законодавством, мають бути
застраховані.

Стаття 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної  діяльності
     При  недодержанні договірних зобов'язань  суб'єкти інвестиційної діяльності несуть
майнову та іншу  відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними
договорами.
     Сплата штрафів і неустойок за  порушення  умов  договорів,   а також відшкодування
завданих збитків не звільняють  винну  сторону від виконання зобов'язань, якщо інше не
передбачено  законом  або договором.
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Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності
    Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться за рішенням:
    інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної
діяльності;
    правомочного державного органу.
     Рішення державного органу про зупинення або  припинення інвестиційної діяльності
може бути прийнято з таких причин:
     якщо її продовження може призвести до порушення встановлених законодавством
санітарно-гігієнічних,   архітектурних,   екологічних та  інших  норм,   прав  та  інтересів
громадян,  юридичних осіб і держави, що охороняються законом;
     оголошення в установленому законом порядку інвестора банкрутом внаслідок
неплатоспроможності;
     стихійного лиха;
     запровадження надзвичайного стану.

Стаття 22. Міжнародні договори
     Якщо міжнародним договором України встановлено інші  правила, ніж ті, що містяться
в законодавстві про інвестиційну діяльність країни, то застосовуються правила
міжнародного договору.

ПОСТАНОВА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 13 листопада 2013 р. № 835
Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та

інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається
державна підтримка

Відповідно до частини третьої статті 12-1 Закону України “Про інвестиційну
діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та
інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна
підтримка, що додається.

2.  Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2010 р. № 860 “Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для
реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка”.

ПОРЯДОК
відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для

розроблення або реалізації яких надається державна підтримка

1. Цей Порядок визначає механізм відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та
інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких відповідно до частини першої
статті 12-1 Закону України “Про інвестиційну діяльність” надається державна підтримка
(далі - відбір), перелік документів, що подаються для відбору та критерії відбору і
визначення форми надання державної підтримки.

2. Відбір здійснюється на конкурсних засадах конкурсними комісіями, які
утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування, що приймають рішення про надання державної
підтримки, крім відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких державна підтримка
надається у формі державних гарантій, який здійснюється конкурсною комісією, що
утворюється Мінекономрозвитку (далі - відповідальні органи).

Кількість представників відповідального органу в конкурсній комісії становить не
більше половини її складу.
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Представники суб’єктів інвестиційної діяльності за рішенням голови конкурсної
комісії можуть залучатися до участі в її засіданнях під час розгляду їх проектних
(інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів і в разі потреби надавати
роз’яснення.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання, періодичність проведення яких
визначається відповідальним органом.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма
членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її членів.

3. Оголошення про проведення відбору публікується в офіційних засобах масової
інформації та розміщується на офіційному веб-сайті відповідального органу не пізніше
ніж за 30 днів до початку проведення відбору. В оголошенні зазначаються:

1) повне найменування та місцезнаходження відповідального органу;
2) форма державної підтримки, для надання якої здійснюється відбір;
3) умови проведення відбору;
4) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі;
5) форма заяви про участь у відборі;
6) строки проведення відбору;
7) місце, час і кінцевий строк прийняття заяв про участь у відборі;
8) контактний номер телефону для отримання додаткової інформації.
4. Для участі у відборі суб’єкти інвестиційної діяльності подають відповідальному

органові заяву за визначеною ним формою, до якої додаються такі документи:
1) витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)

пропозицій;
2) експертний висновок Мінекономрозвитку за результатами проведення оцінки

економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного
проекту;

3) результати незалежної експертизи проектної (інвестиційної) пропозиції або
інвестиційного проекту (у разі наявності);

4) копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності);
5) довідка про відсутність простроченої заборгованості:
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом

доходів і зборів;
із заробітної плати працівникам суб’єкта інвестиційної діяльності;
6) документ про відсутність стосовно суб’єкта інвестиційної діяльності порушеної

справи про банкрутство;
7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців;
8) відомості про надану суб’єктові інвестиційної діяльності державну підтримку,

зобов’язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки);
9)  довідка про стан виконання зобов’язань,  пов’язаних з наданою суб’єктові

інвестиційної діяльності державною підтримкою, зобов’язання за якою є дійсними, видана
органом, який прийняв рішення про надання такої підтримки (у разі надання зазначеної
підтримки);

10) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану
на поточний рік (для державної підтримки шляхом надання державних і місцевих
гарантій).

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах,
покладається на суб’єкта інвестиційної діяльності.

5. Відповідальний орган забезпечує збереження ним конфіденційної інформації,
зазначеної в поданих суб’єктами інвестиційної діяльності документах.
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6.  Строк подання суб’єктами інвестиційної діяльності заяв для участі у відборі
встановлюється відповідальним органом і не може бути менше ніж 30 і більше ніж 60 днів
з дати розміщення на офіційному веб-сайті відповідального органу оголошення про
проведення відбору.

7. Суб’єкт інвестиційної діяльності може до кінцевого строку прийняття заяв про
участь у відборі відкликати заяву про участь у ньому.

8. До участі у відборі не допускаються проектні (інвестиційні) пропозиції та/або
інвестиційні проекти, якщо суб’єкти інвестиційної діяльності, які їх розробляють або
реалізують:

1) визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену
заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виплати заробітної
плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

2) отримали державну підтримку в поточному бюджетному періоді або не виконують
свої зобов’язання, пов’язані з наданою їм державною підтримкою.

9.  Відповідальний орган розглядає протягом п’яти робочих днів з дати надходження
заяви про участь у відборі подані матеріали і приймає рішення про допуск проектної
(інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту до участі у відборі або про
відмову в такій участі.

10. Рішення про відмову в участі у відборі проектної (інвестиційної) пропозиції та/або
інвестиційного проекту приймається у разі, коли:

1) документи, що додаються до заяви про участь у відборі, подано не в повному обсязі
або в них зазначені відомості не в повному обсязі;

2) умови запозичення, зазначені суб’єктом інвестиційної діяльності у заяві для участі у
відборі, не відповідають умовам, визначеним в інвестиційному проекті (для державної
підтримки шляхом надання державних гарантій);

3) наявні підстави, зазначені у пункті 8 цього Порядку.
11. Про прийняте рішення відповідальний орган письмово повідомляє суб’єкта

інвестиційної діяльності та у разі відмови в участі у відборі проектної інвестиційної
пропозиції та/або інвестиційного проекту зазначає її підстави.

12. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку, суб’єкт
інвестиційної діяльності може повторно подати заяву для участі у відборі у разі усунення
виявлених відповідальним органом порушень, зазначивши про вжиті для їх усунення
заходи.

13. Заяви про участь у відборі, подані після встановленого кінцевого строку їх
прийняття, не розглядаються.

14. Відповідальний орган:
1) формує перелік проектних (інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних

проектів, допущених до участі у відборі, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-
сайті протягом п’яти робочих днів після закінчення кінцевого строку прийняття заяв про
участь у відборі;

2) готує протягом семи робочих днів з дати оприлюднення зазначеного переліку
конкурсній комісії пропозиції щодо оцінки проектних (інвестиційних) пропозицій та/або
інвестиційних проектів, визначеної з використанням бальної системи у встановленому
Мінекономрозвитку порядку, а також пропозиції щодо форми та обсягу державної
підтримки для реалізації кожного інвестиційного проекту за такими критеріями:

підвищення технологічного рівня виробництва;
економічна ефективність проекту;
впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;
вплив реалізації проекту на розвиток внутрішнього виробництва та підвищення

конкурентоспроможності продукції національного виробника;
забезпечення охорони навколишнього природного середовища;
створення нових робочих місць;
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впровадження інновацій;
реалізація проекту за рахунок недержавних джерел фінансування в розмірі не менш як

40 відсотків загальної кошторисної вартості проекту (для державної підтримки шляхом
співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів);

розмір частки боргових зобов’язань, виконання яких передбачається забезпечити
державною гарантією, становить не більш як 80 відсотків суми запозичення та рівень
ризиків, пов’язаних з наданням державних або місцевих гарантій, є прийнятним (для
державної підтримки шляхом надання державних і місцевих гарантій).

15. Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій Мінфін,
Мінекономрозвитку, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого
належить суб’єкт інвестиційної діяльності, забезпечують у зазначений у підпункті 2
пункту 14 цього Порядку строк здійснення ідентифікації та оцінки ризиків відповідно до
Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та
розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 p. № 131.

16. Після завершення підготовки пропозицій, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього
Порядку, відповідальний орган забезпечує протягом п’яти робочих днів проведення
засідань конкурсної комісії щодо відбору.

17. Конкурсна комісія на підставі пропозицій відповідального органу під час
засідання:

1) проводить оцінку та відбір допущених до участі у відборі проектних (інвестиційних)
пропозицій та/або інвестиційних проектів;

2) приймає рішення щодо можливості надання державної підтримки для розроблення
або реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної
підтримки для розроблення або реалізації кожного інвестиційного проекту в межах
загального обсягу державної підтримки в поточному бюджетному періоді, з урахуванням
даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій і заяви для участі у відборі суб’єкта інвестиційної діяльності, та подає його
керівникові відповідального органу.

18. Інформація про результати відбору розміщується на офіційних веб-сайтах та
надсилається разом з копією (копіями) протоколів засідань конкурсної комісії протягом
двох робочих днів після прийняття нею рішення:

1) відповідними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим та органами місцевого самоврядування - Мінфіну (місцевому фінансовому органу)
та Мінекономрозвитку;

2) Мінекономрозвитку - Мінфіну (для державної підтримки шляхом надання
державних гарантій).

19. Надання державної підтримки для розроблення або реалізації проектних
(інвестиційних) пропозицій та/або інвестиційних проектів здійснюється відповідальним
органом з урахуванням рішень конкурсних комісій.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 18 липня 2012 р. № 684

Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів

Відповідно до частини другої статті 12-1 Закону України “Про інвестиційну
діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF#n9
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF#n9
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ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ
оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та

інвестиційних проектів
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення та критерії оцінки економічної

ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій (далі - інвестиційні пропозиції),
інвестиційних проектів, для розроблення та реалізації яких може бути надана державна
підтримка.

2. Для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційної пропозиції суб’єкт
інвестиційної діяльності (далі - замовник) подає до Мінекономрозвитку такі документи:

копію інвестиційної пропозиції, розробленої за формою, затвердженою
Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої
особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної
особи - резидента);

копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи - резидента);

копії балансу замовника на останню звітну дату разом із додатками та баланси за
останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій (у разі наявності).
3. Для проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту (крім

проектів, що підлягають обов’язковій державній експертизі відповідно до частини першої
статті 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”) замовник подає до
Мінекономрозвитку такі документи:

копію інвестиційного проекту, розробленого в порядку і за формою, затвердженими
Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої
особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної
особи - резидента);

копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи -
резидента);

копії балансу замовника на останню звітну дату разом із додатками та баланси за
останні три роки (для юридичної особи);

висновки незалежних експертних організацій (у разі наявності).
4. У разі проведення оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, що

підлягають обов’язковій державній експертизі, документи, визначені пунктом 3 цього
Порядку, подаються органом, що проводить таку експертизу.

5.  Відповідальність за достовірність поданих документів,  а також вихідних та
розрахункових даних, наведених в інвестиційній пропозиції або інвестиційному проекті,
несе замовник.

6. У разі коли інвестиційна пропозиція, інвестиційний проект не відповідають формі,
затвердженій Мінекономрозвитку, та/або документи подано не в повному обсязі, вони
повертаються замовнику або органу, що проводить державну експертизу, протягом п’яти
робочих днів від дати їх надходження до Мінекономрозвитку.

7. Оцінка економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту
здійснюється Мінекономрозвитку за такими критеріями:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
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чиста приведена вартість;
внутрішня норма дохідності;
дисконтований період окупності;
індекс прибутковості.
8. Розрахунок критеріїв економічної ефективності інвестиційної пропозиції,

інвестиційного проекту здійснюється з урахуванням Методичних рекомендацій із
розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна
підтримка, що затверджуються Мінекономрозвитку.

9. Оцінка економічної ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту
проводиться Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дати надходження документів,
зазначених у пунктах 2 і 3 цього Порядку.

10. За результатами проведеної Мінекономрозвитку оцінки економічної ефективності
інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту замовнику або органу, що проводить
державну експертизу, надається експертний висновок, який містить основні показники
економічної ефективності та може бути як позитивним, так і негативним.

11. Позитивний експертний висновок надається у разі, коли:
чиста приведена вартість є позитивною;
внутрішня норма дохідності більша за нормативну ставку дисконту;
індекс прибутковості перевищує 1.
12. Негативний експертний висновок, який містить чітко сформульовані та

обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання пропозиції
або проекту, надається у разі, коли:

чиста приведена вартість є негативною;
внутрішня норма дохідності менша за нормативну ставку дисконту;
індекс прибутковості становить менше за 1.
13. Форма експертного висновку щодо економічної ефективності інвестиційної

пропозиції або інвестиційного проекту затверджується Мінекономрозвитку.
14. Експертний висновок може бути поданий замовником для державної реєстрації

інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту не пізніше шести місяців з дати його
надання.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 18 липня 2012 р. № 650

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів
та проектних (інвестиційних) пропозицій

Відповідно до частини восьмої статті 12- -- -2 Закону України “Про інвестиційну
діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних
(інвестиційних) пропозицій, що додається.

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру інвестиційних проектів

та проектних (інвестиційних) пропозицій

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру інвестиційних
проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій (далі - Реєстр).

2. Реєстр створюється як єдина державна інформаційна система обліку інвестиційних
проектів (далі - інвестиційний проект) та проектних (інвестиційних) пропозицій (далі -
інвестиційна пропозиція), на основі яких готуються інвестиційні проекти.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF#n17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n8
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n8
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3. Ведення Реєстру передбачає:
реєстрацію відомостей про інвестиційну пропозицію, інвестиційний проект у вигляді

записів у Реєстрі;
надання інформації з Реєстру шляхом оформлення витягів;
внесення змін до записів та анулювання записів Реєстру.
4. Мінекономрозвитку на підставі наказу вносить відомості про інвестиційну

пропозицію, інвестиційний проект до Реєстру, який ведеться у паперовому та
електронному вигляді та підлягає постійному зберіганню у Мінекономрозвитку у вигляді
зброшурованих, прошнурованих та скріплених печаткою книг разом з його копією на
відповідних носіях.

5. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється у вигляді запису шляхом заповнення
реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту, що містить:

загальні відомості про суб’єкта інвестиційної діяльності;
фінансові показники діяльності суб’єкта інвестиційної діяльності;
показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації;
фінансово-економічні показники ефективності інвестиційної пропозиції,

інвестиційного проекту;
показники бюджетної ефективності інвестиційного проекту;
показники соціальної ефективності інвестиційного проекту;
інформацію про природоохоронні заходи, що здійснюватимуться в рамках реалізації

інвестиційного проекту;
інформацію про енергозберігаючі заходи, що здійснюватимуться в рамках реалізації

інвестиційного проекту.
Форма реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту

затверджується Мінекономрозвитку.
6. Мінекономрозвитку видає у п’ятиденний строк з дня державної реєстрації

інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту суб’єкту інвестиційної діяльності витяг
з Реєстру за формою згідно з додатками 1 і 2.

7. Інформація про державну реєстрацію інвестиційної пропозиції, інвестиційного
проекту оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку витягу з Реєстру (за формою згідно з додатком 3) протягом одного
місяця з дня державної реєстрації інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту.

8. Внесення змін до записів Реєстру відбувається на підставі наказу
Мінекономрозвитку на основі поданої суб’єктами інвестиційної діяльності інформації
шляхом заповнення реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного
проекту, що містить оновлену інформацію, зазначену у пункті 5 цього Порядку.

9. Для отримання інформації щодо стану виконання та фінансування зареєстрованих
інвестиційних пропозицій, інвестиційних проектів, Мінекономрозвитку щороку до 1
квітня року, що передує плановому бюджетному періоду:

надсилає запити щодо стану реалізації та фінансування інвестиційних пропозицій,
інвестиційних проектів суб’єктам інвестиційної діяльності, інвестиційні пропозиції,
інвестиційні проекти яких зареєстровані;

на підставі отриманої від суб’єктів інвестиційної діяльності інформації проводить
перегляд Реєстру та в разі потреби вносить до нього зміни;

анулює записи Реєстру щодо інвестиційних проектів;
здійснює моніторинг зареєстрованих інвестиційних пропозицій, інвестиційних

проектів.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0210-13/paran6#n6
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n36
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n41
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n46
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n16
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Додаток 1
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Державного реєстру інвестиційних проектів

та проектних (інвестиційних) пропозицій
№_________
Проектну (інвестиційну) пропозицію

(назва)

внесено до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій
(номер і дата)
Розробник проектної (інвестиційної пропозиції) ____________________________________

Додаток 2
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Державного реєстру інвестиційних проектів

та проектних (інвестиційних) пропозицій
№_________

Інвестиційний проект
(назва)

внесено до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій
(номер і дата)
Розробник інвестиційного проекту ______________________________________________
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Додаток 3
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ВИТЯГ
з Державного реєстру інвестиційних проектів

та проектних (інвестиційних) пропозицій

Строк реалізації
інвестиційного проекту

№

Назва
інвести-
ційної

пропозиції,
інвести-
ційного
проекту

Розробник
інвестиційної
пропозиції,

інвестиційного
проекту,

контактна
інформація

Мета
інвести
ційного
проек-

ту

Загальний
обсяг

фінансу-
вання

інвести-
ційного
проекту,

тис.
гривень

Загальний
обсяг

інвестицій,
необхідних

для
реалізації

інвестицій-
ного

проекту, тис.
гривень

Вид
державної
підтримки,
необхідної

для
реалізації
інвестиці-

йного
проекту

початок
реалізації,

рік

завершення
реалізації,

рік

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 9 червня 2011 р. № 701

Про затвердження Порядку проведення державної
експертизи інвестиційних проектів

Відповідно до статей 8  і 15  Закону України "Про інвестиційну діяльність"  Кабінет
Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів, що
додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні
нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної експертизи інвестиційних
проектів (далі - державна експертиза).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні,
наведеному в Законі України “Про інвестиційну діяльність”.

3. Державна експертиза, підготовка і надання суб'єкту інвестиційної діяльності (далі -
замовник) за її результатами висновку проводяться центральними органами виконавчої
влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується інвестиційний проект,
або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями у разі, коли інвестиційний проект
стосується розвитку відповідного регіону (далі -  органи,  що проводять державну
експертизу).

Методику проведення державної експертизи та форму висновку за її результатами
затверджує Мінекономрозвитку.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0437-13/paran15#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0437-13/paran145#n145


24

4. Для проведення державної експертизи замовник подає органам, визначеним
відповідно до пункту 3 цього Порядку, такі документи:

1)  копію інвестиційного проекту,  розробленого за формою та в порядку,  що
затверджені Мінекономрозвитку, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом
уповноваженої особи замовника, а також печаткою (для юридичної особи);

2) копії установчих документів, засвідчені у встановленому порядку (для юридичної
особи - резидента);

3) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи -
резидента);

4) копії балансу на останню звітну дату разом із додатками та баланси за останні три
роки (для юридичної особи);

5) висновки незалежних експертних організацій (за наявності).
5. У разі коли інвестиційний проект не відповідає встановленій формі та/або

документи подано не в повному обсязі, вони повертаються замовнику протягом п'яти
робочих днів від дати їх надходження до органу, що проводить державну експертизу.

6. Процес проведення державної експертизи передбачає:
1) отримання органом, що проводить державну експертизу, експертного висновку за

результатами проведеної Мінекономрозвитку в установленому законодавством порядку
оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту;

2) визначення:
відповідності інвестиційного проекту вимогам законодавства;
узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів;
актуальності та соціальної спрямованості інвестиційного проекту;
ефективності використання бюджетних коштів;
достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і форми

надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту;
наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для реалізації

інвестиційного проекту.
Державна експертиза інвестиційного проекту повинна враховувати нормативи з питань

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці,
енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.

Для отримання експертного висновку за результатами оцінки економічної
ефективності інвестиційного проекту органи, що проводять державну експертизу,
протягом трьох робочих днів з моменту надходження документів,  зазначених у пункті 4
цього Порядку, подають їх до Мінекономрозвитку.

Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту та повернення відповідного
експертного висновку органам, що проводять державну експертизу, здійснюються
Мінекономрозвитку протягом одного місяця з дня надходження документів.

7.  Експертиза проводиться протягом 40  робочих днів з дня надходження документів,
зазначених у пункті 4 цього Порядку.

8. За результатами проведення державної експертизи замовнику видаються:
1) висновок експертизи:
позитивний, яким рекомендується реалізація інвестиційного проекту, із зазначенням

відповідних техніко-економічних показників. Крім того, висновок може містити
зауваження та пропозиції щодо необхідності внесення до проекту змін, які не потребують
істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані
в робочому порядку;
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негативний, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування
яких потребує істотного доопрацювання інвестиційного проекту, або обґрунтування
неможливості реалізації інвестиційного проекту;

2) експертний висновок за результатами оцінки економічної ефективності
інвестиційного проекту.

9. Висновок експертизи чинний протягом трьох років з дати його надання.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 19.06.2012  № 724

Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої
готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна
підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації

якого може надаватися державна підтримка

Відповідно до статті 2 Закону України “Про інвестиційну діяльність” наказую:
1. Затвердити такі, що додаються:
Форму проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний

проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка;
Порядок розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися

державна підтримка;
Форму інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна

підтримка.
2. Директору департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-

приватного партнерства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 22
червня 2010 року № 714 “Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо
заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та
Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції”, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за № 709/18004.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра

економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

ФОРМА
проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект,

для розроблення якого може надаватися державна підтримка

1. Назва проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний
проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка (далі - інвестиційна
пропозиція).

2. Інформація про суб’єкта інвестиційної діяльності.
2.1. Повна назва та контактні дані:
повне найменування;
місцезнаходження;
код за ЄДРПОУ;
дані контактної особи:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12/paran9#n17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12/paran9#n17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1310-12/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1310-12/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0709-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0709-10
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ім’я та прізвище;
посада;
адреса електронної пошти;
номер телефону;
номер телефаксу.
2.2. Опис суб’єкта інвестиційної діяльності:
коротка історія суб’єкта інвестиційної діяльності;
організаційна структура суб’єкта інвестиційної діяльності;
досвід за останні три роки у реалізації подібних інвестиційних пропозицій або в

керуванні ними;
основні види діяльності, продукції, у тому числі інноваційної, чи послуг;
позиція на ринку.
3. Опис інвестиційної пропозиції.
3.1. Мета і завдання інвестиційної пропозиції.
3.2. Заходи та графік їх виконання

ТермінНайменування
заходів (дій) дата початку

виконання
дата

завершення
виконання

Вартість виконання,
гривень

Очікувані результати

3.3. Технічний та/або технологічний аналіз інвестиційної пропозиції.
3.4. Інноваційна спрямованість інвестиційної пропозиції.
3.5. Інвестиційні витрати

тис. гривень
Витрати по роках реалізаціїПерелік витрат

1 2 3 4
Разом

Передінвестиційні
дослідження та розробка
проекту
Забезпечення земельною
ділянкою
Будівельно-монтажні
роботи
Устаткування, меблі,
інвентар
Пусконалагоджувальні
роботи

Оборотні кошти

Інше

РАЗОМ витрати

3.6. Джерела фінансування
тис. гривень

Роки реалізаціїЗагальна вартість
інвестиційної пропозиції 1 2 3 4

Разом

Кошти, що надаються з
державного бюджету
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Кошти, що надаються з
місцевого бюджету

Кошти суб’єкта інвестиційної
діяльності, зокрема

власні кошти

кредити

кредити, залучені під
державні гарантії

позики

інше (наприклад, майновий
внесок)

Джерела фінансування, усього

3.7. Інші подані інвестиційні пропозиції.
3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки.
3.8.1. Економічна ефективність:
чиста приведена вартість (NPV);
внутрішня норма дохідності (IRR);
дисконтований період окупності (DPP).
3.8.2. Бюджетна ефективність.
3.8.3. Соціальна ефективність.
3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо

переваги обраного способу.
3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику Очікувані негативні наслідки Заходи зменшення впливу
ризиків

4. Правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції.
4.1. Відповідність законодавству України.
4.2. Наявність сертифікатів, ліцензій та інших дозвільних документів.
5. Обов’язкові додатки:
засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію

суб’єкта інвестиційної діяльності та його установчих документів;
графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту;
фінансовий звіт суб’єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові

звіти за минулий рік;
результати проведення фінансового аудиту суб’єкта інвестиційної діяльності;
інформація щодо виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-

кошторисної документації та проведення державної експертизи в разі включення до
інвестиційного проекту проектів будівництва;

довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі
іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх
погашення та обслуговування;

інформація про відсутність у суб’єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три
місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів).
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НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 13.11.2012. № 1279

Про затвердження Методичних рекомендацій  з  розроблення
інвестиційного  проекту,  для реалізації якого може

надаватися державна  підтримка

Відповідно до пункту 8 Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності
проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012  № 684, наказую:

1.  Затвердити Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного проекту, для
реалізації якого може надаватися державна підтримка (додаються).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
Максюту А. А.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого

 може надаватися державна підтримка

1. Ці Методичні рекомендації підготовлено з метою забезпечення однозначного
підходу до розроблення  інвестиційного проекту,   для реалізації якого може надаватися
державна підтримка (далі –  проект).

 2. Проект розробляється за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від
19.06.2012 № 724, зареєстрованою в Мін’юсті 02.08.2012 за № 1310/21622,  і містить такі
розділи:

2.1. Резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту
стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції
(товарів, послуг), потреба в інвестиціях, необхідність забезпечення земельною ділянкою
або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту, основні
показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності, висновки експертизи
відповідно до законодавства).

 Резюме – це розділ документа, що містить короткий виклад основних положень
усього проекту.

Резюме складається на завершальному етапі розроблення проекту, коли висновки
щодо ефективності проекту підготовлені.

Усі наступні розділи  проекту детально розкривають зміст положень проекту,
зазначених у резюме, і доводять правильність розрахунків.

2.2. Загальна характеристика стану та проблем, пов’язаних із розвитком об’єктів та
суб’єктів інвестиційної діяльності.

2.2.1. Характеристика об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності.
У цьому розділі:
наводяться повна і скорочена назви суб’єкта інвестиційної діяльності, його юридична

адреса, код за ЄДРПОУ,  номер і дата державної реєстрації
(перереєстрації), повна назва та юридична адреса об’єднання (асоціації, концерну

тощо), до складу якого входить суб’єкт інвестиційної діяльності, форма власності;
зазначаються схема та опис організаційної структури управління суб’єктом

інвестиційної діяльності  і дані про зв’язки між його окремими підрозділами;
надається інформація про:
- сферу діяльності, сектор ринку, у якому працює суб’єкт інвестиційної діяльності,

його спеціалізацію, перелік основних видів продукції та послуг, обсяги виробництва,
наводяться опис земельної ділянки і виробничих площ;

-   майновий  стан суб’єкта інвестиційної діяльності, незавершене будівництво, оцінку
рівня використання виробничих потужностей, площ та інших споруд, а також можливості
їх розширення;
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- організацію виробничого процесу, наявність та стан  необхідного обладнання,
відповідність технологій, що використовуються, сучасним вимогам, наводяться загальні
висновки щодо стану суб’єкта інвестиційної діяльності;

-  цілі та стратегію розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності, конкурентні переваги та
недоліки  (у сферах управління, маркетингу, виробництва, науково-дослідної діяльності,
фінансів, кадрів тощо).

2.2.2. Характеристика продукції (товарів, послуг).
У цьому розділі наводяться спеціалізація суб’єкта інвестиційної діяльності, прогнозне

і фактичне виробництво та реалізація  підприємством товарів, робіт, послуг (у натура-
льних та вартісних показниках) за звітний рік, структура існуючих витрат підприємства та
собівартість щодо кожного виду продукції, система закупівлі сировини, енергопостачання,
забезпеченість матеріальними ресурсами, диверсифікація виробництва тощо.

2.2.3. Результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг).
У розділі зазначаються сучасне становище суб’єкта інвестиційної діяльності  на

ринках збуту та пропозиції щодо його поліпшення, пропозиції стосовно сервісного
обслуговування реалізованої продукції, надаються характеристика основних і допоміжних
ринків та їхніх сегментів, на яких працює суб’єкт інвестиційної діяльності, їхні розміри,
найважливіші тенденції та прогнозні зміни. Крім того, відображаються засоби
комунікації, орієнтири для цін і валового прибутку та цикл купівлі.

Характеристика ринків та їхніх сегментів повинна містити інформацію про найменування
ринку  і  його  сегментів,  відомості про  підприємства-виробники, що працюють  на даному
ринку,  кількість  споживачів,  обсяги, що припадають на окремих споживачів, географічну
концентрацію споживачів, попит на продукцію та зміни попиту на неї.

 Під час опису цін і валового прибутку суб’єкт інвестиційної діяльності  вказує як
ціни,  що існують на ринку даної продукції (послуг),  так і прогнозовану ціну на свою
продукцію.  Водночас ураховується,  що ціна товару значно впливає на обсяг продажу та
грошовий дохід.

 Опис циклу збуту продукції потенційним споживачам повинен містити  інформацію
про інтервал між реалізацією продукції,  а також про періоди максимального та
мінімального обсягів продажу.

У розділі дається висновок про тип ринку даної продукції (чистої конкуренції, ринок
монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, ринок чистої монополії).

2.2.4. Аналіз конкурентного потенціалу суб’єкта інвестиційної діяльності, зокрема
виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності.

У цьому розділі:
надається інформація про ситуацію у сфері економічної діяльності, у якій планується

реалізувати проект, стосовно основних аспектів стану сфери, що пов’язана з проектом
(економічний стан та перспективи розвитку, ситуація з енергоресурсами, наявність
сировини та матеріалів, а також джерел їх постачання, стан та тенденції розвитку
технологій, розвиток ринку капіталу, соціальний розвиток та зміни ситуації щодо
зайнятості, екологічна ситуація, стан законодавства та інше);

характеризуються конкурентне середовище, наявність компаній-монополістів або
таких, що займають домінуючу позицію у сфері, сегментація (розподіл) ринку між
конкурентами підприємства;

наводиться інформація щодо конкурентів, які виробляють аналогічну продукцію
(послуги) та здійснюють її збут на тих же ринках, що і суб’єкт інвестиційної діяльності,
надається загальна характеристика якісних і кількісних показників виробленої продукції,
зазначаються особливості   продукції  (послуг)

суб’єкта інвестиційної діяльності та пропозиції щодо підвищення її конкурентоспроможності.
Після визначення головних конкурентів суб’єкт інвестиційної діяльності аналізує їхні

та свої сильні і слабкі сторони, як правило, з  використанням даних  SWOT-аналізу.
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 Підсумком цього розділу є визначення найбільш конкурентоспроможного товару на
даному ринку, який можливо вибрати як зразок для порівняння при оцінці
конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

2.3. Організаційний план.
У цьому розділі зазначаються інформація щодо існуючої виробничо-технологічної

структури суб’єкта інвестиційної діяльності, пропозиції стосовно її вдосконалення та
управління окремими  проектами, функції головних підрозділів, організація координації і
взаємодії служб та підрозділів суб’єкта інвестиційної діяльності, оцінка відповідності
організаційної структури управління цілям і стратегії розвитку суб’єкта інвестиційної
діяльності, забезпеченості підприємства робочою силою, структурі персоналу,
кваліфікації робітників.

Крім того, подаються відомості про діючу систему заробітної плати, механізм її
нарахування різним категоріям працівників суб’єкта інвестиційної діяльності, систему
преміювання, розмір середньої заробітної плати і надбавок за категоріями працівників,
пропозиції щодо зміни системи оплати праці.

2.4. План маркетингової діяльності.
У цьому розділі:
зазначаються відомості про наявні маркетингові служби, схема та характеристика

існуючих каналів збуту продукції, засобів реклами та ціноутворення;
надаються відомості про діяльність суб’єкта інвестиційної діяльності щодо просування

виробленої продукції на ринки збуту (наприклад, безкоштовні зразки), використання торго-
вельних знаків, організації продажу продукції (транспортного обслуговування покупців,
механізму розрахунків за придбану продукцію), експортної діяльності суб’єкта інвестиційної
діяльності  з визначенням існуючих і запланованих контрактів та грошових надходжень;

  описується стратегія маркетингу,  що полягає в приведенні можливостей суб’єкта
інвестиційної діяльності у відповідність із ситуацією на  ринку. Відповідно до цього
суб’єктом інвестиційної діяльності докладно характеризуються такі  положення,  як
стратегія   проникнення на ринок, стратегія розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності,
канали розподілу продукції, комунікації, реклама.

2.5. План виробничої діяльності.
План виробничої діяльності передбачає надання такої інформації:
розташування суб’єкта інвестиційної діяльності, транспортні шляхи, наявність

комунікацій;
виробничі площі, устаткування, технології виробництва, їх прогресивність,

необхідність придбання зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау;
забезпеченість виробництва основними ресурсами (сировина, матеріали, енергетичні

ресурси);
імпортна складова інвестиційного проекту;
необхідність придбання сировини, матеріалів, обладнання тощо за кордоном;
перелік основних контрагентів, у яких планується купівля імпортної продукції;
кадрове забезпечення та рівень кваліфікації кадрів;
екологічність виробництва та безпека працівників;
обсяги виробництва;
заробітна плата та інші витрати на персонал;
витрати на сировину та матеріали;
поточні витрати на виробництво;
загальні витрати.
2.6. План реалізації  проекту.
2.6.1. Строк введення в дію основних фондів.
2.6.2. Кадрове забезпечення.
2.6.3. Організаційна структура та управління проектом.
2.6.4. Розвиток інфраструктури.
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2.6.5. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.
2.6.6. Джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта

інвестиційної діяльності.
2.6.7. Гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено

проектом.
Указується перелік заходів (дій), які необхідно здійснити для реалізації проекту і

досягнення запланованих результатів.
Кожний окремий захід (дія) повинен містити:
основну інформацію, що стосується переліку та обсягу дій, які виконуватимуться в

рамках заходу;
термін – дату початку виконання заходу і дату його завершення (місяць, рік);
витрати (у гривнях), що є потрібними для здійснення заходу;
очікувані результати від виконання заходу.
2.7. Фінансовий план.
У цьому розділі здійснюються фінансово-економічні розрахунки і повинні бути

відображені     такі     показники:    вартість    реалізації   проекту   та   джерела
фінансування, витрати підготовчого періоду, витрати основного періоду, розрахунок

надходжень, витрати, пов’язані з обслуговуванням залучених коштів, податкові платежі,
план руху грошових потоків (Кеш-Фло), відомості про оборотний капітал, рух грошових
потоків та прогнозний баланс.

2.8. Прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.
Розділ повинен містити розрахунки прогнозованих показників ефективності проекту

(чиста приведена вартість – NPV, внутрішня норма дохідності – IRR, дисконтований
період окупності проекту – DPP, індекс прибутковості  – РІ тощо).

Показник Формула розрахунку

Чиста приведена
вартість (NPV)

n CFk n Ik

NPV =    Σ - Σ ,
k = 1 k k = 1 k

(1 + r)                              (1 + r)
де n – термін реалізації  проекту;
CFk – чистий вхідний потік коштів (доходи) у k-му році;
r – ставка дисконту;
Ik – інвестиційні витрати у k-му році;
k – порядковий номер року від початку реалізації проекту;
NPV – це різниця між сумою дисконтованих  чистих вхідних
потоків коштів (доходів) за період реалізації інвестиційного проекту
та сумою дисконтованих інвестиційних витрат, необхідних для
реалізації цього проекту.

Внутрішня норма
дохідності (IRR)

n CFk  n Ik
Σ - Σ = 0

k = 1 k                              k = 1                      k
              (1 + IRR)                            (1 + IRR)

IRR –    таке    значення    ставки    дисконтування,   при  якому сума
дисконтованих   інвестиційних   витрат   дорівнює   сумі
дисконтованих чистих вхідних потоків коштів (доходів), або
значення показника дисконту, при якому NPV проекту дорівнює
нулю.
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На практиці визначення IRR  здійснюється за такою формулою.
IRR = А + а (В - А) / (а - в),
де  А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;
В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;
а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А;
в –  величина негативної NPV при величині ставки дисконту В.

Дисконтований
період окупності
(DPP)

                             DPP CFk DPP Ik
Σ = Σ
k = 1               k                                k = 1                k

                                (1 + r)                              (1 + r)

DPP     розраховується   як   строк  до  моменту   виконання  цієї
рівності.

Індекс
прибутковості (РІ)

                 n CF k n I k
РІ =    Σ                          /    Σ

k = 1 k                             k = 1               k
(1 + r)                          (1 + r)

РІ –  це частка від поділу суми дисконтованих чистих вхідних
потоків коштів (доходів) за період реалізації проекту на суму
дисконтованих інвестиційних витрат, необхідних для реалізації
цього проекту.

Прогноз соціального ефекту здійснюється на підставі розрахунку результативних
показників   проекту    (збільшення    обсягів    реалізації  продукції, кількість збережених
або новостворених робочих місць, покращення умов роботи працівників, зміна структури
виробничого персоналу, поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників,
зміна стану здоров’я працівників і населення, економія  вільного часу населення,
упровадження інновацій тощо).

2.9. Прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів.
Основним показником оцінки ефективності проектів, які передбачають державну або

регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для  року t здійснення  проекту
він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) над витратами (Вt)
унаслідок реалізації проекту:

Бt = Дt - Вt.

Показники  бюджетної  ефективності  розраховуються  на  підставі визначення
потоку бюджетних коштів.
До надходжень для розрахунку бюджетної ефективності належать:
надходження від податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
кошти від сплати за отримання ліцензій, проведення конкурсів і тендерів на розвідку,

будівництво та експлуатація об’єктів;
погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету;
плата за надання кредиту та/або державної гарантії виконання зобов’язань юридичних

осіб – резидентів;
дивіденди.
До видатків бюджетних коштів належать:
надання коштів для викупу державою акцій додаткових емісій або внесення

додаткових вкладів до статутних капіталів господарських товариств, у яких державі
належать корпоративні права;
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надання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитом;
надання бюджетних коштів на безоплатній основі;
бюджетні дотації, пов’язані з проведенням певної цінової політики і забезпеченням

дотримання певних соціальних пріоритетів.
2.10. Інформація про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у

випадках, передбачених законом.
Аналіз потенційних ризиків надає можливість прийняти рішення щодо реалізації

проекту  з   урахуванням   багатьох   факторів:    політичних,   соціальних, технологічних,
економічних, ринкових тощо. При прийнятті рішення про доцільність реалізації проекту
всі ці фактори необхідно врахувати у формі передбачуваного ризику.

Для запобігання ризикам слід їх ідентифікувати, оцінити, вибрати методи та
інструменти, які дадуть змогу запобігти їх появі або ж їх контролювати.

Одна з основних цілей підготовки  проекту до реалізації полягає у розподілі ризиків
між тими учасниками проекту, що перебувають у найкращій  позиції,  щоб  узяти  на  себе
той  чи  інший  ризик  або спромогтися його максимально знизити. Основними факторами
ризику, які зустрічаються найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати
інвестиційного проекту, є:

ризики, що належать до загальної соціально-економічної ситуації:
- політична нестабільність;
- існуюча та майбутня правова база для інвестицій;
- перспективи економічного розвитку  в цілому;
- фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція тощо);
- неконвертованість національної валюти;
виробничі ризики:
- підвищення поточних витрат;
- зрив графіка поставок  сировини,  матеріалів, технологічного устаткування, паливно-

енергетичних ресурсів;
- нові вимоги з екології;
- нестача трудових ресурсів;
- зміна умов транспортування;
ринкові ризики:
- зміна попиту на продукцію;
- втрата позицій на ринку;
- зміна якісних ознак продукції;
- поява конкуруючої продукції;
- несвоєчасність виходу на ринок.
 Після  проведення  аналізу  ризиків та їх виявлення  потрібно  розробити конкретні

заходи, які  нададуть можливість або зовсім позбутися, або значно зменшити негативний
вплив кожного фактору ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту.

Цей розділ повинен містити аналіз ступеня всіх можливих для проекту ризиків. У
зазначеному аналізі слід пояснити, чому цей ризик є важливим для проекту, указати ступінь
можливого підвищення цього ризику та заходи, за допомогою яких можна його знизити.

У розділі також наводяться відомості щодо оцінки можливих ризиків, джерел та
заходів їх запобігання.

2.11. Пакет документів  з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне
середовище.

У цьому розділі:
наводиться інформація про стан навколишнього природного середовища, існуючі

проблеми, першочерговість їх розв’язання, джерела фінансування здійснення
природоохоронних заходів з визначенням термінів виконання;
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указується на відповідність проекту вимогам законодавчих актів та інших
нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на навколишнє природне
середовище. При перевищенні допустимих норм такого впливу визначаються шляхи його
зменшення;

зазначаються наявні очисні споруди, їх стан та потреба в додаткових заходах щодо
охорони навколишнього природного середовища та окремих його складових (повітря,
води, лісових та інших ресурсів), утилізації відходів виробництва і  пакувальних
матеріалів, очистки промислових стоків і скидів, рекультивації земель тощо;

аналізуються можливі екологічні наслідки проекту та визначаються витрати, пов’язані
з виконанням природоохоронних заходів.

2.12. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації у разі,
якщо до інвестиційного проекту включено проект будівництва.

У цьому розділі надається інформація про стан розроблення проектно-кошторисної
документації та проведення державної експертизи.

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 13 листопада 2012 року N 1277

Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційної пропозиції,
інвестиційного проекту

Відповідно до абзацу десятого пункту 5 Порядку ведення Державного реєстру
інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 N 650, наказую:

1. Затвердити форму реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного
проекту, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту

1. Загальні відомості про суб'єкта інвестиційної діяльності

1.1 Повна назва

1.2 Скорочена назва

1.3 Керівництво (П. І. Б.)

1.4 Адреса (поштові реквізити,
телефон, факс, електронна адреса,
місце реєстрації)

1.5 Банківські реквізити

1.6 Витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (ЄДР)

1.7 Код згідно з Єдиним державним
реєстром підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) -
для юридичних осіб

1.8 Організаційно-правова форма
згідно з Класифікатором
організаційно-правових форм
господарювання (КОПФГ) і
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відомості про реєстрацію (у разі
перереєстрації спочатку зазначити
дані до перереєстрації, потім після
неї, а також причини
перереєстрації)

1.9 Організаційна структура
управління

1.10 Форма власності згідно з Класифі-
катором форм власності (КФВ)

1.11 Статутний капітал

1.12 Наявність обігових коштів

вид акцій

форма випуску акцій

кількість акцій

номінальна вартість
акцій

дата реєстрації
випуску акцій

1.13 Інформація про випуск цінних
паперів

назва органу, що
зареєстрував випуск
акцій, і номер свідоц-
тва про реєстрацію

1.14 Основний вид діяльності
підприємства

код згідно з
Класифікатором видів
економічної діяльності
(КВЕД)

опис

1.15 Опис організації виробничого
процесу

1.16 Майновий стан суб'єкта
інвестиційної діяльності

1.17 Основні фонди (наявність та стан
необхідного обладнання, технологій)

1 група 2 група 3 група 4 група1.17.1 Вартість основних фондів згідно з
податковим обліком, тис. грн.

1 група 2 група 3 група 4 група1.17.2 Вартість зносу основних фондів
згідно з податковим обліком, тис.
грн.

1.17.3 Вартість зносу основних фондів
згідно з бухгалтерським обліком,
тис. грн.

1.17.4 Коефіцієнт зносу основних
засобів, %
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1.18 Оцінка рівня використання
виробничих потужностей

1.19 Незавершене будівництво

1.20 Продукція (товари, послуги)
підприємства (основна і додаткова)

1.21 Конкурентні переваги і недоліки

1.22 Цілі та стратегія розвитку суб'єкта
інвестиційної діяльності

1.23 Чисельність зайнятого персоналу

2. Фінансові показники діяльності суб'єкта інвестиційної діяльності

рік рік2.1 Оборот за групами товарів або
послуг за останні два роки, у тому
числі експорт

2.2 Опис земельної ділянки і
виробничих площ

2.3 Період роботи на ринку з основної
діяльності

2.4 Рівень кредиторської та
дебіторської заборгованості

2.5 Виконання фінансового плану за
показниками:

2.5.1 чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2.5.2 чистий прибуток (збиток)

2.5.3 сплата податків, зборів,
обов'язкових платежів до бюджетів
усіх рівнів та позабюджетних
фондів

2.5.4 дивіденди, нараховані на акції, що
належать державі

2.5.5 забезпечення зобов'язань щодо
погашення та обслуговування
кредитів

3. Показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації

3.1 Назва проекту

3.2 Виконавці проекту (П. І. Б.), освіта,
досвід роботи

3.3 Мета проекту та його короткий
опис

3.4 Кваліфікування проекту як
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інноваційного або пріоритетного
інноваційного

3.5 Напрям використання інвестицій

3.6. Необхідність забезпечення
земельною ділянкою або правами
на неї

3.7 Опис продукції, що буде
вироблятися в результаті реалізації
проекту

початок
реалізації,
рік

завершення
реалізації,
рік

етапи реалізації3.8 Строк та стадії реалізації
інвестиційного проекту

3.9 Кошторисна вартість проекту,
тис. грн.

3.10 Обсяг необхідних інвестицій, тис.грн.

усього

у т. ч.: власних

позичкових (за
джерелами отримання)

3.11 Грошові внески, тис. грн.

державного бюджету

3.12 Матеріальні цінності

3.13 Нематеріальні активи

3.14 Результати аналізу ризиків
інвестиційного проекту

3.15 Заходи для уникнення ризиків та їх
страхування у випадках,
передбачених законодавством

форма
підтримки

сума, тис.
грн.

дата отримання3.16 Обсяг державної підтримки

4. Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційної пропозиції, інвестиційного
проекту

4.1 Термін окупності проекту (DDP)

4.2 Чиста поточна вартість проекту (NVP)

4.3 Внутрішня норма
прибутку/рентабельності (IRR)

4.4 Коефіцієнт рентабельності (Pi)
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4.5 Коефіцієнт вигід/витрат (BSR)

4.6 Ставка дисконтування (RD)

4.7 Коефіцієнт співвідношення
позикових коштів і власних

4.8 Коефіцієнт покриття (оборотні
активи)

5. Показники бюджетної ефективності інвестиційного проекту

5.1 Бюджетний ефект (Бt)

5.2 Усього податків та обов'язкових
зборів за весь період реалізації
проекту, тис. грн., у тому числі:

5.2.1 до державного бюджету

5.2.2 до місцевих бюджетів

5.3 Оплата за отримання ліцензій,
проведення конкурсів, тендерів на
розвідку, будівництво та
експлуатацію об'єктів

5.4 Погашення кредитів, виданих з
державного бюджету

5.5 Плата за надання кредиту або
державної гарантії виконання
зобов'язань юридичних осіб -
резидентів

6. Показники соціальної ефективності інвестиційного проекту

6.1 Кількість нових робочих місць,
одиниць

6.2 Збереження робочих місць,
одиниць

6.3 Планована заробітна плата, грн.:

6.3.1 середньомісячна

6.3.2 мінімальна

6.4 Поліпшення (створення)
інфраструктури регіону

7. Інформація про природоохоронні заходи, що здійснюватимуться в рамках реалізації
інвестиційного проекту

7.1 Результати аналізу відповідності
об'єктів інвестування вимогам
санітарно-гігієнічних, радіаційних,
екологічних, архітектурних та
інших норм, установлених
законодавством України
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7.2 Зменшення (збільшення) викидів
забруднювальних речовин, тонн

7.3 Зменшення (збільшення) скидів
забруднювальних речовин, тонн

7.4 Зменшення (збільшення) обсягів
утворення відходів, тонн

7.5 Збільшення обсягів утилізації
відходів, тонн

7.6 Рекультивація земель, га

8. Інформація про енергоощадні заходи, що здійснюватимуться в рамках реалізації
інвестиційного проекту

8.1 Зниження річного обсягу
споживання паливно-енергетичних
ресурсів
(до 1 тис. тонн умовного палива)

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 29.12.2012  № 1532

Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів

Відповідно до пункту 13 Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності
проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 684, наказую:

1. Затвердити форму експертного висновку щодо економічної ефективності проектної
(інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту, що додається.

2. Установити, що департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку
державно-приватного партнерства забезпечує проведення Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних)
пропозицій та інвестиційних проектів.

3. Надати право підпису експертного висновку щодо економічної ефективності
проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту директору департаменту
інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства, а у
разі його тимчасової відсутності - особі, яка виконує його обов’язки.

4. Директору департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-
приватного партнерства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра

економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF/paran42#n42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF/paran42#n42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/12/f393188n14.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/12/f393188n14.doc
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НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 03.09.2012  № 965

Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або
проектної (інвестиційної) пропозиції

Відповідно до пункту 1  частини другої статті 12-2 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" наказую:

1. Затвердити форму заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної
(інвестиційної) пропозиції, що додається.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного
партнерства (Пахолко П.В.):

в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій для врахування в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
________________________________
(найменування/прізвище, ім’я, по батькові,
________________________________
місцезнаходження/місце проживання, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
суб’єкта інвестиційної діяльності)
_____________________________________________

ЗАЯВА
про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції

З метою внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів та
проектних (інвестиційних) пропозицій просимо розглянути
___________________________________________________________________________

(назва проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції)
_____________________________________    ________________________,
який(а) буде впроваджений(а) ________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                                            (місто, район, підприємство)
і загальна вартість якого(ої) становить ___________ тис. гривень, у тому числі за
рахунок державної підтримки ___________ тис. гривень шляхом
________________________________________________________________
(вид державної підтримки відповідно до частини першої  ст. 12¹ Закону України "Про інвестиційну
діяльність")

Строк розроблення/реалізації інвестиційного проекту або проектної
(інвестиційної) пропозиції ___________________________________________________

_____________________
                        (керівник)

___________
(підпис)

_____________
(прізвище, ініціали)

«___»___________20___ р.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386117n14.doc
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386117n14.doc
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НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 06.10.2011 № 105

Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 689, з метою проведення
конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація Державної
цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки", наказую:
      1. Затвердити Порядок конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки, що додається.

     2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому
порядку.
      3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Копилова В.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ПОРЯДОК
конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за

рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення ,,Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності)
конкурсного відбору енергоефективних проектів (далі - проекти) за напрямами,
передбаченими Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010 - 2015 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 року N 689 ( 689-2011-п ), та Порядком використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року N 1056 ( 1056-2011-п ) (далі -
конкурс).

 2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується Держенергоефективності в
засобах масової інформації, зокрема в газеті "Урядовий кур'єр" і на офіційному веб-сайті
Держенергоефективності.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/689-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF
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3.  Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної комісії (далі -  комісія),  до
складу якої входять три представники від Держенергоефективності та по одному
представнику від Мінекономрозвитку України, Мінрегіону України, Інституту технічної
теплофізики Національної академії наук України та Інституту відновлюваної енергетики
Національної академії наук України (за згодою).

Комісію очолює Голова Держенергоефективності.
Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності.
4. Комісія проводить засідання у міру надходження проектів, які надаються на участь у

конкурсі.
      5. Проекти до Держенергоефективності не пізніше ніж у двотижневий строк після
опублікування оголошення про проведення конкурсу в газеті "Урядовий кур'єр" подають
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації (далі - замовник проекту).

     Проекти, які подаються на конкурс замовниками проектів, повинні бути внесені до
Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій та
включені до плану заходів затвердженої регіональної або галузевої програми підвищення
енергоефективності чи програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними
установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік і відповідати
напрямам та завданням Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки ( 243-2010-п ).

Для участі в конкурсі подаються такі документи:
оформлений відповідно до законодавства проект (проектно-кошторисна

документація);
інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком;
копія позитивного висновку державної експертизи з енергозбереження щодо

встановлення відповідності показників проекту вимогам нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів з питань енергозбереження;

копія витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних
(інвестиційних) пропозицій;

витяг із плану заходів до затвердженої регіональної або галузевої програми
підвищення енергоефективності чи програми зменшення споживання енергоресурсів
бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік, до
якої включено проект;

довідка замовника проекту щодо визначення розпорядника бюджетних коштів
нижчого рівня, якому будуть спрямовані кошти на реалізацію проекту;

довідка замовника проекту щодо балансоутримувача об'єкта та форми власності
підприємства, установи, організації, на яких буде впроваджуватися проект;

копії платіжних доручень, завірених у встановленому порядку в органах Державної
казначейської служби України чи установах банків (у разі співфінансування з місцевих
бюджетів та інших джерел).

6. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду
проектів,  поданих на конкурс,  не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення
засідання комісії.

7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює
Держенергоефективності.
      8. Документи, які подаються на конкурс, підписуються керівником відповідного
органу виконавчої влади і скріплюються печаткою.

Замовник проекту забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих
документах.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF
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9. Держенергоефективності проводить перевірку комплектності та змісту пакета
документів,  наведеного у пункті 5  цього Порядку,  та,  у разі якщо він є повним,
оформленим належним чином та за своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку,
реєструє проект у журналі.

10. Якщо замовник проекту подав неповний або оформлений неналежним чином
комплект документів, Держенергоефективності протягом двох робочих днів письмово
повідомляє замовника проекту про відмову у реєстрації поданого проекту. У разі усунення
недоліків, які стали підставою для відмови, замовник проекту має право повторно подати
його до Держенергоефективності.

11. Держенергоефективності не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання комісії
розсилає її членам копії інформаційних карток проектів.

12.  Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку поданим проектам,  які
розподіляються за такими категоріями:

     1) проекти з упровадження когенераційних технологій з використанням
альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - відповідно таких
критеріїв:

зниження енергоємності виробництва 1 кВт·год електричної та 1 ГКал теплової енергії
встановленої якості в натуральному виразі порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із
середньостатистичними показниками енергоємності виробництва електричної та теплової
енергії в Україні) (0 - 5 балів) становить:

5 - 20% і більше;
4 - від 15 до 20%;
3 - від 10 до 15%;
2 - від 5 до 10%;
1 - до 5%;
0 - проект не передбачає зниження енергоємності виробництва енергії встановленої

якості;
термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 5 років та менше;
1 - від 5 до 7 років;
0 - більше 7 років;
термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 2 роки та менше;
1 - від 2 до 3 років;
0 - більше 3 років;
2) проекти з упровадження технологій використання теплових насосів на об'єктах

комунальної форми власності і соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв:
для об'єктів комунальної форми власності - частка заміщення горючих корисних

копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 ( 827-94-п ) "Про
затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"),
які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої
якості, відновлюваними джерелами енергії (0 - 3 бали) становить:

3 - 80% і більше;
2 - від 50 до 80%;
1 - від 20 до 50%;
0 - 20% і менше;
для об'єктів соціальної сфери -  скорочення бюджетних видатків (у цінах року

конкурсного відбору) на оплату послуг із теплозабезпечення та гарячого водопостачання
порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
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будівництва - порівняно з нормативними показниками для об'єктів відповідної площі та
чисельності людей, для опалення та гарячого водопостачання яких використовуються
горючі корисні копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану)
вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого теплопостачання)
(0 - 3 бали) становить:

3 - 20% і більше;
2 - від 10 до 20%;
1 - від 1 до 10%;
0 - 1% і менше;
зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне

середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для
об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що
використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20% і більше;
1 - від 10 до 20%;
0 - 10% і менше;
термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 5 років та менше;
1 - від 5 до 10 років;
0 - більше 10 років;
термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 1 рік та менше;
1 - від 1 до 2 років;
0 - більше 2 років;
3) проекти з упровадження технологій використання електричного

теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми
власності і соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв:

для об'єктів комунальної форми власності - скорочення обсягу споживання горючих
корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану)
вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N
827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання
послуг) встановленої якості, порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва - порівняно із
середньостатистичними показниками в Україні) (0 - 3 бали) становить:

3 - 80% і більше;
2 - від 50 до 80%;
1 - від 20 до 50%;
0 - 20% і менше;
для об'єктів соціальної сфери -  скорочення бюджетних видатків (у цінах року

конкурсного відбору) на оплату послуг із теплозабезпечення та гарячого водопостачання
порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для об'єктів нового
будівництва - порівняно з нормативними показниками для об'єктів відповідної площі та
чисельності людей, для опалення та гарячого водопостачання яких використовуються
горючі корисні копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану)
вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого теплопостачання)
(0 - 3 бали) становить:

3 - 20% і більше;
2 - від 10 до 20%;
1 - від 1 до 10%;
0 - 1% і менше;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
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зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для
об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що
використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20% і більше;
1 - від 10 до 20%;
0 - 10% і менше;
термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 5 років та менше;
1 - від 5 до 10 років;
0 - більше 10 років;
термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 1 рік та менше;
1 - від 1 до 2 років;
0 - більше 2 років;
4) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на

альтернативні види палива на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери -
відповідно до таких критеріїв:

частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім
торфу та газу (метану)  вугільних родовищ (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12.12.94 N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються для виробництва
одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, альтернативними видами палива
та/або відновлюваними джерелами енергії (0 - 3 бали) становить:

3 - 80% і більше;
2 - від 50 до 80%;
1 - до 50%;
0 - проектом не передбачено використання альтернативних видів палива та/або

відновлюваних джерел енергії;
зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне

середовище порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для
об'єктів нового будівництва - порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що
використовують природний газ) (0 - 2 бали) становить:

2 - 20% і більше;
1 - від 10 до 20%;
0 - 10% і менше;
термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 3 роки та менше;
1 - від 3 до 5 років;
0 - більше 5 років;
термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить:
2 - 1 рік та менше;
1 - від 1 до 2 років;
0 - більше 2 років;
5) проекти з проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються

за рахунок коштів місцевих бюджетів, - відповідно до таких критеріїв:
     зменшення втрат теплової енергії та води в результаті впровадження заходів санації

порівняно з відповідними показниками до проведення санації об'єкта (0-3 бали) становить:
3 - 30% і більше;
2 - від 20 до 30%;
1 - від 10 до 20%;
0 - 10% і менше;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
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скорочення бюджетних видатків (у цінах року конкурсного відбору) на оплату послуг
із теплозабезпечення, гарячого та холодного водопостачання порівняно з відповідними
показниками до проведення санації об'єкта (0-3 бали) становить:

3 - 30% і більше;
2 - від 20 до 30%;
1 - від 10 до 20%;
0 - 10% і менше;
термін окупності проекту (0-2 бали) становить:
2 - до 3 років і менше;
1 - від 3 до 5 років;
0 - понад 5 років;
6) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на

альтернативні види палива, з упровадження технологій використання теплових насосів,
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах
комунальної форми власності і соціальної сфери, з упровадження когенераційних
технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики, - відповідно до таких критеріїв:

Порядком передбачено співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел (0-5
балів), що становить:

для обласних центрів, міст Києва та Севастополя, міст обласного значення:
5 - 80% і більше;
4 - від 60 до 80%;
3 - від 40 до 60%;
2 - від 20 до 40%;
1 - до 20%;
0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;
для районних центрів та міст районного значення:
5 - 70% і більше;
4 - від 50 до 70%;
3 - від 30 до 50%;
2 - від 10 до 30%;
1 - до 10%;
0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;
для інших міст та селищ міського типу:
5 - 50% і більше;
4 - від 35 до 50%;
3 - від 20 до 35%;
2 - від 5 до 20%;
1 - до 5%;
0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел;
для сільських населених пунктів:
5 - 35% і більше;
4 - від 20 до 35%;
3 - від 10 до 20%;
2 - від 3 до 10%;
1 - до 3%;
0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.
13.  Оцінювання проектів здійснюється у межах кожної категорії за максимальною

кількістю балів, нарахованих за критеріями, визначеними в пункті 12 цього Порядку.
У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага надається проекту, який

набрав більшу кількість балів за першим критерієм.
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У разі участі в конкурсі у межах однієї категорії одного проекту державна підтримка
для реалізації останнього буде надана за умови набрання ним кількості балів не менше
1 за першим критерієм.

14.  Рішення комісії приймається на її засіданні за умови присутності не менше двох
третин її складу.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні,  але не менше половини складу комісії.  У разі рівного розподілу
голосів голос Голови комісії при прийнятті рішення є вирішальним.

Держенергоефективності у тижневий строк після прийняття рішення комісії інформує
учасників конкурсу про його результати.

15. За результатами засідання комісії складається протокол щодо переліку переможців
конкурсу з розподілом коштів за енергоефективними проектами, який підписується
головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні.

16. За результатами розгляду протоколу видається наказ Держенергоефективності, в
якому визначаються розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та обсяги
бюджетних асигнувань, які будуть спрямовані на реалізацію енергоефективних проектів -
переможців конкурсу.

Додаток
до Порядку конкурсного відбору енергоефективних

проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на виконання

Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії
та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  ПРОЕКТУ
№ з/п Стаття (найменування) Форма надання

Назва проекту
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Основні відомості
1 Тип проекту нове будівництво

реконструкція/модернізація
діючого об'єкта
(потрібне відмітити)

2 Адреса місця реалізації проекту

3 Мета та завдання проекту (у довільній формі коротко)
4 Програмна відповідність (у довільній формі коротко)
5 Заплановані результати

реалізації проекту
(обсяги виробництва продукції, надання
послуг, скорочення споживання
енергоресурсів, скорочення бюджетних
видатків відповідно для об'єктів
комунальної форми власності або
соціальної сфери)

Показники проекту



48

1 Обсяг необхідних інвестицій для
реалізації проекту (тис.гривень):
загальні сума інвестиції,у тому
числі:
кошти державного бюджету;
кошти місцевого бюджету;
інші джерела

(вказати суму коштів)

2 Зниження енергоємності
виробництва 1 кВт·год
електричної та 1 ГКал теплової
енергії встановленої якості в
натуральному виразі (кг у.п./
кВт·год, кг у.п./ГКал)*

(навести інформацію щодо показників
енергоємності виробництва 1 кВт·год
електричної та 1 ГКал теплової енергії до
реконструкції/модернізації об'єкта, для
об'єктів нового будівництва - порівняно із
середньостатистичними показниками
енергоємності виробництва електричної
та теплової енергії в Україні)

3 Використання для
виробництва одиниці продукції
(надання послуг) встановленої
якості альтернативних видів
палива та/або відновлюваних
джерел енергії**
(у відсотках)

(вказати частку заміщення горючих
корисних копалин загальнодержавного
призначення, крім торфу та газу  (метану)
вугільних родовищ  (відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.94  N 827 "Про затвердження
переліків корисних копалин
загальнодержавного  та місцевого
значення"), які   використовуються для
виробництва  одиниці продукції (надання
послуг)  встановленої якості,
альтернативними видами палива  та/або
відновлюваними джерелами енергії)

4 Скорочення обсягу споживання
горючих корисних копалин (для
об'єктів комунальної  форми
власності)*** (у відсотках)

(вказати частку скорочення використання
горючих корисних копалин, крім торфу та
газу (метану) вугільних родовищ
(відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12.12.94 N 827 "Про
затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого
значення"), які використовуються для
виробництва одиниці продукції (надання
послуг) встановленої якості, порівняно з
відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів
нового будівництва – порівняно із
середньостатистичними показниками в
Україні))

5 Скорочення бюджетних видатків
(у цінах року конкурсного відбору)
на оплату послуг з
теплозабезпечення та гарячого
водопостачання**** (у відсотках)

(вказати у відсотках порівняно з
відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів
нового будівництва - порівняно із
нормативними показниками для об'єктів
відповідної площі та чисельності людей,
для опалення та гарячого водопостачання
яких використовуються горючі корисні
копалини загальнодержавного
призначення, крім торфу та газу (метану)
вугільних родовищ, або надаються
послуги централізованого
теплопостачання))

6 Екологічний ефект від (вказати зменшення обсягу викидів
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впровадження проекту*****
(у відсотках)

забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище порівняно з
відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів
нового будівництва - порівняно із
показниками аналогічних об'єктів, що
використовують природний газ))

7 Зменшення втрат теплової енергії
та води******
(у відсотках)

(указати зменшення втрат теплової енергії
та води порівняно з відповідними
показниками до проведення санації
об'єкта)

8 Термін окупності проекту (роки)
9 Термін реалізації (роки) ___________ рік __________ рік

(зазначаються рік початку
реалізації проекту та рік його
завершення)

Поточний стан формалізації проекту
1 Ступінь готовності проекту до

впровадження в експлуатацію
проектно-кошторисна документація

придбання обладнання

будівельно-монтажні роботи

режимно-налагоджувальні роботи
(потрібне відмітити)

2 Проведення державної експертизи
з енергозбереження проекту

(дата та номер висновку)

3 Профінансовано коштів за
проектом станом на  01.10.2011
(тис.гривень)

(вказати суму коштів)

* Для проектів з упровадження когенераційних технологій з використанням
альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

** Для проектів з упровадження технологій використання теплових насосів на об'єктах
комунальної форми власності і соціальної сфери та проектів з проведення модернізації та
заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива.

*** Для проектів з упровадження технологій використання електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми
власності.

**** Для проектів з упровадження технологій використання теплових насосів, з
упровадження технологій, які передбачають використання електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах соціальної сфери та
проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів.

***** Для проектів з упровадження когенераційних технологій з використанням
альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

****** Для проектів проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
від 6 вересня 2012 року № 5205-VI

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
з метою створення нових робочих місць

Цей Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом
2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.

Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом
концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою
запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць,
розвитку регіонів.

Стаття 1. Законодавство з питань стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки

1. Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності є Конституція України,
закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування" та
інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.

Стаття 2. Пріоритетні галузі економіки
1. Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб

суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції,
високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та
експортного потенціалу, створення нових робочих місць.

2. Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях

економіки
1. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки

здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом.
2. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні

проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим кодексом України.
3. Особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів господарювання, які

реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Митним
кодексом України.

4. Обсяги коштів, що спрямовуються на державну підтримку, щороку визначаються
законом про Державний бюджет України, а також відповідними місцевими бюджетами, у
тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України.

Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях економіки

1. Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують
схвалені Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу
при Кабінеті Міністрів України з питань надання державної підтримки суб’єктам
інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях
економіки (далі - спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів України), Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний
проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на
якому буде проведено реконструкцію або модернізацію (за обов’язкової умови виділення
окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект)
та який одночасно відповідає таким критеріям:

1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;
1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;
500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва;
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2) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні
у виробничих процесах, перевищує:

150 - для суб’єктів великого підприємництва;
50 - для суб’єктів середнього підприємництва;
25 - для суб’єктів малого підприємництва;
3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року.

3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, що передбачають
використання державної підтримки, підлягають державній реєстрації спеціальним
уповноваженим органом при Кабінеті Міністрів України у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Державний реєстр таких проектів спеціально уповноважений орган при Кабінеті
Міністрів України розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не
досягнуто показників,  встановлених частиною другою цієї статті,  строк дії державної
реєстрації інвестиційного проекту припиняється.

4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх
відбору, схвалення та реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль за виконанням цього Закону покладається на спеціально уповноважений
орган при Кабінеті Міністрів України та на представництва цього органу в Автономній
Республіці Крим,  областях,  містах Києві та Севастополі при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях.

Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:

1) розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності
на території регіону;

2) відбір інвестиційних проектів для реалізації на території регіону, залучення
інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;

3) розгляд за поданням представництв спеціально уповноваженого органу при Кабінеті
Міністрів України при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних,  Київській
та Севастопольській міських державних адміністраціях інвестиційних проектів у
пріоритетних галузях економіки та внесення Кабінету Міністрів України пропозицій про
надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

4) сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку
реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань його реалізації.

Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим

Законом:
розробити та затвердити підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для реалізації

цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 14 серпня 2013 р. № 715

Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних
проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових
робочих місць” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних

галузях економіки;
вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

ПОРЯДОК
відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях

економіки

1.  Цей Порядок визначає загальну процедуру організації та проведення відбору,
схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для
реалізації яких надається державна підтримка відповідно до Закону України “Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць” (далі - інвестиційні проекти).

2. Суб’єкти господарювання, що мають намір подати проекти для участі у відборі
інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки (далі -  відбір)  подають Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям заяву разом з такими документами:

висновки незалежних експертних організацій (за наявності);
копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом

уповноваженої особи суб’єкта господарювання, а також скріплена печаткою (для
юридичної особи);

довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

документ про відсутність стосовно суб’єкта господарювання порушеної справи про
банкрутство;

довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості із
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців.

3. Для участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:
суб’єкти господарювання, які їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії

припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове, державне соціальне страхування, а
також із заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

такі проекти не відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України вимогам до
інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки (далі - вимоги).

4. Форма заяви для участі у відборі, а також інструкція щодо її заповнення
затверджуються Мінекономрозвитку.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах,
покладається на суб’єктів господарювання.
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5. Подані суб’єктами господарювання заяви разом з документами,
передбаченими пунктом 2 цього Порядку, перевіряються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх
невідповідності пункту 2 і абзацу третьому пункту 3 цього Порядку повертаються
суб’єкту господарювання.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські держадміністрації забезпечують нерозголошення ними конфіденційної інформації,
зазначеної в поданих суб’єктами господарювання документах.

6. Суб’єкт господарювання після доопрацювання повернутих документів може
повторно подати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській держадміністрації заяву разом з документами,
передбаченими пунктом 2 цього Порядку, зазначивши результати попереднього розгляду і
вжиті заходи.

7.  Відбір здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим,  обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням вимог на
регулярній основі,  але не рідше одного разу в тиждень (у разі наявності відповідних
пропозицій суб’єктів господарювання).

8. Інвестиційні проекти, відібрані для подання Кабінетові Міністрів України з метою
їх схвалення, подаються не пізніше ніж на третій календарний день після проведення
відбору Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями Мінекономрозвитку разом із заявами
суб’єктів господарювання та документами, які до них додаються.

9. Мінекономрозвитку у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження від Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій відібраних інвестиційних проектів та документів, передбачених
пунктом 8 цього Порядку, розглядає їх та подає в установленому порядку Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо схвалення інвестиційних проектів.

10. Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів
Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів здійснює їх державну реєстрацію
шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів
у пріоритетних галузях економіки (далі -  Реєстр),  який розміщується на офіційному веб-
сайті Мінекономрозвитку.

11. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється шляхом заповнення реєстраційної
картки інвестиційного проекту за затвердженою Мінекономрозвитку формою, що містить:

загальні відомості про суб’єкта господарювання;
показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації (загальна кошторисна

вартість проекту; кількість створених нових робочих місць для працівників, які
безпосередньо задіяні у виробничих процесах; середня заробітна плата працівників).

12. Після державної реєстрації інвестиційних проектів Мінекономрозвитку
повідомляє у дводенний строк Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київську та Севастопольську міські держадміністрації про схвалення Кабінетом Міністрів
України зазначених проектів та їх державну реєстрацію.

ВИМОГИ
до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким
вимогам:

реалізація проекту передбачається:
- у пріоритетній галузі економіки, визначеній Кабінетом Міністрів України;
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- на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено
реконструкцію або модернізацію;

реалізація проекту передбачає:
- виділення окремого структурного підрозділу, на якому планується реалізація

інвестиційного проекту;
- досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у

пріоритетній галузі економіки показників, установлених частиною другою статті 4 Закону
України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з
метою створення нових робочих місць”.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 14 серпня 2013 р. № 843-р

Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки

 Відповідно до частини другої статті 2 Закону України “Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових
робочих місць” затвердити перелік пріоритетних галузей економіки згідно з додатком.

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 14 серпня 2013 р. № 843-р

ПЕРЕЛІК
пріоритетних галузей економіки

1. Агропромисловий комплекс за напрямами - виробництво, зберігання харчових
продуктів,  у тому числі дитячого харчування,  а також виробництво біопалива,  з
орієнтацією на імпортозаміщення.

2. Житлово-комунальний комплекс за напрямами:
створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами,

які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва
електричної та теплової енергії);

будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення.

3. Машинобудівний комплекс за напрямами - виробництво нових та
імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і
устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних
засобів.

4. Транспортна інфраструктура за напрямами - будівництво, реконструкція і технічне
переоснащення у сфері транспортної інфраструктури.

5. Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами - будівництво курортно-
рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури.

6. Переробна промисловість за напрямом - імпортозаміщуюче металургійне
виробництво.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran18#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17/paran18#n18
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НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 12.12.2013  № 1474

Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційного проекту
у пріоритетній галузі економіки

Відповідно до пункту 11 Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних
проектів у пріоритетних галузях економіки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 715, наказую:

1. Затвердити форму реєстраційної картки інвестиційного проекту у пріоритетній
галузі економіки, що додається.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного
партнерства (Коваленко В.М.) подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра

економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки

1. Відомості про суб’єкта господарювання, який реалізує інвестиційний проект:

1) повне найменування/
прізвище, ім'я, по батькові

2) скорочене найменування
(для юридичної особи за
наявності)

3) керівництво (прізвище,
ім'я, по батькові)

4) місцезнаходження
(поштова адреса, телефон,
факс, електронна
адреса)/місце проживання

5) банківські реквізити (для
юридичних осіб)

6) код за ЄДРПОУ/ реєстра-
ційний номер облікової
картки платника податків
або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання відмовилися
від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-%D0%BF/paran31#n31
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-%D0%BF/paran31#n31
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2220-13#n12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2220-13#n12
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картки платника податків
та офіційно повідомили про
це відповідний контролю-
ючий орган і мають
відмітку в паспорті)

7) організаційно-правова
форма згідно з
Класифікацією
організаційно-правових
форм господарювання
(КОПФГ)

8) організаційна структура
управління

9) форма власності

10) статутний капітал

код згідно з Класифікацією
видів економічної діяльності
(КВЕД ДК 009:2010)

опис11) основний вид діяльності
підприємства

12) чисельність зайнятого
персоналу

13) опис земельної ділянки і
виробничих площ

14) період роботи на ринку з
основної діяльності

15) назва інвестиційного
проекту, який реалізується

16) мета проекту та його
короткий опис

17) місце реалізації проекту

18) пріоритетна галузь
економіки

код згідно з Класифікацією
видів економічної діяльності
(КВЕД ДК 009:2010)

опис19) вид діяльності

початок
реалізації, рік

завершення
реалізації, рік

тривалість
реалізації,
років

20) строк реалізації
інвестиційного проекту
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21) відомості про
схвалення/затвердження
інвестиційного проекту

назва і реквізити акта Кабінету Міністрів
України

2. Показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації:

1-й рік 2-й рік 3-й рік1) загальна кошторисна
вартість проекту, тис.
гривень

1-й рік 2-й рік 3-й рік2) кількість створених нових
робочих місць для
працівників, які
безпосередньо задіяні у
виробничих процесах,
одиниць

1-й рік 2-й рік 3-й рік3) середня заробітна плата
працівників, у гривнях

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
від 12.12.2013  № 1475

Про затвердження форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у
пріоритетних галузях економіки та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 4 Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних
проектів у пріоритетних галузях економіки, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 715, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:
форму заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях

економіки;
Інструкцію щодо заповнення форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів

у пріоритетних галузях економіки.
2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного

партнерства (Коваленко В.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра

економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2221-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2221-13#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2221-13#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2221-13#n17
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ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у

пріоритетних галузях економіки

І. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми заяви для участі у відборі

інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається
державна підтримка відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

ІІ. Порядок заповнення форми заяви
2.1. У рядку "Рада міністрів Автономної Республіки Крим/обласна державна

адміністрація/Київська/Севастопольська міська державна адміністрація" зазначається
відповідний орган виконавчої влади адміністративно-територіальної одиниці, на території
якої передбачається реалізувати інвестиційний проект.

2.2. У рядку "назва проекту" зазначається повна назва інвестиційного проекту, який
пропонується до участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях
економіки.

2.3. У рядку "населений пункт, район, область" указується назва населеного пункту, у
межах якого передбачається реалізувати інвестиційний проект, найменування району
(району в місті) та області (крім міст Києва, Севастополя і обласних центрів).

2.4. У рядку "найменування/П.І.Б. суб'єкта господарювання" зазначається повне
найменування/П.І.Б. суб'єкта господарювання, який передбачає реалізувати інвестиційний
проект.

2.5. У рядку "пріоритетна галузь економіки" зазначається одна з пріоритетних галузей
економіки, визначених відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", у
якій передбачається реалізація інвестиційного проекту.

2.6. У рядку "опис виду діяльності і код згідно з КВЕД ДК 009:2010" зазначається
назва виду діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010 та її відповідний код.

2.7. У рядку "новоутворене підприємство/окремий структурний підрозділ
підприємства, на якому буде проведено реконструкцію/модернізацію" зазначається, де
передбачається реалізувати інвестиційний проект, - на новоутвореному чи діючому
підприємстві. Якщо підприємство діюче, зазначається характер реалізації проекту -
проведення реконструкції чи модернізація.

2.8. У рядках "Середня чисельність працівників підприємства ____ осіб" та "Річний
дохід підприємства _____ млн євро" вказуються відповідні дані за минулий звітний період
(календарний рік) для діючого підприємства або розрахункові дані для новоствореного
підприємства.

2.9. У рядках, у яких необхідно зазначити роки, указується повна кількість
календарних років. При цьому неповний рік також зазначається як повний.

2.10. У рядках, у яких необхідно зазначити суму в млн євро, указуються суми з одним
знаком після коми.

2.11. Заповнення всіх рядків є обов'язковим.
2.12. Заява підписується керівником (власником) суб'єкта господарювання з

проставлянням дати підпису та скріплюється печаткою (у разі наявності).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5205-17
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Рада міністрів Автономної
Республіки Крим/
обласна державна адміністрація/
Київська/ Севастопольська
міська державна адміністрація
________________________________
(найменування/прізвище, ім'я, по батькові,

________________________________
місцезнаходження/місце проживання, код за

ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки

платника податків або серія та номер паспорта  (для

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовилися від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та офіційно

повідомили про це відповідний контролюючий орган і

мають відмітку в паспорті) суб’єкта інвестиційної

діяльності)
___________________________________________________________________________________________

ЗАЯВА
для участі у відборі інвестиційних проектів

у пріоритетних галузях економіки

З метою участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки,
для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до Закону України "Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць", просимо розглянути проект

__________________________________________________________________________ ,

(назва проекту)

який буде впроваджений___________________________________________
(населений пункт, район, область)

________________________________________________________________

________________________________________________________________
(повне найменування/П.І.Б. суб'єкта господарювання)

у _______________________________________________________________
(пріоритетна галузь економіки)

за напрямом _____________________________________________________
(назва і код діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010)

на _____________________________________________________________.
(новоутворене підприємство/окремий структурний підрозділ  підприємства,

на якому буде проведено реконструкцію/ модернізацію)
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Строк реалізації інвестиційного проекту – ______ календарних років, початок

реалізації проекту – 20___ рік.

Загальна кошторисна вартість проекту становить _____ млн євро.

Кількість створених у результаті реалізації проекту нових робочих місць для

працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, – ____.

Середня заробітна плата працівників підприємства не менш

як у 2,5 раза буде перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, установленої

законом на 01 січня звітного (податкового) року.

Середня чисельність працівників підприємства ____ осіб.

Річний дохід підприємства _____ млн євро.

_____________                   ____________               _______________
(посада керівника/власника)   (підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20___ року
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