Фінансова угода
від 10 квітня 2015 року
між
KfW, Франкфурт-на-Майні
(“KfW”)
та
Кабінетом Міністрів України, представленим 
Міністерством екології та природних ресурсів України
("Отримувач")
на суму
14.000.000 євро
Проект “Підтримка природно-заповідних територій в Україні” 
(BMZ № 2011.6612.3 та 2013.6588.1)

На основі Угоди від 10 квітня 2015 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Кабінетом Міністрів України про фінансове співробітництво (“Міжурядова угода”), Отримувач та KfW цим укладають таку Фінансову угоду (“Угода”):

Стаття 1
Розмір та цільове призначення Фінансового внеску
	KfW надасть Отримувачу фінансовий внесок, що не перевищуватиме

14.000.000 євро
Цей Фінансовий внесок не підлягатиме поверненню, якщо інше не передбачено в Статті 3.2.
	Отримувач має використовувати Фінансовий внесок виключно для підтримки існуючих та нових заповідних територій, включаючи прилеглі громади, а також для підтримки національної адміністрації заповідних територій (“Проект”), у тому числі на консультаційні послуги. Отримувач та KfW мають визначити подробиці проекту, а також товари, роботи та послуги, які фінансуватимуться коштом Фінансового внеску, в окремій угоді ("Окрема угода").
	Податки та інші державні збори, що має сплачувати Отримувач, та ввізні мита не можуть фінансуватися коштом Фінансового внеску.

Стаття 2
Виплата коштів
	KfW має виплачувати кошти Фінансового внеску відповідно до перебігу проекту та на запит Отримувача. Окремою угодою Отримувач та KfW мають визначити процедуру виплати коштів, зокрема, свідчення, які мають підтверджувати те, що запитані кошти використовуються за обумовленим цільовим призначенням.
	KfW матиме право відмовити у здійсненні виплати коштів після 2021 року. 

Стаття 3
Призупинення виплати коштів та повернення
	KfW не може призупиняти виплату коштів, за винятком випадків, коли

	Отримувач не спроможний виконати свої зобов’язання перед KfW щодо здійснення платежів, по яким настав термін сплати,
	зобов'язання за цією Угодою або в рамках окремих угод, які мають відношення до цієї Угоди, були порушені,
	Отримувач не в змозі довести, що виплачені суми коштів всі цілком використовувалися за обумовленим цільовим призначенням, або
	виникають надзвичайні обставини, які унеможливлюють або всерйоз ставлять під загрозу впровадження, експлуатацію або цільове призначення Проекту.

	Якщо будь-яка з обставин, зазначених в Статтях 3.1 b) та с), виникла та не була усунена протягом періоду, визначеного KfW, проте який має бути як мінімум 30 днів, KfW може,

	у випадку, передбаченому Статтею 3.1 b), вимагати негайного повернення всіх виплачених сум коштів;
	у випадку, передбаченому Статтею 3.1 с), вимагати негайного повернення таких сум коштів, щодо яких Отримувач не в змозі довести, що їх було використано за обумовленим цільовим призначенням. 

Стаття 4
Витрати та державні збори
Отримувач має взяти на себе всі податки та державні збори, якщо такі є, що виникають за межами Федеративної Республіки Німеччина у зв’язку з укладанням та виконанням цієї Угоди, а також всі витрати з переказу та конвертації, що виникають у зв’язку з виплатою коштів Фінансового внеску.
Стаття 5
Договірні положення та повноваження представляти інтереси
	Міністр екології та природних ресурсів України та такі особи, які призначені ним або нею по відношенню до KfW та уповноважені зразками підписів, засвідчених ним або нею, представлятимуть інтереси Отримувача під час виконання цієї Угоди. Повноваження представляти інтереси не має закінчуватися доти, поки його чітко висловлене анулювання уповноваженим на той час представником Отримувача не було отримано KfW.
	Зміни та доповнення до цієї Угоди, а також будь-які повідомлення та заяви, що надаватимуться договірними сторонами у рамках цієї Угоди, мають бути у письмовій формі. Будь-яке таке повідомлення або заява вважатиметься отриманою на момент надходження на наступну адресу відповідної договірної сторони або на таку іншу адресу відповідної договірної сторони, яка була повідомлена іншій договірній стороні:

Для KfW:	KfW
Postfach 11 11 41 
60046 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
Факс: +49 69 7431-2944
Для Отримувача:	Міністерство екології та природних
ресурсів України
вул. Василя Липківського, 35
Київ, 03035
Україна
      Факс: +380 44 206-31-07 
Стаття 6
Проект
	Отримувач має

	здійснювати підготовку, впровадження, експлуатацію та обслуговування Проекту згідно з ґрунтовною практикою у сферах фінансів, охорони природи і збереження біорізноманіття та інжинірингу, та значною мірою у відповідності з концепцією Проекту, узгодженою між Отримувачем та KfW;
	доручати підготовку та нагляд за будівництвом Проекту незалежним, кваліфікованим інженерам-консультантам, а впровадження Проекту - кваліфікованих фірмам ("Консультант"), які призначатимуться після передуючих цьому міжнародних конкурсних торгів, відповідно до "Керівних принципів щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами", викладених у Додатку 1, що додається;
	присуджувати договори на товари, роботи та послуги, що фінансуватимуться коштом Фінансового внеску, після передуючих цьому міжнародних конкурсних торгів відповідно до "Керівних принципів щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами", викладених у Додатку 2, що додається; торги, що обмежуватимуться фірмами, розташованими в Україні, можуть бути застосовані в конкретних випадках за передуючої цьому відсутності заперечень з боку KfW;

d)	забезпечити повне фінансування Проекту та, на прохання KfW, надавати KfW свідчення на доведення того, що витрати, не оплачені коштом цього Фінансового внеску, є також покритими;
e)	здійснювати ведення, або примушувати ведення, бухгалтерських книг та записів, які однозначно демонструватимуть всю вартість товарів та послуг, необхідних для Проекту, та чітко ідентифікуватимуть товари та послуги, що фінансуються коштом цього фінансового внеску;
f)	надавати у будь-який час представникам KfW можливість для ознайомлення з зазначеними книгами та записами, а також будь-якою, без виключення, іншою документацією, що стосується впровадження та експлуатації Проекту, а також для відвідування Проекту та всіх пов'язаних з ним споруд;
g)	надавати KfW будь-яку, без виключення, таку інформацію та звіти щодо Проекту та його подальшого прогресу, що їх може запросити KfW, та
h)	з власної ініціативи негайно інформувати KfW щодо будь-яких, без виключення, обставин, які унеможливлюють або всерйоз ставлять під загрозу впровадження, експлуатацію або цільове призначення Проекту.
	Отримувач та KfW мають визначити деталі, які стосуються Статті 6.1, Окремою угодою.
	Стосовно транспортного перевезення товарів, які фінансуватимуться коштом Фінансового внеску, мають застосовуватися положення Міжурядової угоди, які є відомими Отримувачу.

Стаття 7 
Інші положення
	Отримувач має забезпечити, щоб особи, на яких ним покладено відповідальність за підготовку та впровадження проекту, присудження будь-якого договору на поставки та послуги, що мають фінансуватися коштом, та за здійснення запиту на виплату коштів сум фінансового внеску, не вимагали, не брали на себе, не здійснювали, не надавали, не обіцяли або не отримували обіцянки щодо незаконних платежів або інших переваг у зв'язку з цими завданнями.
	Якщо будь-яке з положень цієї Угоди стане недійсним, всі інші положення залишатимуться в силі, не зазнаючи від цього впливу. Будь-яка прогалина, що виникне в результаті цього, має бути заповнена положенням, яке узгоджується з цільовим призначенням цієї Угоди.
	Отримувач не може переуступати, передавати, обтяжувати чи закладати будь-які права вимоги за цією Угодою.
	Ця Угода регулюватиметься законодавством Федеративної Республіки Німеччина. Місцем виконання для всіх зобов’язань по відношенню до KfW за цією Угодою має бути Франкфурт-на-Майні. У разі виникнення сумнівів щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.
	Правові відносини, встановлені цією Угодою між KfW та Отримувачем, мають припинитися із закінченням строку корисного використання Проекту, але не пізніше, ніж через 15 років після укладення цієї Угоди.
	Ця Угода не набиратиме чинності доти, доки не набуде чинності Міжурядова угода, на якій вона основана.



Додатки
Додаток 1: Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (РІ050)
Додаток 2: Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (FI051)
Вчинено у 4 (чотирьох) оригіналах, 2 (два) англійською та 2 (два) українською мовами.
Київ,
цього 10-го дня квітня 2015 року
KfW		Кабінет Міністрів України,
представлений Міністерством екології та природних ресурсів України

