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Додаток  

до Порядку проведення експертизи 

проєктних пропозицій щодо 

ініціювання інвестиційних проєктів 

економічного і соціального розвитку 

України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими 

організаціями 

(пункт 1 розділу ІІ) 
 

Форма проектної пропозиції 

 

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Інформація про ініціатора інвестиційного проекту: 

повне найменування; 

місцезнаходження; 

код за ЄДРПОУ; 

дані керівника ініціатора (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса 

електронної пошти, номер телефону); 

дані контактної особи, відповідальної за підготовку проєктної пропозиції 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса електронної пошти, номер 

телефону, номер телефаксу). 

Розділ І. Інформація про інвестиційний проєкт. 

1. Назва інвестиційного проєкту. 

2. Інформація про підтримку інвестиційного проекту центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, 

в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, про готовність бути 

його відповідальним виконавцем або про визначення відповідального 

виконавця із зазначенням реквізитів листа-згоди. 

3. Інформація про потенційного бенефіціара інвестиційного проекту: 

повне найменування; 

місцезнаходження; 

код за ЄДРПОУ; 

дані керівника (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса електронної 

пошти, номер телефону); 

у разі, якщо проектом передбачається визначення бенефіціарів після 

підписання договору України з МФО – інформація про неможливість 

визначення бенефіціара до підписання договору України з МФО та про 

порядок визначення бенефіціарів із зазначенням реквізитів відповідного листа-

пояснення ініціатора проекту. 

Розділ ІІ. Цілі та завдання інвестиційного проекту. 

Опис проблем, на розв’язання яких спрямований інвестиційний проект. 

Опис цілей та завдання інвестиційного проекту. Інформація про відповідність 

інвестиційного проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері та 



2 

Продовження додатка 

стисле обґрунтування необхідності реалізації проекту із посиланням на 

відповідні державні програмні документи або рішення центральних органів 

виконавчої влади. 

Розділ ІІІ. Очікувані результати інвестиційного проекту. 

Опис очікуваних результатів проекту, орієнтовних показників, що дадуть 

змогу їх оцінити, та методики оцінки. 

Розділ IV. Вартість інвестиційного проекту. 

1. Загальна вартість інвестиційного проекту (у гривнях та дол. 

США/Євро за курсом НБУ на дату складання інвестиційної пропозиції). 

2. Перелік запланованих витрат (забезпечення земельною ділянкою, 

роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного 

переоснащення, придбання обладнання, устаткування, комп’ютерної техніки, 

створення інформаційної системи, консультаційні послуги, адміністративні та 

ін.). 

Розділ V. Джерела та обсяг фінансування інвестиційного проекту. 

1. Джерела фінансування інвестиційного проєкту: 

Джерело фінансування* Роки реалізації, грн Разом,грн 

1 2 3 4 

Кошти державного бюджету      

Кошти місцевого бюджету      

Позика від МФО      

У т.ч. аванс позики (у разі потреби)      

Гранти та/або технічна допомога від 

МФО на підготовку та реалізацію 

інвестиційного проекту (у разі 

потреби) 

     

Власні кошти бенефіціара      

Інше      

Усього джерел фінансування       

* Перелік джерел фінансування, наведений у таблиці, є орієнтовним 

2. Опис попередніх умов, на яких планується залучення позики від МФО. 

3. Реквізити листа МФО про підтримку інвестиційного проекту (згода на 

надання фінансування) (за наявності). 

3. Опис джерела повернення позики, у тому числі, в разі потреби, опис 

фінансової моделі інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на 

умовах самоокупності. 
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Розділ VI. Очікуваний строк підготовки та реалізації інвестиційного  

проекту 

Опис основних етапів підготовки та реалізації інвестиційного проекту із 

зазначенням строків їх початку та закінчення та результатів, які мають бути 

досягнуті на відповідному етапі. 

Розділ VII. Додаткова інформація 

1. Інформація про речові права на нерухоме майно (земельну ділянку, 

будівлю, споруду тощо), що надають право на виконання будівельних робіт, та 

стан розроблення проєктної документації на будівництво для інвестиційних 

проектів, які передбачають нове будівництво або реконструкцію, капітальний 

ремонт, технічне переоснащення. 

2. Інша інформація, яку ініціатор інвестиційного проекту вбачає за 

необхідність зазначити. 

 

Перелік документів, які додаються до проектної пропозиції 

 

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

Дата складання проектної пропозиції. 

Підпис керівника ініціатора інвестиційного проекту. 

 

Директор Департаменту  

міжнародних фінансових проектів                                   Катерина Елішиєва 
 


