АНКЕТА
на участь в спільному з Європейським
інвестиційним банком проекті
«НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА
ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ»
Ця Анкета Заявника є першим кроком в процесі відбору субпроектів для реалізації в рамках
проекту «НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».
Якщо субпроект відповідатиме вимогам фінансування, серед наступних кроків може бути збір
більш детальної інформації, в тому числі, але не виключно, документів, на які будуть
посилання в анкеті, зокрема (за наявності) – проектної документації, документів щодо
проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, а також заповнення резюме (за
формою, визначеною Фінансовою угодою для субпроектів вартістю більше 1 млн. Євро).
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 передумовами розгляду субпроектів для
фінансування в рамках Програми:
Вид робіт, які передбачається виконувати в рамках субпроекту та сектор (напрям
діяльності) мають відповідати вимогам Фінансової угоди між Україною та Європейським
інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 року N 346VIII (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/971_014/paran2#n2, додаток А).
Географічна місцевість, в якій реалізовуватиметься субпроект, має відповідати вимогам
Додатку А Фінансової угоди.
На даному етапі щодо субпроектів, які будуть реалізовуватись в зоні до 25 км відносно
«лінії розмежування» Банком встановлено додаткові обмеження: до розгляду
приймаються субпроекти соціального спрямування вартістю до 1 млн. Євро (субпроекти в
такій зоні вартістю більше 1 млн. євро потребуватимуть більш глибокого вивчення; інші
сектори, в тому числі
відновлення об’єктів транспортної інфраструктури (мости,
автомобільні дороги, елементи залізничного сполучення) не розглядаються).
Кінцевими бенефіціарами частини позики відповідно до Фінансової угоди можуть
виступати центральні та місцеві органи влади, а також державні чи комунальні
підприємства
До розгляду приймаються субпроекти з високим ступенем готовності проектної
документації (наявність експертних висновків, розробленої проектної документації,
договорів на проектування та ін.)
Посібник «Процедура закупівель. Конкурсні торги за національними процедурами»
(http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/international-cooperation/internatcooperation/posibnik-protsedura-zakupivel-konkursni-torgi-za-natsionalnimi-protseduramiproekt-nadzvichayna-kreditna-programa-dlya-vidnovlennya-ukrayini/)
Заповнені анкети, разом із зведеним переліком субпроектів, необхідно до 31.08.2016
надіслати в паперовому вигляді на офіційну адресу Мінрегіону та в електронному вигляді
(включаючи всі додатки до анкети) на електронну адресу PotomkinaNP@minregion.gov.ua з
темою листа «НКПВУ / {назва заявника}». Звертаємо увагу та те, що електронні листи мають
бути надіслані тільки з офіційної електронної адреси заявника (з поштових серверів
загального користування анкети на опрацювання не приймаються). Для розгляду
допускаються анкети, які було отримано в паперовому вигляді за підписом уповноважених
осіб.

Заявник: _______ обласна державна / військово-цивільна адміністрація1
Адреса: індекс, Україна, ________ обл., м. _____, вул. ______
Уповноважений представник заявника:
Я засвідчую, що відповідно до моєї компетенції, інформація, що включена до цієї Анкети,
відображає існуючу і майбутню ситуацію.

Підпис:
Посада
Представника:
___________
обласної
державної адміністрації

/

Заступник
голови
військово-цивільної

ПІБ Представника: Іванов Іван Іванович

Дата: ХХ липня / серпня 2016 р.

Контактні дані Заявника: Петренко Петро Петрович, директор Департаменту
капітального будівництва __________________ обласної / військово-цивільної
державної адміністрації
Телефон: (01111) 1-23-45
Моб. телефон: (011) 123-45-67
Електронна пошта: example@________.gov.ua

№

Питання

Відповідь

Профіль кінцевого бенефіціара
1

Назва

2

Адреса кінцевого бенефіціара
Контактна особа, посада

_____________ обл., м. _________, вул.
_______________,____.
Михайлюк Михайло Михайлович , начальник Управління
комунальної власності ______________ міської ради

3

Загальна кількість населення, яке
обслуговується кінцевим бенефіціаром, в
т. ч. ВПО

134 тис., в т.ч. 10 тис. ВПО

Управління комунальної власності
________ міська рада

Опис запропонованого субпроекту

4

Назва запропонованого субпроекту

Реконструкція 1-го міського гуртожитку
(відповідність назві проектної документації обов’язкова)

5

Сектор / напрям діяльності

Розселення / житло
Відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового
розміщення внутрішньо переміщених осіб
(відповідність редакції додатку А до Фінансової угоди
обов’язкова)

6

Вид робіт

Реконструкція

7

Місце розташування об’єкта

Об’єкт знаходиться на підконтрольній Уряду України території
у м. __________ Донецької / Луганської ____________обл.
або
Об’єкт знаходиться у м. __________ __(Харківської /
Дніпропетровської / Запорізької обл.), яке зазнає значного
тиску на _______ з огляду на значний приплив ВПО в регіон
та у зв’язку з іншими негативними впливами збройного
конфлікту,
або
Об’єкт знаходиться у м. _______ ______ обл., в якому
проживає значна кількість ВПО (________ осіб)

1

Анкета може подаватись безпосередньо органами місцевого самоврядування, у сфері управління якого
знаходиться кінцевий бенефіціар

8

Короткий опис запропонованого
субпроекта

Метою субпроекту є реконструкція 1-го міського гуртожитку з
метою покращення умов проживання мешканців міста, в т .
ВПО. На сьогоднішній день у м. ________ зареєстровано
більше 88 тис. ВПО, з яких близько 10 тис. постійно
проживають у місті.
Реалізація проекту дозволить збільшити кількість кімнат,
придатних для проживання, відремонтувати службові і
санітарні приміщення (кухні загального користування,
санвузли), провести заміну інженерних комунікацій та заходи
з енергозбереження (заміна системи опалення, вікон і
утеплення фасадів).
У свою чергу це дозволить зберегти потрібних соціальній
інфраструктурі спеціалістів з числа ВПО (медичний персонал,
вчителі, викладачі профтехучилища, тощо), надаючи їм
тимчасове житло, а також зменшить витрати місцевого
бюджету на утримання закладу комунальної власності.
Проект належить до першочергових для реалізації і є
критичним для міста, оскільки соціальна інфраструктура
відчуває брак фахівців.
Разом з цим у м. _________ на даний момент перебуває 227
спеціалістів соціальної сфери з числа ВПО, яких міська рада
має можливість працевлаштувати, але які потребують
невідкладного вирішення проблеми забезпечення житлом.

9

Загальна вартість

-

Проектування – 94 000 грн.
Загально-будівельні роботи та матеріали – 1 640 000
грн.

За джерелами фінансування:
- кредитні кошти ЄІБ - 1 640 000 грн.
- власні кошти (кошти місцевого бюджету) - 94 000 грн.

10

Термін реалізації субпроекту

14 міс.

Технічні характеристики
11

Технічні характеристики об’єкту

12

Технічні характеристики запропонованих
заходів

-

-

-

13

Основне обладнання

Поточний стан об’єкту: Об’єкт експлуатується без
капітального ремонту протягом 23 років. Необхідно
провести заходи з енергозбереження у будівлі, замінити
інженерні комунікації, провести перепланування і
ремонт внутрішніх приміщень з метою покращення умов
проживання та збільшення кількості житлових кімнат.
Площа приміщення4786,9 м2, поверховість: 3 поверхи;
Ізоляція основних конструкцій, заміна вікон,
капітальний ремонт інженерних комунікацій, установка
приладів обліку, архітектурне перепланування
приміщень. Благоустрій околиць.
Підлягає заміні: ХХХ вікон загальною площею YYY м2,
теплоізоляція фасадів площею ХХХ м2 ...

Суб-проект не передбачає встановлення нового обладнання
(крім інженерних комунікацій).

Стан готовності субпроекта
14

Опис наявної розробленої документації

Проектна документація розроблена (стадія «Робочий
проект»).
Копія експертного звіту від 01.04.2016 № 3333333 та рішення
______ міської ради про затвердження проекту від
10.04.2016 № 999 додаються.

Соціальні та екологічні характеристики
15

Вплив на навколишнє природнє
середовище

Вплив на навколишнє природнє та соціальне середовище, в
основному, спричиняється будівельними роботами, та
включає
шумове
та
пилове
забруднення,
соціальне
навантаження вид ведення будівельних робіт та руху
будівельної техніки, утворення певного обсягу будівельних
відходів тощо.
Вплив є обмеженим в часі (протягом будівельного періоду) та
територіально (будівельний майданчик та приміщення
гуртожитку).
Залишковий
вплив
(протягом
періоду
експлуатації
реконструйованого об’єкту) є мінімальним і позитивним
(покращення соціальних умов проживання внутрішньопереміщених осіб).
У відповідності до чинного законодавства, проект не вимагає
повного ОВНС, на підтвердження цього надаємо примірник
відповідного погодження від компетентного органу із

поясненням, чому ОВНС
рішення).

не

була

потрібна

(скринінгове

У відповідності до чинного законодавства, ОВНС розроблено
в скороченому вигляді в складі проектної документації в
обсязі, який був погоджений між проектною організацією та
замовником проекту. Копія даного розділу додається.

16

Консультації з громадськістю

Інформація щодо планової реалізації проекту була
опублікована на сайті ___________ міської ради 10.04.2016.
Протягом травня-червня приймались пропозиції від
громадськості.
30.06.2016 проведено засідання Громадської ради при
______ міській раді, за результатами якого реалізацію
проекту підтримано (копія протоколу від 30.06.2016 № 777
додається)

Очікувані результати
17

Кількість осіб, які мають доступ до
об’єкта, в т.ч. ВПО

228 осіб, в т.ч. 49 ВПО

18

Кількість осіб, які матимуть доступ до
об’єкта після завершення субпроекту, в
т.ч. ВПО

356 осіб, в т. ч. 111 ВПО

19

Покращення якості послуг

За результатами реалізації проекту будуть суттєво покращені
санітарно-гігієнічні умови проживання, відремонтовані
житлові кімнати та місця загального користування (кухні,
санвузли, тощо).
Завдяки вирішенню житлової проблеми, будуть створені
належні умови для повноцінного включення ВПО в життя
місцевої громади. Забезпечення житлом також дозволить
зберегти фахівців з числа ВПО для соціальної сфери міста та
району.
Проект також матиме позитивний вплив на економіку регіону
через створення додаткового попиту на послуги та роботи у
сфері будівництва та постачання матеріалів.

20

Економічна ефективність

1. Зниження експлуатаційних витрат на утримання будівель
гуртожитків на 45% (розрахунок додається).
2. Продовження терміну експлуатації будівлі на 15 років.
3. Економія коштів на проведенні щорічного поточного
ремонту та капітального ремонтів (розрахунки додаються).

21

Енергоефективність

Очікуване зниження споживання теплової енергії до 20%
(розрахунок додається)

Можливість реалізації субпроекту за рахунок кредитних коштів
Цей розділ має на меті дослідження можливості кінцевих бенефіціарів забезпечити обслуговування та погашення
кредитних коштів

22

Можливість співфінансування

Міська рада забезпечила фінансування проектних робіт та
оплату послуг з проведення експертизи.
З огляду на необхідність фінансування інших першочергових
заходів (зокрема, ………………………………) та з урахуванням
прогнозних планових надходжень до бюджету наразі відсутня
можливість повністю чи частково забезпечити
обслуговування та погашення позику за рахунок коштів
місцевого бюджету.
(розрахунки додаються)

23

Самоокупність

В результаті реалізації субпроекту не очікуються позитивні
грошові потоки, у зв’язку із чим він не є самоокупним.
(плата за проживання спрямовується на покриття витрат з
обслуговування будівлі, розрахунки додаються).

Фото
24

Фото об’єкту

Додаються

