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1. Вступ
1.1

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ, Програма) є
багатогалузевою інвестиційною Програмою з Позичальником (Україна), який діє через
Міністерство фінансів (Мінфін) спільно з Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон). У рамках ПРМІУ
Мінфін надасть позики Кінцевим Бенефіціарам для цілей реалізації проектів розвитку
муніципальної інфраструктури. ПРМІУ спрямована на проекти у таких галузях:
• централізоване теплопостачання;
• енергоефективність будівель;
• зовнішнє освітлення населених пунктів;
• водопостачання і водовідведення;
• тверді побутові відходи.
Європейський Інвестиційний Банк уклав фінансову угоду (надалі – «Фінансова угода») з
Україною 23 червня 2015 року з метою надання рамкової позики у розмірі 400 млн євро на
підтримку ПРМІУ.
Кінцевими Бенефіціарами будуть центральні, регіональні або місцеві органи влади,
державні та комунальні підприємства і місцеві органи самоврядування, включаючи
організації, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.
1.2

Мета і структура посібника

Метою цього Операційного посібника Програми (ОПП) є визначення системи принципів,
процесів, процедур та норм для ПРМІУ, як стосовно Програми, так і стосовно Проектів, що
мають бути підготовлені, реалізовані та профінансовані у рамках Програми. ОПП
визначає основні ролі, права та зобов’язання головних учасників та органів Програми,
зокрема, Мінрегіону, Мінфіну, ГУПП та інших відповідних зацікавлених сторін (Учасників).
Сторони визнають, що створення та дотримання ОПП є одним із ключових компонентів
для успішної реалізації ПРМІУ. Наявність ОПП у формі та по суті, які є задовільними для
ЄІБ, затвердженого Координаційним Комітетом і схваленого Мінрегіоном, є передумовою
першої виплати коштів за Фінансовою угодою.
Усі Учасники зобов’язані дотримуватися відповідних положень цього документу.
У разі будь-якої невідповідності між Фінансовою угодою та цим ОПП, пріоритет мають
положення Фінансової угоди.
1.3

Визначення

Нижче наведена термінологія та абревіатури у контексті Програми і проектів:
Визначення
Запит на виділення
коштів Позики

Запит до ЄІБ відповідно до статті 1.10A Фінансової угоди.

Уповноважений банк

АТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ
«Державний ощадний банк України» або будь-який інший банк,
який є прийнятним для ЄІБ.

Позичальник

Держава Україна, яка діє через Міністерство Фінансів України,
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Визначення

Кінцевий Бенефіціар

Угода про передачу
коштів Позики

Програма
Координатор
Програми

Керівник Програми

Група управління та
підтримки Програми
(ГУПП)

Проект

Група реалізації
проекту (ГРП)

Керівник проекту

Ініціатор

Робоча Група ПРМІУ

у співпраці із Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
або їх законного правонаступника.
Кінцевим Бенефіціаром є центральний орган державної влади
Позичальника, його місцева державна адміністрація, орган
місцевого самоврядування, а також державне чи комунальне
підприємство, включаючи підприємства, які мають більшу
частку державного чи комунального капіталу. Кінцевий
Бенефіціар є позичальником коштів на рівні проекту для цілей
реалізації проекту у рамках Програми, підписантом Угоди про
передачу коштів Позики та особою, відповідальною за
погашення позики Мінфіну, якщо між Банком, Мінрегіоном та
Мінфіном не узгоджено інше для відображення особливих
обставин у разі реалізації складних проектів.
Угода, укладена між Мінфіном, Мінрегіоном та Кінцевим
Бенефіціаром і, якщо необхідно, іншою стороною (включаючи
НКРЕКП та/або місцеві органи влади) стосовно надання
кредиту чи безповоротної позики Кінцевому Бенефіціару або
відшкодування бюджетних витрат, які можуть бути понесені у
разі настання гарантійного випадку, якщо в угоді між Україною
та МФО не передбачено інше.
Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
(ПРМІУ). У Фінансовій угоді з ЄІБ згадується як «Проекто».
Особа, на яку Мінрегіоном покладено основну відповідальність
за реалізацію Програми.
Представник Мінрегіону, якого призначено керівником ГУПП,
що відповідає за організацію, нагляд та функціонування ГУПП,
щоденну операційну діяльність, пов’язану із реалізацією ПРМІУ,
включаючи закупівлі та фінансове управління, взаємодію між
Мінрегіоном та ГУПП і координування та керування ГРП.
Група при Мінрегіоні, яка відповідає за управління,
координацію, моніторинг та контроль Програми. ГУПП
складатиметься з представників Мінрегіону, персоналу, який
працює від імені Мінрегіону, та консультантів з питань ТП.
Проект, підготовлений та реалізований у рамках ПРМІУ. У
Фінансовій угоді з ЄІБ згадується як «Субпроект».
Проект є структурованим набором взаємопов’язаних заходів,
які мають бути реалізовані протягом фіксованого періоду часу у
межах певного бюджету та з урахуванням інших обмежень.
Група, яка відповідає за підготовку та реалізацію проекту від
імені Кінцевого Бенефіціара.
Керівник ГРП, уповноважений забезпечувати організацію,
нагляд та моніторинг за підготовкою та реалізацією проекту та
підписувати документи, пов’язані з підготовкою і реалізацією
проекту. Керівник проекту несе особисту відповідальність за
підготовку і реалізацію проекту.
Ініціатором Програми є Мінрегіон.
Ініціатором проекту є Кінцевий Бенефіціар.
Група експертів, запропонованих ГУПП, що складається з
представників Мінрегіону, Мінфіну, ЄІБ, Консультантів ТП та, за
потреби, інших учасників, які збираються на регулярній основі
для вирішення питань, що виникають під час реалізації
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Визначення
Програми на робочому рівні.
Абревіатури
КМУ

Кабінет Міністрів України

ДБН

Державні будівельні норми

ЦТ

Централізоване теплопостачання

ЕС

Європейська Комісія

EE

Енергоефективність

ЕЕБ

Енергоефективність будівель

ЄІБ

Європейський Інвестиційний Банк

ТФСПТД

Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (ЄІБ)

ОЕСВ(ESIA)

Оцінка екологічного та соціального впливу

ЄС

Європейський Союз

FIDIC

Міжнародна федерація інженерів-консультантів
Fédération Internationale Des Ingénieurs – Conseils (французькою мовою)

ІТЕО

Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування

МФО

Міжнародна фінансова організація

МВФ

Міжнародний валютний фонд

МКТ

Міжнародні конкурсні торги

УПКП

Угода про передачу коштів Позики

Мінфін

Міністерство фінансів України

Мінрегіон

Міністерство регіонального розвитку,
комунального господарства України

НКТ

Національні конкурсні торги

НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

OJEU

Офіційний журнал Європейського Союзу

ГРП

Група реалізації проекту

ГУПП

Група управління та підтримки Програми

ОПП

Операційний посібник Програми

PRAG

Практичний Посібник контрактних процедур

КК

Координаційний Комітет

ТПВ

Тверді побутові відходи

ТП

Технічна підтримка

ТЕО

Техніко-економічне обґрунтування

ТЗ

Технічне завдання

ПРМІУ

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України

РГ

Робоча Група ПРМІУ

8

будівництва

та

житлово-

1.4

Порядок внесення змін до посібника

ОПП розробляється і переглядається Групою управління та підтримки Програми (ГУПП).
ОПП має бути «живим документом», який буде актуалізуватися паралельно з прогресом
реалізації ПРМІУ, тобто оновлюватись відповідно до потреб впровадження
Програми.Будь-які коригування чи зміни підлягатимуть суворим процедурам перегляду та
схвалення, описаним нижче:
•
•
•

У разі необхідності внесення змін та/або доповнень до ОПП, ГУПП має підготувати,
а Координатор Програми подати на розгляд ЄІБ порівняльну таблицю
оригінального та переглянутого текстів.
ЄІБ схвалює запропоновані зміни у разі відсутності заперечень, або надсилає свої
коментарі протягом 10 робочих днів.
Після схвалення ЄІБ ОПП має бути схвалений Координаційним Комітетом і
набирає чинності від дати такого схвалення.

Титульна сторінка переглянутого ОПП має містити порядковий номер (1, 2, 3 і т.д.)
переглянутої редакції і дату нової версії разом з датою нової версії ОПП, узгодженої та
задокументованої у протоколі засідання Координаційного Комітету.
Якщо має бути змінений та/або доповнений сам ОПП чи описані в ньому норми і
процедури, зазначені зміни та доповнення мають бути внесені шляхом повторного
схвалення всього ОПП, узгодженого у протоколі засідання Координаційного Комітету.
ГУПП має забезпечити розміщення будь-якої нової версії ОПП на веб-сторінці Мінрегіону
та повідомити про це Кінцевим Бенефіціарам/ГРП шляхом надіслання переглянутої версії
електронною поштою протягом 10 днів від дати схвалення нової версії Координаційним
Комітетом.
Англійська версія ОПП є офіційною версією. У разі будь-яких розбіжностей між
українською та англійською версіями, пріоритет має остання.
ОПП не може бути змінений, доповнений, скасований, визнаний таким, що втратив силу, і
жодне положення ОПП не може бути відхилено без попереднього письмового погодження
з боку ЄІБ, який може вимагати внесення змін до ОПП, якщо вважає це за необхідне.
1.5

Вирішення проблем та суперечок

Будь-які спори або непорозуміння, які виникають у зв’язку з чинністю, тлумаченням або
виконанням ОПП повинні, наскільки це можливо, бути врегульовані мирним шляхом між
ЄІБ та Мінрегіоном і, за необхідності, Мінфіном шляхом проведення консультацій і
переговорів.

2. Структура Програми
2.1

Учасники та органи Програми

2.1.1

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (Мінрегіон)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (Мінрегіон) є галузевим міністерством, відповідальним за реалізацію ПРМІУ і
Проектів та за загальний нагляд за їх виконанням, включаючи підготовку, нагляд,
моніторинг та оцінку Проектів, а також перегляд результатів оцінки Проектів, створення
ГУПП у межах Мінрегіону та забезпечення створення ГРП для кожного Кінцевого
Бенефіціара. Відповідно, Мінрегіон або його законний правонаступник буде виконувати
вищезазначені функції для цієї програми.
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Мінрегіон має призначити Координатора Програми, який відповідає за ефективну та дієву
реалізацію Програми. Мінрегіон також має призначити Керівника Програми, який очолить
ГУПП і разом з персоналом ГУПП підтримуватиме організацію, нагляд та моніторинг
підготовки та реалізації Проектів у рамках ПРМІУ, включаючи вчасне підписання
документів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією Проектів.

2.1.2

Міністерство фінансів (Мінфін)

Міністерство фінансів України (Мінфін) як центральна фінансова урядова установа буде
координувати усі фінансові аспекти рамкового кредиту ЄІБ та займатиметься запитами на
вибірку коштів та платежами, пов’язаними з проектами.
Мінфін у співпраці з Мінрегіоном і, якщо необхідно, місцевими державними
адміністраціями та/або органами місцевого самоврядування надає кошти Позики Кінцевим
Бенефіціарам відповідно до Угоди про передачу коштів Позики між Мінфіном,
Мінрегіоном, Кінцевим Бенефіціаром та будь-якими іншими суб’єктами, які можуть бути
необхідні для забезпечення належної реалізації Проектів.
Мінфін бере участь у процедурі схвалення проектів шляхом проведення перевірки
фінансового стану Кінцевих Бенефіціарів.

2.1.3

Регулятор (НКРЕКП, міські ради)

Регулятор розглядає та затверджує інвестиційні програми комунальних підприємств в
рамках ПРМІУ, та приймає рішення щодо включення інвестиційної складової в тарифи.
Відповідальність за встановлення тарифів та їх регулювання визначається залежно від
сектора і виробничих потужностей цільового підприємства (див. Таблицю 1). Виходячи з
цього, Регулятором може виступати Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або міська рада
відповідно.
НКРЕКП забезпечує державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах
електроенергетики,
теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану)
вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та
нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів. Також
НКРЕКП відповідає за забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах
електроенергетики,
теплопостачання,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому
комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін
НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики,
теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення відповідно до вимог
чинного законодавства України, а також визначає умови, за яких суб'єктам господарської
діяльності дозволяється провадити діяльність без ліцензій.
Суб’єкти господарювання встановлюють тарифи за погодженням НКРЕП або місцевого
органу влади (Міської Ради) при дотриманні умов,, перелічених у таблиці нижче.
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Таблиця 1

Суб’єкти та об’єкти тарифного регулювання

Галузь

Теплопостачання

Електроенергетика

Водопостачання
та водовідведення

2.1.4

Встановлення тарифів регулюється
НКРЕКП
Міською Радою
Відпуск теплової енергії для
Відпуск теплової енергії для потреб
потреб споживачів фактично
споживачів фактично
склав/планується на рівні
склав/планується на рівні меншому за
більше, ніж 18 000 Гкал на рік
18 000 Гкал на рік
Підприємство має у своїй
Підприємство має у своїй власності
власності чи користуванні
чи користуванні обладнання для
обладнання для виробництва
виробництва електроенергії
електроенергії потужністю не
потужністю менше 5 МВт (10 МВт для
менше 5 МВт (10 МВт для
виробництва електроенергії з
виробництва електроенергії з
використанням альтернативних
використанням альтернативних
джерел (крім доменного та коксівного
джерел (крім доменного та
газів)
коксівного газів)
Підприємство надає послуги у
Не виконано хочу б одну з умов для
населеному пункті з чисельністю регулювання з боку НКРЕКП (30 тис.
населення більше 30 тис. осіб та населення, сукупний обсяг
надає послуг з водопостачання
водопостачання менший за 300 тис.
3
сукупним обсягом більше, ніж
м на рік, водовідведення- менший за
3
3
300 тис. м на рік;
200 тис. м на рік)
водовідведення- більше, ніж 200
3
тис. м на рік

Координаційний Комітет (КК)

Координаційний Комітет (в українській версії ОПП згадується як «Координаційний
комітет») буде створений у складі, задовільному для Банку, та складатиметься, зокрема, з
представників Мінрегіону, Мінфіну, Регулятора, ГУПП та інших учасників за домовленістю
Сторін.
Склад Координаційного Комітету має забезпечувати збалансоване представлення членів
(учасників). Склад КК та зміни у складі мають бути прийнятними для ЄІБ. Порядок
призначення членів КК та їх заступників буде узгоджуватися між представленими
установами. ЄІБ може брати участь у засіданнях КК у якості спостерігача.
У рамках ПРМІУ КК відповідатиме за стратегічне управління та нагляд за Програмою, а
також сприятиме досягненню її цілей та завдань.
Згідно з Фінансовою угодою (1.04A) КК є відповідальним за:
• надання стратегічних рекомендацій щодо реалізації ПРМІУ, вирішення питань, які
можуть мати вплив на успішне виконання Програми;
• сприяння і нагляд за роботою ГУПП, залучення відповідного персоналу у рамках
ПРМІУ (див. Додаток 1 до ОПП), а також хід виконання робіт у рамках ПРМІУ;
• схвалення ОПП та будь-яких змін до ОПП (стаття 1.4 ОПП);
• затвердження проектних пропозицій (Заявок) на етапі скринінгу та прийняття
рішень щодо прийнятності Проектів (стаття 4.3 ОПП) для подальшої реалізації у
рамках ПРМІУ (стаття 4.6 ОПП);
• затвердження Проектів для підписання Угоди про передачу коштів Позики (стаття
8.2 ОПП);
• моніторинг ходу виконання Програми та проектів, бюджетів Програми та проектів;
• надання дозволу на завершення Програми.
КК може:
• залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників органів
виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування,
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підприємств, установ та організацій, ЄІБ, інших міжнародних фінансових та
донорських організацій;
•

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, ЄІБ, інших міжнародних фінансових та донорських організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

•

одержувати інформацію, необхідну для виконання завдань, поставлених
виконавчими органами влади, іншими державними відомствами та органами
місцевого самоврядування, суб’єктами та установами, ЄІБ та іншими
міжнародними фінансовими і спонсорськими організаціями;
приймати рішення про виключення Проекту з Програми, якщо такий Проект не
відповідає умовам Фінансової угоди, ОПП або політикам Банку;
приймати рішення про виключення Кінцевого Бенефіціара у разі порушення Угоди
про передачу коштів Позики.

•
•

Засідання КК проводяться за ініціативою Голови КК, Координатора Програми або
Керівника ГУПП. Засідання КК має відбутися на початку запуску Програми, а після цього
щоквартально і наприкінці для схвалення завершення Програми. Усі члени КК та
представники ЄІБ мають бути повідомлені щодо дати засідання КК щонайменше за 5
(п’ять) робочих днів, а також отримати проекти документів, які будуть винесені на
обговорення під час засідання КК.
Засідання КК веде Голова, а за його відсутності- Заступник Голови.
Засідання КК вважається провоможним, якщо на ньому присутні не менше половини
членів КК.
Рішення КК вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні членів КК. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації КК фіксуються у протоколі засідання. Англійська версія
протоколу має бути надана ЄІБ для коментарів (за наявності) до її офіційного
оприлюднення. Протоколи засідань КК складаються і підписуються Головою та
надсилаються всім членам КК. Документи, схвалені під час зборів КК, мають бути
перелічені у протоколі засідання і додаються до нього.
Член КК, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі
свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Організаційне забезпечення діяльності КК, підготовку матеріалів для розгляду на
засіданнях КК забезпечує ГУПП.

2.1.5 Група управління та підтримки Програми (ГУПП)
Група управління та підтримки Програми (ГУПП) виконує центральну функцію щодо
управління та підтримки Програми. Більш детальна інформація про роль ГУПП, її
обов’язки та кадрове забезпечення наведена в Додатку 2.
2.1.6

Кінцеві Бенефіціари

Кінцеві бенефіціари - центральні органи державної влади, місцеві державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства
(включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу),
відібрані для участі в ПРМІУ.
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2.1.7

Група реалізації проекту (ГРП)

ГРП буде створена у складі кожного Кінцевого Бенефіціара і несе відповідальність за
впровадження, моніторинг та звітування про хід виконання робіт у рамках Проекту. Більш
детальна інформація про склад ГРП, її роль, обов’язки та кадрове забезпечення наведена
у Додатку 3.

2.1.8

Загальна організація ПРМІУ

Загальна організація ПРМІУ та рівні відносин між різними Учасниками представлені на
Рисунку 1. Розподіл прав та зобов’язань основних учасників ПРМІУ наведений у Додатку
1.

Рисунок 1 Загальна організація ПРМІУ
2.2

Проектний цикл

ПРМІУ реалізується відповідно до умов Фінансової угоди та вимог національного
законодавства щодо реалізації спільних з МФО проектів.
Основні етапи проектного циклу у рамках ПРМІУ представлені нижче.
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Пошук перспективних проектів
• Конкурси проектів
• Подання заявок
Аналіз та відбір проектів
• Оцінювання заявок та вибір проектів
Підготовка проекту
• Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування
• ОЕСВ (ESIA)
• Плани закупівель
• Технічна підтримка у підготовці проекту
Оцінка проекту та виділення коштів
• Юридична експертиза ЄІБ
• Виділення коштів для проекту у межах наданої ЄІБ позики
з Субпозичальником
• Угода про передачу коштів Позики
Реалізація проекту
• Складання проектної і тендерної документації
• Закупівля
• Вибирка позики у рамках ПРМІУ
• Будівництво та постачання
• Технічна підтримка у реалізації проекту, в тому числі нагляд за будівництвом
• Завершення проекту, введення в експлуатацію та усунення недоліків
Завершення проекту
• Моніторинг та перевірка результатів проекту
• Оцінка впливу проекту

Рисунок 2

Проектний цикл ПРМІУ

2.3

Управління даними

2.3.1

Загальні вимоги

Діловодство та кореспонденція серед зацікавлених сторін здійснюються згідно чинного
законодавства, внутрішнім процедурних правил та із дотриманням вимог ОПП.
Офіційною мовою спілкування та обміну інформацією у рамках реалізації ПРМІУ є:
• українська мова - на національному рівні;
• англійська мова як офіційна мова комунікації з ЄІБ.
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Всі документи повинні зберігатись ГУПП/ГРП в паперовому вигляді та формуватись у
справи згідно процедури, описаної нижче у Розділі 2.3.4.
Термін зберігання документів встановлюється чинним законодавством, внутрішніми
процедурними правилами, але не може бути меншим ніж період реалізації Програми.
Офіційна позиція щодо ПРМІУ висловлюється:
• від імені Мінрегіону: Координатором Програми;
• від імені ЄІБ: Уповноваженими особами ЄІБ;
• від імені ГУПП: Керівником ГУПП;
• від імені ГРП: Керівником ГРП;
• від імені Кінцевого Бенефіціара: Керівником;
• від імені інших учасників: особою, уповноваженою у встановленому порядку.

2.3.2

Вихідні документи

Усі вихідні документи у рамках ПРМІУ мають бути підписані:
• від імені ЄІБ: Уповноваженими особами;
• від імені Мінрегіону: Координатором Програми;
• від імені ГУПП: Керівником ГУПП;
• від імені Кінцевого Бенефіціара: Керівником Кінцевого Бенефіціара;
• від імені ГРП: Керівником ГРП;
• від імені інших учасників: керівниками або іншими уповноваженими особами.
Усі вихідні документи повинні містити відповідний вихідний номер, дату складання та
підлягають реєстрації ГУПП або ГРП відповідно до чинних внутрішніх процедур. У разі
відсутності таких внутрішніх процедур, усі вихідні документи підлягають реєстрації у
спеціальному журналі обліку.
Якщо будь-який додаток до таких документів є надто об’ємним за кількістю аркушів, має
бути вказано посилання на місце зберігання його паперової копії.

2.3.3

Вхідні документи

Усі вхідні документи повинні містити відповідний вихідний номер і дату складання та
підлягають реєстрації ГУПП або ГРП відповідно до чинних внутрішніх процедур. Якщо такі
внутрішні процедури відсутні, усі вхідні документи підлягають реєстрації у спеціальному
журналі обліку.
Якщо будь-який додаток до таких документів є надто об’ємним за кількістю аркушів, має
бути вказано посилання на місце зберігання його паперової копії.
Документи, одержані у рамках ПРМІУ:
• якщо вони адресовані ЄІБ, передаються Уповноваженим особам ЄІБ;
• якщо вони адресовані Мінрегіону та/або ГУПП – Координатору Програми;
• якщо вони адресовані Кінцевому Бенефіціару та/або ГРП – Керівнику Кінцевого
Бенефіціара;
• якщо вони адресовані іншим учасникам – керівнику або іншій уповноваженій особі.
Вищевказані особи забезпечують:
• перегляд;
• проставлення резолюції;
• контроль за належною реалізацією.
Строк виконання документу встановлюється особою, що проставляє резолюцію з
урахуванням:
• вимог ОПП щодо строку перегляду окремих видів документів;
• обґрунтування автора документу щодо необхідності прискореного розгляду.
Документи щодо яких не встановлено строк виконання повинні бути опрацьовані не
пізніше, ніж 30 календарних днів від дати вхідної реєстрації.
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2.3.4

Порядок зберігання та архівування паперових копій

Координатор Програми, Керівник ГУПП та Керівник ГРП відповідають за організацію і
дотримання порядку зберігання та архівування паперових копій.
Поряд з електронним листуванням дозволяється обмін паперовими документами, який
вважається офіційним.
Основні вимоги до документообігу є такими:
• Копії усі документів мають зберігатися у паперовому вигляді та підшиватися у
папки/файли. Перед підшиванням документів для зберігання вони мають бути
скріплені степлером для уникнення втрати окремих аркушів;
• Документи мають зберігатися за категоріями/заходами/операціями, яких вони
стосуються. Іншими словами, документи, які стосуються одного заходу, мають бути
підшиті в одній папці;
• Документи, які зберігаються в одній папці, але стосуються різних операцій, мають
бути відокремлені. Це дозволяє вчасно перевіряти наявність усіх документів, які
стосуються однієї операції, а також додавати нові документи у разі необхідності;
• Якщо один документ стосується різних операцій необхідно зробити його копії, та
підшити їх у відповідні папки разом з іншими документами у межах відповідної
операції;
• У разі неможливості підшити документ в відповідну папку (з огляду на його обсяг), у
відповідному місці папки підшивається аркуш паперу з посиланням на місце
зберігання оригіналу документу;
• Термін зберігання документу встановлюється чинним законодавством і чинними
внутрішніми процедурами Мінрегіону чи відповідної ГРП, але не повинен бути
меншим за період реалізації ПРМІУ;
• Робочі документи не можуть бути винесені з місця їх зберігання без дозволу
Координатора Проекту або Керівника ГУПП, Керівника ГРП;
• Усі чорнові примірники або зіпсовані документи підлягають знищенню за
допомогою паперорізки.

2.3.5

Електронні копії

З метою прискорення обміну інформацією та прийняття рішень в ході реалізації Програми
кореспонденція може надсилатися через електронну пошту.
Уся офіційна кореспонденція має надсилатися з однієї електронної адреси (наприклад,
електронна адреса ГУПП/Керівника ГУПП), а електронні адреси іншого персоналу мають
бути вказані у полі «Копія», у разінеобхідності.
З цією метою кожна ГРП створює та використовує одну загальну електронну адресу або
використовує вже існуючу електронну адресу. Акаунт електронної пошти не повинен мати
обмежень щодо кількості адресатів в одному електронному листі чи обмеження щодо
обсягу файлів, які додаються.
В електронному листуванні копія будь-якого повідомлення має бути надіслана
Уповноваженій особі ЄІБ, Керівнику ГУПП та, за необхідності, керівництву Кінцевих
Бенефіціарів, Керівнику(-ам) ГРП та керівництву інших учасників.
При обміні інформацію посередництвом електронної пошти, копія будь-якого такого
повідомлення надсилається Уповноваженій особі ЄІБ, Керівнику ГУПП та, у разі
необхідності, керівнику (-ам) Кінцевих бенефіціарів, керівнику (-ам) ГРП, керівникам інших
зацікавлених сторін.
Відповіді на вхідні повідомлення мають надсилатися оригінальному відправникові з копією
на всіх осіб, які стояли в копії в оригінальному вихідному листі.
Кожне електронне повідомлення має містити тему листа такого формату:
ПРМІУ: назва міста: номер Проекту, номер тендеру (якщо застосовується). №:
необхідна дія,
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або ПРМІУ: назва міста: необхідна дія.
Назву та номер тендеру можна знайти у затвердженому Плані закупівлі. У полі «необхідна
дія» необхідно коротко описати, яка дія вимагається від одержувача, наприклад,
«погодження» чи розгляд тендерних документів, звіт щодо результатів відбору заявок на
участь у тендері чи Плани закупівель.

3. Реалізація Програми
3.1

Ідентифікація проектів

Ідентифікація проектів здійснюється шляхом публікації запрошення на участь.
Запрошення на участь можуть періодично оголошуватися ГУПП на підставі рішення
Координаційного Комітету. Такі оголошення можуть стосуватися всіх секторів або будьякого обраного сектору, наприклад: централізоване теплопостачання. Анкети на участь
для різних секторів (див. Додатки 5-9) розміщені на веб-сайті Мінрегіону та
розповсюджуються між муніципалітетами, через розсилку Мінрегіону. Належним чином
заповнені анкети мають бути подані до кінцевої дати, вказаної у запрошенні на участь.
Угода про передачу коштів Позики підписується відповідними сторонами, зокрема
Кінцевим Бенефіціаром Проекту, Мінрегіоном, Мінфіном, НКРЕКП. Роль НКРЕКП
відповідно до цієї угоди полягатиме у схваленні підвищення тарифів, що дозволить
Кінцевому Бенефіціару обслуговувати борг протягом періоду погашення позики. Мінфін
забезпечує надання Кінцевим Бенефіціаром та/або муніципалітетом достатнього
забезпечення згідно з умовами угоди.
3.2
Скринінг та схвалення проектів
Скринінг проектів здійснюється ГУПП відповідно до порядку, передбаченого у Розділі 4.
3.3
Підготовка проектів
Проект, який пройшов процедуру відбору, переходить до фази підготовки.
Відповідальним за підготовку Проектів від імені Кінцевого бенефіціара є ГРП. Проекти
готуються власними ресурсами Кінцевого бенефіціара та/або із залученням ТП.
ГРП готує та подає на розгляд ГУПП План заходів з реалізації Проекту відповідно до
порядку, затвердженою Постановою КМУ від 27.01.2016 № 70 (див. Додаток 23 до ОПП).
Підготовка Проекту передбачає підготовку техніко-економічного обґрунтування, яке має
включати, серед іншого, аналіз попиту, аналіз можливостей, опис Проекту, аналіз
ефективності затрат, ескізні проекти, кошториси, фінансовий аналіз, аналіз можливостей,
план реалізації Проекту та план закупівель. Також має бути здійснена Оцінка екологічного
та соціального впливу (ОЕСВ (ESIA)) та інші відповідні дослідження. Якщо доцільно, може
вимагатися підготовка стратегічних досліджень або планів для регіону, сектора чи
конкретного питання.
При підготовці проектної документації та, у випадку розбіжностей між українськими
стандартами/законами та керівними принципами ЄІБ/Директивами ЄС у сфері
проектування та будівництва, повинні бути застосовані ті, що є більш строгими.
Підготовка Проекту також включає в себе отримання всіх необхідних дозволів та
погоджень. Будь-які витрати, пов’язані з отриманням дозволів та погоджень, введенням в
експлуатацію та реєстрацією після закінчення тощо, що вимагаються діючим
законодавством, оплачуються Кінцевим бенефіціаром.
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3.4

Реалізація проектів

Проекти, підготовлені та схвалені для фінансування Координаційним Комітетом та
ЄІБ/МФО (якщо залучається), мають реалізовуватися із дотриманням узгодженої якості у
межах узгодженого бюджету, а також відповідно до узгодженого графіку реалізації. Повну
відповідальність за це від імені Кінцевого Бенефіціара несе ГРП.
Основними завданнями ГРП в рамках реалізації Проекту та їх консультантів (якщо такі
залучаються) є:
• перегляд та оцінка наявної інформації, звітів, досліджень тощо;
• підготовка або доповнення наявних досліджень, якщо необхідно;
• детальна розробка та підготовка тендерної документації для закупівлі робіт,
товарів та послуг;
• оголошення тендеру, включаючи попередній кваліфікаційний відбір (якщо
передбачено), оцінка конкурсних пропозицій та підписання контракту;
• нагляд за будівництвом та введення в експлуатацію
• моніторинг під час гарантійного періоду;
• оцінка виконаних робіт та моніторинг загального стану реалізації Проекту.
Під час реалізації Проектів визначеного розміру та складності допускається можливість
використання позикових коштів, що надаються у рамках ПРМІУ, для залучення
консультантів, що надаватимуть допомогу ГРП на етапі реалізації Проекту. Залучення
таких консультантів здійснюється відповідно до вимог, передбачених у Розділі 6.
Основною роллю ГРП є в супровід, моніторинг та перевірка виконання Проекту, якій
реалізується як Інженером, так і Підрядником. ГРП не повинна брати на себе роль
Інженера/наглядача на етапі реалізації Проекту.
ГРП відповідає за планування та реалізацію Проектів у рамках ПРМІУ від імені Кінцевого
Бенефіціара (у стандартних міжнародних угодах, таких як FIDIC, іменується
«Замовником», та PRAG – «Органом-замовником»), а також за складання та надання
звітів на розгляд ГУПП та ЄІБ/МФО. Основні вимоги до звітування ГРП наведені у Розділі
9.
ГРП готує та подає будь-які відповідні звіти, які вимагаються зацікавленимисторонами,
залученими у Проект.
Звіти ГРП не повинні бути занадто об’ємними. ГРП самостійно повинна вирішувати
проблеми на об’єкті від імені Замовника/Кінцевого бенефіціара та надавити лише короткі
посилання на це у звітах.
Згідно раціональних практик ведення діяльності, абсолютна більшість документів, що
описують виконання проекту та хід виконання робіт, повинні готуватися Підрядником та
Інженером. Відтак, здебільшого завдання ГРП полягає у підсумуванні та узагальненні
звітів, підготовлених іншими сторонами.

3.4.1

Підготовка проектної
товарів/робіт/послуг

документації

і

тендерних

досьє

на

закупівлю

Тендерна документація на закупівлю робіт розробляється, використовуючи міжнародновизнану стандартну документацію для закупівель, що детальніше описано у Розділі 6
цього посібника.
За підготовку проектної і тендерної документації відповідає ГРП або їх консультанти. У
разі залучення консультанта, ГРП відповідатиме за надання необхідної інформації, нагляд
за роботою консультантів, а також перегляд та схвалення їх результатів.
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Після схвалення проектної і тендерної документації ГРП вона подається на розгляд
ГУПП, яка:
• перевіряє відповідність поданих документів вимогам ПРМІУ;
• здійснює технічний перегляд проектної документації;
• звіряє кошториси з бюджетом ПРМІУ та підтверджує вартість Проекту;
• перевіряє відповідність тендерної документації відповідає вимогам цього посібника
та українського законодавства;
• координує перегляди документації, які здійснюються і ЄІБ/МФО (доодержання
повідомлення про відсутність інших коментарів щодо документів), та;
• оновлює базу ПРМІУ з урахуванням основних даних Проекту.

3.4.2

Оголошення тендеру на закупівлю робіт, товарів та послуг

ГРП відповідають за і закупівлі робіт, товарів та послуг для Проектів у рамках ПРМІУ. У
разі необхідності, вони можуть підтримуватися консультантами. Моніторинг тендерних
процедур здійснює ГУПП. Прийнятний порядок оголошення тендеру та проведення
закупівель у рамках ПРМІУ, а також механізми монівторингупредставлені у Розділах 6 та 7
ОПП відповідно. Тендерні процедури для всіх Проектів у рамках ПРМІУ повинні завжди
проводитися з урахуванням таких вимог.

3.4.3

Нагляд за будівництвом

Міжнародні та державні тендерні контракти вартістю понад 350 000 євро вимагають
проведення тендеру на посаду «Інженера Проекту». Інженером Проекту має бути
відповідальна особа з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи на подібній посаді
мінімум 10-15 років.
Нагляд за Проектом здійснює консультант, який відповідає за забезпечення і контроль
якості Проекту. Консультант діє від імені Кінцевого Бенефіціара/Замовника та у
відповідності до умов контракту.
Загальний технічний нагляд та нагляд за виконуваними робіт здійснюється на постійній
основі. Потрібно забезпечити постійну присутність консультанта на об’єкті під час
будівельних та монтажних робіт.
Технічний нагляд за проектом включає в себе, перш за все, таке:
• Загальний технічний нагляд, нагляд за виконанням робіт на об’єкті та управління
будівництвом;
• Підготовка початкових заходів;
• Постійне управління Проектом та моніторинг;
• Періодичне звітування;
• Участь у проміжних прийманнях робіт
• Моніторинг протягом гарантійного періоду
• Підготовка Підсумкового звіту по проекту.
Точний обсяг послуг з технічного нагляду, які повинен надавати інженер-консультант,
визначено детально в ТЗ до угоди про надання консалтингових послуг.

3.4.4

Моніторинг ходу виконання робіт за Проектом

Хід виконання робіт за Проектом вимагає постійного моніторингу з боку ГРП або їх
консультанта та регулярного звітування ГУПП про хід виконання Проекту та проблемні
питання.. Відповідні ГРП діють від імені Кінцевого Бенефіціарата відповідають за
моніторинг ходу виконання робіт за Проектом, а також дотримання інженерамиконсультантами та підрядниками умов контракту.
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Шляхом проведення постійного моніторингу ходу виконання робіт ГРП забезпечує
дотримання вимог/технічних специфікацій, визначених Кінцевим Бенефіціаром відповідно
до контрактів та виконання основних етапів відповідно до контракту.
Моніторинг ходу виконання робіт повинен здійснюватися згідно з вимогами Фінансової
угоди та українського законодавства, як передбачено у Розділі 9 ОПП.

3.4.5

Управління бюджетом та змінами у бюджеті

У разі збільшення вартості Проекту у порівнянні із сумою коштів, виділеною на його
реалізацію на основі затвердженого кошторису, підготовленого на етапі проектування:
• переглядається обсяг робіт
• або забезпечується додаткове фінансування з джерел інших, ніж фінансування
Банку або кошти Державного бюджету України (крім випадків, коли ЄІБ надасть
згоду на виділення більшої суми на Проект).
Бюджет (вартість) окремого контракту у рамках Проекту визначений під час надання «без
заперечень» щодо заключного звіту про результати оцінки може бути змінений за певних
умов.
Оцінка остаточної вартості контрактів має здійснюватися консультантами-наглядачами
принаймні кожні півроку протягом виконання контрактів.
Будь-які зміни, збільшення кількості, претензії, передачі на розгляд вищої інстанції або
інші причини які збільшують вартість контракту понад граничних сум, визначені у
контракті, вимагатимуть відповідного рівня відсутності заперечень.
3.5

Групування проектів у пакет

Проекти аналогічного типу у разі доцільності та можливості можуть бути згруповані
виходячи із географічного розташування та терміну реалізації для полегшення реалізації
Проекту та управління ним. Групування Проектів може бути запропоноване на етапі
відбору або підготовки техніко-економічного обґрунтування. Після цього окремі технікоекономічні обґрунтування мають бути об’єднані та подаватися в одному пакеті.
Після того, як ГУПП та ЄІБ схвалять групування Проектів в один пакет, такий пакет
вважається одним Проектом у рамках ПРМІУ. Право власності на Проект, який
складається з кількох компонентів, має бути узгоджено власниками компонентів Проекту
та оформлено Угодою про Проект між сторонами на етапі відбору та скрінінгу, але не
пізніше початку реалізації такого Проекту.

4. Порядок скринінгу та відбору Проектів
4.1

Вступ

Вибір Проектів для реалізації у рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури
України здійснюється у три етапи після оголошення запрошення на участь:
•

На першому етапі здійснюється перевірка відповідності Проектів
встановленим критеріям прийнятності, призначена для визначення всіх
Проектів, які є прийнятними для фінансування у рамках ПРМІУ, і створення повного
переліку прийнятних Проектів ПРМІУ.

•

На другому етапі проводиться скринінг якості ті відповідності Проектів,
спрямований на ранжування всіх прийнятних Проектів за якістю та відповідністю, з
метою формування переліку Проектів, які можуть бути профінансовані у рамках
ПРМІУ (Попередній перелік Проектів ПРМІУ). До Попереднього переліку
Проектів ПРМІУ входять проекти, що отримали найвищі оцінки та їх загальна
вартість не перевищує суму позики.
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•

На третьому етапі здійснюється оцінка фінансового стану Кінцевих
Бенефіціарів з Попереднього переліку Проектів ПРМІУ, визначених на другому
етапі під час скринінгу.

Більш докладна інформація наведена у розділах нижче.
4.2
Оголошення запрошення на участь у ПРМІУ
ГУПП публікує запрошення на участь у ПРМІУ на веб-сайті Мінрегіону, після чого
потенційні Кінцеві Бенефіціари/ органи влади, зацікавлені в участі у Програмі, повинні
підготувати і подати на розгляд Мінрегіону такі документи:
• Заповнена належним Анкета на участь у ПРМІУ (див. Додатки 5-9);
•

Зведений перелік Проектів, які пропонуються для реалізації у рамках ПРМІУ, якщо
доцільно (див. Додаток 10);

•

Рішення органу, у сфері управління якого знаходиться Кінцевий Бенефіціар, про
підтримку Проекту та визначення позичальника:
o Щодо об’єктів комунальної власності: завірену в установленому порядку
копію рішення місцевої ради ;
o Для об’єктів державної власності: лист за підписом уповноваженої особи
органу державної влади.

Кінцева дата подання Анкет на участь у ПРМІУ зазначається Мінрегіоном у запрошенні на
участь.
4.3
Перевірка відповідності Проектів критеріям прийнятності
Після закінчення терміну прийому заявок на участь в ПРМІУ ГУПП узагальнює отриманні
пропозиції та перевіряє кожний Проект на відповідність критеріям прийнятності,
визначеним в таблиці нижче.
Таблиця 2
№
1

Критерії відповідності
Критерії прийнятності

Так

Ні

Заявка на участь (Анкета)
Належним
чином
заповнена
офіційно подана до Мінрегіону.

2

Підхід

Бенефіціари

анкета

Шаблони Анкет за секторами
розроблені ГУПП.

1

Кінцевий
бенефіціар
кредиту
–
центральний
або
місцевий
орган
виконавчої
влади,
орган
місцевого
самоврядування,
державне
або
комунальне
підприємство
(включаючи
підприємства державна чи комунальна
частка в яких перевищує 50 %);
Кінцевий бенефіціар не знаходиться в
процесі приватизації або не планує
приватизацію
на
момент
отримання
підтримки від Міської ради.
3

Прийнятність сектору

2

Проект
реалізується
в
одному
з
нижчезазначених секторів: централізоване
теплопостачання,
енергоефективність
будівель, зовнішнє освітлення населених
пунктів,
водопостачання/водовідведення,
тверді побутові відходи.
1

Якщо Кінцевий Бенефіціар має концесійну угоду з суб’єктом приватної форми власності щодо експлуатації комунальної
(державної) інфраструктури, така анкета може бути розглянута у процесі перевірки відповідності Проектів критеріям
прийнятності. Однак, для прийняття остаточного рішення щодо прийнятності такого Проекту, Мінрегіон та ЄІБ подають
запит на додаткові уточнення щодо концесійної угоди між органом влади та Концесіонером і перевірити їх.
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№
4

Критерії прийнятності
Вартість проекту

Підхід

Так

Ні

3

Вартість проекту не менше, ніж 5 млн євро
у таких секторах, як зовнішнє освітлення
населених пунктів та енергоефективність
будівель
Вартість Проекту не менше, ніж 10 млн
євро для проектів у таких секторах, як
централізоване
теплопостачання,
водопостачання, водовідведення та тверді
побутові відходи.
5

Підтримка органу влади

Письмові докази підтримки з боку ради
органу,
в
сфері
управління
якого
знаходиться Кінцевий Бенефіціар.

Щодо
муніципальної/комунальної
власності:
рішення
міської/районної/обласної ради
щодо визначення Позичальника
та підтримку Проекту
Щодо державної власності:
лист про підтримку Проекту,
підписаний
уповноваженою
особою
органу
державної
влади.

У результаті перевірки відповідності Проектів критеріям прийнятності, Проекти групуються
у наступні переліки: прийнятні, потенційно прийнятні та неприйнятні Проекти. У разі, якщо
для завершення перевірки відповідності потенційно Прийнятних проектів, а також
неприйнятних проектів (лише тих, які є предметом розгляду відповідно до пункту 3.5 цього
ОПП), потрібна інформація щодо критеріїв 4 та 5, відповідним Кінцевим Бенефіціарам
надсилається додатковий запит на отримання відповідної інформації. Кінцева дата
подання такої інформації зазначається у запиті. Проекти, які в результаті такої додаткової
перевірки будуть визначені прийнятними, додаються до переліку прийнятних Проектів.
Решта Проектів додаються до переліку неприйнятних Проектів.
За погодженням з Мінрегіоном та ЄІБ, ГУПП подає переліки прийнятних і неприйнятних
Проектів на розгляд Координаційного Комітету. Затвердження таких переліків
Координаційним Комітетом може бути здійснено у декілька етапів, залежно від того,
наскільки швидко може бути уточнений статус потенційно прийнятних Проектів. Після
затвердження Координаційним Комітетом результатів перевірки відповідності Проектів
критеріям прийнятності ГУПП повідомляє їх потенційним Кінцевим Бенефіціарам.
Рішення щодо заміни Кінцевого Бенефіціара, визначеного у початковій анкеті, може бути
прийнято під час перевірки відповідності Проектів критеріям прийнятності на основі
обґрунтованого юридичного висновку або рекомендації зацікавлених сторін, за умови
затвердження такого рішення Координаційним Комітетом.
4.4
Скринінг якості та доцільності Проектів
Усі прийнятні Проекти, стосовно яких потенційними Кінцевими Бенефіціарами у письмовій
формі надано підтвердження розуміння того, що податки, які виникають протягом
реалізації Проекту, не можуть бути профінансовані з коштів Позики, допускаються до
другого етапу відбору. На такому етапі увага зосереджується на якості та доцільності
проектів, які оцінюватимуться за допомогою перших п’яти критеріїв, визначених у таблиці
нижче. Якщо деякі сектори або географічні регіони у переліку Проектів ПРМІУ

3

Проекти, які формують інтегровану функціональну одиницю, та/або декілька менших проектів аналогічного типу в регіоні
можуть розглядатися разом як один проект, що складається з кількох компонентів у рамках Програми.
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представлені надмірно або недостатньо, на наступному етапі застосовується критерій
збалансованого портфелю
Таблиця 3
№

Основні
критерії

Критерії оцінки

Бали

Максимум

1

2

3

4

5

Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування
4
за міжнародними стандартами

11

ТЕО

9

Попереднє техніко-економічне обґрунтування
(дослідження можливостей)

4

Проектна документація

5

1

2

3

4

4

5
6
7

Критерії оцінки Проектів

Готовність
Проекту

Технічна
здійсненність та
обґрунтованість
Проекту

Фінансова
окупність
Проекту

Вплив на
навколишнє
середовище та
ресурсоефектив
ність

Експертний звіт щодо розгляду проектної
документації

1

ОЕСВ (ESIA) міжнародного стандарту

5

Українська ОВНС (оцінка впливу на
навколишнє середовище)

3

Попередня оцінка екологічного впливу
(українські стандарти)

1

Виробничі потужності/об’єкту/обладнання
відповідають потребам та вимогам
користувачів

0–7

Технічні та проектні рішення є доцільними у
місцевих умовах

0–7

Проект відповідає технічним показникам
якості, наведеним у Додатку 4

0–7

Проектні витрати відповідають контрольним
показникам (ціна за одиницю та ціна на одного
користувача)

0–7

Загальна кількість вигодонабувачів, на яких
вплине інвестиція (реалізація проекту) (1 бал
за 50 000 Кінцевих Бенефіціарів)

0–7

NPV (ЧПВ (чиста приведена вартість)) Проекту
7
> 0 і DCR (КПБ (коефіцієнт погашення боргу)
>1.5

15

NPV (ЧПВ (чиста приведена вартість)) Проекту
> 0 і DCR (КПБ (коефіцієнт погашення боргу)
1.35 - 1.49

10

NPV (ЧПВ (чиста приведена вартість)) Проекту
> 0 і DCR (КПБ (коефіцієнт погашення боргу)
1.0 - 1.34

5

Проектна документація включає кількісно
оцінений позитивний вплив на навколишнє
середовище та ресурсоефективність

5

Проектна документація включає описання
приблизного позитивного впливу на
навколишнє середовище та

3

11

5

6

6

5

4

35

5

15

4

5

4

Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, включаючи оцінку мінімальних базових параметрів і потреб, аналіз
попиту, аналіз можливостей, ескізні проекти, кошториси витрат, фінансовий та економічний аналіз, плани закупівель та
реалізації.
Може бути обрана лише одна з альтернатив у колонці 3.
Може бути обрано більше однієї альтернативи у колонці 3.
Якщо NPV (ЧПВ (чиста приведена вартість) <= 0, Проект не розглядається.
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№

Основні
критерії

1

2

Критерії оцінки

Бали

Максимум

3

4

5

ресурсоефективності

5

Відповідність
затвердженим
програмним та
стратегічним
документам

Анкета включає інформацію про позитивний
вплив на навколишнє
середовище/ресурсоефективність, але без
підтверджуючої документації

1

Проект має стратегічне значення та/або має
демонстраційний ефект

5

Проект передбачено/згадано у
муніципальному/регіональному галузевому
плані розвитку

4

Проект відповідає стратегічним документам
національного рівня

4

13

5

Потенційне коригування збалансованості
портфелю Проектів
6

Балансування
портфелю

Проект реалізується у недостатньо
представленому секторі (менше 10 % переліку
прийнятних Проектів)

10
Загалом

10
100

Скринінг якості та доцільності проектів здійснюється для всіх прийнятних Проектів на
основі інформації, поданої потенційними Кінцевими Бенефіціарами. За результатами
скрінінгу проектів на основі якості та відповідності кожного проекту формується
Попередній перелік проектів ПРМІУ.
Проекти з найвищим рівнем якості та доцільності загальною вартістю 400 млн євро чи
будь-якою іншою вартістю додатково узгодженою між Мінрегіоном та ЄІБ, включаються до
Попередній перелік Проектів ПРМІУ. Ці Проекти підлягають подальшій підготовці та
реалізації у рамках ПРМІУ.
Оскільки ступінь готовності прийнятних Проектів буде різним, Попередній перелік Проектів
ПРМІУ міститиме Проекти трьох типів:
• Проекти з високим ступенем готовності, щодо яких було підготовлено всю
проектну документацію, необхідну для комплексної перевірки з боку ЄІБ8;
• Частково підготовлені Проекти, щодо яких проектну документацію треба
оновити/доповнити для завершення скринінгу та підтвердження статусу Проекту з
високим ступенем готовності;
• Не готові Проекти (Проекти, які потребують підтримки з боку ЄІБ) для
яких статус Проекту з високим ступенем готовності може буде підтверджений після
завершення розробки проектної документації.
Для двох останніх типів Проектів визначаються потреби у наданні технічної підтримки, які,
по можливості, мають бути співставні з обсягом коштів, доступним для надання технічної
підтримки.
Критерій 6 (Балансування портфелю) застосовується ГУПП з метою можливо широкого
представлення у Попередньому переліку Проектів ПРМІУ всіх секторів ПРМІУ.
Скринінг якості та доцільності Проекту здійснюється місцевими та іноземними
консультантами ГУПП, які оцінюватимуть Проекти. Основою для ранжування проектів
виступає середній результат оцінки кожного Проекту. Та сама група консультантів
здійснює остаточну оцінку балансування портфелю.
8

Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування міжнародних стандартів та ОЕСВ (ESIA).
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Для забезпечення прозорості відбору Проектів процедура скрінінгу належним чином
документується ГУПП.
4.5
Оцінка фінансового стану потенційних Кінцевих Бенефіціарів
Оцінка фінансового стану Кінцевих Бенефіціарів здійснюється Міністерством фінансів
України щодо всіх проектів з Попереднього переліку Проектів ПРМІУ відповідно до Наказу
Міністерства фінансів України № 616 від 14 липня 2016 року (щодо комунальних
підприємств), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 110 від 16 лютого
2011 року або Постанови Кабінету Міністрів України № 541 від 14 травня 2012 року (для
муніципалітетів) або будь-яких інших нормативних актів, які можуть замінювати/вносити
зміни до порядків, затверджених вищезгаданими актами. Для зручності Кінцевих
Бенефіціарів, перелік документів, які необхідно подати, та перелік форм, які необхідно
заповнити, наведені у Додатку 12, при цьому вищезгадані нормативні правові акти є
пріоритетними по відношенню до цих положень. Після завершення скринінгу якості та
доцільності проектів Мінрегіоном надсилається запит Кінцевим Бенефіціарам щодо
необхідності подання документів та інформації
стосовно проектів, включених у
Попередній перелік Проектів ПРМІУ. Кінцеві Бенефіціари повинні подати всю необхідну
інформацію для оцінки фінансового стану протягом 30 календарних днів з моменту
повідомлення про включення їх проектів до Попереднього переліку Проектів ПРМІУ.
У разі наявності необхідності уточнення поданої інформації або надання додаткової
інформації/документів, Мінфін готує відповідний лист, який адресує Кінцевому
Бенефіціару з копією для Мінрегіону, ГУПП та ЄІБ.
Консультанти ТП для ГУПП можуть підтримувати Мінфін у частині роботи з Кінцевими
Бенефіціарами, спрямованої на підготовку та вчасне подання необхідних
документів/інформації. За результатами фінансової оцінки визначається прийнятність
фінансового стану Кінцевих Бенефіціарів та можливість їх подальшої підтримки та
реалізації Проектів у рамках ПРМІУ. У разі, якщо Кінцевий Бенефіціар отримає негативний
висновок Мінфіну за результатами фінансової оцінки, проект буде виключено з
Попереднього переліку Проектів ПРМІУ.
Проекти, які отримали позитивний висновок Мінфіну за результатами фінансової оцінки та
які розподілені на три типи Проектів у вищезазначеному Попередньому переліку Проектів
ПРМІУ, подаються КК для:
• інформування щодо повного Попереднього переліку Проектів ПРМІУ;
• затвердження недостатньо готових Проектів, для підготовки яких пропонується
залучити технічну підтримку; та
• затвердження Проектів з високим ступенем готовності.
4.6
Процес схвалення Проектів
Після завершення скрінингу та фінансової оцінки Проекти з високим ступенем готовності,
тобто Проекти, документація щодо яких відповідає як українським, так і міжнародним
стандартам, та щодо яких одержано позитивний висновок Мінфіну, підлягають схваленню
у наступному порядку:
• Подання на схвалення КК для реалізації у рамках ПРМІУ;
• Щодо Проектів, які були схвалені КК, до ЄІБ подається запит на виділення коштів у
межах позики ПРМІУ, після чого Проекти підлягають комплексній перевірці з боку
ЄІБ. Проекти, які пройдуть таку перевірку ЄІБ, схвалюються для виділення коштів у
межах позики ЄІБ. Докладна інформація про підготовку Запиту на виділення коштів
Позики та відповідні процедури наведена у пункті 8.1.5 ОПП;
• Проектна документація відповідно до українського законодавства затверджується
відповідними українськими органами влади;
• Документи щодо Проектів, які належним чином затверджені українськими органами
влади, подаються на схвалення Регулятору, як це встановлено відповідними
місцевими нормативними актами;
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•

Щодо Проектів, схвалених Регулятором, укладається Угода про передачу коштів
Позики, яка підписується відповідно до порядку, описаного у пунктах 8.1 та 8.2
ООП, після чого розпочинається реалізацію Проекту.

Як зазначено у Розділі 4.4, Попередній перелік Проектів ПРМІУ включатиме Проекти
різного ступеню готовності. Таким чином, Проекти проходять описаний вище порядок
схвалення частинами, починаючи із проектів з високим ступенем готовності та закінчуючи
Проектами, щодо яких не розроблена або частково розроблена документація, після
завершення підготовки такої документації. Прийнятні Проекти, які не включені до
Попереднього переліку Проектів ПРМІУ, включаються до резервного переліку проектів.
Такі Проекти у подальшому можуть бути розглянуті у випадку, якщо доступна сума позики
не буде спрямована на реалізацію Проектів з попереднього переліку Проектів ПРМІУ.
4.7
Резюме процесу скринінгу, відбору та схвалення Проектів
Процес скринінгу, відбору та схвалення Проектів для Проектів ПРМІУ підсумовано у
таблиці нижче.
Таблиця 4

Резюме процесу скринінгу, відбору та схвалення Проектів

Діяльність

Результати

Кінцева дата

Відповідальна
сторона

1. Перевірка
відповідності Проектів
критеріям прийнятності

Повний перелік усіх
прийнятних Проектів
ПРМІУ

Визначається
Mінрегіоном

Консультанти ТП
ГУПП

2. Подання результатів
перевірки відповідності
на розгляд КК

Затвердження КК
результатів перевірки
відповідності

Визначається
Mінрегіоном

ГУПП

3. Скринінг якості та
відповідності проектів

Попередній перелік
Проектів ПРМІУ,
сформований за
результатами скрінінгу
проектів на основі якості
та відповідності кожного
проекту із загальним
бюджетом у розмірі 400
млн євро
Позитивний висновок
Мінфіну щодо оцінки
фінансового стану
кожного з потенційних
Кінцевих Бенефіціарів

30 календарних днів з
дати офіційного запиту
Мінрегіону щодо
подання документів,
після чого 10 робочих
днів для скринінгу

Консультанти ТП
ГУПП (галузеві
експерти)

30 календарних днів з
дати офіційного запиту
на подання документів
до Мінфіну, після чого
ще 30 робочих днів
для фінансової оцінки

Мінфін, у співпраці з
Консультантами ТП
ГУПП

5. Подання
Попереднього переліку
проектів ПРМІУ
(позитивно оцінених
Мінфіном) на розгляд
КК

Схвалення КК переліку
проектів щодо яких
доцільно залучення
технічної підтримки в
або можливе
виключення будь-якого
Проекту, включеного до
Переліку Проектів

Якомога швидше після
завершення Мінфіном
оцінки фінансового
стану Кінцевих
Бенефіціарів щодо
Попереднього
переліку Проектів
ПРМІУ

ГУПП

6. Подання Проектів з
високим ступенем
готовності, включених
до Попереднього
переліку Проектів
ПРМІУ, на розгляд КК
(частинами після
завершення підготовки
Проектів)

Схвалення КК Проектів з
високим ступенем
готовності для реалізації
у рамках ПРМІУ
(частинами).
Рішення КК
оформлюється
протоколом засідання

По мірі готовності
проектів

КК

4. Оцінка фінансового
стану Кінцевих
Бенефіціарів щодо всіх
проектів, включених до
Попереднього переліку
Проектів ПРМІУ
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Діяльність

Результати

Кінцева дата

Відповідальна
сторона

7. Запит до ЄІБ на
виділення коштів у
межах позики ПРМІУ

Щодо Проектів, які
пройшли комплексну
перевірки з боку ЄІБ,
надається лист про
виділення коштів, як
підтвердження того, що
кошти можуть бути
виділені для таких для
такого Проекту(-ів) в
рамках ПРМІУ

Після схвалення
відповідних Проектів
КК

Мінрегіон щодо
Запиту на виділення
коштів Позики
ЄІБ щодо
комплексної
перевірки та листа
про виділення коштів

8. Подання проектної
документації на
затвердження до
відповідних органів (у
разв необхідності/якщо
ще не затверджена)

Затвердження проектної
документації щодо
Проектів

Відповідно до
нормативно-правових
актів України

Кінцеві Бенефіціари

9. Подання документів
щодо Проектів на
схвалення Регулятора

Схвалення документів
щодо Проектів
Регулятором
(частинами)

Відповідно до
нормативно-правових
актів України

Кінцеві бенефіціари
щодо запиту на
схвалення
Регулятор щодо
перегляду та
схвалення

5. Технічна підтримка (ТП)
ТП може бути залучена на будь-якому етапі для підтримки реалізації ПРМІУ. Технічна
підтримка може бути надана як на рівні Програми, так і на рівні Проекту з метою
управління Програмою, скринінгу, підготовки, реалізації та моніторингу Проектів.
У рамках ПРМІУ ТП надається відповідно до Постанови КМУ № 153 від 15.02.2002 та
Податкового кодексу України, яким передбачається звільнення від оподаткування.
5.1
Джерела фінансування технічної підтримки
Доступні джерела фінансування ТП представлені у таблиці нижче:
Таблиця 5

Доступні джерела фінансування ТП

Програма
розвитку
муніципальної
інфраструктури
Фонд сприяння
розвитку
муніципальних
проектів

Джерело
фінансування
Грант
ТФСПТД

Грант
Інвестиційного
фонду
суспільства

Опис

Обсяг технічної підтримки

ТФСПТД є програмою
фінансування технічної
підтримки для забезпечення
успішної реалізації Проектів у
країнах Східного партнерства
Фонд технічної підтримки
зосереджується на наданні
підтримки Проектам, які мають
значний вплив на зменшення
викидів парникових газів, та
реалізуються в таких секторах:
енергоефективність будівель,
зовнішнє освітлення населених
пунктів та централізоване
теплопостачання;
водопостачання і
водовідведення; тверді побутові

-

Підготовка Проектів
Підтримка реалізації
Проектів (ГРП)

-

Підготовка Проектів
Підтримка реалізації
Проектів (ГРП),
включаючи нагляд за
будівництвом
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Джерело
фінансування
Власний
бюджет ЄІБ на
консультаційні
послуги

Власні кошти
ЄІБ

Програма
розвитку
муніципальної
інфраструктури
України

Позикові
кошти ЄІБ

Опис

Обсяг технічної підтримки

відходи
У деяких випадках ЄІБ може
мобілізувати власні кошти для
фінансування консультаційних
послуг, зокрема, для Проектів,
які потребують швидкого
скринінгу/підготовки
Позика може також бути
використана для підтримки
управління, координації,
моніторингу або планування
Програми, а також для
підготовки, проектування,
нагляду та реалізації Проектів

-

Скринінг Проектів
Підготовка Проектів
Моніторинг та відповідні
завдання

-

Підготовка Проектів
Підтримка реалізації
Проектів (ГРП),
включаючи нагляд за
будівництвом
Підтримка реалізації
Програми (ГУПП)
Моніторинг та відповідні
завдання
Сприяння реалізації

-

E5P

E5P

Інше

Інше

E5P є мультидонорським
фондом, який сприяє
муніципальним інвестиціям у
Проекти у галузях
енергоефективності та захисту
навколишнього середовища у
регіоні Східного партнерства.
Внески E5P використовуються як
гранти на підтримку Проектів
муніципальних секторів
Інше

-

-

Усе вищезазначене, але
не обмежуючись тільки
цим

5.2
Види технічної підтримки
Підтримка для ГУПП надаватиметься для сприяння у здійсненні управління та контролю
Програми протягом життєвого циклу Програми та під час усього проектного циклу для
Проектів у рамках Програми.
Підтримка для ГРП надаватиметься для покращення обізнаності в частині підготовки,
реалізації та моніторингу Проектів.
Підтримка для національних зацікавлених сторін: У разі можливості, національні
учасники у Координаційному Комітеті будуть підтримуватися для обміну компетенціями та
посилення спроможності забезпечення успішної реалізації Програми та її Проектів.
Підготовка Проектів: Консультанти залучатимуться для підготовки інвестиційного
техніко-економічного обґрунтування, оцінки екологічного та соціального впливу (ОЕСВ
(ESIA)), також для підготовки попередніх досліджень у разі необхідності.
Реалізація Проектів: Консультанти залучатимуться для підготовки проектної і тендерної
документації, а також для нагляду за будівництвом.
5.3
Надання технічної підтримки
ТП може надаватися під час усіх етапів проектного циклу для підтримки реалізації
Програми. ГУПП, за погодженням з ЄІБ, схвалює вимоги до ТП. Між Мінрегіоном, ЄІБ та
Кінцевим Бенефіціаром підписується Договір про співпрацю з метою забезпечння
правової основи для надання технічної підтримки професійними консультантами.
Діяльність в частині ТП координується Мінрегіоном та ЄІБ, управляється ГУПП і ГРП на
рівні Проекту. Кінцеві Бенефіціари подають заявки ПРМІУ щодо допомоги в управлінні
проектним циклом та, зокрема: пошуку перспективних Проектів та їх підготовці, скринінгу,
реалізації, моніторингу та оцінці Проектів, координації, консультаціях з юридичних та
регуляторних питань, послуг із закупівель та додаткових ресурсів для реалізації Програми.
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Мінрегіон, ЄІБ, а також ГУПП та ГРП забезпечують відповідний контроль якості. Особлива
увага приділяється досягненню позитивного впливу на навколишнє середовище в
результаті реалізації Проектів, а також покращення якості послуг для кінцевих споживачів
та суспільства в цілому. Надання ТП, за можливості, забезпечуватиметься на умовах
гендерної рівності та однакових можливостей для всіх учасників та бенефіціарів
Програми. У разі належного використання ТП забезпечуватиме збільшення загальної
цінності Програми. Надання ТП координуватиметься з іншими міжнародними кредитними
та донорськими організаціями (Світовий банк, ЄБРР, Німецький державний банк KfW,
Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO, Агентство міжнародного розвитку США,
Представництво ЄС в Україні та інші), які можуть підтримувати реалізацію аналогічних
проектів у регіоні, місті або районі, для досягнення додаткових переваг від координації.
5.4
Запит на технічну підтримку
У разі потреби у ТП, потенційний Кінцевий Бенефіціар має надати ГУПП запит на ТП.
Форму запиту на ТП наведено у Додатку 13. Усі запити на ТП аналізуються ГУПП,
затверджуються Координатором Програми, узагальнюються у Плані закупівель ТП та
подаються на схвалення до ЄІБ. Після схвалення ЄІБ можливе укладення додаткових
угод, таки як Договір про співпрацю або Меморандум про розуміння, відповідно до вимог
донорів та національного законодавства.
План закупівель ТП регулярно переглядається ГУПП.
Форму плану закупівель наведено у Додатку 14.
5.5
Управління технічною підтримкою
Управління ТП на рівні Програми здійснюється Мінрегіоном та ЄІБ. Управління ТП на рівні
Проекту здійснюється ГРП за підтримки та під контролем ГУПП.
5.6
Закупівля послуг ТП
Уся діяльність, пов’язана із закупівлею послуг ТП буде здійснюється відповідно до
Поісбника ЄІБ щодо закупівель:http://www.EIB.org/attachments/thematic/procurement_en.pdf

6. Закупівлі
6.1
Типи процедур та контрактів на закупівлю
Реалізація окремих проектів у рамках ПРМІУ вимагає закупівлі послуг (наприклад,
технічна підтримка та дослідження), товарів (наприклад, обладнання та матеріали) і робіт
(наприклад, будівельні та інженерні роботи). Закупівлі проводяться щодо контрактів
різного розміру та застосуванням різних процедур.
Розрізняють Національні конкурсні торги (НКТ) та Міжнародні конкурсні торги (МКТ).
Застосування процедур закупівлі НКТ або МКТ залежить від типу контракту (послуги,
роботи та поставки), а також від його вартості9. Вимоги та порогові значення для
закупівель у рамках ПРМІУ визначені у таблиці нижче.

9

Особливості умов та процедур закупівель дивіться описані в Посібнику щодо закупівель для проектів, які фінансуються
ЄІБ (оновлена версія, червень 2011 р.)
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Таблиця 6

Порогові значення для процедур закупівель у рамках ПРМІУ (без ПДВ)

Контрак
т

Порогові значення (євро)
< 200 000

200 000 – 3 000 000

> 3 000 000

Товари

Відкрита процедура НКТ
або
проведення
процедури переговорів

Відрита процедура або процедура з обмеженим
доступом МКТ з публікацією в Офіційному журналі
10
Європейського Союзу (OJEU)

Послуги

Проведення процедури
переговорів з принаймні
трьома кандидатами з
принаймні двох країн

Відкрита процедура або процедура з обмеженим
доступом МКТ з публікацією в Офіційному журналі
Європейського Союзу (OJEU)

Роботи

Відкрита процедура або
процедура з обмеженим
доступом
МКТ
з
публікацією в Офіційному
журналі
Європейського
Союзу (OJEU)

Відкрита процедура НКТ

Усі процедури закупівель, пов’язані з окремими Проектами у рамках ПРМІУ,
відображаються у плані закупівель, який готується ГРП для кожного запиту на виділення
коштів. Після проведення внутрішніх консультацій у межах Мінрегіону плани закупівель
переглядаються ГУПП та подаються до ЄІБ для надання коментарів. ГУПП забезпечує
зведення планів закупівель по окремим Проектам в один загальний план закупівель для
Програми. Жоден з контрактів не може бути поділений для уникнення необхідності
дотримання відповідних правил і застосування менш конкурентних умов закупівель.
Форму плану закупівель наведено у Додатку 14.
Механізми контролю за закупівлями наведені у Розділі 7.
6.2

Вимоги до закупівель в рамках ПРМІУ

6.2.1

Вимоги ЄІБ

Всі закупівлі в рамках ПРМІУ виконуються згідно «Посібника із закупівель ЄІБ для
проектів,
що
фінансуються
ЄІБ»
(Посібник):
http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement_en.pdf.
Хоча необхідно дотримуватись всіх положень Посібника, нижче приводяться особливі
вимоги цього Посібника, на які необхідно звернути увагу.
У разі невідповідності між положеннями Посібника та положеннями національного
законодавства, пріоритет мають положення та принципи Посібника. Закупівлі у рамках
Проектів ЄІБ повинні відповідати, серед іншого, вимогам ЄІБ щодо прийнятності, вимогам
щодо шахрайства та корупції (включаючи Пакт про згоду ), вимогам до недопущення,
достатнього досвіду підрядників для забезпечення необхідних можливостей для
виконання контракту, конфлікту інтересів, доступу до національних засобів правового
захисту, критеріям відбору та укладання контракту, вимогам до відкриття тендерних
пропозицій, періоду очікування, збалансованих умов контракту, вимогам до збереження
конфіденційності.
Етична поведінка (Стаття 1.4): «Політика ЄІБ вимагає від замовників, а також учасників
тендеру, підрядників та консультантів в рамках контрактів, що фінансуються Банком,
дотримуватись найвищих стандартів етики під час виконання таких контрактів. ЄІБ
залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів для забезпечення виконання цієї
політики. Крім того, ЄІБ прагне забезпечити, щоб кредити Банку використовувались за
призначенням, а операції з ними не були пов’язані із жодною забороненою поведінкою
10

http://www.ojeu.com/index.html
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(включаючи, але не обмежуючись, шахрайство, корупцію, змову, примус, відмивання
грошей та фінансування тероризму)».
Для виконання цієї політики, як зазначено в Політиці ЄІБ щодо боротьби з шахрайством
та, з метою уникнення цих процедур (опубліковано на веб-сайті ЄІБ: www.eib.org), ЄІБ:
• Може оголосити фізичну чи юридичну особу такою, що не має права укладати
контракт в рамках Проекту ЄІБ або не має права вступати у будь-які відносини з
ЄІБ, якщо це пов’язано з причетністю такої фізичної чи юридичної особи до будьякої забороненої поведінки в процесі конкурсних торгів та/або виконання контракту;
та
•

Може скасувати все або частину фінансування, виділеного ЄІБ для контракту
(роботи, товари чи послуги), якщо у будь-який час стане відомо про причетність
юридичної чи фізичної особи будь-якої забороненої поведінки у ході процесу
конкурсних торгів чи виконання контракту та, не вживши ніяких заходів з боку
замовника щодо розслідування та/або припинення забороненої поведінки або, в
залежності від ситуації, усунення пошкодження».

Конфлікт інтересів (Стаття 1.5): «ЄІБ вимагає, щоб кандидати, учасники тендеру,
підрядники, постачальники чи консультанти, що беруть участь у процедурі присудженні
контракту в рамках проекту, що фінансується Банком, не мали конфлікту інтересів.
Конфлікт інтересів виникає, коли неупереджене та об’єктивне виконання функцій
замовника, або дотримання принципів конкуренції, недопущення дискримінації чи
неоднакового ставлення щодо процесу конкурсних торгів чи контракту, становляться під
загрозу по причинам, які стосуються сім’ї, емоцій, політичної чи національної
приналежності, економічного інтересу чи будь-яких інших спільних інтересів. ЄІБ не
допускає кандидатів чи учасників тендеру, які мають конфлікт інтересів у процедурі
присудження контракту, щоб одержати вигоду від фінансування ЄІБ, пов’язаного з
контрактом, що присуджується під час такої процедури. Наявність чи відсутність конфлікту
інтересів оцінюється для кожного конкретного випадку індивідуально, беручи до уваги
фактичний ризик конфлікту на основі конкретних обставин конкретного випадку. Така
юридична чи фізична особа має право представити підтверджуючі докази, які можуть
заперечити всі підозри щодо конфлікту інтересів».
Заборонена поведінка – Пакт про згоду (Стаття 3.6): «ЄІБ прагне забезпечити, щоб
кредити Банку використовувались за призначенням, а операції з ними не були пов’язані із
жодною забороненою поведінкою. У країнах поза межами ЄС, включаючи Україну, ЄІБ
вимагає від замовників внесення до тендерних документів (або до контракту, у разі
процедури переговорів) таких положень:
• Зобов’язання, як умова допуску, кожного учасника тендеру на закупівлю робіт,
товарів або послуг прикладати до пропозицій конкурсних торгів Пакт про згоду у
формі, наведений у Додатку 15;
•

Надавати право замовнику, ЄІБ або призначеним ними аудиторам, а також будьякому органу чи установі Європейського .союзу, що мають повноваження
відповідно до законів Європейського Союзу, проводити перевірку бухгалтерських
документів підрядника, постачальника або консультанта щодо контрактів, які
фінансуються Банком».

ЄІБ також вимагає включити до тендерних документів на закупівлю будь-яких робіт,
товарів або послуг в рамках ПРМІУ Принципи політики ЄІБ щодо протидії шахрайству11
Про будь-яку заборонену поведінку учасників тендеру або виконавців робіт,
постачальників товарів або послуг в рамках ПРМІУ потрібно негайно повідомляти на
гарячу лінію ЄІБ по боротьбі з корупцією: investigations@eib.org, (+352) 4379 64000.
11

http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_en.pdf
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Місцеві переваги: незалежно від обраної процедури конкурсних торгів (національні чи
міжнародні), ЄІБ не дозволяє надавати переваги місцевим кандидатам щодо контрактів
про виконання робіт (навіть коли вони включають в себе поставку товарів) або про
надання послуг, українського походження. Деталі щодо Місцевих переваг стосовно
товарів представлено в ст. 3.7.9 Посібника із закупівель ЄІБ.

6.2.2

Практика змови/конфіденційність

Будь-яка практика змови (наприклад, переговори стосовно вартості пропозиції з іншими
учасниками торгів або будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою, встановлення
вартості пропозиції за домовленістю з будь-якою іншою фізичною чи приватною особою
або будь-які угоди з будь-якими іншими юридичними чи фізичними особами або
учасниками торгів тощо) у процесі торгів (поки Кінцевий Бенефіціар не повідомить
учасникам торгів про результати торгів) забороняється. Уся інформація про тендерні
пропозиції та конкурсні заявки має зберігатися всіма учасниками торгів (претенденти,
члени ГРП, члени Комітету з оцінки тендерних пропозицій тощо) кофіденційно. У разі
будь-яких порушень або недотримання положень цієї статті, ЄІБ зберігає за собою право
відхилити результати торгів без надання повідомлення про відсутність заперечень щодо
результатів торгів.
Вищезазначене не стосується строго конфіденційного зв’язку між претендентом та його
власними посередниками для одержання гарантій, необхідних для пропозиції, а також
строго конфіденційного зв’язку зі своїми власними консультантами/субпідрядниками для
одержання їх підтримки у поданні пропозиції.
Претенденти повинні разом зі своїми пропозиціями подати Кінцевому Бенефіціару
підписану заяву про «Пакт про згоду», яка включає розділи про заборонені дії.

6.2.3

Тендерна документація

Тендерна документація на закупівлю робіт розробляється, використовуючи міжнародновизнану стандартну документацію для закупівель, таку як Шаблони Світового банку (2015
Посібник користувача із закупівлі робіт12), PRAG (Правила підписання угод поза зоною
Європейського Союзу), чи FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів). Ці
документи можна замовити на сайті FIDIC www.fidic.org,за умови, що вони сумісні з
положеннями Посібника із закупівель ЄІБ.
Тендерні документи повинні розроблятися таким чином, щоб забезпечувалась широка
міжнародна конкуренція. Вони також повинні повністю відповідати правилам,
встановленим в Посібнику із закупівель ЄІБ.
Тендерні документи та повідомлення про конкурсні торги, якщо такі є, розробляються
англійською мовою для учасників МКТ, українська ж мова може використовуватись для
НКТ.

6.2.4

Критерії оцінки тендерних пропозицій

Розділ 3.7.10 Посібника із закупівель ЄІБ визначає наступне щодо критеріїв оцінки
тендерних пропозицій
:
«Оцінка тендерних пропозицій у тендері може ґрунтуватись на:
• Або на найнижчій ціновій пропозиції учасників, що задовольняють кваліфікаційні та
технічні вимоги тендеру; або
•

Найбільш економічно-вигідний учасник тендеру, що має ряд критеріїв, привабливих
для певної угоди: наприклад, ціна, умови здійснення виплат, строк будівництва чи

12

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:23151679~menuPK:
84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html
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поставки, технічні переваги (запропонований персонал, обладнання, метод
будівництва та планування, технічні характеристики тощо), екологічні
характеристики, технічна сумісність з іншим обладнанням, забезпечення сервісного
обслуговування та запасних деталей, експлуатаційні витрати та витрати на
технічне обслуговування тощо.
Обрані критерії оцінки на участь у тендері необхідно вказати у Повідомленні про конкурсні
торги та перерахувати в тендерній документації. Критерії оцінки, зазначені у тендерних
документах, повинні повністю виконуватись, без пропусків чи додатків при оцінці заявок
учасників тендеру. Якщо критерії відсутні, то перевага надається найнижчій ціновій
пропозиції. У виняткових випадках, тендерні документи можуть вимагати подати окремо
цінову пропозицію. У такому випадку, документи повинні визначати чітку методику щодо їх
оцінки. На додаток, Банк рекомендує, щоб учасники тендеру також подавали свої
пропозиції без фінансової частини.

6.2.5

Тендерні та договірні гарантії

Підрядник повинен надати забезпечення пропозицію конкурсних торгів та забезпечення
виконання договору згідно встановленої процедури.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів гарантує, що заявка учасника тендеру є
дійсною протягом терміну дії конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
– це фіксована сума, що зазначається в запрошенні до участі у тендері. Як правило, це
близько 2% від вартості тендеру. Та може коливатися від 1% - 3% в залежності від
вартості угоди.
Гарантія повернення авансового платежу забезпечує відшкодування авансового платежу,
у випадку, коли послуги не надаються. Сума, що повертається дорівнює сумі авансового
платежу. Як правило, гарантійне забезпечення збільшується пропорційно до вартості
поставок та робіт. ГРП надає підряднику всі необхідні повноваження щодо зменшення сум
гарантійного забезпечення.
Забезпечення виконання договору гарантує, що всі договірні зобов’язання підрядника
виконуються належним чином. Забезпечення виконання договору діє протягом терміну дії
угоди та, зазвичай, становить 10% від вартості замовлення до попередньої прийомки
(завершення основних будівельних робіт) та 5% від вартості замовлення після
попередньої прийомки.

6.2.6

Відхилення конкурсних заявок

Після відкриття, заявки на участь у тендері перевіряються на предмет їх наповненості,
щоб виконувати вимоги тендерних документів та переконатись, що заявки, подані
учасниками відповідають вимогам специфікацій до тендерних документів.
Заявки, що не було відхилено, перевіряються індивідуально щодо технічної та
арифметичної точності. Заявки оцінюються та зважуються у кількісному вираженні, у
грошових одиницях, де це можливо, та, лише згідно критерій, встановлених у тендерних
документах.
Як правило, заявка на участь у тендері відхиляється, якщо вона:
• Була отримана після закриття тендеру;
•

Не відповідає вимогам тендерних документів;

•

Містить значні сумніви чи обмеження;

•

Не містить листа-зобов’язання та/або забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
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Якщо ціна пропозиції конкурсних торгів здається незвично низькою по відношенню до
послуг, які надаються, то учаснику тендеру буде запропоновано подати письмову
розбивку такого розрахунку. Якщо після розгляду поданих роз’яснень щодо того, чи
можуть необхідні товарів або роботи надаватися по запропонованим ставкам,
продовжують існувати обґрунтовані сумніви та, якщо це обґрунтовано може становити
ризик для виконання угоди, то така пропозиція виключається з тендеру.

6.2.7

Скасування тендерних процедур

Переговори між ГРП та учасниками тендеру, а також заміна заявок на участь у тендері у
період між відкриттям заявок до присудження угоди не допускається. Однак, ГРП може
запросити у учасників тендеру уточнення, які є необхідними для оцінки заявок.
Уточнення, що вимагаються ГРП, та зміни, внесені учасниками тендеру, не повинні
призводити до зміни змісту чи ціни такої пропозиції. Запити ГРП та відповіді учасників
тендеру повинні бути у письмовій формі.
Оцінюючи уточнення, Тендерний комітет вирішує на власний розсуд допустити чи не
допустити заявника до подальшого процесу відбору, забезпечуючи при цьому однакове
ставлення до всіх заявок і діючи згідно принципу пропорційності. Будь-яке рішення
Тендерного комітету, потрібно повністю задокументувати та обґрунтувати у Протоколі
оцінки пропозицій конкурсних торгів.
Недотримання цієї вимоги, може привести до скасування процесу конкурсних торгів. Інші
причини скасування процесу конкурсних торгів перераховано нижче:
• Конкурсні торги були невідповідними;
•

не отримано жадної заявки, що задовольняє вимогам тендеру;

•

заявки, що задовольняють вимоги тендеру, перевищують бюджет;

•

до моменту присудження угоди значно змінилась технічна чи фінансова основа
конкурсних торгів;

•

ставки заявок на участь у тендері вочевидь є необґрунтовано завищеними.

Будь-яке скасування процесу конкурсних торгів на закупівлю крупних контрактів потрібно
узгоджувати з ЄІБ, як зазначено в Розділі 6.2.8 нижче.
Процедура конкурсних торгів є конфіденційною. Конфіденційність дозволяє ГРП
запобігати будь-якому неприпустимому втручанні. У зв’язку з цим, ГРП та Тендерний
комітет не можуть ділитися будь-якою інформацією щодо оцінки тендерних заявок, робити
будь-які рекомендації стосовно присудження угоди учасникам тендеру чи будь-яким іншим
особам, які не беруть участі у процедурі конкурсних торгів. У випадку порушення
конфіденційності, ГУПП або ЄІБ/МФО можуть вимагати скасування процедури конкурсних
торгів.
Будь-яка спроба учасника тендеру вплинути на процес будь-яким способом (чи то
ініціюючи контакт з членами Тендерного комітету, чи іншим чином) негайно призведе до
виключення такого учасника з подальшого розгляду.

6.2.8

Механізм оцінки тендерних пропозицій

Заявки, які не було відхиллено, оцінюються Тендерним комітетом, який призначається
Замовником та перевіряється ГУПП. При виникнення розбіжностей, питання передається
ЄІБ, який має право заперечення. Комітет складається з Голови без права голосу,
секретаря без права голосу та непарної кількості членів з правом голосу (не менше трьох і
не більше семи). Члени, які мають право голосу, повинні мати технічні та адміністративні
можливості, необхідні для представлення думок про учасників тендеру, які ґрунтуються на
фактах.
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Члени Тендерного комітету повинні відвідувати всі наради. Будь-яка неявка має бути
задокументованою у Протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів. Всі члени Тендерного
комітету з правом голосу мають рівні права голосу. Прізвища та функції всіх тих, хто є
включеним до процесу оцінки, повинні бути задокументованими у Протоколі оцінки
пропозицій конкурсних торгів. Всі члени Тендерного комітету та будь-які наглядачі повинні
підписати Декларацію про неупередженість та конфіденційність. Будь-який член
Тендерного комітету або наглядач, який має потенційний конфлікт інтересів по причині
зв’язку з будь-яким учасником тендеру повинен повідомити про це та, негайно вийти зі
складу Тендерного комітету. Вони будуть виключені з подальшої участі, у будь-якій мірі,
на нарадах щодо оцінки тендерних пропозицій.
ГУПП/ЄІБ можуть призначити спостерігача, щоб стежити за процесом оцінки тендерних
пропозицій.
ЄІБ залишає за собою право переглядати пропозиції конкурсних торгів всіх учасників
тендеру чи окремих учасників тендеру, а також всі інші документи, пов’язані з процесом
конкурсних торгів та, ті яким було присуджено угоди, терміном до двох років після
завершення проекту.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів покликана визначити найбільш вигідну пропозицію,
враховуючи ціну та інші фактори, які є важливими для успіху проекту, як зазначено у
тендерних документах. Якщо процесу оцінки пропозицій конкурсних торгів передував
попередній кваліфікаційний відбір, то критерії, які вже було розглянуто, не можна
розглядати заново, доки в подальшому не виникнуть сумніви щодо виконання мінімальних
кваліфікаційних критеріїв.
Процес оцінки пропозицій конкурсних торгів є конфіденційним, жодних деталей не можна
розголошувати учасникам тендеру чи будь-якій іншій стороні, за винятком Протоколу
оцінки пропозицій конкурсних торгів та супровідних документів.
Пропозиції конкурсних торгів, що не було відхиллено, перевіряються індивідуально щодо
технічної та арифметичної точності. Пропозиції конкурсних торгів оцінюються та
зважуються у кількісному вираженні, у грошових одиницях, де це можливо, та, лише згідно
критерій, встановлених у тендерних документах. Найбільш вигідна пропозиція конкурсних
торгів, визначена на основі цієї процедури після виправлення будь-яких арифметичних
помилок стає переможцем, якому присуджується угода. Сама по собі найнижча цінова
пропозиція, як правило, не є вирішальною.
Якщо ціна пропозиції конкурсних торгів здається незвично низькою по відношенню до
послуг, які надаються, то учаснику тендеру буде запропоновано подати письмову
розбивку такого розрахунку. Якщо після розгляду поданих роз’яснень щодо того, чи
можуть необхідні товари або роботи надаватися по запропонованим ставкам,
продовжують існувати обґрунтовані сумніви та, якщо це обґрунтовано може становити
ризик для виконання угоди, то така пропозиція виключається з тендеру.
Результати та висновки оцінки пропозицій конкурсних торгів повинні бути представленими
у Протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів, який готується Тендерним комітетом за
підтримки ГРП. Протокол оцінки пропозиції конкурсних торгів та рекомендація щодо
присудження угоди подаються ГУПП. Якщо проект масштабний, то протоколи подаються
ЄІБ завчасно, щоб їх розглянути та надати відповідь ініціатору.
6.3

Вимоги до закупівлі у рамках Національних конкурсних торгів

6.3.1

Вступ

Для закупівлі товарів та робіт у рамках Національних конкурсних торгів (НКТ)
застосовується Закон щодо державних закупівель та відповідні норматиівні акти в їх
останній редакції абов редакцій, чинній на момент публікації повідомлення про закупівлю.
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При цьому НКТ забезпечують економію, ефективність та прозорість і не суперечать
принципам, які лежать в основі Посібника ЄІБ щодо закупівель. Якщо прийнятні іноземні
компанії мають намір взяти участь у національних конкурсних торгах, їм дозволяється це
зробити. Закупівлі консультаційних послуг здійснюються відповідно до Посібника ЄІБ
щодо закупівель.

6.3.2

Процедури та зобов’язання під час НКТ у рамках ПРМІУ

До всіх процедур НКТ застосовуються такі вимоги ЄІБ:
• Наявність розробленого Плану закупівель за Проектом;
• Участь у тендері дозволена як національним, так і міжнародним претендентам;
• Застосування основних принципів закупівель, включаючи економію, ефективність,
прозорість, недискримінацію стосовно національності (тобто відсутність
упередженого ставлення до місцевих компаній);
• ЄІБ не приймає участі у процесі закупівель та у процесі відбору підрядника
(відповідно до процедур НКТ, результати тендеру потребують «відсутність
заперечнь» від ЄІБ).
ЄІБ здійснює моніторинг процесу закупівель, який передбачає необхідність отримання
«без заперечень» для певних видів діяльності (що більш докладно описано нижче). ЄІБ
може залучати зовнішні послуги (включаючи консультантів і технічну підтримку) для
моніторингу закупівель.
У разі застосування НКТ, Кінцевий Бенефіціар повинен надати такі документи на розгляд
Міністерства регіонального розвитку/ГУПП:
• Тендерна документація;
• Заключний звіт про результати оцінки;
• Підписана копія заяви претендентів про «Пакт про згоду» (див. Додаток 15).

6.3.3

«Без заперечень» щодо результатів НКТ з боку ЄІБ

Щодо контрактів, які не є предметом міжнародних процедур закупівель, ГУПП надсилає
копію такого підписаного контракту разом зі звітом про результати оцінки (Звіт про
результати оцінки тендерних пропозицій, рекомендації щодо укладення контракту) на
розгляд ЄІБ для отримання «ex post без заперечень».
У разі недоцільності видачі індивідуальних «без заперечень», може бути надана «ex post
без заперечень» яка підтверджує, що відповідні затрати щодо переліку контрактів,
наданого ГУПП є прийнятними для фінансування ЄІБ . Такий перелік має включати
принаймні таку інформацію:
• Назва контракту;
• Реалізована процедура закупівель;
• Кількість одержаних конкурсних заявок;
• Обґрунтування вибору;
• Сторони контракту;
• Предмет контракту;
• Сума контракту з чітко вказаною валютою;
• Дата початку та закінчення контракту.
ЄІБ зберігає за собою право вимагати надання будь-якої додаткової інформації або
додаткових пояснень щодо конкретних тендерних пропозицій/Проектів від Мінрегіону
розвитку/ГУПП.
Кінцевий Бенефіціар не може ініціювати жодних дій (підписання контракту, виставлення
платіжних документів, надання платіжних документів на розгляд Мінрегіону тощо), до
отримання отримана «ex post без заперечень» від ЄІБ стосовно кожного окремого
Проекту.
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6.3.4

Скарги

Процедура подання скарг в процесі проведення НКТ визначається Статтею 18 Закону
України про публічні закупівлі, де зазначено, що апеляційним органом є Антимонопольний
комітет, а також інші відповідні процедури.
Всі претензії та скарги мають бути розглянуті та вирішені Кінцевим Бенефіціаром за
допомогою визначених механізмів оскарження, описаних у національному законодавстві з
закупівель (дійсному на момент оголошення про закупівлі).
Існують додаткові механізми для оскарження – позов до суду.
Усі скарги мають бути опрацьовані та врегульовані за допомогою місцевих механізмів для
оскарження.
6.4

Залучення консультантів

Залучення консультантів до проектів, які фінансуються ЄІБ у рамках ПРМІУ, здійснюється
відповідно до Розділу 4 Посбіника ЄІБ щодо закупівель. У цьому розділі зазначається, між
іншим, що прийнятними є процедури закупівель, які відповідають таким положенням:
• Для суми у розмірі 200 000 євро (без ПДВ) або більше (договірна вартість, яка
береться до уваги, є загальною винагородою постачальника), застосовуються такі
процедури:
o Відкриті процедури з публікацією в Офіційному журналі Європейського
Союзу (OJEU); або
o Процедури з обмеженим доступом, включаючи міжнародну пропозицію
щодо висловлення зацікавленості в Офіційному журналі Європейського
Союзу (OJEU).
• Для суми у розмірі менше 200 000 євро (без ПДВ), переговорна процедура з не
більше,
ніж
семи
кандидатами,
визначеними
на
основі
реєстрів/досліджень/рекомендацій та з участю принаймні трьох кандидатів
принаймні двох різних національностей.
• Винятки з вищевказаних процедур: Замовники можуть визначити за необхідне
вести переговори з меншою кількістю або лише з одним кандидатом з таких
причин:
o Існує дуже мало спеціалістів у цій сфері;
o Існуюча терміновість не дозволяє провести поглиблені дослідження;
o Встановлено
вимоги
до
збереження
конфіденційності
та/або
безперервності;
o Проведення іншої процедури не дало результатів; або
o Консультанта залучено на ранніх етапах Проекту, таких як технікоекономічне обґрунтування або проектування, у разі необхідності
забезпечення безперервності, а також якщо не буде одержано додаткових
переваг внаслідок реалізації конкурсних процедур. Ця причина є одним з
найпоширеніших випадків, тому можливість такого подовження необхідно
передбачити заздалегідь та включити його у початкове технічне завдання і
контракт, що має бути підписаний після реалізації конкурсної процедури.
Наявність однієї або декількох вищезазначених причин допускається, , але вони
завжди повинні бути чітко обґрунтовані Кінцевим Бенефіціаром, та попередньо
погоджені з Банком (отримання «відсутності заперечень»).
•

Для суми менше 50 000 євро для того, щоб прискорити підготовку та реалізацію
Проекту Банк може прийняти контракт, обговорений лише з однією компанією або
особою.
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7. Моніторинг та звітність
7.1

Рівні та механізми контролю у рамках ПРМІУ

ПРМІУ охоплює п’ять рівнів контролю, як представлено у таблиці нижче.
Таблиця 7 Рівні контролю
Рівень Учасник

Основні зобов’язання

1

ГРП

Підготовка та реалізація Проектів

2

ГУПП

Управління Програмою та підтримка ГРП

3

Мінрегіон

Контроль Програми

4

Координаційний
Комітет

Контроль Програми та схвалення відібраних Проектів

5

ЄІБ/МФО

Моніторинг Програми та Проектів, надання ТП

Механізми контролю
Перелік механізмів контролю на різних рівнях Програми та різних етапах Проектів
представлений у таблиці нижче.
Таблиця 8 Перелік механізмів контролю
Етап Програми

Підготовка та
внесення змін в
ОПП та форми
Ідентифікація та
відбір Проектів

Запит щодо
надання ТП

Інвестиційне
техніко-економічне
обґрунтування

ГРП
(внутрішня
комунікація)

ГУПП
(внутрішня
комунікація та
комунікація з
ЄІБ)

Координаційний
Комітет
(внутрішня
комунікація)

Ніяких дій

Підготовка за
підтримки ТП

Схвалення
кожної редакції

Схвалення

Ніяких дій

Скринінг та
підготовка
пропозицій щодо
Проектів

Схвалення
пропозицій щодо
проектів

Схвалення

Підготовка

Аналіз та
опрацювання

Схвалення
пропозицій щодо
переліку
пріоритетних
проектів для
надання ТП

Схвалення

Підготовка

Відсутність
коментарів
(вимагається до
подання до
ЄІБ/МФО для
виділення
коштів)

Ніяких дій

Схвалення

Закупівлі

13

13

ЄІБ/МФО
(комунікація ГУПП)

План закупівель,
включаючи методи,
процедури та правила

Підготовка

Попередні документи

Підготовка

Оголошення
закупівель

Підготовка
публікації
в
Офіційном
у журналі
Європейсь

Відсутність
заперечень
Відсутність
заперечень
Перегляд та
подання до
ЄІБ для
публікації в
Офіційному
журналі

МКТ*
Ніяких дій

Відсутність
коментарів

НКТ*
Ніяких дій

Ніяких дій

Відсутність
коментарів

Ніяких дій

Ніяких дій

Публікація
в
Офіційному журналі
Європейського
Союзу
(OJEU)
(допомога ГУПП)

Ніяких дій

Вимоги ЄІБ д перегляду регулюються, між іншим, пунктом 3.5 Настанов ЄІБ щодо закупівель та Додатком 1
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Звіт попереднього
кваліфікаційного
відбору учасників,
перелік учасників
Тендерна
документація (в тому
числі проект
контракту)
Уточнення щодо
тендеру
Скасування тендеру
Звіт про результати
технічної оцінки

Заключний звіт про
результати оцінки,
рекомендації щодо
укладання контракту

кого
Союзу
(OJEU)

Європейськог
о Союзу
(OJEU)

Підготовка

Відсутність
заперечень

Підготовка

Відсутність
заперечень

Підготовка
Підготовка
Підготовка

Підготовка
звіту
та
повідомле
ння
про
укладення
контракту

Контракт на
роботи/товари/послуг
и

Підготовка

Зміни до контракту

Підготовка

Ніяких дій

Ніяких дій

Відсутність
заперечень
Відсутність
заперечень
Відсутність
заперечень
Відсутність
заперечень,
Публікація
повідомлення
про
укладання
контракту
в
Офіційному
журналі
Європейськог
о
Союзу
(OJEU)
Відсутність
заперечень

Ніяких дій

Відсутність
заперечень

Ніяких дій

Ніяких дій
Ніяких дій

Ніяких дій

Відсутність
заперечень

Ніяких дій

Відсутність
коментарів

Ніяких дій

Одержання копії
Відсутність
заперечень
Відсутність
заперечень

Ніяких дій
Ніяких дій

Ніяких дій
Відсутність
заперечень
Публікація
в
Офіційному журналі
Європейського
Союзу
(OJEU)
(допомога ГУПП)

Ніяких дій

Відсутність
заперечень у
відмінності
тендерної
документації
Відсутність
заперечень

разі
від

Ex-post
відсутність
заперечень

Ніяких дій

Ніяких дій

*МКТ – Міжнародні конкурсні торги, НКТ – Національні конкурсні торги.

У разі закупівлі консультаційних послуг для Мінрегіону, ГУПП виконує завдання та
зобов’язання ГРП і ГУПП, відображені в ОПП та відповідно до Додатка 2 Посібнику ЄІБ
щодо закупівель «Особливий випадок контрактів на консультаційні послуги».
7.2
Моніторинг/звітування щодо Програми
Моніторинг за реалізацією ПРМІУ здійснюється на двох рівнях:
• ГУПП здійснює моніторинг загальної реалізації та виконання ПРМІУ;
• ГРП здійснює моніторинг реалізації та виконання Проектів.
ГУПП та ГРП забезпечують постійний моніторинг Проектів шляхом відстеження
виконання Планів заходів з підготовки та реалізації Проектів, планів закупівель (щодо
робіт та послуг) та бюджетів Проектів, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнутих
показників ефективності (Розділ 9, ОПП).
Основні показники для моніторингу ПРМІУ наведені в Додатку 17.
Зобов’язання ГРП та ГУПП щодо звітування підсумовані у таблиці 12 (див. Розділ 9 ОПП).
Звіти ГРП не повинні бути занадто об’ємними. ГРП самостійно повинна вирішувати
проблеми на об’єкті від імені Замовника/Кінцевого бенефіціара та надавити лише короткі
посилання на це у звітах.
Згідно раціональних практик ведення діяльності, абсолютна більшість документів, що
описують виконання проекту та хід виконання робіт, повинні готуватися Підрядником та
Інженером. Відтак, здебільшого завдання ГРП полягає у підсумуванні та узагальненні
звітів, підготовлених іншими сторонами.
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8. Процедури виділення коштів, фінансування та вибірки позики
8.1

Загальні умови фінансування Програми та виділення коштів Позики

8.1.1

Фінансування Програми та Проектів з коштів Позики

Відповідно до Фінансової угоди, ЄІБ погодився надати Позику у розмірі 400 мільйонів євро
на реалізацію Програми.
У разі збільшення вартості Програми, дофінансування повинно відбуватись відповідно до
пункту 6.03 Фінансової угоди без залучення додаткового фінансування з боку ЄІБ.
Позичальник повинен негайно поінформувати Банк у разі необхідності такого
дофінансування для реалізації ПРМІУ.
У рамках Програми Позика Банку використовується Позичальником для фінансування
прийнятних затрат за Проектами, які:
• відповідають критеріям прийнятності та затверджені для фінансування у рамках
ПРМІУ (див. Розділ 4 цього ОПП);
• Щодо яких отримано позитивний висновок Мінфіну щдо фінансового стану
Кінцевого Бенефіціара та були схвалені Координаційним Комітетом;
• мають належним чином створену ГРП з достатньою кількістю професійних
працівників, та
• були схвалені ЄІБ відповідно до внутрішніх процедур Банку за результатами
опрацювання та погодження виділення коштів Позики.

8.1.2

Умови виділення коштів Позики

Кошти Позики для фінансування Проектів ПРМІУ можуть бути виділені Банком до 23
липня 2020 року відповідно до процедури виділення коштів Позики, яка описана у статті
1.10 Фінансової угоди та у цьому Розділі 8.1 ОПП.
У разі необхідності продовження періоду виділення коштів Позики, Позичальник через
Мінфін та шляхом відповідного письмового запиту від Мінрегіону – подає лист до ЄІБ. ЄІБ
опрацьовує цей лист-запит та повідомляє Позичальнику (Мінфін та Мінрегіон) про
прийняте рішення.

8.1.3

Категорії та сектори Проектів, які фінансуються у рамках Програми

Строк кредитування, що включає пільговий період, для кожної з категорій визначено з
урахуванням періоду економічно ефективної реалізації інвестицій у відповідних секторах.
Пільговий період – період, протягом якого не здійснюється погашення основної суми
позики – визначається з урахуванням тривалості реалізації проектів у відповідних
секторах. Сектори з аналогічним строком кредитування та пільговим періодом згруповані у
категорії (див. Таблицю 11).
Таблиця 11
Категорія
I
I
II
II
III
III

Перелік секторів та категорій Проектів
Термін
кредитування
(роки)
15
15

Сектор

Тверді побутові відходи
Зовнішнє освітлення населених
пунктів
Енергоефективність будівель
22
Централізоване теплопостачання
22
Водопостачання
30
Водовідведення
30
Примітка: Пільговий період є частиною строку кредитування.
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Пільговий період
(роки)
3
3
5
5
8
8

8.1.4

Прийнятні витрати за Проектами

Усі витрати в рамках Проектів є прийнятними для фінансування з боку ЄІБ, за
виключенням:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.1.5

оплати ПДВ, інших податків і митних зборів;
купівлі землі;
купівлі будівель;
витрат на технічне обслуговування та інших операційних витрат;
купівля активів, що були у вжитку;
процентів під час будівництва;
оплати ліцензій на використання невиробничі державних ресурсів (наприклад,
ліцензій на телекомунікаційні послуги);
оплати використання патентів, брендів і торговельних марок;
чистих фінансових операцій.

Підготовка Запиту на виділення коштів Позики та проведення оцінки Банком

Запит на виділення коштів Позики готується та подається Позичальником, представленим
Мінрегіоном, на схвалення ЄІБ відповідно до статті 1.10А Фінансової угоди. Період,
протягом якого Позичальник може подати Запит на виділення коштів Позики Банку,
визначений у пункті 8.1.2 цього ОПП.
Мінрегіон має надати разом з кожним Запитом на виділення коштів Позики для кожного
Проекту:
• Інвестиційне техніко-економічне обґрунтування та іншу наявну інформацію по
Проекту;
• орієнтовний план закупівель, підготовлений Кінцевим Бенефіціаром, поданий на
розгляд ГУПП та погоджений ЄІБ (див. Розділ 6.1 ОПП)
• підтвердження того, що Кінцевий Бенефіціар, якому пропонується виділити кошти,
створив ГРП для управління реалізацією і моніторингом Проекту;
• для Проектів, які потребують проведення оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) відповідно до українського або, у разі необхідності,
законодавства ЄС, докази того, що така оцінка була проведена та схвалена
відповідним компетентним органом; та
• для Проектів, які потенційно можуть мати вплив на об’єкт природоохоронного
значення, що охороняється відповідно до національного законодавства або
міжнародних договорів, надаються підтверджуючі документи, підготовлені
відповідно до стандартних форм Банку та прийнятні для Банку висновки
компетентного органу щодо охорони навколишнього середовища, що жодна
частина запропонованого Проекту не спричинить значного негативного впливу на
такий об’єкт.
ГУПП відповідає за управління підготовкою вищезазначених документів. ГУПП відповідає
за управління та координацію підготовки будь-якої додаткової інформації стосовно
Проектів, яку Банк на власний розсуд може вимагати для прийняття рішення щодо Запиту
на виділення коштів Позики.
Після одержання Запиту на виділення коштів Позики від Мінрегіону, Банк опрацьовує
одержану інформацію щодо Проектів, з урахуванням, серед іншого, загальної суми
фінансування для кожного Проекту, та приймає рішення щодо схвалення або заперечення
такого Запиту.
Відповідно до Додатка A.2 Фінансової угоди, ЄІБ виділяє кошти відповідно до прийнятних
для Банку процедур, зокрема:
•

Проекти, які відповідають критеріям прийнятності, із вартістю до 50 млн. євро
включно попередньо подаються Банку для схвалення перед фінансуванням. Банк
матиме право запитувати додаткову інформацію; Банком може буде проведена
часткова або поглиблена оцінка комплексу заходів, якщо це вважатиметься за
необхідне.
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•

Проекти, які задовольняють критеріям прийнятності, із вартістю понад 50 млн.
євро, розглядаються ЄІБ в індивідуальному порядку як окремі позики. Банк
проводить індивідуальне оцінювання та схвалення кожного Проекту такого розміру,
перед погодженням виділення на нього фінансування в рамках коштів Позики.
Позичальник, представлений Мінрегіоном та відповідно до процедури схвалення
Запитів на виділення коштів Позики, повинен надати всю необхідну документацію,
яка може вимагатися Банком окремо для кожного Проекту.

У разі схвалення Запиту на виділення коштів Позики, Банк надає Позичальнику,
представленому Мінрегіоном, відповідний Лист про виділення коштів Позики, яким
схвалюються відповідні Проекти та підтверджується розмір виділеного фінансування (в
євро) для кожного Проекту.
Якщо Запит на виділення коштів Позики не буде схвалений, Банк інформує про це
Позичальника, представленого Мінрегіоном, у письмові формі.
Позичальник, представлений Мінрегіоном, може подати пропозицію щодо перерозподілу
коштів Позики для фінансування інших Проектів відповідно до статті 1.11 Фінансової
угоди.
У разі значного збільшення вартості Проекту або зміни його по суті, Кінцевий Бенефіціар
через Мінрегіон/ГУПП подає документи з відповідними змінами на розгляд ЄІБ як підставу
для перерозподілу коштів Позики.
Подальше фінансування Проектів здійснюється відповідно до Угоди про передачу коштів
Позики та процедури опрацювання та погодження платіжних документів щодо Проектів
відповідно до пункту 9.1.2 ОПП.
8.2
Угода про передачу коштів Позики
Розподіл коштів Позики Позичальником на користь Кінцевих Бенефіціарів для
фінансування Проектів відбувається відповідно до Угоди про передачу коштів Позики.
Угода про передачу коштів Позики готується для кожного Проекту, щодо якого виділено
кошти позики14. Процес підготовки та погодження Угоди про передачу коштів Позики
передбачає такі етапи:
1) Мінрегіон разом з Кінцевим Бенефіціаром Проекту готує проект Угоди про передачу
коштів Позики. Рекомендується, щоб проект Угоди про передачу коштів Позики був
підготовлений протягом 20 робочих днів після схвалення Проекту для виділення
коштів. Після цього Мінрегіон подає проект Угоди про передачу коштів Позики на
розгляд Мінфіну;
2) Мінфін переглядає поданий проект Угоди про передачу коштів Позики та, у разі
наявності, надає коментарі у письмовій формі протягом 10 робочих днів від його
дати подання. На цьому етапі дуже важливо, щоб Мінфін остаточно визначив та
підтвердив підписантів Угоди про передачу коштів Позики, а також необхідне
забезпечення (заставу) за Угодою про передачу коштів Позики;
3) етапи 1-2 повторюються, поки не буде одержано погодження Мінфіном;
4) проект Угоди про передачу коштів Позики подається на розгляд Мінрегіону та
іншим підписантам Угоди про передачу коштів Позики, а потім на погодження
Банку;
5) Банк погоджує або надає коментарі щодо проекту Угоди про передачу коштів
Позики у письмовій формі протягом прийнятного періоду часу;
6) етапи 1-5 повторюються, поки ЄІБ не погодить проект Угоди про передачу коштів
Позики;
7) погоджений проект Угоди про передачу коштів Позики передається підписантам
для виконання (підписання).
Слід зазначити, що Угода про передачу коштів Позики не буде погоджена Мінфіном, та
відповідно підписана ним, у разі наявності простроченої заборгованості за іншими
14

Відповідно до статті 8.1. даного Посібника
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фінансовими зобов’язаннями Кінцевого Бенефіціара перед Державним бюджетом України
та/або іншими МФО.
Підписантами Угоди про передачу коштів Позики є:
• Міністерство фінансів України (Мінфін);
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (Мінрегіон);
• Кінцевий Бенефіціар; та
• Будь-який інший суб’єкт(-и), залучення якого(-их) може бути необхідним для
забезпечення належної реалізації конкретного Проекту, для якого виділено кошти
(НКРЕКП, інший орган, який регулює житлово-комунальний сектор тощо)
Процес підготовки та підписання Угоди про передачу коштів Позики має бути завершений
протягом 90 (дев’яноста) календарних днів від дати видачі ЄІБ Листа про виділення коштів
Позики для Проекту. Якщо Угода про передачу коштів Позики не буде підписана протягом
такого періоду, це питання виноситься на розгляд Координаційного Комітету для
прийняття необхідного рішення.

8.2.1

Обов’язкові умови та положення Угоди про передачу коштів Позики

Кожна Угода про передачу коштів Позики має містити умови та зобов’язання, передбачені
статтєю 6 Фінансової угоди15 і, серед іншого, включати такі положення:
• сума позики, що надається Кінцевому Бенефіціару відповідно до Угоди про
передачу коштів Позики, в євро;
• строк кредитування та пільговий період відповідно до категоризації Проектів,
наведеної у пункті 8.1.3 ОПП;
• порядок передачі коштів позики Кінцевому Бенефіціару, включаючи вимоги до
відкриття Рахунків Проекту та процедури підготовки, подання та проведення
платіжних документів;
• процедуру обслуговування та погашення позики Кінцевим Бенефіціаром, яка
повинна відображати механізм нарахування та погашення відсотків, враховуючи
відповідну стаку Позичальника та Банку, а також зобов’язання Позичальника щодо
використання та погашення Позики відповідно до Фінансової угоди;
• процедуру контролю за використанням Позики виключно для фінансування
прийнятних та погоджених витрат, а також повторного виділення або погашення
коштів Позики у разі порушення вимог до використання Позики (відповідно до
підпункту 4.03A(5) Фінансової угоди); у рамках такої процедури кожен Кінцевий
Бенефіціар:
o організовує та підтримує належну систему управління Проектом, яка
задовольняє вимогам, викладеним в ОПП;
o надає доступ до будь-якого об’єкту або документа , пов’язаного з
реалізацією Проекту, спеціальній групі експертів з верифікації16,
призначеній ЄІБ, для здійснення перевірки щодо реалізації Проекту;
o сприяє або необмежує комунікацію між спеціальною групою експертів з
верифікації та будь-якою стороною, залученою до реалізації Проекту або на
яку впливає реалізація Проекту;
o належним чином виправляє або забезпечує відповідні виправлення щодо
порушень та невідповідностей, які були виявлені групою експертів з
верифікації, з метою забезпечення задоволення вимогам Банку.
• прийнятні механізми оцінки та захисту Кінцевого Бенефіціара від валютних ризиків,
які можуть виникати в результаті реалізації Угоди про передачу коштів Позики, а
також механізми для забезпечення фінансової стійкості Проектів (див. підпункт
6.05A(xi, xii) Фінансової угоди);
15

16

Відповідно до статті 6.01 Фінансової угоди, права за Угодою про передачу коштів Позики мають бути реалізовані таким
чином, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку, виконати положення Фінансової угоди та досягти цілей
Програми, для якої надано Позику.
ЄІБ може наймати (за рахунок коштів Позики) спеціальних експертів з верифікації, які можуть супроводжуватись
представниками Європейського суду аудиторів, Європейської комісії та Європейського антикорупційного бюро.
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• відповідно до статті 6 Фінансової угоди, права за Угодою про передачу коштів
Позики мають бути реалізовані таким чином, щоб захистити інтереси
Позичальника та Банку, виконати положення Фінансової угоди та досягти цілей
Програми, для яких надано Позику. Тому, відповідні положення щодо
забезпечення реалізації певних зобов’язань за Проектом, зазначених у статті
6 Фінансової угоди, передаються Кінцевому Бенефіціару: 6.04 – Процедура
закупівель; 6.05 – Продовження зобов’язань за Проектом: 6.07 – Чесність;
• витрати на сплату ПДВ, пов’язані з реалізацією Проекту, покриваються Кінцевим
Бенефіціаром та/або за рахунок відповідних бюджетів органів місцевого
самоврядування, які отримують вигоди від реалізації Проекту, або за рахунок будьяких інших джерел, без залучення кошітв Банку або з Державного бюджету
України;
• у разі, якщо Кінцевий Бенефіціар не спроможний використати надане фінансування
відповідно до графіку платежів, він надає свою згоду на перерозподіл коштів,
переведених на його Проектний рахунок. Такий перерозподіл здійснюється
Мінфіном на запит Мінрегіону на користь іншого Проекту. Кінцевий Бенефіціар
залишає собою право зробити запит на невикористану суму коштів Позики для
подальшої реалізації Проекту.
8.3
Процедура вибірки Позики
Основними етапами Процедури вибірки Позики є:
• підготовка та надання Банку всіх документів/інформації щодо передумов для
виділення відповідного Траншу (стаття 1.04A, 1.04B та 1.04C Фінансової угоди);
• підготовка ГУПП Графіку вибірки та Запитів на вибірку; та подання Запитів на
вибірку Позичальником (через Мінфін) до ЄІБ;
• одержання Пропозиції вибірки від Банку Позичальником (через Мінфін);
• акцепт Пропозиції вибірки Позичальником (через Мінфін);
• виділення Прийнятого Траншу на рахунок Позичальника (Мінфін) в євро (Рахунок
для одержання коштів в євро).

Рисунок 3 Процедура вибірки коштів Позики
У межах суми Позики у розмірі 400 млн. євро, Банк може надати вибірку коштів за
допомогою максимум 46 (сорока шести) Траншів у розмірі не менше 3 млн. євро кожен, за
винятком останнього, який буде у розмірі залишкових коштів Позики17.

17

За умови внутрішнього схвалення ЄІБ та чинної Поправки до Фінансової угоди.
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8.3.1

Підготовка Запитів на вибірку коштів Позики та Графіку вибірки, а також
передумови для вибірки коштів Позики

Запити на вибірку коштів Позики (Додаток 30, ОПП) та Графік вибірки складає ГУПП на
основі капітальних потреб Проектів, щодо яких було схвалено виділення фінансування.
Для здійснення цього належним чином ГУПП забезпечує:
• подання ШРП на розгляд ГУПП планів закупівель, очікувані графіки платежів та
іншої інформації, достатньої для належної оцінки та планування покриття
капітальних потреб для відповідного Проекту18.
• підготовку та надання ГУПП переглянутих консолідованих графіків платежів на
рівні Програми,
• розробку та подання через Мінрегіон на розгляд Мінфіну графіку вибірки коштів на
основі графіків платежів за Програмою, а також враховуючи різну тривалість
кредитного та пільгового періодів в залежності від категорії Проекту (див. Таблицю
11), .
• складення Запитів на вибірку коштів на основі Графіку вибірки коштів та подання їх
через Мінрегіон розгляд Мінфіну. Позичальник, представлений Мінфіном, у разі
виконання всіх вимог бюджетного законодавства стосовно суми, зазначеної у
Запиті на вибірку коштів, надсилає Запит на вибірку коштів Банку.
Вибірка будь-якого Траншу здійснюється за умови отримання ЄІБ на додаток до Запиту на
вибірку коштів певних документів або підтверджень з боку Мінфіну, Мінрегіону, Кінцевого
Бенефіціару або інших органів (які у формі та за змістом є задовільними для Банку),
відповідно до статей 1.04A, 1.04B та 1.04C Фінансової угоди19. Такі документи або
підтвердження мають бути надані до Банку не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до
Запланованої дати вибірки. Усі Транші (включаючи перший та подальші) можуть бути
виплачені лише у разі виконання умов та вимог, викладених у статті 1.04C Фінансової
угоди, які передбачають, серед іншого, що:
• Мінрегіон надав підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума
Позики не перевищить сукупні прийнятні витрати, понесені або заплановані для
виплати за Програмою протягом 6 (шести) місяців від дати відповідної Пропозиції
вибірки коштів;
• Підтвердження того, що загальна сума запозичення всіх Траншів, виплачених
протягом поточного фінансового року, включаючи Транш, щодо вибірки якого
надіслано Запит, відповідає сумам, які передбачено в Законі України про
Державний бюджет України на поточний фінансовий рік;
• Банк переконаний, належна технічна підтримка була надана відповідно Технічного
завдання, а також що персонал, погоджений Банком для підтримки ГУПП та
Кінцевих Бенефіціарів залучений або буде залучений за рахунок Траншу, якого
стосується вибірка, або інших джерел фінансування; та
• Підтвердження того, що кожна вибірка, яка здійснюється, є обґрунтованою та
відповідає останньому Графіку вибірки коштів, наданому до Банку.
На додаток до передумов для усіх Траншів:
• Перший Транш здійснюється за умови отримання документів і підтверджень,
зазначених у статті 1.04A Фінансової угоди. Зокрема:
o У складі Мінрегіону створено повноцінно функціонуючу ГУПП; ГУПП має
достатню кількість персоналу з належними професійними навичками для
виконання обов’язків ГУПП щодо управління, моніторингу та звітування з
питань реалізації Програми;
o Належним чином створено Координаційний Комітет, який є прийнятним для
Банку та відповідає вимогам Фінансової угоди, описаним у пункті 2.1.4 цього
Посібника;
18

19

Також має бути надана інформація про ризик виникнення додаткових платежів та інформація щодо фінансування
Проекту з інших джерел.
Наведений нижче перелік документів/доказів, які необхідно надати перед здійсненням будь-якої вибірки, відповідає
загальним передумовам проте є частковим. Повний перелік наведений у Фінансовій угоді.
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o

Координаційний Комітет розглянув та схвалив, а Мінрегіон погодив цей ОПП у
формі та за змістом, що є задовільними для Банку, який, серед іншого,
визначає критерії прийнятності Проектів для фінансування у рамках
Фінансової угоди.

• Другий та подальші Транші виплачуються за умови одержання документів і
підтверджень, зазначених у статті 1.04C Фінансової угоди. А саме: Мінфін надає
Банку підвердження того, що принаймні 50 % коштів за всіма раніше вибраними
Траншами були виплачені Кінцевим Бенефіціарам, або 80 % коштів за всіма
раніше вибраними Траншами були виділені на Проекти, погоджені для
фінансування 20.
Крім того, Банк здійснює моніторинг загальної вартості Траншів, які були вибрані та щодо
яких було надіслано Запит на вибірку. Така загальна вартість не повинна перевищувати
відповідні суми, яка була схвалена Банком для виділення (див. пункт 8.1.5 ОПП).
ГУПП у тісній співпраці з ГРП, Мінрегіоном, Мінфіном та ЄІБ здійснює моніторинг
фактичного стану подання документів/підтверджень, необхідних для здійснення вибірки,
та координує здійснення необхідних заходів.

8.3.2

Пропозиція вибірки коштів

Після одержання Запиту на вибірку коштів від Мінфіну, ЄІБ надсилає Позичальнику
Пропозицію вибірки коштів за узгодженою формою (Додаток 18, ОПП/Додаток C.1
Фінансової угоди), за умови якщо Банк не скористується своїм правом на призупинення
або скасування Позики21.
Пропозиція вибірки коштів включає наступну інформацію:
• розмір Траншу в євро;
• заплановану дату вибірки- робочий день не раніше 10 (десяти) днів від дати
подання Пропозиції вибірки коштів, але не пізніше Кінцевої дати використання
Позики;
• кінцеву дату Акцепту вибірки;
• тип і розмір відсоткової ставки, умови нарахування та сплати відсотків, а також
умови погашення Траншу і дату першого платежу.
Банк надсилає Пропозицію вибірки коштів не частіше ніж один раз на місяць, і не надає
більше шести Пропозицій на рік.

8.3.3

Акцепт вибірки та виплата Траншу Позики

Якщо одержана Пропозиція вибірки є прийнятною, Позичальник (через Мінфін) повинен
подати Банку підтвердження Акцепту вибірки в узгодженій формі (Додаток 18,
ОПП/Додаток C.1 Фінансової угоди) до або на дату і у час, визначених як Кінцева дата
Акцепту вибірки.

Якщо Акцепт вибірки був належним чином здійснений Позичальником (через
Мінфін), Банк робить прийнятий транш доступним для Позичальника на зазначену
Дату вибірки22 відповідно до умов Фінансової угоди.
У такому разі Вибірка здійснюється на Рахунок для одержання коштів в євро,
відкритий Мінфіном в Укрексімбанку (обслуговуючий банк) або будь-якому іншому
банку, прийнятному для ЄІБ.
Якщо Позичальник не надав Акцепт вибірки або надав його неналежним чином
та/або після Кінцевої дати Акцепту вибірки, вважається, що Позичальник відхилив
Пропозицію вибірки коштів Позики.
20
21
22

За умови внутрішнього схвалення Банком та чинності Поправки до Фінансової угоди.
Відповідно до підпункту 1.06B статті 1 Фінансової угоди.
За письмовим запитом від Позичальника, Банк може відстрочити або анулювати вибірку вже Прийнятого траншу
відповідно до підпункту 1.05 Фінансової угоди.
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8.3.4

Відкриття Рахунку для одержання коштів в євро та Рахунків Проектів

Мінфін відкриває Рахунок для одержання коштів в євро до здійснення першої вибірки.
Документи, необхідні для відкриття такого рахунку, готуються та подаються
обслуговуючому банку виключно Мінфіном. У зв’язку з чим, ніяких дій не вимагається від
інших сторін.
Для забезпечення обліку по кожному Проекту, Мінфін відкриває Рахунок Проекту для
кожного Проекту, для якого схвалено виділення коштів.
Відкриття Рахунку Проекту потребує подання пакету документів до обслуговуючого банку.
Такий пакет документів складається з:
• Картки із зразками підписів:
o Кінцевого Бенефіціара Проекту (принаймні 4 примірники: 2 для банку, який
обслуговує Рахунок Проекту, 1 для Мінфіну та 1 для Мінрегіону),
o Мінрегіону (принаймні 3 примірники: 2 для банку, який обслуговує Рахунок
Проекту, 1 для Мінфіну)
o Мінфіну: 2 примірники для банку, який обслуговує Рахунок Проекту;
Кожна картка повинна містити 2 підписанти від відповідної організації (суб’єкта).
•
•
•

Засвідчені копії паспортів усіх підписантів (уповноважених осіб) та їх довідки про
присвоєння ідентифікаційного номеру,
Накази (рішення) про призначення підписантів на їх посади, засвідчені печаткою
організації (установи),
Нормативні акти Мінфіну, Мінрегіону та Кінцевого Бенефіціара, які підтверджують
права уповноважених осіб на підписання документів від імені організації (установи).

Мінфін забезпечує видачу довіреностей для уповноважених представників Мінрегіону та
Кінцевого Бенефіціара для співпраці з обслуговуючим банком від імені Мінфіну, для:
•

подання належним чином підписаних платіжних документів для оплати з Рахунку
Проекту,

•

одержання банківських виписок та/або вчинення будь-які інших зазначених дій,
необхідних для реалізації Проектів та Програми.

Мінфін забезпечує надання обслуговуючому банку лист-роз’яснення щодо механізмів
обслуговування Рахунку для одержання коштів в євро та Рахунків Проектів.
Мінрегіон забезпечує координацію подання карток із зразками підписів та супровідних
документів Мінрегіону та Кінцевих Бенефіціарів .
Реквізити Рахунку Проекту мають бути зазначені в Угоді про передачу коштів Позики щодо
Проектом. У разі внесення змін у реквізити будь-якого Рахунку Проекту, Мінфін письмово
повідомляє Мінрегіон про нові реквізити, а Мінрегіон забезпечую негайне повідомлення
про такі зміни та надання нових реквізитів відповідним Кінцевим Бенефіціарам.

8.3.5

Процедура здійснення платежів

Мінфін переказує отримані (в рамках Траншу) кошти Позики з Рахунку для одержання
коштів в євро на відповідні Рахунки Проектів. Мінфін здійснює такі перекази на Рахунки
Проектів шляхом розподілу одержаного Траншу відповідно до останнього наданого
Графіку вибірки.
Мінфін, на власний розсуд, може здійснювати переказ коштів з будь-якого Рахунку
Проекту /Рахунку для одержання коштів в євро на будь-який Рахунок Проекту/ Рахунок
для одержання коштів в євро, за умови, що такі кошти будуть використані для цілей
реалізації Програми та/або реалізації Проектів у рамках ПРМІУ. Така гнучкість потрібна
для забезпечення безперервної реалізації кожного Проекту та недопущення виникнення
перерв у фінансуванні.
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Для проведення платежів за Проектами, Кінцеві Бенефіціари (їх ГРП) готують платіжні
документи23 відповідно до викладеної нижче Процедури здійснення платежів. Під час
підготовки платіжних документів, ГРП Кінцевих Бенефіціарів можуть консультуватися з
ГУПП та/або фінансовим департаментом Мінрегіону щодо аспектів даної Процедури.
• Після отримання рахунку-фактури від підрядника (виконавця робіт, постачальника
товарів та послуг), фінансовий персонал ГРП Проекту перевіряє відповідність
виставленого рахунку-фактури умовам підписаного контракту. Якщо у
виставленому рахунку-фактурі будуть виявлені будь-які невідповідності, ГРП
повідомляє про це підрядника, який виставив рахунок-фактуру, з проханням
повторно виставити рахунок-фактуру. Правильний рахунок-фактура подається
Мінрегіону на погодження. Подача платіжних доручень має супроводжуватись
наступними документами:
a. Для здійснення першого платежу за кожним схваленим контрактом:
i. Засвідчена копія контракту (з усіма доповненнями до такого контракту,
за наявності);
ii. Лист від ЄІБ про відсутність заперечень на укладання даного контракту
за результатами Заключного звіту про результати оцінки тендеру;
iii. Копії гарантій за контрактом (за наявності);
iv. Акт приймання-передачі товарів, робіт або послуг або форми, пов’язані
з будівництвом (KБ-2в, KБ-3), у разі наявності;
v. Інші документи, які зазначені у контракті (якщо це передбачено
контрактом).
b. Для другого та подальших платежів за кожним схваленим контрактом:
i. Посилання на подані документи, вказані у пунктах a(i), a(ii), a(iii), та
засвідчені копії нових змін до таких контракті (за наявності);
ii. Акт приймання-передачі товарів, робіт чи послуг або форми, пов’язані з
будівництвом (KБ-2в, KБ-3), якщо це стосуються платіжного доручення;
iii. Інші документи, які зазначені у контракті (якщо це передбачено
контрактом).
У разі здійснення платежу в іноземній валюті, Кінцевий Бенефіціар забезпечує
подання додаткової копії документів, необхідних для проходження валютного
контролю в обслуговуючому банку.
Платіжне доручення (4 паперові примірники для Кінцевого Бенефіціара, Мінрегіону,
Мінфіну та для обслуговуючого банку) разом із супровідними документами (3
паперові примірники для Мінрегіону, ГУПП та Мінфіну) підписуються (або
завіряються) підписом та печаткою Кінцевого Бенефіціара. ГРП також надає
скановані копії платіжного документа та супровідних документів електронною
поштою. Скановані копії мають бути надіслані електронною поштою до ГУПП та
Мінрегіону на їх офіційні адреси електронної пошти.
Вищезазначені документи подаються разом із двома паперовими примірниками
супровідного листа (один для Мінрегіону та другий для Кінцевого Бенефіціара) .
• Представник Мінрегіону (департамент з питань співпраці з МФО) підтверджує
одержання документів, зазначаючи дату, час та ім’я на копії титульного листа
супроводу, який зберігається Кінцевим Бенефіціаром з метою обліку, та подає
одержані документи на розгляд, а супровідний лист- на реєстрацію до Канцелярії
Мінрегіону. Фінансовий департамент Мінрегіону та ГУПП перевіряють одержані
документи:
o Мінрегіон перевіряє документи на предмет відповідності підписаного
контракту результатам завершених тендерних процедур, їх належної
підготовки, повноти та належного засвідчення копій документів;
23

Платіжні документи тут та у тексті Посібника також означають будь-які інші подібні документи, які вимагаються
обслуговуючим банком для належного здійснення переказу на користь підрядників. Термін також включатиме заяви на
купівлю / продаж /, переказ твердої валюти.
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o

ГУПП перевіряє документи на предмет цільового позикових коштів
відповідно до Фінансової угоди, належної підготовки, відсутності
арифметичних помилок та помилок друку, повноти та належного
засвідчення копій документів.

Мінрегіон погоджує або відхиляє платіжні документи за результатами зазначених
перевірок Фінансовим департаментом Мінрегіону та ГУПП. Процес перевірки та
прийняття рішень щодо платіжних документів здійснюється протягом 3 робочих
днів від дати отримання документів, яка зазначена на супровідному листі
У разі погодження, Координатор Програми підписує платіжні документи
У разі відхилення, платіжні документи повертаються Кінцевому Бенефіціару (ГРП) з
чітким зазначенням причини (причин) такого відхилення.
• Після погодження Мінрегіоном платіжні документи (4 паперові примірники: для
Кінцевого Бенефіціара, Мінрегіону, Мінфіну та обслуговуючого банку), супровідні
документи (1 паперовий примірник для Мінфіну) разом із супровідним листом
Мінрегіону (2 паперові примірники: один для Мінфіну та другий для Мінрегіону),
подаються представнику Департаменту з питань співпраці з МФО Мінфіну.
Представник департаменту підтверджує одержання документів шляхом
зазначення дати, часу та імені на одному з примірників супровідного листа, який
потім зберігається Мінрегіоном з метою забезпечення обліку.
Мінрегіон надсилає скановані копії поданих документів Мінфіну електронною
поштою.
Представник Департаменту з питань співпраці з МФО Мінфіну подає супровідний
лист на реєстрацію до Канцелярії Мінфіну, а платіжні та супровідні документи
опрацьовуються відповідними посадовими особами Мінфіну.
Процес перевірки та прийняття рішень щодо платіжних документів Мінфіном
здійснюється протягом 5 робочих днів від дати отримання документів, яка
зазначена на супровідному листі.
У разі погодження, уповноважена особа Мінфіну підписує платіжні документі та
подає їх обслуговуючому банку для здійснення платежу. Мінфін забезпечує
достатність коштів на Рахунку Проекту для здійснення платежу та, у разі
необхідності, Мінфін переказує необхідні кошти з Рахунку для одержання коштів в
євро на Рахунок Проекту, не допускаючи затримки оплати.
У разі відхилення, Мінфін інформує Мінрегіон у письмовій формі, чітко зазначаючи
причину (причини) відхилення платіжних документів. Мінрегіон протягом 2 робочих днів
повідомляє ГУПП та Кінцевого Бенефіціара (ГРП) про відхилення платіжних документів та
його причини . Кінцевий Бенефіціар або вносить зміни та повторно подає платіжні та
супровідні документи, або, у разі виявлення помилки у документах, наданих підрядником,
звертається до нього з проханням повторно надати платіжні документи.
Всі вибрані, але не використані кошти Позики, які зберігаються на Рахунку для одержання
коштів в євро та/або Рахунках проектів, мають бути перераховані Позичальником до ЄІБ
після завершення реалізації Програми.

9. Фінансовий менеджмент
9.1
Структура та зобов’язання
Фінансовий менеджмент здійснюється щодо кожного Проекту, Починаючи з дати
схвалення виділення коштів для фінансування Проекту та закінчуючи останнім днем
погашення отриманих коштів, або датою скасування Проекту.
На рівні Програми фінансовий менеджмент передбачає здійснення:
• належного планування та складання бюджетів;
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•
•
•

належного обліку активів та зобов’язань, пов’язаних з Проектами, в тому числі
використання позикових коштів, отримання інвестиційних грантів і технічної
допомоги (у разі необхідності);
підготовки, опрацювання та контролю за платіжними та супровідними документами;
Звітування.

Фінансовий менеджмент Програми здійснює ГУПП. ГУПП запитує та одержує інформацію
стосовно реалізації Проектів від ГРП; узагальнює її; координує підготовку необхідних звітів
щодо Проектів; узагальнює звіти щодо Програми та звіти, підготовка яких передбачена
Фінансовою угодою та Постановою КМУ від 27.01.2016 № 70, а також готує іншу
інформацію, пов’язану з реалізацією Проектів/Програми на запит Координаційного
Комітету, та/або Позичальника (Мінфін, Мінрегіон), та/або Банку.
ГУПП відповідає за вчасне подання документів та звітів, а також достовірність інформації.
На рівні Проекту, фінансовий менеджмент здійснює ГРП.
На запит ГУПП або на постійній основі, як передбачено ОПП, ГРП надає усю необхідну
інформацію стосовно реалізації Проекту, забезпечує вчасне подання документів та звітів,
а також відповідає за достовірність інформації.
Фінансовий менеджмент складається з компонентів, зазначених у Розділі 9 ОПП, які
мають бути реалізовані відповідним персоналом ГУПП на рівні Програми (відповідно до
Додатку 2 ОПП) та відповідним персоналом кожної ГРП на рівні Проекту (відповідно до
Додатку 3 ОПП).

9.1.1

Планування та бюджетування

Щодо кожного Проекту мають виконуватися необхідні дії для належного його
відображення у планах та бюджетах на рівні Програми, починаючи з дати схвалення
виділення коштів для фінансування такого Проекту,
Основою для планування та бюджетування на ранньому етапі реалізації Проекту є План
закупівель щодо Проекту. Основою для належного планування та бюджетування у рамках
проекту після завершення тендерних процедур є фактичні контрактні зобов’язання та
результати їх виконання .
Для забезпечення належного планування та бюджетування необхідно забезпечити:
• На рівні Проекту, ГРП готує та подає на розгляд ГУПП та Кінцевого Бенефіціара:
o графік платежів (щоквартально, до 20 січня, 10 квітня, липня, жовтня);
o розрахунки / пропозиції щодо сум необхідних для оплати ПДВ та/або будьяких інших податків/митних зборів (щорічно, відповідно до порядку
планування місцевого бюджету);
o пропозиції щодо сум, які мають бути передбачені у місцевому бюджеті
та/або Державному бюджеті України для забезпечення належної реалізації
Проекту (щорічно, відповідно до порядку підготовки Державного бюджету
України).
•

На рівні Програми, ГУПП:
o узагальнює плани щодо платежів за Проектами та Графік вибірки та подає
останній на розгляд Мінрегіону та Мінфіну (щоквартально, до 30 січня, 20
квітня, липня, жовтня).
o на основі актуального Графіку вибірки, готує Запит вибірки коштів Позики та
подає його на розгляд Мінрегіону для подальшого опрацювання (згідно з
відповідною Процедурою вибірки);
o узагальнює потреби у коштах для сплати ПДВ та/або будь-яких інших
податків/митних зборів та надає їх на запит Координаційного Комітету,
Мінфіну та/або Мінрегіону (щорічно);
o узагальнює пропозиції щодо передбачення у Державному бюджету України
на відповідний фінансовий рік суми запозичення, необхідної для реалізації в
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рамках ПРМІУ, та подає цю інформацію на розгляд Мінрегіону для
подальших дій (щорічно, відповідно до порядку підготовки Державного
бюджету України).
Банк, Мінрегіон та/або Мінфін у будь-який час можуть
вищезазначеної інформації/документів за окремими запитом .

вимагати

оновлення

Фінансове управління та облік в рамках ПРМІУ ґрунтуються на таких принципах:
Кінцеві Бенефіціари забезпечують ведення обліку своєї фінансової документації
таким чином, щоб повною мірою відображати операції, які стосуються виконання і
їх Проекту відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку/складання
бюджетів.
Вимоги щодо відображення валюти операцій: усі операції мають бути зафіксовані
Кінцевим Бенефіціаром у національній валюті (українська гривня); у валюті
проведення операції; та в еквіваленті євро. Якщо валютою операції є українська
гривня або євро, відображаються два значення – у валюті операції (гривні або
євро) та її еквівалент (у гривні або євро), якщо валютою операції є інша валюта (ані
гривня, ані євро), відображаються три значення: вартість у валюті операції, її
еквівалент у гривнях та її еквівалент в євро. Система фінансового управління
також має передбачати відображення як валютного курсу НБУ, так і комерційного
валютного курсу для операцій з продажу/купівлі валюти.
Мова: бухгалтерський облік фінансових операцій, звірка рахунків та ведення
фінансової звітності здійснюються українською мовою. На вимогу Банку переклад
необхідних документів забезпечується Кінцевим Бенефіціаром.
Ведення бухгалтерського обліку щодо Проекту забезпечується кожною ГРП. Рахунки
Проектів мають бути відокремлені від іншої діяльності ГРП/Мінфіну та мають бути у будьякий час доступними для аудиту з боку ГУПП та ЄІБ та/або призначених аудиторських
компаній/консультантів.
ГУПП зберігає фінансову документацію щодо Програми і окремо щодо кожного Проекту,
включаючи інформацію щодо отримання Проектами інвестиційних грантів та/або технічної
підтримки (у разі наявності) на основі інформації, яка була надана Кінцевими
Бенефіціарами. ГУПП розробляє індивідуальну систему фінансового контролю для
ПРМІУ, яка дозволить вести необхідний облік усіх операцій за Проектами, з можливістю
виділення операцій за секторами та/або за контрактами та із врахуванням вимог щодо
відображення валюти операцій .

9.1.2

Підготовка, опрацювання та контроль за платіжними та супровідними
документами

ГРП, у тісній співпраці з відповідними підрозділами Кінцевого Бенефіціара, забезпечує:
• належне укладення контрактів (внесення змін та доповнень до контрактів);
• контроль за належною підготовкою та відповідною формою подання фінансових
документів, пов’язаних з контрактом:
o Рахунки-фактури
o Гарантії щодо виконання контрактів (у разі наявності);
o Акти приймання-передачі товарів, робіт або послуг або форми, пов’язані з
будівництвом (KБ-2в, KБ-3);
•

підготовку платіжних супровідних документів для подальшої перевірки ГУПП,
Мінрегіоном, Мінфіном та обслуговуючим банком (див. докладний опис Процедур у
пунктах 8.3.4 та 8.3.5 ОПП).

ГУПП відповідає за надання консультацій щодо форми і суті платіжних та супровідних
документів, процедур, пов’язаних з опрацюванням таких документів та координацією під
час опрацювання документів на рівні ГУПП, Мінрегіону, Мінфіну та/або обслуговуючого
банку.
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9.1.3

Звітування

У таблиці нижче підсумовано перелік звітів, які готуються ГРП та/або ГУПП та/або
Позичальником під час реалізації Програми (або після її завершення) з метою виконання
вимог Фінансової угоди та Постанови КМУ від 26.01.2016 року № 70.
Паперові копії документів підписуються керівником відповідної ГРП, засвідчуються
печаткою (на рівні Кінцевого Бенефіціара), Координатором Програми (на рівні Мінрегіону).
Електронні версії мають бути надані електронною поштою на адреси, які періодично
повідомляються сторонами Програми та координуються ГУПП. У разі необхідності
передачі об’ємних файлів, інформація передається за допомогою електронних носіїв (на
дисках).
Координаційний Комітет, Банк, Мінрегіон та/або Мінфін можуть вимагати надання будьякого звіту з нижченаведеного переліку, доопрацьованого звіту або підготовки нового
звіту, в період часу, відмінний від зазначеного в таблиці нижче, або підготовки
додаткового звіту (одноразово або на регулярній основі). У разі такого запиту, звіт має
бути наданий протягом прийнятного періоду часу, узгодженого сторонами.
Таблиця 12
Перелік звітів, які мають бути підготовлені ГРП та/або ГУПП
та/або Позичальником під час реалізації Програми (або після її завершення)
Назва звіту
Звіт про витрати
План заходів
щодо реалізації
Проекту
План заходів
щодо реалізації
Програми
Звіт про
виконання
Проекту
Звіт про
виконання
Програми
Проміжний зві
про виконання
Програми
Звіт про рух
коштів на
спеціальному
рахунку
(Рахунок
проекту)
Звіт про рух
коштів на
спеціальному
рахунку
(Рахунок для
одержання
коштів в ЄВРО
та Рахунки
проектів)
Звіт про стан
використання
коштів зі
спеціальних
рахунків
Звіт про стан
використання
Позики
Звіт про стан
обслуговування
та погашення
субкредиту
Кінцевим
Бенефіціаром з

Відповідальний
за підготовку

Адресати

Форма
подання

ГРП

ГУПП

ГРП

ГУПП

Електронна
версія

ГУПП/Мінрегіон

Мінфін

Електронна
версія

ГРП

ГУПП

Електронна
версія

ГУПП/Мінрегіон

ЄІБ

Електронна
версія

ГРП

Мінрегіон

Електронна
версія

ГРП

ГУПП

Електронна
версія

ГУПП

Мінрегіон
Мінфін

Мінрегіон

Частота/кінцевий строк

Щоквартально
не пізніше 5 січня, квітня,
липня, жовтня
Щоквартально
не пізніше 10 січня, квітня,
липня, жовтня
Щоквартально
не пізніше 20 січня, 5 квітня,
липня, жовтня
Щоквартально
не пізніше 10 лютого, 20
квітня, липня, жовтня
Один раз після дати
набрання чинності
Фінансової угоди, а в
подальшому на запит

Додаток
з
формою
Додаток
22

Підстава
ОПП

Додаток
23

Постанова
70

Додаток
24

Постанова
70

Додаток
19

Фінансова
угода

Додаток
19

Фінансова
угода

Додаток
20

ОПП

Щоквартально, не пізніше 5
січня, квітня, липня, жовтня

Додаток
21

Постанова
70

Електронна
версія

Щоквартально,
не пізніше 5 січня, квітня,
липня, жовтня

Додаток
21

Постанова
70

Мінфін

Електронна
версія

Щоквартально, не пізніше 10
січня, квітня, липня, жовтня

Додаток
21

Постанова
70

ГУПП

Мінрегіон
Мінфін

Електронна
версія

Щоквартально,
25 січня,
25 квітня, липня, жовтня

Додаток
25

Постанова
70

ГРП

ГУПП

Електронна
версія

Щоквартально,
15 січня,
10 квітня, липня, жовтня

Додаток
26

ОПП
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Назва звіту
початку
реалізації
Проекту
Звіт про стан
обслуговування
та погашення
Позики з
початку
реалізації
Програми

Додаток
з
формою

Відповідальний
за підготовку

Адресати

Форма
подання

ГУПП

Мінрегіон
Мінфін

Електронна
версія

Щоквартально,
25 січня,
25 квітня, липня, жовтня

Додаток
27

Постанова
70

12 місяців після завершення
робіт

Додаток
28

ОПП

Частота/кінцевий строк

Підстава

Звіт про
завершення
Проекту

ГРП

ГУПП

Паперовий
примірник
та
електронна
версія

Звіт про
завершення
Програми

Мінрегіон

ЄІБ

Електронна
версія

15 місяців після завершення
робіт

Додаток
28

Фінансова
угода

Заключний звіт
про завершення
Програми

Мінрегіон
Мінфін

КМУ

Проекти
документів
на
підписання

2 місяці після остаточного
погашення за Програмою
або раніше на запит КМУ

Додаток
29

Постанова
70

9.2

Аудит рахунків Програми

Проведення щорічного аудиту рахунків Програми вимагається згідно положень Фінансової
угоди.
Аудиторські звіти мають охоплювати Рахунок Програми (Рахунок для одержання коштів
вибірки) та всі Рахунки Проектів, відкриті у всіх валютах. Вимоги до аудиту Рахунків
проектів за інвестиційними грантами та технічною підтримкою (ТП) встановлюються
відповідними угодами про надання таких грантів та технічної допомоги.
Мінфін подає запити на покриття витрат для проведення аудитів Кінцевим Бенефіціаріам .
Суми такого відшкодування визначаються Мінфіном.
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10. Додатки
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Додаток 1 Розподіл прав та зобов’язань основних учасників ПРМІУ

Додаток 2 Права, зобов’язання та роль Групи управління та підтримки
Програми та її членів
Роль та обов’язки ГУПП
ГУПП повинна знаходитись в Мінрегіоні. ГУПП відповідає за здійснення відповідних
заходів в рамках ПРМІУ, включаючи вибірки, закупівлі, фінансовий менеджмент, заходи з
охорони навколишнього середовища та соціального захисту, сприяння в координації
Програми та загальний моніторинг її реалізації на щоденній основі.
ГУПП також відповідає за загальну координацію Програми, моніторинг та звітність в
рамках Програми, а також підтримку ГРП у питаннях закупівель, фінансового управління,
а також інших аспектів, необхідних, в рамках реалізації ПРМІУ.
ГУП має складатися із представників Мінрегіону за підтримки групи консультантів.
Попередня інформація щодо розподілу сфер відповідальності між командами
представників Мінрегіону та консультантами для виконання ключових завдань і обов'язків
в рамках ПРМІУ наведено в таблиці нижче.

Загальне управління Програмою
Відповідальність членів ГУПП
Завдання
Нарощування
потенціалу
Мінрегіону
для
ефективного
управління
ПРМІУ
шляхом
вдосконалення знань, методів і процедур
Налаштування структури управління Програмою,
оновлення ОПП та інші процедури, пов’язані з
позикою ЄІБ
Підготовка Запитів на виділення коштів у рамках
ПРМІУ
Перевірка відповідності проектів стандартам ЄІБ та
інших МФО (якщо можливо)
Розробка прозорих та ефективних інструментів
управління та звітності для втілення цілей
Програми, фінансового моніторингу і контролю
Розробка бюджету Програми, процедур та
інструментів адміністрування грошових потоків, вкл.
підготовку звітів та Запитів на вибірку коштів
Координація
обміну
інформацією
між
зацікавленими сторонами (Мінрегіон, Мінфін, ЄІБ,
НКРЕКП, Кінцевими бенефіціарами та ін.) з метою
сприяння своєчасному прийняттю рушень на рівні
Програми та Проектів
Підготовка Звітів про хід виконання робіт по
Програмі для ЄІБ, керівництва Мінргеіону та інших
зацікавлених
сторін
та
інформування
про
проблемні питання
Регулярне звітування до ЄІБ щодо розподілу
коштів, впровадження Проектів та моніторингової
діяльності
Створення
ефективного
каналу
зв’язку
з
громадськістю, наприклад, спеціальної сторінки
Програми на сайті Мінрегіону

Персонал
Мінрегіону

Консультанти

Спільна

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Визначення проектів
Відповідальність членів ГУПП
Персонал
Консультанти
Спільна
Мінрегіону

Завдання
Розробка процедур ідентифікації Проектів, схеми та
документація для процедури відбору (опитувальні
листи, критерії та методики відбору і т.д.), а також
сприяння Мінрегіону в запитах на подання
пропозицій, зборі та обробці пропозицій щодо
реалізації Проектів від Кінцевих бенефіціарів,
проведенні процедури відбору та представленні
повних результатів процесу відбору (і Запитів на
виділення коштів у разі потреби) до ЄІБ
Створення та підтримка портфелю перспективних
Проектів для реалізації у короткостроковій та
середньостроковій перспективі; розроблення плану
закупівель, плану реалізації і т.д.
Моніторинг портфелю перспективних проектів у
рамках ПРМІУ, встановлення масштабу Проектів,
бюджету, потрібного для фінансування технічної
допомоги, термінів та відповідальних сторін
Надання рекомендацій Мінрегіону, ГУПП та Кінцевим
бенефіціарам щодо визначення рамок Проектів
Розробка процедур ідентифікації Проектів, схеми та
документація для процедури відбору (опитувальні
листи, критерії та методики відбору і т.д.), а також
сприяння Мінрегіону в запитах на подання
пропозицій, зборі та обробці пропозицій щодо
реалізації Проектів від Кінцевих бенефіціарів,
проведенні процедури відбору та представленні
повних результатів процесу відбору (і Запитів на
виділення коштів у разі потреби) до ЄІБ

X

X

X

X

X

Підготовка проектів
Відповідальність членів ГУПП
Персонал
Консультанти
Спільна
Мінрегіону

Завдання
Оцінка потреби проектів у технічній підтримці на
етапі підготовки
Оцінка попередньої інформації щодо фінансових,
економічних, соціальних і екологічних вигод
створених за рахунок реалізації нових Проектів
Підтримка ГРП в підготовці детального плану роботи
ТП, направленої на підготовку проектів для
фінансування та надання такого плану ЄІБ для
затвердження
Підтримка ГРП у підготовці технічних завдань та
тендерної документації на послуги ТП
Підтримка ГРП у проведенні тендерів на надання
послуг ТП
Підтримка ГРП
у забезпечення своєчасного та
якісного надання послуг ТП
Огляд попередніх висновків ТП та пропозиції щодо
коригування дій у разі необхідності
Підтримка ГРП в підготовці правильної ОВНС і
соціальні вигоди, а також гендерні аспектів згідно
діючого законодавства України та екологічних і
соціальних
стандартів
ЄІБ
(http://www.eib.org/attachments/strategies/environment
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X
X

X
X
X
X
X

X

Відповідальність членів ГУПП
Персонал
Консультанти
Спільна
Мінрегіону

Завдання
al_and_social_overview_en.pdf)
Підтримка Кінцевих бенефіціарів у отримання грантів
з національних/міжнародних джерел

X

Реалізація проектів
Відповідальність членів ГУПП
Персонал
Консультанти
Спільна
Мінрегіону

Завдання
Розробка детального Плану Закупівель та Плану
реалізації Проектів, перелічених у Запиті на вибірку
коштів
(переданих
на
погодження
щодо
фінансування у рамках ПРМІУ)
Розробка шаблонів тендерної документації для
кожного типу Проектів (МКТ/НКТ із врахування
специфіки секторів/підсекторів)
Інструктування ГУПП та ГРП за допомогою
керівництв і / або семінарів щодо процедур
реалізації Проектів протягом всього циклу реалізації
проекту:
закупівлі,
укладання
контрактів
та
управління контрактами, фінансові потоки (рахункифактури),
технічний
нагляд,
введення
в
експлуатацію, процедури моніторингу і т.д.
Оцінка потреб у ТП на стадії впровадження Проектів
Підтримка ГРП у складанні детального плану
додаткових технічних робіт для впровадження
Проекту за підтримки відповідного державного орану
та передачі такого плану на затвердження до ЄІБ
Підтримка ГРП у підготовці технічних завдань для
надання послуг ТП протягом впровадження Проектів
Підтримка ГРП у проведенні закупівель послуг ТП у
відповідності до вимог. Встановлених у Фінансовій
Угоді
Підтримка ГРП у закупівлі товарів, робіт та послуг
Проведення тренінгів та семінарів з питань
закупівель
Підтримка ГРП у моніторингу провадження Проектів
Підтримка ГРП у моніторингу/ вистежуванні
відповідності Проектів умовам позики та вимогам до
звітності

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

Моніторинг
Відповідальність членів ГУПП
Персонал
Консультанти
Спільна
Мінрегіону

Завдання
Розробка Плану моніторингу впровадження Проектів
спільно з ЄІБ та Мінрегіоном для вирішення
індивідуальних потреб моніторингу кожного Проекту
та щоквартальне оновлення інформації щодо
моніторингу
Моніторинг/звітність визначення Проектів, а також
процесу їх відбору, підготовки та реалізації
Моніторинг / звітність щодо нормативних вимог
України
для
затвердження
та
виділення
інвестиційних коштів
Створення механізмів з нарощування потенціалу у
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X

X
X
X

технічному нагляді, проектуванні, будівництві з
концентрацією на співвідношенні «ціня/якість»,
граному плануванні та енергоефективності
Проектів та обговорення з ГУПП та ЄІБ накопиченого
досвіду,
що
повинен
бути
врахований
та
застосований у майбутньому

X

Члени ГУПП
Згідно з найкращими практиками реалізації програм, планується, що ГУПП
складатиметься з наступних співробітників, залучених на постійній основі (погоджених з
ЄІБ), але не буде обмежуватись лише даними спеціалістами: менеджер програми,
спеціаліст із закупівель, інженер, спеціаліст з безпеки, спеціаліст з моніторингу та оцінки,
спеціаліст з фінансового управління, бухгалтер та асистент. Інші співробітники можуть
залучатись на коротко- та середньостроковій основі у разі необхідності. Ступінь залучення
співробітників може бути обговорена під час початкового етапу програми.
Основні обов’язки співробітників ГУПП описано нижче:
Керівник Програми ГУПП має здійснювати нагляд за ходом реалізації програми та
щоденну операційну діяльність стосовно ПРМІУ, включаючи процеси закупівель та
фінансового управління.
Детальний перелік обов’язків Керівника програми включає як мінімум наступне:
•
Координація та управління кадрами і ресурсами ГУПП, включаючи контроль якості
діяльності, здійсненої в рамках ПРМІУ;
•
оперативна комунікація зі сторонами-учасниками Програми з Мінрегіону, Мінфіну,
ГРП та інших установ;
•
короткострокове та середньострокове планування, нагляд та загальна
відповідальність за реалізацію Програми;
•
постійна координація та рекомендації для ГРП для забезпечення підготовки та
реалізацію проектів згідно з графіком впровадження, погодженим з ПРМІУ;
•
моніторинг основних завдань та діяльності ГРП;
•
управління бюджетом ГУПП, включаючи формування бюджетних пропозицій та
менеджмент фінансових ресурсів;
•
підтримка контактів та співробітництво з ЄІБ, загальна відповідальність за
реалізацію ПРМІУ, звітування, моніторинг та оцінка;
•
інша діяльність, що може бути необхідна в рамках ПРМІУ.
Основним обов’язком Спеціаліста(-ів) із закупівель є нагляд за процесами закупівель на
рівні Проекту, для забезпечення відповідності даних процесів правилам та процедурам
ЄІБ із закупівель в рамках проектів ПРМІУ, надання необхідної підтримки ГРП. Спеціаліст
із закупівель має здійснювати підтримку та моніторинг в процесі закупівель, а також в ході
підготовки Планів Закупівель та Проектної документації із закупівель на рівні Проекту
разом з Керівником Програми ГУПП.
Детальний перелік обов’язків Спеціаліста із закупівель включає як мінімум наступне:
•
аналіз діяльності щодо закупівель в рамках Проекту;
•
перевірка усієї документації, пов’язаної із закупівлями, підготовленої ї ГРП в рамках
ПРМІУ;
•
надання відповідних рекомендацій ГРП щодо підготовки/ складання технічних
специфікацій, креслень та технічних вимог, котрі надалі мають бути включені до
тендерної документації в рамках Проекту;
•
надання необхідних рекомендацій ГРП щодо підготовки/ складання тендерної
документації та оціночних звітів з тендерних пропозицій в рамках Проекту;
•
огляд робочих варіантів тендерної документації, підготовлених ГРП, та надання
коментарів щодо підготовленої документації перед надсиланням її на розгляд та
затвердження в ЄІБ;
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планування, нагляд та звітування щодо закупівель в рамках ПРМІУ;
утримання баз даних та архівування усієї документації щодо закупівель в рамках
ПРМІУ, яка стосується закупівлі товарів та послуг, відбору та залучення
консультантів;
інша діяльність, що може бути необхідною в рамках ПРМІУ.

Детальний перелік обов’язків Інженера (-ів) включає як мінімум наступне:
•
аналіз та огляд інвестиційних техніко-економічних обґрунтувань, отриманих від
ГРП, виявлення недоліків, надання рекомендацій та, у разі необхідності, пропозицій
щодо відповідних коригуючих дій;
•
аналіз проектних рішень, технічних специфікацій, вимог до здійснення робіт,
робочих завдань, звітів з технічної оцінки та іншої інженерної документації, наданої
ГРП, виявлення недоліків, надання рекомендацій та, у разі необхідності, пропозицій
щодо відповідних коригуючих дій;
•
здійснення техніко-інженерних перевірок проектів ПРМІУ на предмет їх
відповідності плану та специфікаціям, складання письмових звітів за результатами
проведених перевірок;
•
огляд звітів щодо ходу виконання Проектів, розпоряджень щодо зміни контрактів,
моніторинг виконання вимог проектних рішень, державних стандартів, будівельних
норм та нормативів, включаючи вимоги щодо якості та обсягу робіт, реалізованих в
рамках контрактів ПРМІУ;
•
аналіз технічних рішень, відібраних для проектів ПРМІУ, та оцінка можливих
удосконалень при визначенні основних та другорядних недоліків, оцінка
відповідних дій з ліквідації недоліків;
•
повідомлення ГРП та підрядників при виявленні будь-яких небезпечних умов на
будівельних майданчиках; при виявленні робіт, що не відповідають вимогам
специфікацій, надання повідомлень та рекомендацій щодо зупинки виконання робіт
з причин невідповідності; проведення консультацій з особами, котрі здійснюють
нагляд, щодо основних відхилень від специфікацій;
•
ведення баз даних та обліку щодо технічних аспектів контрактів, які реалізуються в
рамках ПРМІУ, включаючи фотографії, креслення, робочі варіанти документів та
пояснювальні записки;
•
інша діяльність, що може бути необхідною в рамках ПРМІУ.
Детальний перелік обов’язків Спеціаліста (-ів) з екології включає як мінімум наступне:
•
аналіз Проектів, ідентифікація потенційних екологічних наслідків відібраних
Проектів, формування відповідної екологічної категорії проектів та типу необхідної
екологічної оцінки та документації;
•
підтримка у підготовці Плану Екологічного та Соціального Менеджменту (ПЕСМ);
•
забезпечення відповідності ОВНС, проведених в рамках Проектів вимогам ЄІБ з
безпеки; у випадку, якщо вимоги ЄІБ є більш жорсткими, ніж вимоги українського
законодавства, слід дотримуватись вимог ЄІБ;
•
забезпечити наявність усіх необхідних дозволів із відповідної діяльності перед
початком будівельних робіт;
•
забезпечити наявність усіх необхідних екологічних документів (Оцінки Впливу на
Навколишнє Середовище (ОВНС) та/чи ПЕСМ) для кожного відібраного Проекту;
•
забезпечити наявність у фінансових планах проектів заходів з мінімізації
потенційного негативного впливу та заходів з нагляду;
•
надання підрядникам повного переліку обов’язкових екологічних вимог, що мають
бути виконані до початку реалізації проекту;
•
перевірка тендерних пропозицій підрядників на відповідність екологічним вимогам
та виявлення сфер, не охоплених заходами з мінімізації потенційного негативного
впливу та/чи бюджетом;
•
підготовка екологічної документації, що має бути включена у контракти щодо
відібраних проектів;
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•
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забезпечити належну організацію процесу громадських слухань щодо кожного
запропонованого проекту та наявність відповідних документів щодо їх проведення;
нагляд за впровадженням заходів з мінімізації негативного впливу, визначених в
ПЕСМ кожного відібраного проекту, та повідомлення Мінрегіону щодо зафіксованих
порушень;
забезпечити реалізацію плану моніторингу кожного відібраного проекту, включаючи
визначення показників базового рівня та ефективності заходів з мінімізації
негативного впливу;
підготовка піврічних звітів з ходу виконання запланованих заходів, окреслених в
ПЕСМ відібраних проектів;
підготовка піврічних звітів щодо екологічного впливу, спричиненого реалізацією
проектів, та аналізу ефективності заходів з мінімізації негативних наслідків, вжитих
для мінімізації негативних наслідків;
підготовка рекомендацій та вимог для підрядників щодо складання звітів з
реалізації заходів з екології, реалізації планів моніторингу; аналіз надісланих звітів;
участь у презентації для громадськості результатів здійснення заходів з мінімізації
негативного впливу та екологічного захисту, вжитих під час здійснення робіт з
реконструкції/ модернізації;
моніторинг ситуацій із землевідводу та будь-яких можливих ситуацій з переміщення
населення, котрі можуть бути спричинені реалізацією проекту; забезпечення
формування отримувачем кредиту належного інструменту з переміщення
населення до початку реалізації робіт, пов’язаних із землевідводом;
моніторинг спорів, пов’язаних з ПРМІУ, та, за необхідності, перенаправлення
спорів, що не були розв’язані ГРП до ГУПП та ЄІБ;
інша діяльність, що може бути необхідна в рамках ПРМІУ.

Спеціаліст(-и) з моніторингу та оцінки несуть відповідальність за послідовне виконання
контрактів в рамках ПРМІУ, моніторинг виконання підписаних контрактів та оцінка
прогресу досягнення проектних показників, визначених ЄІБ.
Детальний перелік обов’язків Спеціаліста (-ів) з моніторингу та оцінки включає принаймні
наступне:
•
огляд/коментування/коригування робочих варіантів контрактів до їх надсилання на
розгляд та затвердження в ЄІБ або до їх підписання у випадку повторного
розгляду;
•
ведення баз даних та зберігання усіх контрактів та поправок до них, підписаних в
рамках Проекту, включаючи копії «без заперечень» (погоджень) проектів, наданих
ЄІБ таких контрактів, а відповідних поправок до них та іншої документації;
•
оцінка прогресу виконання контрактів, підписаних в рамках ПРМІУ;
•
підготовка чи огляд/коментування/коригування існуючих внутрішніх розпоряджень,
наказів та інструкцій Мінрегіону та/чи ГУПП щодо реалізації ПРМІУ;
•
підготовка та надсилання звітів із закупівель відповідно до чинного українського
законодавства, нормативів та процедур ЄІБ щодо Проекту;
•
перевірка виконання визначених індикаторів моніторингу та оцінки ПРМІУ, аткож
індикаторів виконання, які свідчать про прогрес ПРМІУ та використання грантової
складової;
•
перевірка
затвердження
рекомендацій
та
пропозицій
від
організацій,
відповідальних за перевірку впровадження станц ПРМІУ та прийнятих в рамках
Проекту рішень;
•
інша діяльність, що може бути необхідною в рамках ПРМІУ.
Детальний перелік обов’язків Спеціаліста (-ів) з фінансового управління включає
принаймні наступне:
•
допомога ГРП у підготовці документації на вибірку коштів, зокрема щодо форми
документів, інформації, що має яка має в них міститися та ін.;
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допомога у реалізації діяльності ПРМІУ, що фінансується за рахунок кредитних та
грантових коштів;
перевірка та затвердження усієї документації, що стосується використання
кредитних коштів та яка направляється до Мінрегіону для здійснення платежу;
перевірка та затвердження усієї документації, необхідної для здійснення вибірки
коштів або поповнення рахунку позики;
підготовка звітів ПРМІУ та аналізу фінансової діяльності в рамках затвердженого
бюджету Проекту;
підготовка та вчасне подання необхідних фінансових звітів з реалізації Проекту на
розгляд відповідних учасників (ЄІБ, Мінфін та ін.);
підготовка фінансової інформації, що входитиме до звітів щодо реалізації проекту
або на запит Менеджера Програми ПРМІУ;
забезпечення точності та правильності фінансових даних, що надсилатимуться до
ЄІБ, для здійснення швидкої звірки балансу на спеціальних рахунках;
збір та консолідація (якщо необхідно) фінансових планів Кінцевих Бенефіціарів;
інша діяльність, що може бути необхідна в рамках ПРМІУ.

Основний обов’язок Бухгалтера Програми полягає у веденні обліку ПРМІУ та грантової
складової, підготовці фінансових звітів та здійсненні фінансового контролю відповідно до
українського законодавства.
Детальний перелік обов’язків Бухгалтера має бути окреслений в договорі про надання
послуг та повинен включати принаймні наступне:
•
організація та здійснення бухгалтерського обліку фінансових транзакцій в рамках
ПРМІУ (кредитів та грантів), включаючи підготовку відповідних звітів;
•
здійснення бухгалтерського обліку відповідно до чинного українського
законодавства, включаючи спеціальні нормативні положення щодо діяльності
фінансових інститутів;
•
підготовка усіх фінансових звітів в рамках Проекту, що є необхідними відповідно до
чинного українського законодавства, та подання даних звітів до відповідних
установ (Мінрегіон, Мінфін, Державне казначейство та інші);
•
підготовка документів, форм та звітів відповідно до Бюджетного кодексу України;
•
підготовка усіх необхідних документів для здійснення вибірки коштів зі спеціальних
рахунків;
•
надання консультацій та допомоги Фінансовому департаменту Мінрегіону;
•
відображення будь-якої діяльності, що стосується ПРМІУ, в рамках ведення
бухгалтерського обліку, включаючи підготовку відповідної подальшої звітності;
•
збір та узагальнення інформації щодо графіку погашення позик;
•
підготовка фінансової інформації, що входитиме до звітів щодо стану реалізації
проектів або на запит Керівника Програми ПРМІУ;
•
створення та актуалізація документів/записів щодо фінансового управління та
платежів в рамках ПРМІУ;
•
інша діяльність, що може бути необхідна в рамках ПРМІУ.
Асистенти ГУПП та інші коротко- та середньострокові Консультанти (технічні,
фінансові, із закупівель, з перекладацької діяльності та інші) будуть залучатись до роботи
у разі виникнення необхідності. Відповідний перелік їх обов’язків буде включено до їх
Договорів про надання послуг.
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Додаток 3 Права, обов’язки та роль Групи реалізації проекту та її
членів
ГРП створюватиметься для кожного проекту в рамках ПРМІУ. Такі ГРП нестимуть
відповідальність за підготовку та реалізацію діяльності на проектному рівні, включаючи
підготовку документації щодо проекту, підготовку технічних специфікацій та тендерних
документів, контрактів про надання послуг, ведення процесу закупівлі у відповідності до
керівних принципів ЄІБ, управління фінансами, моніторинг робіт, вимог щодо оцінки
впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу, моніторинг та оцінка, та
підготовка звітів щодо виконання робіт в рамках проектів. Вищезазначена діяльність ГРП
буде підтримуватись з боку експертів ГУПП. Відповідальність за технічний нагляд за
будівництвом покладається на ліцензовану консалтингову компанію, яка має у своєму
штаті сертифікованого фахівця для здійснення технічного нагляду за будівництвом, або
на групі сертифікованих інженерів, які виступатимуть від імені Замовника.
Найбільш вдала та функціональна структура ГРП та персонал, який відповідатиме
потребам проекту, визначаються Кінцевим Бенефіціаром. Загалом ГРП складатиметься з:
керівника/координатора проекту, спеціаліста(ів) із закупівель, інженера(ів) відповідного
профілю та спеціаліста з управління фінансами. В рамках масштабних проектів
масштабних такі експерти повинні приділяти 100% свого робочого часу ГРП та проектам.
Виходячи обсягу та характеру завдань, які ставляться перед ГРП, Кінцевий бенефіціар
може на свій власний розсуд долучати до ГРП інший персонал. ГРП масштабних проектів
може підтримуватись окремою зовнішньою командою консультантів, яка фінансується за
рахунок коштів ТП, які поступають від донорів, або за рахунок кредитних коштів.
Реалізація проектів в рамках ПРМІУ вимагає призначення Керівника проекту. Як правило,
цю посаду займає керівник ГРП або інший член ГРП, який має відповідну кваліфікацію та
досвід, якщо це обґрунтовано та погоджено ГУПП.
Основні завдання ГРП під час реалізації Проекту:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адміністрування Проекту, а також моніторинг та звітування про виконані роботи за
Проектом;
Підготовка Технічного завдання для закупівель консалтингових послуг ;
Підготовка або нагляд за підготовкою тендерної документації щодо закупівлі робіт
та товарів;
Надання відповідей і технічних роз’яснень протягом тендерного періоду;
Організація відвідувань майданчику (об’єкту) та роз’яснювальних зустрічей з
учасниками тендера;
Управління оцінкою тендерних пропозицій та укладання контрактів;
Проведення публічних заходів;
Фінансове управління;
Бухгалтерській облік (потоки грошових коштів);
Управління платежами
Звітування відповідно до вимог нормативних актів та контрактів;
Архівування всіх документів та листування, а також підтримка аудитів;
Відвідування всіх регулярних зустрічей (засідань);
ГРП, як правило, не контактує безпосередньо з Підрядником. Це завдання
Інженера;
Схвалення всіх змін та поправок;
Прийняття об’єктів, обладнання та товарів від імені Замовника через Інженера;
Перегляд звітів Підрядника;
Відповіді на запити Підрядника;
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•
•
•
•
•

Відповіді щодо авторського нагляду , який має бути організований та сплачений
Замовником для контрактів Червоної книги FIDIC та підрядником для контрактів
Жовтої книги FIDIC;
Відповіді щодо технічних питань під час будівництва, а також заяви про порушення
та дефекти у проектах;
Заяви про непередбачені технічні проблеми, про претензії та запити з боку
Перевірка техніки безпеки під час робіт на майданчику та зменшення до мінімуму
негативних наслідків робот для навколишнього та соціального середовища;
Позапланові перевірки на майданчику із записами у журналі обліку робіт на
будівельному майданчику;
Затвердження додаткових робіт та важливих змін у Проекті.
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Додаток 4 Показники якості Проектів для секторів, які відповідають
встановленим критеріям
Централізоване теплопостачання
Довгострокові інвестиції що підлягають остаточному схваленню з мінімальною вартістю
Проекту у розмірі 10 млн євро:
• Прийнятними є нові системи та реконструкція або розширення існуючих систем, за
умови, що централізоване теплопостачання вважається життєздатним,
довгостроковим рентабельним рішенням у порівнянні з альтернативними
системами, такими як індивідуальне теплопостачання;
•

Довгострокові витрати на теплопостачання, включаючи всі необхідні реконструкції,
мають бути конкурентоспроможними по відношенню до теплової енергії, яка
виробляється індивідуальними системами опалення у будівлях;

•

Прийнятні енергоефективні проекти мають бути обґрунтовані на основі
економічного аналізу витрат і вигід, тобто чиста приведена вартість Проекту
протягом терміну його реалізації є меншою за чисту приведену вартість збереженої
енергії, включаючи зовнішні фактори;

•

Прийнятні заходи із забезпечення енергоефективності мають бути визначені на
основі інвестиційного техніко-економічного обґрунтування (аналізу можливостей,
аналізу витрат і вигод, фінансового аналізу тощо), підготовленого відповідно до
стандартів, прийнятних для ЄІБ.

Енергоефективність
Довгострокові інвестиції що підлягають остаточному схваленню з мінімальною вартістю
Проекту у розмірі 5 млн євро:
• За результатами реконструкції має бути забезпечено економію принаймні 20 % від
кінцевого споживання енергії;
•

Реконструйовані будівлі повинні відповідати мінімальним національним вимогам
щодо енергоефективності;

•

Прийнятні проекти у секторі енергоефективності мають базуватися на
економічному аналізі витрат та вигід, тобто чиста приведена вартість Проекту
протягом його життєвого циклу є меншою за чисту приведену вартість збереженої
енергії, включаючи зовнішні фактори та за умови фактичної ставки дисконтування у
розмірі 10 %;

•

Відповідні заходи із забезпечення енергоефективності мають бути визначені на
основі рекомендацій щодо енергоаудиту, який здійснюється відповідно до
стандартів EN 16247, ISO 50002 «Енергоаудит» або інших стандартів, прийнятних
для ЄІБ.

•

Кінцевий
Бенефіціар
повинен
забезпечити
надання
Сертифікату
з
енергоефективності для кожної будівлі, що реконструюється у рамках Програми,.

Зовнішнє освітлення населених пунктів
Довгострокові інвестиції що підлягають остаточному схваленню з мінімальною вартістю
Проекту у розмірі 5 млн євро:
• За результатами реконструкції має бути збережено принаймні 20 % від кінцевого
споживання енергії;
•

Реконструйовані системи повинні відповідати національним мінімальним вимогам
до енергоефективності;

•

Прийнятні проекти у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів мають
ґрунтуватися на економічному аналізі витрат і вигод, тобто приведена вартість

65

Проекту протягом його життєвого циклу є меншою за чисту приведену вартість
збереженої енергії, включаючи зовнішні фактори;
•

Лише заходи, визначені енергоаудитом, що проводиться відповідно до стандартів
EN 16247, ISO 50002 або іншого стандарту, прийнятного для ЄІБ, є відповідними;

•

Розширення або будівництво нових систем зовнішнього освітлення населених
пунктів виключається.

Тверді побутові відходи
Довгострокові інвестиції що підлягають остаточному схваленню з мінімальною вартістю
Проекту у розмірі 10 млн євро (Проект може містити декілька напрямків, перелічених
нижче):
•

Обладнання та транспортні засоби для збирання змішаних відходів та для
окремого збирання вторинних ресурсів та біовідходів, включаючи майданчики для
великогабаритного сміття, куди громадяни можуть викидати, наприклад, побутові
небезпечні відходи, великогабаритні відходи, садові відходи, відходи будівництва
та зносу будівель;

•

Перевальні станції;

•

Центри утилізації відходів для вторинних ресурсів, що збираються окремо;

•

Установки для компостування відходів та анаеробної обробки відходів, біовідходів
можливо інших органічних часток, що збираються окремо;

•

Якщо доцільно, станції очищення для залишкових відходів з опробованрими
технологіями;

•

Регіональні санітарні звалища;

•

Закриття та відновлення звалищ та місць збору відходів згідно з відповідними
настановами.

Водопостачання і водовідведення
Довгострокові інвестиції що підлягають остаточному схваленню з мінімальною вартістю
Проекту у розмірі 10 млн євро.
Технічні компоненти Проектів повинні відповідати наступному опису:
•

Діагностичне обладнання;

•

Реконструкція, відновлення, модернізація, розширення, постачання або нове
будівництво:
o Інфраструктура водних ресурсів;
o Систем водопостачання (включаючи насосні станції);
o Каналізаційних системи (включаючи насосні станції);
o Станцій очищення води;
o Станцій очищення стічних вод;
o Станцій обробки осаду стічних вод;
o Каналів внутрішньої каналізації (включаючи лічильники споживання води);
o Вимірювачів об’ємів води ;
o Обладнання для експлуатації і технічного обслуговування мереж та об’єктів
водопостачання і водовідведення.

•

Заходи із забезпечення водо- та енергоефективності;

•

Нагляд;

•

Технічна підтримка.
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Додаток 5 Анкета на участь у ПРМІУ у секторі централізованого
теплопостачання (українською мовою)

АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Сектор: теплопостачання
Ця Анкета Заявника є першим кроком в процесі відбору субпроектів в секторі «Теплопостачання» для
реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
Заповнені анкети прохання надсилати на електронну адресу FreishynZM@minregion.gov.ua
Якщо проект відповідатиме вимогам фінансування в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України», серед наступних кроків може бути відвідання підприємства і збір більш детальної
інформації, в тому числі, але не виключно документів, на які будуть посилання в анкеті, зокрема (за
наявності), проектної документації, звіту про результати її експертизи, рішення про затвердження, документів
щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.
Чим більш вичерпними будуть відповіді на питання, тим меншою є можливість хибного трактування інформації
при відборі субпроектів та необхідність додаткового запиту інформації.
Перед заповненням анкети ознайомтесь з основними умовами фінансування субпроектів:
•
•
•
•

Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту, має відповідати діяльності, визначеній
в додатку А.1 Технічний опис до Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним
банком, підписаної 23 липня 2015 року.
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду) 22 роки.
Пільговий період 5 років.

Строки будівництва за субпроектами: до 5 років.
Мінімальна вартість проекту 10 млн. євро.
Проект має відповідати регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору, а також бути
технічно доцільним, фінансово життєздатним, прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та
соціальну
сферу.
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Інформація про ініціатора:
Ініціатор:
Адреса:
Уповноважений представник ініціатора:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети, відображає існуючу і
майбутню ситуацію.
Підпис:
ПІБ Представника:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:

№

Питання

Відповідь

Профіль підприємства (кінцевий бенефіціар)
1

Назва населеного пункту

2

Загальна численність населення

3

Повна назва

4

Контактні дані

5

Власність (% приватної та
державної/комунальної)

6

Рік заснування

7

Сфера діяльності

{Опишіть, будь-ласка, основі види діяльності підприємства}

8

Загальний обіг в гривнях

2013:
2014:
2015:

9

Загальні активи (у гривнях)

2013:
2014:
2015:

10

Додаткова діяльність підприємства

11

Поточний фінансовий стан

Адреса:
Тел.:
e-mail:

{рекомендовано розрахувати коефіцієнти, визначені наказом Мінфіну від 1
квітня 2003 року N 247 (розділ ІІ Порядку)}

Загальна інформація
12

Карта системи теплопостачання, з
відображенням мереж, розташування джерел
теплової енергії, підстанцій та споживачів
(будівель)

{Надайте у випадку, якщо така є розроблена}

13

Короткий технічний опис існуючої системи
теплопостачання

{Джерела, мережі, споживачі. В тому числі: встановлена та приєднана
потужність, коефіцієнт завантаження, довжина мереж за діаметрами та
типом прокладки, кількість ЦТП та ІТП, кількість лічильників. Будь ласка,
зазначте будь-яку іншу важливу технічну інформації}

14

Опис експлуатаційних та інших технічних
проблем в системі теплопостачання

15

Енергетичний баланс

{в ГДж/рік чи Гкал/рік чи МВтч/рік за останні 3 роки
Споживання палива паливо (окремо для кожного типу палива)
Вироблена теплова енергія
Генерована електроенергія
ККД котелень і ТЕЦ
Електроенергія, яка споживається для виробництва теплової енергії,
передачі та розподілу (загалом та на 1 Гкал виробництва та
передачі)
Теплова енергія, яка постачається (продається) для споживачів:
i.
Для опалення приміщень
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ii.

Для ГВП}

16

Витрати на технічне обслуговування та
експлуатацію за осанні 3 роки

- Витрати на паливо
- Витрати на електроенергію
- Витрати на технічне обслуговування
- Персонал
- Інші витрати

17

Попит на теплову енергію в минулому, нині та
довгострокові прогнози в зоні інвестиційного
проекту.

{Надайте статистику споживання теплової енергії та прогноз споживання на
майбутнє. Також вказати, чи приймалось до уваги підвищення
енергоефективності будівель в майбутньому}

18

Тарифи

{теплова енергія для споживачів, покупна теплова енергія, електроенергія,
вода та каналізація тощо), прогноз тарифів на наступні періоди (теплова
енергія)
факт та прогноз на наступні роки}

19

% оплати за теплову енергію

{населення, бюджетні та приватні організації - окремо}

20

Оцінка втрат в мережах (в минулому, на сьогодні
та в майбутньому з та без проекту).

21

Попередній досвід реалізації інвестиційних
проектів, в т. ч. за участі міжнародних фінансових
організацій

22

Вартість попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію по складу і вартості минулих
інвестиційних проектів по реконструкції будівель з фокусом на
енергоефективність}

23

Результати попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію щодо досягнутих результатів (економія
енергоносіїв тощо) попередніх інвестиційних проектів та засвоєних уроків}

24

Оцінка фінансової спроможності підприємства
(здатність обслуговувати запозичення)

{коефіцієнт покриття боргу}

Опис запропонованого проекту
23

Опис запропонованого інвестиційного проекту

{коротко опишіть проект з вказівкою необхідних технічних даних і
інформації, яка стосується технології, типу и постачальника обладнання,
потужності/розмірів, місця знаходження; мета та основні цілі, які необхідно
досягти в результаті реалізації проекту і т. д.}

24

Вид робіт

{має відповідати діяльності, визначеній в додатку А.1 Технічний опис до
Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним банком,
підписаної 23 липня 2015 року}

25

Вплив проекту на довкілля та соціальну сферу

26

Вартість проекту та структура фінансування

27

Рентабельність
Період окупності
NPV (IRR)

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін. та додайте відповідні розрахунки}

28

Графік реалізації проекту

{з деталізацією етапів, витрат на їх реалізацію та визначенням строків
реалізації, у формі додатку до анкети}

29

Яка стратегія проведення закупівлі (будівельні
роботи, енергоаудити, ТЕО, проектування,
управління проектом, консалтинг, моніторинг)?

30

Відповідність проекту регіональній чи
муніципальній програмі розвитку, завдання
розвитку систем управління ТПВ, як показано в
стратегії та планах управління ТПВ

{наприклад, на роздільний збір/переробку вторсировини та органічних
відходів, видалення біорозкладних відходів зі звалищ та ін. }

Наявна документація
31

Опис наявної розробленої документації

{ опишіть наявність та надайте копії результатів проведених досліджень,
комерційних пропозицій від підрядників;
зазначте стан готовності документації стосовно запропонованого проекту:
- техніко-економічні обґрунтування
- технічні дослідження
- бізнес-плани
- проектна документація;
за наявності зазначте реквізити та надайте копію звіту за результатами
експертизи проектної документації та рішення про її затвердження

32

Плани щодо подальшої реалізації проекту

{Опишіть плани, статус та наявність фінансових ресурсів щодо подальшої
розробки проектно-кошторисної та іншої необхідної документації для
реалізації проекту}

33

Очікувані результати
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Додаток 6 Анкета на участь у ПРМІУ у секторі енергоефективності
будівель (українською мовою)

АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Сектор: енергоефективність будівель
Ця Анкета Заявника є першим кроком в процесі відбору субпроектів в секторі «Енергоефективність будівель»
для реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
Заповнені анкети прохання надсилати на електронну адресу FreishynZM@minregion.gov.ua
Якщо проект відповідатиме вимогам фінансування в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України», серед наступних кроків може бути відвідання підприємства і збір більш детальної
інформації, в тому числі, але не виключно документів, на які будуть посилання в анкеті, зокрема (за
наявності), проектної документації, звіту про результати її експертизи, рішення про затвердження, документів
щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.
Чим більш вичерпними будуть відповіді на питання, тим меншою є можливість хибного трактування інформації
при відборі субпроектів та необхідність додаткового запиту інформації.
Перед заповненням анкети ознайомтесь з основними умовами фінансування субпроектів:
•

Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
•
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту, має відповідати діяльності, визначеній
в додатку А.1 Технічний опис до Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним
банком, підписаної 23 липня 2015 року.
•
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду) 22 роки.
•
Пільговий період 5 роки.
Строки будівництва за субпроектами: до 5 років.
Мінімальна вартість проекту 5 млн. євро.
Проект має відповідати регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору, а також бути
технічно доцільним, фінансово життєздатним, прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та
соціальну сферу.
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Інформація про ініціатора:
Ініціатор:
Адреса:
Уповноважений представник ініціатора:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети, відображає існуючу і
майбутню ситуацію.
Підпис:
ПІБ Представника:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:

№

Питання

Відповідь

Профіль підприємства (кінцевий бенефіціар)
1

Назва населеного пункту

2

Загальна численність населення

3

Повна назва

4

Контактні дані

5

Власність (% приватної та
державної/комунальної)

6

Рік заснування

7

Сфера діяльності

{Опишіть, будь-ласка, основі види діяльності підприємства}

8

Загальний обіг в гривнях

2013:
2014:
2015:

9

Загальні активи (у гривнях)

2013:
2014:
2015:

10

Додаткова діяльність підприємства

11

Поточний фінансовий стан

Адреса:
Тел.:
e-mail:

{рекомендовано розрахувати коефіцієнти, визначені наказом Мінфіну від 1
квітня 2003 року N 247 (розділ ІІ Порядку)}

Загальна інформація
12

Загальна характеристика будівель у населеному
пункті

{кількість муніципальних та житлових багатоквартирних будинків в місті,
кількість комунальних чи державних будівель, які було реконструйовано
тощо}

13

Характеристика систем опалення, що
застосовується (джерела енергії та їх
ефективність)

{по можливості надайте також загальну схему в окремому файлі з назвою
файлу в цьому полі}

14

Тарифи на енергоносії (електроенергія, теплова
енергія, вода тощо), що застосовуються

15

Попередній досвід реалізації інвестиційних
проектів, в т. ч. за участі міжнародних фінансових
організацій

16

Вартість попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію по складу і вартості минулих
інвестиційних проектів по реконструкції будівель з фокусом на
енергоефективність}

17

Результати попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію щодо досягнутих результатів (економія
енергоносіїв тощо) попередніх інвестиційних проектів та засвоєних уроків}

18

Оцінка фінансової спроможності підприємства
(здатність обслуговувати запозичення)

{коефіцієнт покриття боргу}
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Опис запропонованого проекту
19

Опис запропонованого інвестиційного проекту

{коротко опишіть проект з вказівкою необхідних технічних даних і
інформації, яка стосується технології, типу и постачальника обладнання,
потужності/розмірів, місця знаходження; мета та основні цілі, які необхідно
досягти в результаті реалізації проекту і т. д.}

20

Вид робіт

{має відповідати діяльності, визначеній в додатку А.1 Технічний опис до
Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним банком,
підписаної 23 липня 2015 року}

21

Вплив проекту на довкілля та соціальну сферу

22

Характеристика та список будівель, що
пропонуються в рамках інвестиційного проекту

{розташування, тип, площа опалення, характерна енергетична
ефективність кВтг/м2 та ін.}

23

Короткий опис передбачуваної програми по
реконструкції

{заходи, які повинні бути реалізовані}

24

Чи входить до складу інвестиційного проекту
реабілітація системи теплопостачання?

{система централізованого теплопостачання, підстанції, система
автоматичного управління, терморегулюючі клапани, індивідуальні
лічильники}

25

Чи реконструкція інших інженерних мереж
(водопостачання, вентиляція, інше) входить до
складу інвестиційного проекту?

26

Оцінка витрат

{з розбивкою за статтями витрат, в т.ч. на м }

27

Прогнозована економія енергоносіїв

{кВтг/м2 економія теплової та електричної енергії, економія енергії у %}

28

Вартість проекту та структура фінансування

29

Рентабельність
Період окупності
NPV (IRR)

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін. та додайте відповідні розрахунки}

30

Графік реалізації проекту

{з деталізацією етапів, витрат на їх реалізацію та визначенням строків
реалізації, у формі додатку до анкети}

31

Яка стратегія проведення закупівлі (будівельні
роботи, енергоаудити, ТЕО, проектування,
управління проектом, консалтинг, моніторинг)?

32

Відповідність проекту регіональній чи
муніципальній програмі розвитку

2

Стан готовності
33

Опис наявної розробленої документації

{Опишіть наявність та надайте копії всіх існуючих досліджень та
документації стосовно запропонованого інвестиційного проекту:
- техніко-економічні обґрунтування
- технічні дослідження
- бізнес-плани
- проектно-кошторисна документація
- комерційні пропозиції від підрядників
- тощо}

34

Плани щодо подальшої реалізації проекту

{Опишіть плани, статус та наявність фінансових ресурсів щодо подальшої
розробки проектно-кошторисної та іншої необхідної документації для
реалізації проекту}

35

Очікувані результати
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Додаток 7 Анкета на участь у ПРМІУ у секторі твердих побутових
відходів (українською мовою)

АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Сектор: тверді побутові відходи
Ця Анкета Заявника є першим кроком в процесі відбору субпроектів в секторі «Твердих побутових відходів»
для реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
Заповнені анкети прохання надсилати на електронну адресу FreishynZM@minregion.gov.ua
Якщо проект відповідатиме вимогам фінансування в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України», серед наступних кроків може бути відвідання підприємства і збір більш детальної
інформації, в тому числі, але не виключно документів, на які будуть посилання в анкеті, зокрема (за
наявності), проектної документації, звіту про результати її експертизи, рішення про затвердження, документів
щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.
Чим більш вичерпними будуть відповіді на питання, тим меншою є можливість хибного трактування інформації
при відборі субпроектів та необхідність додаткового запиту інформації.
Перед заповненням анкети ознайомтесь з основними умовами фінансування субпроектів:
•
•
•
•

Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту, має відповідати діяльності, визначеній
в додатку А.1 Технічний опис до Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним
банком, підписаної 23 липня 2015 року.
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду) 15 років.
Пільговий період 3 роки.

Строки будівництва за субпроектами: до 3 років
Мінімальна вартість проекту 10 млн. євро.
Проект має відповідати регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору, а також бути
технічно доцільним, фінансово життєздатним, прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та
соціальну
сферу.
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Інформація про ініціатора:
Ініціатор:
Адреса:
Уповноважений представник ініціатора:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети, відображає існуючу і
майбутню ситуацію.
Підпис:
ПІБ Представника:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:
№

Питання

Відповідь

Профіль підприємства (кінцевий бенефіціар)
1

Назва населеного пункту

2

Загальна численність населення

3

Повна назва

4

Контактні дані

5

Власність (% приватної та
державної/комунальної)

6

Рік заснування

7

Сфера діяльності

{Опишіть, будь-ласка, основі види діяльності підприємства}

8

Загальний обіг в гривнях

2013:
2014:
2015:

9

Загальні активи (у гривнях)

2013:
2014:
2015:

10

Додаткова діяльність підприємства

11

Поточний фінансовий стан

Адреса:
Тел.:
e-mail:

{рекомендовано розрахувати коефіцієнти, визначені наказом Мінфіну від 1
квітня 2003 року N 247 (розділ ІІ Порядку)}

Загальна інформація
12

Обсяг сміття, що утворюється в місті/населеному
пункті на протязі року із визначенням класу
небезпеки відходів

2013:
2014:
2015:

13

Існуюча системи збору/переробки, тарифи

{факт та прогноз на наступні роки}

14

Підприємства, які беруть участь у наданні послуг

15

Існуюче технологічне обладнання, його основні
характеристики, стан зношеності та коефіцієнт
корисної дії, що застосовується для
транспортування, сортування, переробки та
захоронення твердих побутових відходів

16

Транспортна логістика

17

Джерела фінансування

18

Попередній досвід реалізації інвестиційних
проектів, в т. ч. за участі міжнародних фінансових
організацій

19

Вартість попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{із визначенням долі місцевих коштів та коштів, що надходять з державного
бюджету}

{по можливості надайте інформацію по складу і вартості минулих
інвестиційних проектів по реконструкції будівель з фокусом на
енергоефективність}
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20

Результати попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію щодо досягнутих результатів (економія
енергоносіїв тощо) попередніх інвестиційних проектів та засвоєних уроків}

Стан готовності
Опис наявної розробленої документації

{ опишіть наявність та надайте копії результатів проведених досліджень,
комерційних пропозицій від підрядників;
зазначте стан готовності документації стосовно запропонованого проекту:
- техніко-економічні обґрунтування
- технічні дослідження
- бізнес-плани
- проектна документація;
за наявності зазначте реквізити та надайте копію звіту за результатами
експертизи проектної документації та рішення про її затвердження

Плани щодо подальшої реалізації проекту

{Опишіть плани, статус та наявність фінансових ресурсів щодо подальшої
розробки проектно-кошторисної та іншої необхідної документації для
реалізації проекту}

21

Оцінка фінансової спроможності підприємства
(здатність обслуговувати запозичення)

{коефіцієнт покриття боргу}

Опис запропонованого проекту
22

Опис запропонованого інвестиційного проекту

{коротко опишіть проект з вказівкою необхідних технічних даних і
інформації, яка стосується технології, типу и постачальника обладнання,
потужності/розмірів, місця знаходження; мета та основні цілі, які необхідно
досягти в результаті реалізації проекту і т. д.}

23

Вид робіт

{має відповідати діяльності, визначеній в додатку А.1 Технічний опис до
Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним банком,
підписаної 23 липня 2015 року}

24

Вплив проекту на довкілля та соціальну сферу

25

Наявність фізико-географічного опису існуючої
ділянки (полігону) із визначенням геологічних,
гідрологічних, кліматичних та інших її
особливостей

26

Наявні (отримані) ліцензії, дозволи та інші
дозвільні документи для реалізації проекту

28

Опис об’єму та компонентів проекту

{запропоновані установки/технології/потужності, види відходів за їх
походженням, класу небезпеки та їх кількість}

29

Опис вибраних ділянок для нових об’єктів

{відстань до головної агломерації, яка обслуговується, відстань до
найближчих жителів, необхідність переселення, необхідна відстань нової
під’їзної дороги, статус погодження планів, статус власності на земельну
ділянку}

30

Прогнозовані обсяги відходів з розбивкою на
види та походження

31

Вартість проекту та структура фінансування

32

Рентабельність
Період окупності
NPV (IRR)

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін. та додайте відповідні розрахунки}

33

Графік реалізації проекту

{з деталізацією етапів, витрат на їх реалізацію та визначенням строків
реалізації, у формі додатку до анкети}

34

Яка стратегія проведення закупівлі (будівельні
роботи, енергоаудити, ТЕО, проектування,
управління проектом, консалтинг, моніторинг)?

35

Відповідність проекту регіональній чи
муніципальній програмі розвитку, завдання
розвитку систем управління ТПВ, як показано в
стратегії та планах управління ТПВ

{наприклад, на роздільний збір/переробку вторсировини та органічних
відходів, видалення біорозкладних відходів зі звалищ та ін. }
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Очікувані результати
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Додаток 8
Анкета на участь у ПРМІУ у секторі зовнішнього
освітлення населених пунктів (українською мовою)

АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Сектор: зовнішнє освітлення населених пунктів
Ця Анкета є першим кроком в процесі відбору субпроектів в секторі «Зовнішнє освітлення населених пунктів»
для реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
Заповнені анкети прохання надсилати на електронну адресу FreishynZM@minregion.gov.ua
Якщо проект відповідатиме вимогам фінансування в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України», серед наступних кроків може бути відвідання підприємства і збір більш детальної
інформації, в тому числі, але не виключно документів, на які будуть посилання в анкеті, зокрема (за
наявності), проектної документації, звіту про результати її експертизи, рішення про затвердження, документів
щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.
Чим більш вичерпними будуть відповіді на питання, тим меншою є можливість хибного трактування інформації
при відборі субпроектів та необхідність додаткового запиту інформації.
Перед заповненням анкети ознайомтесь з основними умовами фінансування субпроектів:
•
•
•
•
•

Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту, має відповідати діяльності, визначеній
в додатку А.1 Технічний опис до Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним
банком, підписаної 23 липня 2015 року.
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду) 15 років.
Пільговий період 3 роки.
Строки будівництва за субпроектами: до 3 років.

Мінімальна вартість проекту 5 млн. євро.
Проект має відповідати регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору, а також бути
технічно доцільним, фінансово життєздатним, прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та
соціальну сферу.
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Інформація про ініціатора
Ініціатор:
Адреса:
Уповноважений представник ініціатора:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети, відображає існуючу і
майбутню ситуацію.
Підпис:
ПІБ Представника:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:

№

Питання

Відповідь

Профіль підприємства (кінцевий бенефіціар)
1

Назва населеного пункту, що розглядається

2

Загальна численність населення

3

Повна назва

4

Контактні дані

5

Власність (% приватної та
державної/комунальної)

6

Рік заснування

7

Сфера діяльності

{Опишіть, будь-ласка, основі види діяльності підприємства}

8

Загальний обіг в гривнях

2013:
2014:
2015:

9

Загальні активи (у гривнях)

2013:
2014:
2015:

10

Додаткова діяльність підприємства

11

Поточний фінансовий стан

Адреса:
Тел.:
e-mail:

{рекомендовано розрахувати коефіцієнти, визначені наказом Мінфіну від 1
квітня 2003 року N 247 (розділ ІІ Порядку)}

Загальна інформація
12

Право власності системи освітлення

13

Характеристика існуючої системи освітлення
(використовувані технології, технічний стан, ККД,
кількість ламп та інших елементів системи)

{по можливості надайте також загальну схему в окремому файлі з назвою
файлу в цьому полі}

14

Тарифи на електроенергію, що застосовуються

{факт та прогноз на наступні роки}

15

Попередній досвід реалізації інвестиційних
проектів, в т. ч. за участі міжнародних фінансових
організацій

16

Вартість попередніх інвестиційних проектів (із з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію по складу і вартості минулих
інвестиційних проектів }

17

Результати попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію щодо досягнутих результатів (економія
енергоносіїв тощо) попередніх інвестиційних проектів та засвоєних уроків }

18

Оцінка фінансової спроможності підприємства
(здатність обслуговувати запозичення)

{коефіцієнт покриття боргу}

Опис запропонованого проекту
19

Опис запропонованого інвестиційного проекту

{коротко опишіть проект з вказівкою необхідних технічних даних і
інформації, яка стосується технології, типу и постачальника обладнання,
потужності/розмірів, місця знаходження; мета та основні цілі, які необхідно
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досягти в результаті реалізації проекту і т. д.}
{має відповідати діяльності, визначеній в додатку А.1 Технічний опис до
Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним банком,
підписаної 23 липня 2015 року}

20

Вид робіт

21

Вплив проекту на довкілля та соціальну сферу

22

Запланована економія (споживання енергії
до/після, у %).

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін.}

23

Оцінка витрат

{з розбивкою за статтями витрат }

24

Вартість проекту та структура фінансування

25

Графік реалізації проекту

{з деталізацією етапів, витрат на їх реалізацію та визначенням строків
реалізації, у формі додатку до анкети}

26

Рентабельність
Період окупності
NPV (IRR)

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін. та додайте відповідні розрахунки}

27

Стратегія проведення закупівлі (будівельні
роботи, енергоаудити, ТЕО, проектування,
управління проектом, консалтинг, моніторинг)?

28

Відповідність проекту регіональній чи
муніципальній програмі розвитку

Стан готовності
29

Опис наявної розробленої документації

{ опишіть наявність та надайте копії результатів проведених досліджень,
комерційних пропозицій від підрядників;
зазначте стан готовності документації стосовно запропонованого проекту:
- техніко-економічні обґрунтування
- технічні дослідження
- бізнес-плани
- проектна документація;
за наявності зазначте реквізити та надайте копію звіту за результатами
експертизи проектної документації та рішення про її затвердження

30

Плани щодо подальшої реалізації проекту

{Опишіть плани, статус та наявність фінансових ресурсів щодо подальшої
розробки проектно-кошторисної та іншої необхідної документації для
реалізації проекту}

31

Очікувані результати
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Додаток 9 Анкета на участь у ПРМІУ у секторів водопостачання та
водовідведення (українською мовою)

АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури України»
Сектор: водопостачання і водовідведення
Ця Анкета Заявника є першим кроком в процесі відбору субпроектів в секторі «Водопостачання і
водовідведення» для реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.
Заповнені анкети прохання надсилати на електронну адресу FreishynZM@minregion.gov.ua
Якщо проект відповідатиме вимогам фінансування в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України», серед наступних кроків може бути відвідання підприємства і збір більш детальної
інформації, в тому числі, але не виключно документів, на які будуть посилання в анкеті, зокрема (за
наявності), проектної документації, звіту про результати її експертизи, рішення про затвердження, документів
щодо проведення оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.
Чим більш вичерпними будуть відповіді на питання, тим меншою є можливість хибного трактування інформації
при відборі субпроектів та необхідність додаткового запиту інформації.
Перед заповненням анкети ознайомтесь з основними умовами фінансування субпроектів:
•

Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких більше 50 відсотків).
•
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту, має відповідати діяльності, визначеній
в додатку А.1 Технічний опис до Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним
банком, підписаної 23 липня 2015 року.
•
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду) 30 років.
•
Пільговий період 8 років.
Строки будівництва за субпроектами: до 8 років.
Мінімальна вартість проекту 10 млн. євро.
Проект має відповідати регіональній чи муніципальній програмі з розвитку відповідного сектору, а також бути
технічно доцільним, фінансово життєздатним, прийнятним з точки зору впливу на навколишнє середовище та
соціальну сферу.
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Інформація про ініціатора:
Ініціатор:
Адреса:
Уповноважений представник ініціатора:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети, відображає існуючу і
майбутню ситуацію.
Підпис:
ПІБ Представника:

Дата:

Контактні дані:
Телефон:
Моб. телефон:
E-mail:

№

Питання

Відповідь

Профіль підприємства (кінцевий бенефіціар)
1

Назва населеного пункту

2

Загальна численність населення

3

Повна назва

4

Контактні дані

5

Власність (% приватної та
державної/комунальної)

6

Рік заснування

7

Сфера діяльності

{Опишіть, будь-ласка, основі види діяльності підприємства}

8

Загальний обіг в гривнях

2013:
2014:
2015:

9

Загальні активи (у гривнях)

2013:
2014:
2015:

10

Додаткова діяльність підприємства

11

Поточний фінансовий стан

Адреса:
Тел.:
e-mail:

{рекомендовано розрахувати коефіцієнти, визначені наказом Мінфіну від 1
квітня 2003 року N 247 (розділ ІІ Порядку)}

Загальна інформація
12

Карти та схеми

{Надайте будь-ласка (якщо є) карту (и) системи водопостачання / збору та
відведення стічних вод з ключовою інфраструктурою і спорудами із
заходами щодо виправлення становища}

13

Джерело водозабору і його тип

{поверхневий, із підземних джерел, змішаний, тощо}

14

Схема та/чи опис розміщення водозабірних
споруд, насосних станцій та споруд
водопідготовки

15

Опис основних експлуатаційних і екологічних
проблем

{Опишіть існуючі ключові операційні / екологічні проблеми, пов'язані з
міським водопостачанням або водовідведення / очищенням стічних вод, які
повинні бути розглянуті в короткостроковій перспективі}

16

Тарифи на водопостачання та водовідведення

{факт та прогноз на наступні роки}

17

Енергозатрати на виробництво 1м3 води /
енергозатрати у % від загальних витрат на
виробництво 1м3 води

18

Витрати на купівлю води (якщо така є)

19

Чи існують фізичні зв'язки з іншими системами
водопостачання (інших міст, галузей
промисловості?)
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20

Чи існує в даний час або в минулому було
широко поширеним переривчасте
водопостачання (по графіку) в місті? У всьому
місті чи в його частинах?

21

Який рівень підземних вод в межах міської зони?

22

Чи закачується ґрунтові або поверхневі води
безпосередньо в систему без очищення (або
тільки хлорування)?

23

Як далеко вода закачується з місця забору води в
місто і який перепад висот
(у випадку свердловин – від рівня води в
свердловині до рівня міста)

24

Які статичні та динамічні рівні води в
свердловинах?

25

Обсяг зберігання води у системі (тобто сукупний
обсяг резервуарів / резервуарів після стадії
обробки)

26

Видобуток та розподілення води за кожний
місяць за останні 24 місяця

27

Якщо це можливо, погодинний графік подачі води
споживачам за добу від основної установки
підготовки питної води

28

Як далеко стічні води перекачується з міста до
очисних споруд і який перепад висот

29

Визначіть основні річки / інші поверхневі водні
об'єкти, що використовуються в якості реципієнтів
стічних вод (як водоприймачі), вкажіть мінімальні
сезонні течії в річці (ках) в м3 / сек.

30

Опишіть методи управління осадом сьогодні тобто те, що робиться з осадом від будь-яких
очисних споруд (як водопідготовки, так і
каналізаційних очисних споруд)

31

Історична тенденція попиту: оцінка кількості
населення, а також розподіл води і фактичний
попит на воду за останні 15 років (виміряна або
розрахована, якщо не вимірюється)

32

Нинішній водний баланс: виробляється води в м3
/ добу з розподілом на підземні / поверхневі води,
ступінь / метод оброблення

33

Чи вимірюється сьогодні і як вимірюється вода
,що виробляється і розподіляється?

34

Санкціоноване (узаконене) споживання за
останній рік по категоріям споживачів (квартири,
окремі приватні будинки, комерційні установи та
організації)

35

Облік

36

Кількість рахунків за минулий рік (вартість
рахунків, що виставлялися за останній рік /
розмір санкціонованого споживання)

37

Коефіцієнт стягнення боргів за минулий рік
(вартість рахунків стягнених за минулий рік /
вартість виставлених рахунків)

38

Екологічні штрафи оплачені за минулий рік
(Наприклад, за недостатнє очищення стічних вод
/ викиди стічних вод)

39

Опис будь-яких серйозних останніх порушень в
якості води/ спалахи захворювань, пов'язаних з
водою

40

Опис типових проблем з якістю питної води, які
регулярно повторюються

41

Думка населення щодо можливості пити воду з
крану

42

Фінансові показники останнього фінансового року

% населення в квартирах:
% населення в приватних будинках:
% споживачів установ та організацій:
% від загального споживання, що вимірюється:
% від загального споживання на основі норм:

{в т. ч. без кип’ятіння чи додаткової фільтрації}
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43

44

45

Технічні дані щодо водопостачання

Технічні дані щодо каналізації

Спрощений баланс

•

Чисельність постійного населення загальною площею обслуговування
з централізованого водопостачання (%):

•

Середнє побутове споживання (л/особу/день):

•

Кількість клієнтів (%):

•

Чисельність постійного населення, загальною площею послуг,
пов'язаних з системою каналізації (%):

•

Чисельність постійного населення міського району, підключеного до
каналізаційної системи

•

Постійне населення що обслуговується каналізаційно-очисними
спорудами (%)

•

Кількість зібраних стічних вод що обробляються очисними спорудами
(%)

•
•

Повна фільтрація (%)
Первинна обробка (механічна + первинне відстоювання) (%)

•

Вторинна та подальші обробки (біологічна очистка) (%)

•
•

Об’єм вхідної води (Оброблена вода, що розподіляється) (м3/рік):
Санкціоноване споживання (м3/рік)
ü
Санкціоноване споживання, за яке виставлені рахунки (м3/рік та
у %)
ü
(1) Санкціоноване споживання, за яке не виставлені рахунки
(м3/рік)

•

Втрати води (м3/рік)
ü
(2) Явні втрати (помилки) (м3/рік)
ü
(3) Реальні втрати системи (м3/рік)

•

Неврахована вода (м3 в рік та у %) (сума (1), (2) та (3))

46

Попередній досвід реалізації інвестиційних
проектів, в т. ч. за участі міжнародних фінансових
організацій

47

Вартість попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію по складу і вартості минулих
інвестиційних проектів по реконструкції будівель з фокусом на
енергоефективність}

48

Результати попередніх інвестиційних проектів (з
місцевим чи міжнародним фінансуванням)

{по можливості надайте інформацію щодо досягнутих результатів (економія
енергоносіїв тощо) попередніх інвестиційних проектів та засвоєних уроків}

49

Оцінка фінансової спроможності підприємства
(здатність обслуговувати запозичення)

{коефіцієнт покриття боргу}

Опис запропонованого проекту
50

Опис запропонованого інвестиційного проекту

{коротко опишіть проект з вказівкою необхідних технічних даних і
інформації, яка стосується технології, типу и постачальника обладнання,
потужності/розмірів, місця знаходження; мета та основні цілі, які необхідно
досягти в результаті реалізації проекту і т. д.}

51

Вид робіт

{має відповідати діяльності, визначеній в додатку А.1 Технічний опис до
Фінансової угоди між Україною на Європейським інвестиційним банком,
підписаної 23 липня 2015 року}

52

Вплив проекту на довкілля та соціальну сферу

53

Вартість проекту та структура фінансування

54

Рентабельність
Період окупності
NPV (IRR)

{також вкажіть джерело інформації – попередні власні оцінки, власні
детальні розрахунки, ТЕО чи ін. та додайте відповідні розрахунки}

55

Графік реалізації проекту

{з деталізацією етапів, витрат на їх реалізацію та визначенням строків
реалізації, у формі додатку до анкети}

56

Яка стратегія проведення закупівлі (будівельні
роботи, енергоаудити, ТЕО, проектування,
управління проектом, консалтинг, моніторинг)?

57

Відповідність проекту регіональній чи
муніципальній програмі розвитку, завдання
розвитку систем управління ТПВ, як показано в
стратегії та планах управління ТПВ

{наприклад, на роздільний збір/переробку вторсировини та органічних
відходів, видалення біорозкладних відходів зі звалищ та ін. }

Наявна документація
58

Опис наявної розробленої документації

{ опишіть наявність та надайте копії результатів проведених досліджень,
комерційних пропозицій від підрядників;
зазначте стан готовності документації стосовно запропонованого проекту:
- техніко-економічні обґрунтування
- технічні дослідження
- бізнес-плани
- проектна документація;
за наявності зазначте реквізити та надайте копію звіту за результатами
експертизи проектної документації та рішення про її затвердження

59

Плани щодо подальшої реалізації проекту

{Опишіть плани, статус та наявність фінансових ресурсів щодо подальшої
розробки проектно-кошторисної та іншої необхідної документації для

83

реалізації проекту}

60

Очікувані результати

84

Додаток 10

№

1

24
25
26

Назва
Проекту

2

Зведений перелік Проектів, запропонованих для реалізації у рамках ПРМІУ

Місце
розташуван
ня об’єкту
будівництва

Джерела фінансування
Сектор
26

25

3

4

Вид
робіт
27

5

Ініціатор

6

Кінцевий
Бенефіціар

7

Загальна
вартість
Проекту,
тис. грв.

8

Позика ЄІБ,
тис. грн.

Інші
джерела,
тис. грн.

9

10

24

Тривалість Проекту
Початок
виконан
ня робіт
(місяць/
рік)
11

Завершення
робіт
(місяць/рік)

Триваліст
ь (місяці)

12

13

Період
окупності
(місяці)

14

Поточний
28

Контактна
29
особа

15

21

Таблиця має бути подана в електронній та паперовій формі (Excel).

Адреса об’єкту будівництва

Має бути вибрана одна з можливостей: централізоване теплопостачання, водопостачання/водовідведення, енерогоефективність у будівлях, зовнішнє освітлення
населених пунктів, тверді побутові відходи
27
Має бути вибрана одна з можливостей, зазначених у Додатку A Фінансової угоди
28

Доступність документації для звалищ, проектної документації, державної експертизи стосовно перегляду звіту про проектну документацію, техніко-економічне
обґрунтування, дозволи та ліцензії
29
Ім’я, посада, телефон (мобільний), e-mail

Додаток 11

Опис різної документації щодо Проектів

Відмінність між інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням і ТЕО
Добре підготовлене ТЕО має більш-менш той самий зміст, що і стандартне інвестиційне
техніко-економічне обґрунтування і може розглядатися як ІТЕО. Зазвичай, ІТЕО,
підготовлене міжнародними консультантами, є більш прийнятним для Проектів, що
фінансуються МФО. Зазвичай, але не завжди, ґрунтується на міжнародно прийнятих
стандартах. Хоча ТЕО та ІТЕО є схожими, вони мають деякі
відмінності. ТЕО
розробляється з метою забезпечення виконання офіційних національних вимог щодо
дозволів та схвалень будівельних робіт, а інвестиційне техніко-економічне обґрунтуванняз метою аналізу можливих концептуальних варіантів, вибору оптимального з них та
надання технічного і фінансового аналізу варіантів, яким надається перевага
Інвестиційне технічко-економічне обґрунтування за міжнародними стандартами
повинно містити (але не обмежуючись тільки цим) таке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резюме;
Оцінка цільового плану та потреб;
Аналіз попиту;
Аналіз можливостей;
Ескізний проект;
Оцінка витрат;
Фінансовий та економічний аналіз;
План закупівель;
Плани реалізації.

Українське техніко-економічне обґрунтування має бути підготовлено відповідно до
Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2014 і повинно складатися з наступного:
•
•
•
•

Основна інформація з описом технічної доцільності та економічної прийнятності;
Обґрунтування розрахункової потужності об’єкта будівництва;
Обґрунтування існуючого або додаткового персоналу;
Сировина та інші ресурси, доступні в регіоні;

•
•
•
•
•

Дані інженерних вишукувань;
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
Схеми генплану та транспорту;
Схему зведеного плану інженерних мереж;
Припущення щодо захисту на майданчику від небезпечних природних та
промислових факторів;
Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних
природних чи техногенних факторів ;
Основні запропоновані рішення, дані про їх енергоефективність, порівняння
можливостей, вимірювання та використання відновлюваних ресурсів, техніка
безпеки та охорона праці;
Основні рішення щодо організації будівництва;
Заходи щодо технічного захисту інформації ї;
Санітарно-побутове обслуговування ;
Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва ;
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту ;
Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ;

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення ;
Обґрунтування рентабельності інвестицій;
Висновки та пропозиції щодо вибору варіантів;
Показники технічної та економічної ефективності діяльності;
Кошторисна документація;
Розрахунок класу наслідків та категорії складності .

Відмінність між оцінкою екологічного впливу (EIA) та оцінкою впливу на
навколишнє середовище (ОВНС)
Усі інші документи, які описують ідеї Проекту, цілі та заплановані заходи (включаючи
часткове Інвестиційне технічко-економічне обґрунтування або TEO), іменовані «попереднє
технічко-економічне обґрунтування», повинні вважатися Попереднім техніко-економічним
обґрунтуванням.
Міжнародно прийнята Оцінка екологічного впливу/Оцінка впливу на навколишнє та
соціальне середовище, на відміну від української ОВНС (оцінка впливу на
навколишнє середовище), не вважаються частинами Інвестиційного технікоекономічного обґрунтування та у більшості випадках готуються як окремі документи, які
складаються з:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Резюме проекту;
Політичної, правової та адміністративної структури;
Опису проекту;
Базових даних;
Аналізу альтернатив;
Екологічних впливів обраних альтернатив;
Заходів пом’якшення наслідків;
План управління навколишнім та соціальним середовищем (ESMP);
Додатки.

ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) є обов’язковою частиною ТЕО
(розділ 5.2 Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2014). Якщо TEO охоплює
декілька технічних варіантів, Розділ про ОВНС має бути розроблений лише після
схвалення клієнтом одного з таких варіантів.
ОВНС повинен містити:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

підстави для проведення ОВНС;
фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта
проектування;
загальна характеристика об'єкта проектування;
оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки;
оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
Заява про екологічні наслідки діяльності.

Інші документи, які містять попередні оцінки і розрахунки впливу на навколишнє
середовище проекту, слід розглядати в якості попередніх оцінок на навколишнє
середовище.
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Додаток 12
Перелік документів, необхідних для оцінки
фінансового стану Кінцевого Бенефіціара
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПОТЕНЦІЙНОГО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРА
ЗА ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Для Кінцевих Бенефіціарів - комунальних підприємств
Назва документа
1

Проектна пропозиція

2

Лист-згода

3

Довідка
про
відсутність
простроченої заборгованості

4

Довідка ДФС про відсутність
простроченої
заборгованості
перед держбюджетом

Нормативний
документ
має містити опис цілей і завдання проекту Постанова КМУ
та
проблеми,
на
розв’язання
якої № 7030
Опис та коментарі

спрямований проект; очікувані результати
проекту та орієнтовні показники, що дадуть
змогу їх оцінити; попередні розрахунки
оціночної вартості проекту; джерела його
фінансування; передбачуване джерело
повернення позики; очікуваний строк
підготовки
та
реалізації
проекту;
інформацію про речові права на нерухоме
майно (земельну ділянку, будівлю, споруду
тощо), що надають право на виконання
будівельних робіт, та стан розроблення
проектної документації на будівництво для
проектів,
які
передбачають
нове
будівництво або реконструкцію, капітальний
ремонт, технічне переоснащення, обсяг
якої становить не більш як 15 аркушів
Лист-згода центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
відповідній сфері, в якій заплановано
реалізацію проекту, про підтримку проекту
та
готовність
бути
відповідальним
виконавцем проекту або про визначення
відповідального виконавця.
В контексті реалізації цієї Програми –
замість листа-згоди вимагається копія
рішення місцевої ради про підтримку
проекту.
Довідка потенційного бенефіціара про
відсутність простроченої понад три місяці
заборгованості
з
погашення
та
обслуговування раніше наданих позик та
довгострокових кредитів банків, у тому
числі іноземних
(щодо проекту, який
передбачається реалізувати на умовах
фінансової самоокупності)
Довідка ДФС про відсутність у потенційного
бенефіціара простроченої понад три місяці
заборгованості
перед
державним
бюджетом із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів) (не подається у
разі,
коли
проектом
передбачається
визначення бенефіціарів після підписання
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Постанова КМУ
№ 701

Постанова КМУ
№ 701

Постанова КМУ
№ 701

Назва документа

5

Баланс та Звіт
результати

6

Розшифровка чистого доходу від
реалізації

7

Прогнозні
розрахунки
руху
грошових коштів та коефіцієнта
покриття боргу бенефіціара

8

Розрахунок грошових доходів та
витрат

9

Інформація
щодо
способу
забезпечення
погашення
та
обслуговування позики
1

2

про

фінансові

Опис та коментарі
договору України з МФО) (щодо проекту,
який передбачається реалізувати на
умовах фінансової самоокупності)
Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий
стан)» та Форма № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)», що
складаються відповідно до додатка 1 до
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 лютого
2013 року за № 336/22868 за 3 останніх
календарних роки та за останній звітний
період (квартал, півріччя, 3 квартали)
Розшифровка рядка «Чистий дохід від
реалізації
продукції
(товарів,
робіт,
послуг)» форми № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)», що
складається відповідно до додатка 1 до
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від
07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28 лютого
2013 року за № 336/22868
Прогнозні розрахунки руху грошових коштів
та коефіцієнта покриття боргу бенефіціара
за формою, наведеною в Додатку 1
Порядку, на період до повернення кредиту
Розрахунок грошових доходів та витрат для
оцінювання самоокупності проекту за
формою, наведеною в Додатку 2 Порядку,
на період до повернення кредиту

Нормативний
документ

Наказ Мінфіна
№6162

Наказ Мінфіна
№6162

Наказ Мінфіна
№6162
Наказ Мінфіна
№6162
Наказ Мінфіна
№6162

Постанова КМУ № 70 від 27.01.2016 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»
Наказ Міністерства Фінансів України № 616 від 14.07.2016 «Про затвердження Порядку
проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту,
реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду
забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара»
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У разі реалізації проекту під гарантію місцевого органу самоврядування додатково
до документів перерахованих вище комунальне підприємство повинно
забезпечити подання наступних документів:
Назва документа
10
11

Проект рішення про надання
гарантії
Висновок виконавчого органу
міськради стосовно доцільності
залучення кредиту (позики) під
гарантію

12

Прогнозні
графіки
виплати,
погашення та обслуговування

13

Розрахунки
і
надання гарантій

14

Обґрунтування обсягу доходів
бюджету розвитку спеціального
фонду
бюджету
/
міського
бюджету

15

Опис та вартість забезпечення
виконання зобов’язань, що
надаються позичальником
гаранту

16

Рішення про бюджет/ міський
бюджет на відповідний рік (із
змінами)

обґрунтування

Опис та коментарі

Висновок має містити інформацію про:
• зміст, цілі, завдання та очікувані
результати;
• вплив інвестиційного проекту на
економічний і соціальний розвиток
відповідної території;
• оціночну вартість інвестиційного
проекту та строки їх виконання
(реалізації);
• обсяг кредиту (позики), які
залучаються для виконання
(реалізації) інвестиційного проекту,
джерела їх повернення;
• оцінку ефективності виконання
(реалізації) інвестиційного проекту.
Прогнозні графіки виплати, погашення та
обслуговування:
• кредиту (позики), що залучається під
місцеву гарантію;
• місцевого боргу та гарантованого
Автономною Республікою Крим або
територіальною громадою міста боргу
в розрізі кредитів (позик) за період з
кінця бюджетного періоду, що передує
поточному, до дати остаточного
погашення (за формою, затвердженою
Мінфіном).
Розрахунки і обґрунтування надання
гарантій з урахуванням вимог частини
третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного
кодексу України за формою
Обґрунтування обсягу доходів бюджету
розвитку спеціального фонду міського
бюджету, який планується спрямовувати на
погашення основної суми місцевого боргу
протягом періоду його погашення, а також
на здійснення платежів, пов’язаних з
виконанням гарантійних зобов’язань
територіальної громади міста, з
урахуванням вимог частини п’ятнадцятої
статті 17 Бюджетного кодексу України
Інформація може бути надана в одному
документі з «Інформацією щодо способу
забезпечення погашення та
обслуговування позики» (див пункт 9
таблиці вище).
Завірена в установленому порядку копії
рішення про бюджет Автономної
Республіки Крим чи міський бюджет на
відповідний рік (із змінами). Якщо у
зазначеному рішенні не передбачено
надання місцевої гарантії, також надається
проект рішення про бюджет, яким
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Нормативний
документ
Постанова КМУ
№ 5413
Постанова КМУ
№ 5413

Постанова КМУ
№ 5413

Постанова КМУ
№ 5413
Постанова КМУ
№ 5413

Постанова КМУ
№ 5413

Постанова КМУ
№ 5413

Назва документа

Опис та коментарі

Нормативний
документ

передбачено внесення відповідних змін;
17

Форми фінансової та бюджетної
звітності про виконання бюджету /
міського бюджету

Завірені в установленому порядку копії
форм фінансової та бюджетної звітності
про виконання бюджету Автономної
Республіки Крим чи міського бюджету (звіт
про фінансовий стан (баланс), звіт про
виконання місцевого бюджету, інформацію
про місцевий борг, інформацію про
гарантований відповідно Автономною
Республікою Крим, територіальною
громадою міста борг, інформацію про
надані місцеві гарантії) за рік, що передує
року, в якому приймається рішення про
надання місцевої гарантії;

Постанова КМУ
№ 5413

Для Кінцевих Бенефіціарів - місцевих органів влади (міські та обласні ради)
Назва документа
1

Проектна пропозиція

2

Довідка
про
відсутність
простроченої заборгованості

3

Прогнозні
розрахунки
руху
грошових коштів та коефіцієнта
покриття боргу

4

Інформація
щодо
способу
забезпечення
погашення
та
обслуговування позики
Рішення
про бюджет/міський
бюджет на відповідний рік (із
змінами).

5

Нормативний
документ
має містити опис цілей і завдання проекту Постанова КМУ
та
проблеми,
на
розв’язання
якої № 701
Опис та коментарі

спрямований проект; очікувані результати
проекту та орієнтовні показники, що дадуть
змогу їх оцінити; попередні розрахунки
оціночної вартості проекту; джерела його
фінансування; передбачуване джерело
повернення позики; очікуваний строк
підготовки
та
реалізації
проекту;
інформацію про речові права на нерухоме
майно (земельну ділянку, будівлю, споруду
тощо), що надають право на виконання
будівельних робіт, та стан розроблення
проектної документації на будівництво для
проектів,
які
передбачають
нове
будівництво
або
реконструкцію,
капітальний
ремонт,
технічне
переоснащення, обсяг якої становить не
більш як 15 аркушів
Довідка потенційного бенефіціара про
відсутність простроченої понад три місяці
заборгованості
з
погашення
та
обслуговування раніше наданих позик та
довгострокових кредитів банків, у тому
числі іноземних
(щодо проекту, який
передбачається реалізувати на умовах
фінансової самоокупності)
Прогнозні розрахунки руху грошових коштів
та коефіцієнта покриття боргу бенефіціара
за формою, наведеною в Додатку 1
Порядку, на період до повернення кредиту
Інформація щодо способу забезпечення
погашення та обслуговування позики
Рішення про бюджет/міський бюджет на
відповідний рік (із змінами). Якщо у
зазначеному рішенні не
передбачено
здійснення запозичення, також надається
проект
рішення
про
бюджет,
яким
передбачено внесення відповідних змін.

91

Постанова КМУ
№ 701

Наказ Мінфіна
№6162
Наказ Мінфіна
№6162
Постанова КМУ
№ 1103

Назва документа
6

Проект рішення про запозичення

7

Розрахунки
і
обґрунтування
здійснення запозичення

8

9

10

11

Нормативний
документ
Проект рішення про запозичення
Постанова КМУ
№ 1103
Розрахунки і обґрунтування здійснення Постанова КМУ
запозичення з урахуванням вимог частини № 1103
Опис та коментарі

третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного
кодексу України за формою
Копії
форм
фінансової
та Копії форм фінансової та бюджетної Постанова КМУ
бюджетної
звітності
про звітності про виконання бюджету / міського № 1103
виконання бюджету / міського бюджету (звіт про фінансовий
стан
бюджету
(баланс), звіт про виконання місцевого
бюджету, інформацію про місцевий борг,
інформацію про гарантований відповідно
територіальною громадою міста
борг,
інформацію про надані місцеві гарантії) за
рік, що передує року, в якому приймається
рішення
про
здійснення
запозичення
Інформація про поточний стан Інформація про поточний стан виконання Постанова КМУ
виконання
зобов'язань
з зобов'язань з погашення місцевого боргу, № 1103
погашення місцевого боргу, про про стан розрахунків за місцевим боргом за
стан розрахунків за місцевим п'ять років, що передують року, в якому
боргом
приймається рішення про здійснення
запозичення, а також про зобов'язання,
виконання яких забезпечено гарантією
міської ради, та стан розрахунків за ними за
формою
Обґрунтування обсягу доходів Обґрунтування обсягу доходів бюджету Постанова КМУ
бюджету розвитку спеціального розвитку спеціального фонду бюджету/ № 1103
фонду
бюджету/
міського міського
бюджету,
який
планується
бюджету
спрямовувати на погашення основної суми
місцевого боргу протягом всього періоду
його погашення
Прогноз місцевого бюджету
Прогноз місцевого бюджету на наступні за Постанова КМУ
плановим
два
бюджетні
періоди, № 1103
схвалений виконавчим органом міської
ради
1
Постанова КМУ № 70 від 27.01.2016 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення
моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»
2
Наказ Міністерства фінансів України № 616 від 14.07.2016 «Про затвердження Порядку
проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту,
реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду
забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара»
3
Постанова КМУ № 110 від 16.02.2011 «Про затвердження порядку здійснення місцевих
запозичень»
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Додаток 13

Форма Запиту на надання Технічної Підтримки
Запит на надання технічної підтримки

1. Загальна інформація
Назва ініціатора:
Адреса
Місто

Індекс

Контактна особа
Посада
Телефон

E-mail:

2. Інформація про Проект
Назва Проекту
Ідентифікаційний
номер Проекту
3. Запит на ТП
Робоча назва ТП
Перелік функцій,
що потребують
підтримки ТП
Обґрунтування
для запиту на
надання ТП

Оціночна вартість
[EUR]:

Оціночне
навантаження
[людино-днів]:

Очікувана дата
початку роботи
ТП:

Очікувана дата
завершення роботи
ТП:
Підпис

Печатка

4. Затверджено ГУПП
ПІБ
Посада
Телефон

E-mail:

Підпис

Печатка
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Додаток 14

Зразок Плану закупівель для Проекту
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Голова ГРП/ГУПП
_____________________

Програма Розвитку Муніципальної Інфраструктури України
[Назва ініціатора проекту]

_______________________
[ПІБ.]
«_____» __________ 20___.

План закупівель
від «______» _______________ 20___.
Дати
Компонент/ Опис Номер
№
контракту
договору

Тип

Метод
закупівель

Запиту
Оціночна
Контрактна
на
вартість, тис. вартість,
Подачі
висловл
Євро
тис. Євро. документів
ення
до ЄІБ
зацікавл
еності

ВСЬОГО:
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Подачі
тенрних
заявок

Укладання Завершенн
контракту я контракту

Зауваження/
переглду
Банком

Підрядник

Додаток 15 Форма Забов’язань щодо ділової етики
До уваги:

ПІБ
Тел.: номер
e-mail: адреса

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ДІЛОВОЇ ЕТИКИ
Ініціатору проекта
від Учасника Тендера, Підрядника, Постачальника або Консультанта,
додається до тендерної заявки
(або до Договору у випадку затвердженої процедури)
“Даним зобов’язанням підтверджуємо, що ні ми, ні будь-хто, включаючи наших директорів,
співробітників, агентів, партнерів у спільних підприємствах або суб-підрядників, за їх наявності, котрі
діють від нашого імені або у рамках відповідних повноважень, або з нашої згоди, з нашого відома чи
за нашої підтримки, не приймаємо та не будемо приймати участь у будь-якій Забороненій Поведінці
(див. визначення нижче), що стосується тендерного процесу або виконання чи постачання будь-яких
товарів чи послуг за [вказати Договір чи Запрошення до участі у Тендері] (далі “Договір”) та
погоджуємось інформувати вас про будь-який випадок виникнення такої Забороненой Поведінки, що
надійде до нашого відома або до відома будь-якої особи у нашій організації, на знак відповідальності
та забезпечення виконання даного Зобов’язання.
На період тендерного процесу, а у випадку успішного проходження відбору, на термін дії Договору, ми
створимо проектний офіс та призначимо відповідальну особу, що відповідатиме вашим вимогам і до
котрої ви матимите повний та негайний доступ, котра володітиме необхідними обов’язками та
повноваженнями для забезпечення виконання умов даного Зобов’язання.
У випадку, якщо (i) ми або будь-хто з директорів, співробітників, агентів чи партнерів спільних
підприємств, за їх наявності та при здійсненні ними відповідних повноважень будуть звинувачені у
будь-якій судовій інстанції з будь-якого злочину, що стосуватиметься Забороненої Поведінки з будьякого тендерного процесу або надання товарів чи послуг протягом терміну п’яти років, що передує
даті даного Зобов’язання, або (ii) будь-який з директорів, співробітників, агентів чи представників
партнерів у спільних підприємствах, за їх наявності, був звільнений або залишив посаду з причин
співучасті у Забороненій Поведінці, або (iii) ми або будь-який з наших директорів, співробітників,
агентів або партнерів у спільних підприємствах, якщо такі існують і при виконанні ними відповідних
повноважень, були виключені установами ЄС або будь-якого з основних Багатосторонніх Банків
Розвитку (включаючи Группу Світового Банку, Африканського Банку Розвитку, Азіатського Банку
Розвитку, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Європейського Інвестиційного Банку або
Міжамериканського Банку Розвитку) з участі у тендерній процедурі на підставі Забороненої Поведінки,
ми надамо деталі даного звинувачення, відсторонення чи звільнення за власним бажанням, або
відповідних виключень, разом з інформацією щодо відповідних вжитих нами заходів, або котрі будуть
вжиті для забезпечення того, що ні дана компанія, ні жоден з її директорів, співробітників чи агентів не
вчинить Забороненої Поведінки по відношенню до Договору [деталі Договору, якщо необхідно].
У випадку отримання нами Договору, ми надамо Власнику Проекту, Європейському Інвестиційному
Банку (ЄІБ) та аудиторам, призначеним будь-ким з них, а також будь-якому органу чи організації
Європейського Союзу або установі, котра володіє відповідною компетенцією згідно законодавства
Європейського Союзу, право проводити інспекцію наших документів та документації усіх наших субпідрядників за Договором. Ми погоджуємось зберігати дану документацію протягом терміну,
зазначеного у відповідному законодавстві, але в будь-якому випадку не менше шести років з дня
виконання усіх суттєвих умов договору.”
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В рамках даного Зобов’язання, до Забороненої Поведінки входить :
•

Коррупційна діяльність – це пропонування, отримання або сприяння наданню чи отриманню,
прямо чи опосередковано, будь-яких цінностей задля здійснення неналежного впливу на дії
іншої сторони.

•

Шахрайство – це будь-який акт замовчування або неналежного виконання діяльності,
включаючи неналежне трактування, вчинений свідомо або з необачності, котрий вводить в
оману або спрямований на введення в оману будь-якої сторони задля отримання фінансових
чи інших переваг, або для уникнення відповідальності.

•

Силові методи – це пряме або опосередковане завдання шкоди чи погіршень, або
погрожування завдати шкоду чи погіршення, будь-якій стороні або власності будь-якої сторони
задля здійснення неналежного впливу на дії будь-якої сторони.

•

Таємні домовленості – це укладання угоди між двома чи більшою кількістю сторін з метою
досягнення неналежної мети, включаючи здійснення неналежного впливу на дії іншої сторони

•

Обструкціоністська діяльність – це цілеспрямоване знищення, фальсифікація, заміна або
приховування матеріалів та свідчень щодо

•

Розслідування; та/чи погрози, залякування чи домагання з боку будь-якої сторони з метою
запобігання розголошенню інформації, котра стосується розслідування або результатів
розслідування, або (b) дії, спрямовані на матеріальне перешкоджання реалізації договірних
прав ЄІБ з аудиту або доступу до інформації, або будь-яких інших прав, котрими може
володіти будь-який банківський, регуляторний або перевіряючий орган або еквівалентна
установа Європейського Союзу або Країн-Членів ЄС відповідно до будь-якого законодавчого
регулювання або договору, або котрі витікають з будь-якої угоди, яку уклав ЄІБ з метою
впровадження такого закону, регуляторного акту чи договору;

•

Відмивання коштів – за визначенням Протишахрайської Політики ЄІБ

•

Фінансування терроризму – за визначенням Протишахрайської Політики ЄІБ

•

Власник проекту – це особа, зазначена в даній якості в тендерних документах чи Договорі.

Примітка: Дане зобов’язання має бути насділане до ЄІБ разом з Договором у випадку застосування
процедури міжнародних закупівель (згідно Статті 3.3.2). У будь-яких інших випадках, дане
Зобов’язання залишається у розпорядженні Ініціатора проекту та має бути наданим на запит ЄІБ.
Зобов’язання не є обов’язковим для договорів, укладених до залучення Банку у проект. Однак,
ініціаторам проектів, котрі бажать залучити ЄІБ до проекту, рекомендовано докладати дане
Зобов’язання для розвитку ділової етики між учасниками тендеру/підрядниками. Це стосується,
зокрема, випадків, коли ініціатор проекту вже раніше впроваджував проекти, котрі фінансувались
Банком, та котрий розглядає можливість впровадження нового проекту за фінансової участі Банку.

.
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Більшість визначень взяті з «Єдиного стандарту оперативної робочої групи МФО з протидії корупції» від вересня 2006
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Додаток 16
Заява про неупередженість та нерозголошення
інформації
ВИХ. НОМЕР ПУБЛІКАЦІЇ:____________________
Я, особа, яка підписалася нижче, цим заявляю, що я згоден брати участь в оцінці
вищезазначеної тендерної процедури.
Я цим заявляю, що, наскільки мені відомо, я не маю конфлікту інтересів з
операторами, які подали тендерну пропозицію для цього контракту, включаючи осіб
або членів консорціуму, або запропонованих субпідрядників.
Я підтверджую, що якщо під час оцінки мною буде встановлено, що такий конфлікт
інтересів існує чи може існувати, я заявляю це негайно голові комітету з оцінки
тендерних пропозицій. Якщо такий конфлікт буде підтверджений головою, я згоден
припинити участь у комітеті з оцінки тендерних пропозицій.
Я підтверджую, що я ознайомився з інформацією, доступною до сьогоднішньої дати,
стосовно цієї тендерної процедури, включаючи положення Практичного посібника
контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС стосовно процесу оцінки.
Я повинен виконати мої зобов’язання неупереджено та об’єктивно. Я також заявляю,
що, наскільки мені відомо, я не перебуваю у ситуації, яка може викликати сумніви
щодо моєї здатності оцінювати тендерні пропозиції.
Я заявляю, що я буду зберігати у суворій конфіденційності всю інформацію, набуту в
результаті моєї участі у процесі оцінки вищезазначеної пропозиції, а також будь-яку
інформацію стосовно об’єкта такої пропозиції.
Я зобов’язуюся не розголошувати таку інформацію жодній неуповноваженій особі,
яка вже не має права на доступ до такої інформації, та не обговорювати її з будьякою особою у будь-якому громадському місці або там, де інші особи можуть
підслухати мене.
Я зобов’язуюся не розголошувати таку інформацію жодній особі, яка вже
неуповноважена мати доступ до такої інформації, та не обговорювати її з жодною
особою у жодному громадському місці або там, де інші особи можуть підслухати
мене.
Я також зобов’язуюся використовувати цю інформацію лише у контексті та для цілей
оцінки цієї конкретної пропозиції.
Після завершення оцінки я зобов’язуюся не зберігати копії будь-якої письмової
інформації, а також будь-які шаблони або моделі, які використовувалися у процесі
виконання моїх обов’язків.
Я розумію, що будь-яке несанкціоноване розголошення мною призведе до
припинення моєї ролі як члена цього комітету з оцінки тендерних пропозицій та можу
також взяти на себе відповідальність за правову дію.
Я зобов’язуюся виконувати своє зобов’язання щодо збереження конфіденційності
після закінчення мого терміну перебуванні на посаді члена цього комітету з оцінки
тендерних пропозицій.
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Ім’я

Посада

Від імені

Вчинено у ……………… (дата) ……………………
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Підпис

Додаток 17

Показники моніторингу ПРМІУ

Основні показники для всіх секторів
Зайнятість протягом періоду будівництва
Зайнятість – створення додаткових робочих місць
протягом періоду експлуатації

Осіб на рік
Штатні одиниці
Показник економії
енергії у МВат-год
та %
т CO2
т CO2

Досягнута енергоефективність
Абсолютні викиди вуглекислого газу
Відносні викиди вуглекислого газу
Моніторинг показників у секторі енергоефективності

Одиниц
я

Результати
Енергоефективність
будівель
Енергоефективність
будівель
Відновлювальна
енергія –
еклектроенергія
Відновлювальна
енергія – тепло
Традиційна енергія
– електроенергія
Традиційна енергія
– тепло
Передача та
розподіл
теплоенергії
Передача та
розподіл
теплоенергії
Передача та
розподіл
теплоенергії
Результати
Енергоефективність
будівель
Енергоефективність
будівель
Відновлювальна
енергія –
електроенергія
Відновлювальна
енергія – тепло

Кількість відремонтованих об’єктів
житлового будівництва
Кількість реалізованих проектів у сфері
енергоефективної реконструкції будівель
Потужність вироблення електроенергії з
відновлювальних джерел енергії
Потужність вироблення тепла/холоду з
відновлювальних джерел енергії
Потужність вироблення електроенергії з
традиційних джерел енергії
Потужність вироблення тепла/холоду з
традиційних джерел енергії
Встановлені або модернізовані
трубопроводи для тепла/охолодження

№
№
МВт
МВт
МВт
МВт
Км

Кількість нових підключень до мережі
№
Кількість споживачів, підключених до
мережі (після реконструкції)

№
Одиниця

Кількість домогосподарств/населення у
реконструйованих будівлях
Реконструкція зовнішніх конструкцій
будівлі для цілей енергоефективності

№
№

Електроенергія, яка постачається з
відновлювальних джерел енергії

ГВт-год/рік

Тепло/холод, що постачається з
відновлювальних джерел енергії

ГВт-год/рік
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Традиційна енергія
– електроенергія
Традиційна енергія
– тепло
Вироблення
електроенергії
Вироблення
холоду/тепла
Передача та
розподіл
теплоенергії

Електроенергія, яка постачається з
відновлювальних джерел енергії
Тепло/холод, що постачається з
відновлювальних джерел енергії
Домогосподарства, яким може
постачатися електроенергія, вироблена у
рамках Проекту
Домогосподарства, яким може
постачатися теплова енергія, вироблена
у рамках Проекту
Кількість розподіленої енергії

ГВт-год/рік
ГВт-год/рік
№
№
ГВатгод/рік

Моніторинг показників у секторі водопостачання і водовідведення
Результати
Одиниця
Станція
очищення
Еквівалент
стічних вод
Потужність побудованої або реконструйованої
кількості
станції очищення стічних вод
підключени
х
споживачів
Каналізація
Довжина прокладених або модернізованих
Км
каналізаційних мережта/або зливових труб
Каналізація
Кількість створених або реконструйованих
№
побутові підключення до каналізаційної мережі
Збирання,
очищення та
Обсяг побудованих або реконструйованих
м3
постачання
резервуарів зберігання технічної води
води
Збирання,
очищення та
Потужність побудованої або реконструйованої
м3/д
постачання
станції очищення води
води
Збирання,
Довжина побудованих або модернізованих
очищення та
водних магістралей або розподільчих
Км
постачання
трубопроводів
води
Збирання,
очищення та
Створені або реконструйовані побутові
№
постачання
підключення до систем водопостачання
води
Збирання,
очищення та
Довжина побудованих або реконструйованих
Км
постачання
каналізаційних стоків
води
Збирання,
очищення та
Об’єм побудованих або реконструйованих
м3
постачання
резервуарів або річкових коридорів
води
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Результати
Каналізація
Каналізація
Каналізація
Станція
очищення
стічних вод

Каналізація
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води
Збирання,
очищення та
постачання
води

Населення, яке користується поліпшеною
системою каналізації
Додаткова кількість комерційних та
промислових споживачів (підключення до
систем каналізації)
Споживання енергії каналізаційною системою

Одиниця
Домогоспод
арства
№
кВт-год/м3

Штатна укомплектованість

Еквівалент
кількості
підключени
х
споживачів
№

Кількість вигодонабувачів від споживання
безпечної питної води

Домогоспод
арства

Стічні води, які очищуються відповідно до
прийнятних стандартів

Додаткова кількість комерційних та
промислових споживачів (питна вода)

№

Споживання енергії у водопостачанні

кВт-год/м3

Нереалізована вода

%

Рівень обслуговування

%

Штатна укомплектованість у водопостачанні

№

Кількість населення, для якого ризик
наводнення знижено

№

Кількість населення, для якого ризик
наводнення знижено

№

Моніторинг показників у секторі твердих побутових відходів
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Результати
Нові контейнери для збирання
Нові транспортні засоби для збирання
Нові або реконструйовані перевалочні станції
Нові або реконструйовані станції очищення
Нові звалища сміття
Існуючі звалища/місця скидання відходів
закриті/реконструйовані

Одиниця
№
№
тонн/рік
тонн/рік
тонн/рік

Результати
Кількість зібраних залишкових відходів
Кількість окремо зібраних придатних для переробки
матеріалів/біовідходів
Кількість вигоднабувачів нової системи збирання відходів
Кількість відходів, оброблених у новій або реконструйованій
установці з обробки відходів
Кількість населення, яке обслуговується новою або
реконструйованою установкою з обробки відходів
Кількість відходів, викинутих на новому звалищі сміття
Населення, яке обслуговується новим звалищем сміття

Одиниця
тонн/рік
тонн/рік
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м2

домогосподарства
тонн/рік
Домогосподарств
а
тонн/рік
домогосподарства

Додаток 18

Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки

C.1 Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (статті 1.02B та 1.02C)
Кому: Міністерство фінансів України
Від: Європейський Інвестиційний Банк
Дата:
Тема: Пропозиція вибірки/Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та
Європейським Інвестиційним Банком від [l] 2015 року (надалі – «Фінансова
угода»)
FI номер 81425
Serapis номер 2011 0487
________________________________________________________________________
Шановні панове,
Цим листом ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді,
мають те саме значення у цьому листі.
У відповідь на Ваш запит щодо Пропозиції вибірки від Банку, відповідно до статті 1.02B
Фінансової угоди, ми цим пропонуємо надати Вам такий Транш:
(a)
Сума, що підлягає вибірці:
(b)
Запланована дата вибірки:
(c)
Базова відсоткова ставка:
(d)
Періодичність сплати відсотків:
(e)
Дати платежів:
(f)
Терміни для погашення основної суми позики:
(g)
Перша і остання дати погашення основної суми позики:
(i)
Фіксована ставка або спред, застосовна до дати погашення.
Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди, Банк повинен отримати
Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаного
від Вашого імені, на вказаний номер факсу [__] не пізніше Кінцевої дати акцепту вибірки
о [час] за Люксембурзьким часом на [дата].
Акцепт вибірки має супроводжуватися (якщо він не був попередньо поданий):
(i) зазначенням банківського рахунка (з кодом IBAN), з якого має бути здійснена
вибірка Траншу; та
(ii) підтвердженням повноважень особи (осіб), уповноваженої (уповноважених)
для його підписання від імені Позичальника та зразок підпису такої особи або
осіб.
У разі неприйняття до вищевказаного часу, пропозиція, яка міститься в цьому документі,
вважається відхиленою і автоматично втрачає чинність.
Якщо Ви прийняли Транш, описаний у цій Пропозиції вибірки, усі відповідні умови
Фінансової угоди застосовуються, зокрема, положення статті 1.04.
З повагою,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Ми цим приймаємо вищезазначену Пропозицію вибірки та підтверджуємо, що жодне
зобов’язання Позичальника за Фінансовою угодою не підпадає у межі Операції із
заборгованістю:
_________________________________________
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За та від імені України
Дата:
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Додаток 19

Звіт про виконання Проекту

Стислий зміст Звіту про виконання проекту, включаючи статус виконання робіт за
Проектами, відібраними для фінансування:
-

Стислий огляд процесу виділення коштів, з поясненням причин внесення значних
змін порівняно з початковим обсягом фінансування;
Стислий огляд ефективності роботи технічної підтримки та визначення вимог до
подальшої технічної підтримки;
Огляд дати завершення кожного з основних Проектів, пояснення причин будьякої можливої затримки;
Огляд вартості Проектів, з поясненням причин будь-яких можливих змін у
порівняні з початковою вартістю Проекту;
Опис значних проблем із соціальними або екологічними наслідками;
Огляд процедур закупівель;
Огляд потреб Проектів;
Коментарі щодо важливих проблем або ризиків, які можуть мати вплив на
реалізацію Проектів;
Коментарі щодо будь-яких правових дій стосовно діючих Проектів.
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Додаток 20

Звіт про виконання кошторису щодо реалізації Проекту
ЗВІТ
щодо реалізації інвестиційного Проекту
на 20__

_________________________ за підтримки _______________________
(Назва Проекту)
(назва
міжнародної фінансової організації)
Загальна вартість Проекту ______________________________________
(у валюті позики)
Сума позики __________________________________________________
(у валюті позики)
_________________________________________________________________
(назва, дата висновку та номер договору)
Виконавчий орган _____________________________________
Бенефіціар ___________________________________________________
Назва бюджетної програми; код програми за класифікацією витрат та фінансування
бюджету __________________________________
(у валюті позики)
Захід
Сума
Кількість Кінцева дата
Розпочата закупівля,
в тому числі бенефіціарів
Укладені контракти,
в тому числі бенефіціарів
Запланована вибірка,
в тому числі бенефіціарів

Координатор проекту

_______________
(підпис)
___ ____________ 20__ р.
Місце для печатки
_____________________
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_________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 21
Звіт про рух коштів на спеціальних рахунках/Звіт про
використання коштів зі спеціальних рахунків
ЗВІТ
про рух коштів на рахунку позики

станом на ___ ___________ 20__ року
___________________________________
___________________________________________
(найменування проекту, дата і номер позики)
(найменування міжнародної
фінансової організації)
______________________________________________________________________________
__
(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування
бюджету)
Бенефіціар
__________________________________________________________________
Сума позики
_________________________________________________________________
(у валюті позики)
Залишок коштів на початок звітного періоду (у валюті позики) ______________________
Залишок коштів на кінець звітного періоду (у валюті позики) _______________________
Договір
(контракт)
(номер, дата
укладення,
сторони,
сума)

Дата і
номер
платіжного
доручення

Платежі за
звітний період

Дата
здійснення
платежу

у
валюті
позики

у
валюті
платежу

Одержувач
коштів

Примітка

__________
Усього
Уповноважений представник
відповідального виконавця

____________
(підпис)

Контактний телефон __________________
___ ____________ 20___ р.
М.П.
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________________________
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку
станом на ___ ____________ 20__ року
_______________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування проекту, дата і номер позики)
(найменування міжнародної фінансової
організації)
_________________________________________________________________________________________________________________
____
(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Бенефіціар
____________________________________________________________________________________________________________
Сума позики
__________________________________________________________________________________________________________
(у валюті позики)

Найменування показника

Договір
(контракт) (дата
укладення,
номер, сторони,
сума)

Дата і
номер
платіжного
доручення

1. Залишок коштів на початок року
у тому числі згідно з кодами
економічної класифікації видатків
2. Залишок коштів на початок звітного
періоду
у тому числі згідно з кодами
економічної класифікації видатків
3. Усього платежів за звітній період
у тому числі згідно з кодами
економічної класифікації видатків
4. Усього платежів з початку року
у тому числі згідно з кодами
економічної класифікації видатків
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Дата
здійснення
платежу

Сума
у валюті
позики

платежу

у
національній
валюті

Одержувач
коштів

Примітка

Найменування показника

Договір
(контракт) (дата
укладення,
номер, сторони,
сума)

Дата і
номер
платіжного
доручення

Дата
здійснення
платежу

Сума
у валюті
позики

платежу

у
національній
валюті

Одержувач
коштів

Примітка

5. Залишок коштів на кінець звітного
періоду
у тому числі згідно з кодами
економічної класифікації видатків
Уповноважений представник
відповідального виконавця

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Контактний телефон _______________
___ ____________ 20__ р.
М.П.
__________
Примітка. Інформація, яка становить відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” банківську таємницю, не
зазначається _____________________
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Додаток 22

Форма обліку видатків Проектів

Проект:
Фінансова Угода

Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
81.425

Субпроект:
Кінцевий бенефіціар:

[Назва]
[Назва]

01/01/201
6

Опис

Придбання
та
встановлен
ня
обладнанн
я

Вартіст
ь
контрак
ту

10,000,0
00

Баланс
платежів за
контрактом

Номер рахунку-фактури

Постачальник ABC

Дата
укладенн
я
контракт
у

Валюта

НАЗВА
ВИКОНАВЦЯ/ПОСТАЧАЛ
ЬНИКА

10,000,000

Євро

1

8,000,000

Євро

2
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Занальна сума
всіх рахунківфактур (без
ПДВ )

Сума
рахунківфактур для
сплати з боку
ЄІБ

Сума
рахунківфактур для
оплати за
рахунок
власних
коштів/
співфінасув
ання/грантів

Сума ПДВ
(еквівалент у
Євро)

Дата
здійснення
платежу
постачальн
ику

Додаток 23

План заходів щодо реалізації Проекту

ПЛАН
заходів щодо реалізації інвестиційного проекту
на 20__ рік
_________________________, що
підтримується__________________________________
(найменування проекту)
(найменування міжнародної
фінансової організації)
Загальна вартість проекту
_____________________________________________________
(у валюті позики)
Сума позики
________________________________________________________________
(у валюті позики)
________________________________________________________________________
______
(найменування, дата укладення і номер договору)
Відповідальний виконавець
____________________________________________________
Бенефіціар
__________________________________________________________________
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та
кредитування
бюджету___________________________________________________________

Найменування заходу

Сума

(у валюті позики)
Строк
Кількість
виконання

Розпочато закупівель
у тому числі за бенефіціарами
Укладено контрактів
у тому числі за бенефіціарами
Планова вибірка коштів
у тому числі за бенефіціарами

Координатор проекту

_______________
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_________________________

(підпис)
___ ____________ 20__ р.
М.П.
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(ініціали та прізвище)

Додаток 24

План заходів щодо реалізації Програми
ПЛАН
заходів щодо реалізації Програми
на 20__ рік

_________________________, що
підтримується__________________________________
(найменування програми)
(найменування міжнародної
фінансової організації)
Загальна вартість програми
____________________________________________________
(у валюті позики)
Сума позики
________________________________________________________________
(у валюті позики)
________________________________________________________________________
______
(найменування, дата укладення і номер договору)
Відповідальний виконавець
____________________________________________________
Бенефіціар
__________________________________________________________________
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та
кредитування
бюджету___________________________________________________________

Найменування заходу

Сума

(у валюті позики)
Строк
Кількість
виконання

Розпочато закупівель
у тому числі за бенефіціарами
Укладено контрактів
у тому числі за бенефіціарами
Планова вибірка коштів
у тому числі за бенефіціарами

Координатор програми

_______________
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_________________________

(підпис)
___ ____________ 20__ р.
М.П.
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(ініціали та прізвище)

Додаток 25

Звіт про використання Позики
ЗВІТ
про стан використання позики на
___ ________________ 20__ року

Порядкови
й номер

Найменуванн
я проекту із
зазначенням
найменування
міжнародної
фінансової
організації
(далі - МФО),
що надала
позику

Реквізити
договору
України з
МФО або
між МФО і
бенефіціаро
м (дата
укладення і
номер)

Валют
а
позики

Сума
позики/
загальн
а
вартість
проекту

Дата
набрання
чинності
договоро
м України
з
МФО/дата
закриття
позики

Використано коштів
позики
Планован
а вибірка
коштів у
поточному
році

наростаючи
м підсумком
з початку
реалізації
проекту

у
поточном
у році

Не
вибран
о коштів
позики

__________
Усього
Уповноважений представник Мінфіну

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

_____ _________________ 20___ р.
__________
Примітки: 1. У разі надання позики траншами інформація зазначається за кожним траншем окремо.
2. У разі потреби зазначається дата (дати) продовження закриття позики.
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Додаток 26

Звіт про використання та обслуговування субкредиту з початку реалізації Проекту

ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення субкредита з початку реалізації проекту
на ___ _______________ 20__ року
Найменуванн
Сплачено у валюті субкредита
я проекту із
Дата
Реквізити
зазначенням
Сума
набрання
субкредитного
Дата початку
відсотки
найменування
субчинності
Період
договору з Валюта
нарахування
на
погашення
Порядковий міжнародної
кредита/ субкредитни погашення
комісія за
бенефіціаром субкомісії за
разова
основну
основної
номер
фінансової
загальна м договором
субзобов’язанням
(дата
кредита
зобов’язанням комісія
суму суми суборганізації
вартість
/дата
кредита
и
укладення і
и
субкредита
(далі - МФО),
проекту
закриття
номер)
кредита
що надала
позики
позику

__________
Усього
Уповноважений представник

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

_____ _________________ 20___ р.
__________
Примітки: 1. У разі надання позики траншами інформація зазначається за кожним траншем окремо.
2. У разі потреби зазначається дата (дати) продовження закриття позики.
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Додаток 27

Звіт про використання та обслуговування Позики з початку реалізації Програми
ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення Позики з початку реалізації Програми
на ___ _______________ 20__ року

Найменування
Сплачено МФО у валюті позики
Реквізити
проекту із
Дата
договору
зазначенням
набрання
України з
Сума
найменування
чинності
Дата початку
відсотки
МФО або між
позики/
Період
погашення
Порядковий міжнародної
Валюта
договором
нарахування
на
МФО і
загальна
погашення
разова
комісія
за
основної
номер
фінансової
позики
України з
комісії за
основну
бенефіціаром
вартість
позики
комісія
зобов’язаннями
суми
організації
МФО/дата
зобов’язаннями
суму
(дата
проекту
позики
(далі - МФО),
закриття
позики
укладення і
що надала
позики
номер)
позику

__________
Усього
Уповноважений представник

____________
(підпис)

_____ _________________ 20___ р.
__________
Примітки: 1. У разі надання позики траншами інформація зазначається за кожним траншем окремо.
2. У разі потреби зазначається дата (дати) продовження закриття позики.
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___________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 28

Звіт про завершення Проекту (Програми)
ЗВІТ
про завершення реалізації Проекту (Програми)

1. Дані щодо Проекту (Програми)
1.1. вихідні дані Проекту (Програми) (запланована та фактична дата початку
реалізації проекту (програми) та його завершення; відповідальний виконавець та
бенефіціар; інформація про документи, за якими проводилася оцінка реалізації
Проекту (Програми), тощо);
1.2. звіт про виконання робіт (заходів) та отримані результати за
компонентами Проекту (Програми) (аналіз даних про обсяг виконаних робіт у
кількісних та якісних показниках за роками, відхилення фактичних показників від
планованих у відсотках, причини недосягнення показників);
1.3. порівняння запланованих показників результативності з досягнутими;
1.4. оцінка фінансових ресурсів за джерелами (аналіз планованих та
фактичних даних про обсяг витрат на виконання основних видів робіт (заходів) у
грошових одиницях);
1.5. оцінка впливу реалізації Проекту (Програми) на соціальний та економічний
розвиток України і відповідної галузі, регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми));
1.6. оцінка робіт (заходів), що виконувалися в рамках проекту (програми) за
рахунок міжнародної технічної допомоги (дослідження, навчання персоналу тощо);
1.7. оцінка здійснених у рамках Проекту (Програми) заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища;
1.8. пропозиції щодо заходів, що вживатимуться для
довгострокового використання результатів Проекту (Програми);

забезпечення

1.9. звіт про виконання окремих зобов’язань, визначених у договорі України з
міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) та договорі між МФО і
бенефіціаром, зокрема щодо підготовки та/або реалізації актів законодавства.
2. Висновки Мінфіну щодо фактичного використання коштів позики та
пільгового періоду, зміни фінансових зобов’язань за проектом, зокрема графіка
повернення коштів позики із зазначенням факторів, що вплинули на виконання
таких зобов’язань, та їх нецільового використання (за наявності відповідних
фактів); результативності реалізації Проекту (Програми) та виконання планованих
завдань.
3. Копія звіту МФО про завершення реалізації Проекту (Програми) (за
наявності такого звіту).
4. Копія аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту
та копія аудиторського висновку за результатами аудиту Проекту (Програми).
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Додаток 29

Заключний звіт про завершення Програми
Заключний звіт про завершення Програми

Дані щодо Проекту (Програми)
1.1. вихідні дані Проекту (Програми) (запланована та фактична дата початку
реалізації проекту (програми) та його завершення; відповідальний виконавець та
бенефіціар; інформація про документи, за якими проводилася оцінка реалізації
Проекту (Програми), тощо);
1.2. звіт про виконання робіт (заходів) та отримані результати за
компонентами Проекту (Програми) (аналіз даних про обсяг виконаних робіт у
кількісних та якісних показниках за роками, відхилення фактичних показників від
планованих у відсотках, причини недосягнення показників);
1.3. порівняння запланованих показників результативності з досягнутими;
1.4. оцінка фінансових ресурсів за джерелами (аналіз планованих та
фактичних даних про обсяг витрат на виконання основних видів робіт (заходів) у
грошових одиницях);
1.5. оцінка впливу реалізації Проекту (Програми) на соціальний та економічний
розвиток України і відповідної галузі, регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми));
1.6. оцінка робіт (заходів), що виконувалися в рамках проекту (програми) за
рахунок міжнародної технічної допомоги (дослідження, навчання персоналу тощо);
1.7. оцінка здійснених у рамках Проекту (Програми) заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища;
1.8. пропозиції щодо заходів, що вживатимуться для
довгострокового використання результатів Проекту (Програми);

забезпечення

1.9. звіт про виконання окремих зобов’язань, визначених у договорі України з
міжнародною фінансовою організацією (далі - МФО) та договорі між МФО і
бенефіціаром, зокрема щодо підготовки та/або реалізації актів законодавства.
2. Висновки Мінфіну щодо фактичного використання коштів позики та
пільгового періоду, зміни фінансових зобов’язань за проектом, зокрема графіка
повернення коштів позики із зазначенням факторів, що вплинули на виконання
таких зобов’язань, та їх нецільового використання (за наявності відповідних
фактів); результативності реалізації Проекту (Програми) та виконання планованих
завдань.
3. Проект акта Кабінету Міністрів України про схвалення остаточного звіту,
оформлений в установленому порядку.
4. Копія звіту МФО про завершення реалізації Проекту (Програми) (за
наявності такого звіту).
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5.. Копія аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту
та копія аудиторського висновку за результатами аудиту Проекту (Програми).
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Додаток 30

Форма Запиту на вибірку коштів Позики
Запит на вибірку коштів

Кому:
Від:
Тема:

Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ)
Міністерство фінансів України
Запит на вибірку коштів для Фінансової угоди, пов’язаної з Програмою
розвитку муніципальної інфраструктури України, між Україною та ЄІБ
від 23 липня 2015 року (надалі – «Фінансова угода»)
FI номер: 81425, Serapis номер: 2011-0487

Шановні панове,
Цим листом ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій
угоді, мають те саме значення у цьому листі.
Цим ми звертаємося до ЄІБ з проханням надати Пропозицію щодо вибірки відповідно
до статті 1 Розділу 1.02В Фінансової угоди, а також надати нам Транш, як описано
нижче:
(a)
Сума і валюта вибірки:
(b)
Запланована дата вибірки:
(c)
Базова відсоткова ставка:
(d)
Терміни для погашення основної суми позики:
(е)
Реквізити банківського рахунка, на який має бути здійснена виплата Траншу:

[__________].
З повагою,
Від Міністерства Фінансів України

Підпис:

____________________________ Дата _____________
Від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Підпис
____________________________ Дата _____________
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