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І Шановні панове,
Відповідно до Фінансової угоди, укладеної між Міністерством екології та природних ресурсів України ("Отримувачем") та KfW ("KfW") від : 10 квітня 2015 року, наступні положення мають визначатися цією Окремою угодою між KfW та Міністерством екології та природних ресурсів України ("Мінприроди"):
Згідно зі Статтею 1.2:
подробиці Проекту, а також товари, роботи та послуги, що фінансуватимуться коштом Фінансового внеску;
Згідно зі Статтею 2.1:
процедура виплати коштів, зокрема, свідчення, які підтверджують те, що виплачені суми коштів фінансового внеску використовуються за обумовленим цільовим призначенням;
Згідно зі Статтею 6.2:
деталі, які стосуються Статті 6.1 (Впровадження Проекту).
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Додатки до цієї Окремої угоди складають її невід’ємну частину. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, матимуть таке ж значення при їх використанні у цій Окремій угоді, якщо прямо не зазначене інше.
Ми пропонуємо дійти згоди щодо наступного:
І.	Композиція Проекту
Подробиці Проекту
Проект стосується та робить внесок у збереження біорізноманіття в Україні (мета програми). Метою Проекту є покращення управління та ефективності обраних Природно-заповідних територій (ПТ) в Україні, а також підвищення або підтримка на високому рівні прихильного ставлення до ПТ серед місцевих громад.
Композиція Проекту загалом ґрунтується на документах "Консультаційні послуги для "Техніко-економічного обґрунтування щодо посилення природно-заповідного фонду України", "Звіт про дослідження, Том 1 - Головний звіт" та "Том 2 - Допоміжна інформація" від березня 2013 року ("Техніко-економічне обґрунтування"), які є у розпорядженні KfW та Мінприроди, а також на домовленостях, досягнутих між KfW та Мінприроди у ході оціночної експертизи Проекту, задокументованих у Протоколі зустрічі від 3 липня 2013 року.
У Проекті буде застосовано поетапний підхід. Спочатку він буде включати в себе дві існуючі ПТ у Карпатах (Природний заповідник "Горгани" та Карпатський біосферній заповідник). Подальші ПТ додаватимуться під час впровадження Проекту. Такі додаткові ПТ мають обиратися, головним чином, з короткого переліку відібраних ПТ, визначених у Техніко-економічному обґрунтуванні. Якщо частиною Проекту мали б стати інші ПТ, вони повинні задовольняти критеріям, аналогічним до тих, що були відібрані до короткого переліку (особливо, доречність з точки зору збереження біорізноманіття, потенціал впровадження).
Критерії для оцінки досягнення цих цілей, результати Проекту та необхідні заходи в рамках Проекту, а також припущення, які лежать в основі цільового призначення Проекту та результатів Проекту, наведені у Додатку 1.
Коштом Фінансового внеску фінансуватимуться наступні заходи Проекту:
	Визначення та планування: аналіз правового становища відповідної ПТ (особливо, щодо земельних прав, прав землекористування, демаркації меж, правової документації); інвентаризація та аналіз існуючої інфраструктури, обладнання та потенціалу у відповідних природно-заповідних територіях, спільна з зацікавленими сторонами розробка Місцевого плану впровадження (МПВ) для відповідних ПТ, що потребують більших інвестицій (із урахуванням існуючої документації з планування ["проект організації території"] та потенційних прогалин відповідно до планів управління за міжнародними стандартами), та результатів Техніко-економічного обґрунтування; розробка планів управління відповідно до міжнародних  стандартів, визначення інвестицій та заходів, які мають бути впроваджені негайно ("швидкі початкові заходи");
	Впровадження: відповідно до Місцевого плану впровадження (МПВ) або визначених та узгоджених потреб: відновлення або будівництво нової інфраструктури, закупівля обладнання, впровадження необхідних заходів з нарощування потенціалу спроможності персоналу в обраних ПТ. Для кожної інвестиції понад 100.000 євро Консультантом з впровадження має бути представлена Індивідуальна проектна пропозиція (ІПП), яка потребуватиме затвердження з боку Мінприроди та підтвердження відсутності заперечень з боку KfW до її впровадження. ІПП має показувати обґрунтування інвестиції, зв'язок із документацією з планування / МПВ, фінансові подробиці, тощо. Дрібніші інвестиції можуть здійснюватися відповідно до річного плану фінансування, який має бути представлений Консультантом з впровадження, погоджений Мінприроди та підлягатиме підтвердженню відсутністі заперечень з боку KfW. В обґрунтованих випадках Проект може також здійснювати інвестування у ПТ без розробки МПВ ("швидкі початкові заходи" або "заходи крайньої необхідності"). Такі інвестиції обмежені 20.000 євро на кожний договір;
	Заходи із забезпечення прихильного ставлення на місцевому рівні та відповідні соціально-економічні заходи: оцінка конфліктів та визначення найкращої стратегії щодо залучення місцевих мешканців, визначення та впровадження відповідних соціально-економічних заходів у прилеглих зонах ПТ спільно з місцевим населенням та за допомогою нього (такі заходи мають бути безпосередньо пов'язані з ПТ); співробітництво з відповідними групами громадянського суспільства, такими як НУО;
	Зміцнення Національної системи ПТ: Визначення актуальних тем на національному рівні, в рамках яких потрібне покращення за рахунок інвестицій; планування та впровадження запропонованих інвестицій, які мають зосереджуватися на перенесенні досвіду, отриманого у цільових ПТ, на національний рівень, вдосконалюючи та забезпечуючи переваги для всієї системи природно-заповідного фонду і, таким чином, мають структурні ефекти (такі як розробка національної стратегії природно-заповідних територій, впровадження ГІС-системи, комунікативна діяльність) Інвестиції на національному рівні мають ґрунтуватися на детальній Індивідуальній проектній пропозиції (ІПП), яка підлягатиме схваленню з боку Мінприроди та підтвердженню відсутністі заперечень з боку KfW;
	Експертні послуги міжнародного консультанта ("Консультант") з метою надання допомоги Мінприроди у координації та впровадженні Проекту.

Часовий графік
Базовий часовий графік підготовки, впровадження та функціонування Проекту наведено у Додатку 2.
Загальна вартість та Фінансування
Передбачувана загальна вартість Проекту ("Загальна вартість") на основі оціночної експертизи Проекту складає приблизно 16,2 мільйона євро У тому числі за рахунок партнерського внеску, визначеного як орієнтовний нефінансовий внесок, еквівалентний сумі в місцевій валюті (UAN, грн.) і розрахований на основі обмінного курсу (EUR / UAN), встановленому Національним банком України на дату підписання цієї Угоди Мінприроди.. Сума Фінансового внеску становить до 14,0 мільйонів євро. Структура Загальної вартості та план фінансування наведені у Додатку 3.
Зміни у композиції Проекту
Будь-які суттєві зміни у композиції Проекту (в т.ч. додавання нових ПТ) потребуватимуть отримання попередньої згоди з боку KfW. Мінприроди має невідкладно інформувати KfW про такі зміни, зазначивши причини, плановані заходи та наслідки зміни (в т.ч., відносно Загальної вартості). Виконання таких заходів може розпочатися лише на основі переглянутого планування та за згодою KfW.
II. Впровадження Проекту 
1.	Відповідальність та часовий графік, графіки витрат і Фінансування
Міністерство екології та природних ресурсів України буде відповідальним за впровадження Проекту. Мінприроди має створити Групу управління Проектом (ГУП) для щоденного впровадження Проекту, яка має знаходитися поблизу до центру інвестицій у Карпатському регіоні та комплектуватися принаймні одним кваліфікованим, професіональним, штатним співробітником від Мінприроди, який буде прикомандирований до ГУП та керуватиме нею. ГУП буде отримувати підтримку з боку Консультанта. Мінприроди надасть відповідне офісне приміщення та стандартне офісне обладнання для ГУП як частину свого партнерського внеску у Проект. Крім того, буде створено Керівний комітет для Проекту, що складатиметься з Консультанта та представників Мінприроди.
	У системі Мінприроди головний офіс у Києві буде відповідальним за загальне впровадження та функціонування Проекту, тоді як місцеві адміністрації ПТ візьмуть на себе провідну роль у впровадженні та функціонуванні Проекту на місцях. Усі структурні одиниці мають тісно співпрацювати в ході підготовки та впровадження Проекту та мають визначити за взаємною згодою аспекти Проекту, які є важливими для його функціонування. Кожна ПТ, з якою працюватиме Проект, призначить одну особу у якості фокального центру за Проектом. Кожна ПТ має надавати Консультанту робочі місця та приміщення для зустрічей як частину їхнього власного партнерського внеску у Проект.
	Мінприроди співпрацюватиме безпосередньо та через ГУП з наступними організаціями/ установами у ході впровадження та функціонування Проекту
Назва	-	Завдання
	Державне агентство лісових ресурсів України - має бути залучене до планування управління відповідною ПТ, що має ліси.
	Державне агентство земельних ресурсів України - має бути залучене у зв'язку із питаннями земельних прав, прав землекористування, демаркації меж, правової документації.
	Місцеві громади у безпосередній близькості від цільової ПТ Проекту- мають бути залучені у процесі планування управління та у соціально-економічних заходах.

	Детальний часовий графік, графік витрат та фінансування, які регулярно оновлюватимуться для належного технічного та фінансового впровадження 

	Проекту, мають бути підготовлені Консультантом якомога швидше, погоджені з 
Мінприроди та передані KfW для підтвердження відсутністі заперечень. Такий графік має демонструвати, із зазначенням кінцевих термінів виконання та обсягів коштів, намічений хронологічний взаємозв’язок між заходами Проекту та відповідними фінансовими потребами. У випадку виникнення необхідності відхилення від такого графіку впродовж терміну впровадження Проекту, необхідно буде надати KfW скоригований графік.
Призначення Консультанта
Обов'язки Консультанта включатимуть в себе надання підтримки Мінприроди та, зокрема, його ГУП, в наступному:
	Управління та координація Проекту (в тому числі підготовка керівництва з управління Проектом, стратегічне та детальне планування Проекту / операційне планування, фінансовий менеджмент, проведення тендерів та закупівлі, технічна та фінансова звітність, підготовка концепції сталого функціонування активів Проекту);
	Управління розпорядчим фондом, який буде створено для впровадження Проекту;
	Підготовка та реалізація заходів, таких як щорічні перегляди, семінари з планування та діалог зацікавлених сторін;
	Огляд існуючих або встановлення нових відповідних технічних стандартів і керівних принципів щодо спільного з зацікавленими сторонами планування управління ПТ, залучення зацікавлених сторін, тощо, та в разі необхідності пропонування коригувань та поправок до цілей Проекту;
	Розробка та впровадження комплексного керівництва щодо моніторингу Проекту (яке  охоплюватиме всі аспекти впровадження проекту згідно з логістичною матрицею, наприклад, впровадження планування управління відповідно до міжнародних стандартів, оцінка ефективності управління ПТ, оцінка прихильного ставлення місцевих жителів до ПТ, відповідність матеріальної інфраструктури запланованим проектним документам), в тому числі моніторингові перевірки Консультантом; 
	 Впровадження усіх заходів, необхідних для належного виконання Проекту та зазначених у Додатку 1;
	 Впровадження у тісній співпраці з Мінприроди заходів з налагодження зв'язків із	громадськістю та підвищення рівня поінформованості;
	 Забезпечення координації та співпраці з іншими урядовими структурами, а також аналогічними проектами інших донорів в Україні;
	Підготовка звіту про завершення Проекту.

	За результатами попереднього відбору та міжнародних відкритих конкурсних торгів Мінприроди (що діятиме в такій мірі у якості “Замовника” у межах значення, передбаченого керівними принципами KfW щодо закупівель (Додаток 4)) має присудити договір незалежному кваліфікованому консультанту. Процедура присудження договору повинна регулюватися "Керівними принципами щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (Додаток 4).
	У повідомленні про попередній кваліфікаційний відбір або, у разі якщо попередній кваліфікаційний відбір не проводитиметься, - у запрошенні до участі у тендері, Мінприроди має зобов’язувати претендентів подавати разом з тендерними документами чи разом із тендерною заявкою належним чином оформлену Декларацію про зобов’язання (Додаток 4).
	KfW надасть Мінприроди допомогу у відборі незалежного й кваліфікованого консультанта та присудженні договору на основі міжнародних конкурсних торгів, а також протягом періоду надання експертних послуг.
	Для цієї мети ми (KfW) при цьому укладаємо з Вами (Мінприроди)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР
на наступних умовах:
	Ми гарантуємо, що технічне завдання, яке буде представлене Вами, на послуги, які надаються консультантами, буде доповнене, у разі необхідності, або розроблене у разі, якщо Ви вважаєте за неможливе розробити технічне завдання.
	Ми виконаємо процедуру, передбачену Окремою угодою з відбору консультантів від Вашого імені та надамо Вам наступні пропозиції для затвердження:

	остаточне технічне завдання на консультаційні послуги, в тому числі проект консультаційного договору (Стандартний Консультаційний договір КЖ);
	короткий список кваліфікованих учасників;
	обґрунтовану пропозицію про присудження договору;
	проект консультаційного договору, обговорений з консультантами.

	Протягом 2 тижнів після направлення наших пропозицій Ви маєте надати коментарі по пункту 2 вище. Якщо ми не отримаємо жодної відповіді від Вас протягом цього періоду, ми будемо вважати, що Вашу згоду з технічним завданням, пропозицією про присудження договору, та проектом консультаційного договору було надано. Ми проінформуємо Вас без зволікання про результати конкурсних торгів.
	Цим Ви надаєте нам право укласти консультаційний договір від Вашого імені. Після укладення договору ми надамо Вам один оригінал цього договору.
	Після того, як нами було укладено договір з консультантами і направлено Вам один оригінал, подальше виконання та нагляд за виконанням договору залишається за Вами. Ми продовжимо радити та допомагати Вам з цих питань у межах наших можливостей.
	Цим Ви дозволяєте нам здійснювати авансові платежі та проміжні платежі коштом Фінансового внеску Консультанту відповідно до узгодженої процедури виплати коштів та положень, викладених у Консультаційному договорі. Цей дозвіл вважається запитом на виплату коштів з Фінансового внеску. Ми здійснимо виплату коштів кінцевого платежу відповідно до Вашого запиту.
	Якщо умови Консультаційного договору на виплату кінцевої частини платежів виконані, а Ваш запит на виплату коштів цієї кінцевої частини платежів не був зроблений без причини, він буде вважатися здійсненим не пізніше, ніж через шість тижнів після отримання Вами кінцевого рахунку-фактури Консультанта.
	Ми не несемо відповідальності за недбалість з боку Консультанта та його агентів при виконанні їх призначення.
	Ми виконаємо заходи, зазначені у пунктах 1 - 6 безкоштовно.
	Зміни та доповнення до цієї угоди мають укладатися в письмовій формі. Стаття 5.2 Фінансової угоди від 10 квітня 2015 року відповідно застосовується до цього Агентського договору.



Присудження договорів на поставки товарів, робіт та супутніх послуг, а
також консультаційні послуги 
	Договори на поставки товарів, робіт та супутніх послуг, а також консультаційні послуги загалом мають присуджуватися Мінприроди (що діятиме в такій мірі у якості “Замовника” у межах значення, передбаченого керівними принципами KfW щодо закупівель (Додаток 4)) у співпраці з Консультантом шляхом міжнародних конкурсних торгів. Мінприроди може також доручити Консультантові безпосередньо здійснювати від його імені закупівельну діяльність; проте, Мінприроди залишатиметься договірною стороною та нестиме загальну відповідальність у будь-якому випадку. Детальні положення щодо процедури присудження договорів та договірних умов містяться у "Керівних принципах щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (Додаток 4) та "Керівних принципах щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (Додаток 5). Поділ договорів на декілька частин з метою приведення до рівнів, які не перевищували б визначені нижче граничні значення, не допускається. Винятки з принципів, викладених у цій угоді, потребують письмового обґрунтування та підтвердження відсутності заперечень з боку KfW. Консультант має щорічно звітувати перед Мінприроди та KfW щодо всієї закупівельної діяльності. У разі відсутності коментарів від Мінприроди протягом 4-х тижнів звіт вважається прийнятим. Усі тендерні документи і протоколи повинні зберігатися для послідуючих перевірок.
	До договорів на поставки товарів, робіт та супутніх послуг застосовуються наступні вимоги:
	Товари, роботи та послуги вартістю менш ніж 5.000 євро можуть закуповуватися за прямою процедурою, якщо вони відповідають умовам для прямих закупівель (не очікується місцева конкуренція, пропозиції є технічно та фінансово прийнятними, див. Додаток 5, глава 3). Якщо умови для прямих закупівель не виконуються, необхідно отримати, принаймні, три різних, але технічно порівнюваних пропозицій.
	Товари, роботи та послуги вартістю від 5.000 євро до 100.000 євро можуть закуповуватися після отримання та порівняння принаймні трьох різних, але технічно порівнюваних пропозицій, або шляхом національних / регіональних конкурсних торгів. Процедура має бути визначена заздалегідь і задокументована Проектом.
	Товари, роботи та послуги вартістю понад 100.000 євро мають закуповуватися шляхом проведення міжнародних конкурсних торгів. Усі стадії тендерного процесу потребують підтвердження відсутності заперечень з боку KfW. Тендерна документація має бути представлена KfW для коментарів у встановленому порядку раніше публікації запрошення до участі у тендері разом із заповненим переліком контрольних питань (формат переліку контрольних питань надасть KfW на вимогу). Перед укладанням договору на такі закупівлі KfW має отримати для надання коментарів узгоджений проект договору, належним чином завірений Консультантом.

	До договорів на консультаційні послуги застосовуються наступні вимоги:

	Консультаційні послуги вартістю менш ніж 25.000 євро можуть закуповуватися за прямою процедурою, якщо вони відповідають умовам для прямих закупівель (див. Додаток 4, глава 3).
	Консультаційні послуги вартістю до 100.000 євро можуть закуповуватися після отримання та порівняння принаймні трьох різних, але технічно порівнюваних пропозицій, або шляхом національних / регіональних конкурсних торгів, якщо відповідні передумови були виконані (див. Додаток 4, розділ 3). Процедура має бути визначена заздалегідь і задокументована Проектом.
	Консультаційні послуги вартістю понад 100.000 євро мають закуповуватися шляхом проведення міжнародних конкурсних торгів. Усі стадії тендерного процесу потребують підтвердження відсутності заперечень з боку KfW. Перед укладанням договору на такі консультаційні послуги КKfW має отримати для надання коментарів узгоджений проект договору, належним чином завірений Консультантом.

	У повідомленні про попередній кваліфікаційний відбір або, у разі якщо попередній кваліфікаційний відбір не проводитиметься, - у тендерній документації, Мінприроди має зобов’язувати претендентів подавати разом із документами для участі у попередньому кваліфікаційному відборі або разом із 

/
тендерною заявкою належним чином оформлену Декларацію про зобов’язання (Додаток 5).
	При укладанні договорів на поставки товарів, робіт та супутніх послуг, що фінансуватимуться коштом Фінансового внеску, Мінприроди також має дотримуватися наступних принципів:

	Оскільки згідно зі Статтею 1.3 Фінансової угоди сплата імпортного мита не може бути профінансована коштом Фінансового внеску, таке імпортне мито, якщо воно є складовою вартості договору, має вказуватися окремо у договорах на поставки товарів, робіт та послуг, та у рахунках-фактурах.
	Якщо платежі, належні до сплати за договорами на поставки товарів, робіт та послуг, мають сплачуватися коштом Фінансового внеску, зазначені договори повинні містити положення про те, що будь-які відшкодування, платежі по гарантіях чи аналогічні платежі, які можуть бути стягнені, та будь-які страхові виплати мають здійснюватися на користь Мінприроди на рахунок № 38 000 000 00 (ІВАN: DЕ53 5002 0400 3800 0000 00) у KfW, Франкфурт-на-Майні (ВІС: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00), з подальшим зарахуванням KfW таких платежів на рахунок Мінприроди. Якщо такі платежі нараховані у місцевій валюті, вони мають спрямовуватися на спеціальний рахунок Мінприроди в Україні, кошти з якого можуть зніматися лише за згоди KfW. Такі кошти можуть бути подальше використані для виконання Проекту за згоди KfW/.
	Мінприроди забезпечує, щоб відповідний партнер за договором на поставки та послуги надавав гарантії, які вимагаються згідно з відповідними керівними принципами (Додатки 4 і 5), на суму та у терміни, передбачені такими керівними принципами, і щоб ці гарантії залишалися в силі до повного виконання всіх вимог за договорами на поставки та послуги, забезпечені такими гарантіями.

Положення щодо належного функціонування Проекту
Мінприроди гарантує фінансування витрат на експлуатацію та обслуговування, що виникатимуть в результаті інвестицій, зроблених через цей Проект з моменту, коли ці інвестиції були передані до Мінприроди.
	Для забезпечення належної експлуатації Проекту, Мінприроди має надати складену у співпраці з Консультантом концепцію експлуатації та обслуговування не пізніше ніж за 3 місяці до завершення фази впровадження Проекту.
	Водночас Мінприроди має надати KfW фінансовий прогноз, розроблений у співпраці з Консультантом, для території впровадження, на якій розташовано Проект. Цей прогноз має продемонструвати витрати, спричинені Проектом та доходи, які очікуються для цієї конкретної території впровадження на момент їх виникнення. Мінприроди має періодично оновлювати цей прогноз та забезпечувати, щоб будь-які прогалини у фінансуванні покривалися належним чином. Мінприроди має передавати КАЛ/ такий фінансовий прогноз та його переглянуті версії без жодних затримок.
Перелік товарів, робіт та супутніх послуг і проуедура виплати коштів
Перелік товарів, робіт та супутніх послуг
1.1	Перелік товарів, робіт та супутніх послуг, що фінансуватимуться коштом Фінансового внеску, має бути підготовлений на основі укладених договорів на поставки таких товарів, робіт та послуг. Відповідно KfW має бути наданий перелік усіх договорів, укладених, розроблених у співпраці та підписаних Консультантом, що міститиме, принаймні, наступні дані: дату укладення договору та вартість договору, визначення товару/роботи/послуги, підрядника, довідковий номер, суму, що фінансуватиметься за рахунок Фінансового внеску.
1.2	Якщо будь-які заходи Проекту мали б виконуватися власними силами та жодних договорів не було укладено, KfW має отримати, замість договорів, графік запланованих заходів, з розбивкою за основними категорями витрат ("графік заходів, що виконуються власними силами"). Витрати, понесені на загальне адміністрування у зв’язку з виконанням робіт власними силами, не мають бути включені у зазначений графік заходів, що виконуються власними силами.
	KfW інформуватиме Мінприроди на запит останнього про суми Фінансового внеску, які він зарезервував для фінансування (перелік товарів, робіт та послуг).

Процедура виплати коштів
Виплата коштів регулюється положеннями, зазначеними у Додатку 6 (Процедура виплати коштів).
Звітність та інші положення
Звітність
	До особливого розпорядження, Мінприроди має щопівроку звітувати перед KfW про хід виконання Проекту (звіти про хід виконання), у тому числі про виконання угод щодо впровадження, передбачених Розділом II.4. цієї Угоди та про розробку всіх інших важливих загальних умов. Зміст та форма звітів має визначатися KfW на основі пропозиції Консультанта. Крім того, Мінприроди має звітувати про будь-які обставини, які могли б поставити під загрозу досягнення головної мети, цільового призначення Проекту та його результатів. Перший звіт про стан справ має бути поданий через три місяці після активізації діяльності Консультанта. Наступні звіти мають надходити до KfW не пізніше, ніж через 4 тижні після закінчення звітного періоду. На момент фізичного завершення та введення в експлуатацію Проекту, але не пізніше, ніж через 8 тижнів після закінчення Проекту, Мінприроди має подати заключний звіт про виконані заходи. Звіти мають бути скріплені другим підписом Консультанта.
	У випадку передання Консультанту обов’язків з написання поточних звітів про хід виконання та/чи заключного звіту, Мінприроди має надавати коментарі по	цих звітах або підтверджувати схвалення змісту шляхом скріплення другим підписом.
	Після завершення Проекту Мінприроди має звітувати про його подальший розвиток (подробиці повинні бути визначені між Мінприроди та KfW до завершення Проекту). KfW має належним чином поінформувати Мінприроди про закінчення періоду звітування.
Інші положення
Мінприроди має надсилати KfW усі документи, які необхідні KfW для надання коментарів і погоджень, що зазначені вище або в наведених у додатках керівних принципах, заздалегідь, щоб залишити достатньо часу для розгляду.
	Мінприроди має встановити таблички для позначення Проекту, які мають містити, принаймні, наступне:
"Проект розвитку, що впроваджується Україною за фінансової підтримки з боку Федеративної Республіки Німеччина через KfW".
На табличці для позначення Проекту має бути розміщена печатка Проекту, надана Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні.
	Наведені вище положення можуть бути у будь-який час змінені або доповнені за згодою сторін, якщо це виявиться корисним для впровадження Проекту чи виконання Фінансової угоди. У всіх інших відношеннях положення Статей 5.2 та 7 Фінансової угоди мають поширюватися відповідно і на цю Угоду.

Будь ласка, підтвердьте Вашу згоду із вищенаведеною Угодою, підписавши її у юридично зобов’язуючій формі та надіславши назад копії, що додаються.
Будь ласка, направте належним чином копію цього листа Консультантові.
З повагою,
KfW)	'	Додаток 1



Додатки
Додаток 1: Мета і результати Проекту та вихідні припущення щодо їхнього досягнення.
Додаток 2: Часовий графік.
Додаток 3: Загальна вартість та фінансування
Додаток 4: Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (FI050).
Додаток 5: Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами- партнерами (FI051).
Додаток 6: Процедура виплати коштів.
Додаток 7 Лист про призначення Тендерного агента.
Прочитано і погоджено:
Міністерство екології та природних ресурсів України Київ, 10 квітня 2015 р.Додаток 1
Підтримка природо-заповідних територій в Україні (№: 2011.6612.3 та 2013.6588.1)
Мета і результати Проекту та вихідні припущення щодо їхнього досягнення (Подробиці Проекту)
Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху 
Припущення (А) / Ризики (R)
Мета програми
Внесок у збереження біологічного різноманіття в Україні реалізовано.



Мета модуля:
Управління та ефективність обраних природо-заповідних територій в Україні покращилися та прихильність до природо-заповідних територій з боку місцевих громад підвищилася / підтримується на високому рівні.
Управління природо-заповідними територіями ґрунтується на планах управління, які були розроблені на основі міжнародних стандартів.
Вихідне значення: Відсутні будь-які плани управління відповідно до міжнародних стандартів для управління природо-заповідними територіями.
Цільові значення: Управління природо-заповідними територіями ґрунтується на планах управління, які були розроблені на основі міжнародних стандартів.
Ефективність управління обраними природо-заповідними територіями покращилася наприкінці проекту порівняно з його початком.
Вихідне значення: Ефективність управління на початку проекту була визначена за допомогою прийнятої міжнародної методики.
Цільові значення: Ефективність управління наприкінці проекту
Має перевірятися згідно з впровадженими заходами з управління в рамках розроблених планів управління.
Така методика, як Методика моніторингу ефективності управління (МЕТТ) або Методика експерс-оцінки та визначення пріоритетів управління природо- заповідними територіями (RАРРАМ).
R: охорона природи та екологічна політика в Україні буде послаблена внаслідок політичної кризи та змін політичних напрямків.
R: Економічні та інші інтереси є сильнішими, ніж інтереси до біорізноманіття.
А: Мінприроди приймає національну стратегію щодо природо-заповідних територій і в змозі забезпечити необхідні фінансові засоби для її реалізації.
А: Мінприроди у змозі змінити положення про поточний "проект організації" (український план управління).
А: Мінприроди та персонал у обраних природо-заповідних територіях є відкритими і зацікавлені у впровадженні нових підходів та методів (наприклад, підходів до управління із залученням зацікавлених сторін).



Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху
Припущення (А) / Ризики (R)

підвищилася відповідно до вищезгаданої методики.
3. Прихильне ставлення місцевих жителів до відповідних природо-заповідних територій в безпосередній близькості від місця їхнього проживання підвищилася наприкінці проекту порівняно з його початком або підтримується на високому рівні.
Вихідне значення: Прихильне ставлення місцевих жителів, які проживають у безпосередній близькості від відповідних природо- заповідних територій, до природо- заповідної території була визначена на початку проекту.
Цільові значення: Прихильне ставлення місцевих жителів, які проживають у безпосередній близькості від відповідних природо-заповідних територій, до природо- заповідної території підвищилася або підтримується на високому рівні наприкінці проекту.



Має визначатися, наприклад, шляхом репрезентативних опитувань.
А: Мінприроди та адміністрації природо-заповідних територій впроваджують використання визнаних міжнародних методик визначення ефективності управління.
А: Експлуатаційні витрати на створення нової інфраструктури та обладнання покриваються за рахунок українського уряду.
А: Адміністрації природо-заповідних територій та місцеві жителі зацікавлені у конструктивному діалозі та співіснуванні, та можуть і бажають подолати існуючі конфлікти і працювати разом.
А: Прихильне ставлення до природо-заповідних територій з боку місцевого населення підвищиться, якщо місцеві жителі будуть залучені до розробки плану управління природо-заповідною територією та впровадження соціально- економічних заходів.
Результати:



1. Обрані природо-заповідні території мають необхідні документи з планування для їх розвитку.
1.1 План управління відповідно до міжнародних стандартів було розроблено для обраних природо-заповідних територій, до якого також було залучено місцеве населення.
Має перевірятися відповідно до розроблених планів управління.




Резюме
Показники успіху 
Джерела перевірки досягнення успіху
Припущення (А) / Ризики (К)

Вихідне значення: Планів управління природо-заповідними територіями не існує або вони є невідповідними.
Цільові значення: Плани управління природо-заповідними територіями були розроблені відповідно до міжнародних стандартів за участю місцевого населення.


2. Обрані природо-заповідні території мають необхідну інфраструктуру, обладнання та персонал (згідно з відповідними документами з планування, див. вище).
2.1 Інфраструктура, обладнання та потенціал персоналу, який є необхідним згідно з планом управління, є в наявності наприкінці проекту.
Вихідне значення: Необхідна інфраструктура, обладнання та потенціал персоналу є відсутніми.
Цільове значення: Інфраструктура, обладнання та потенціал персоналу, який є необхідним згідно з планом управління, є в наявності.
Має перевірятися відповідно до впроваджених заходів управління на природо-заповідних територіях.

3. Місцеві жителі, які мешкають навколо обраних природо-заповідних територій, прихильно ставляться до природо-заповідної території, а також відповідних положень та обмежень, і отримують вигоди від інвестицій у соціально-економічні заходи у безпосередній близькості від природо-заповідних територій.
Місцеві жителі залучені до розробки плану управління / місцевого плану впровадження на природо-заповідній території.
Вихідне значення: Участь місцевих жителів у плануванні управління відсутня або лише обмежена.
 Цільове значення: Активна участь місцевого населення у плануванні управління.
Місцеві жителі беруть участь у
Має визначатися за допомогою звітів консультанта з впровадження.




Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху
Припущення (А) / Ризики (R)

плануванні інвестицій у соціально-економічні заходи та отримують вигоду від їх реалізації.
Вихідне значення: Соціально- економічні заходи в безпосередній близькості від природо-заповідних територій, в яких можуть брати участь місцеві жителі, є відсутніми.
Цільове значення: Активна участь місцевого населення у плануванні соціально-економічних заходів; заходи реалізовані.
Має визначатися, між іншим, шляхом опитування громадської думки серед місцевого населення та документування зборів.

4. Адміністрація та управління національною системою природо заповідних територій (Мінприроди) зміцнюється за рахунок інвестицій на обраних природо-заповідних територіях.
Розробка Національної стратегії щодо природо-заповідних територій та затвердження через Мінприроди до завершення проекту.
Вихідне значення: Національна стратегія щодо природо-заповідних територій відсутня.
Цільове значення: Національна стратегія щодо природо-заповідних територій була розроблена і затверджена Мінприроди до завершення проекту.


Додаткові показники будуть визначені в ході реалізації проекту згідно з відповідними темами, які повинні бути профінансовані.
Вихідне значення: Потребують визначення.
Національна стратегія щодо природо-заповідних територій є в наявності. 
Має перевірятися, між іншим, відповідно до наявних документів з розробленими показниками та підтвердженням реалізованих інвестицій.




         Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху
Припущення (А) / Ризики (R)

Цільове значення: Потребують визначення.


(Основні) заходи модуля:
     1.1 Огляд та аналіз існуючої інфраструктури,   
           обладнання та потенціалу адміністрації 
         природо-заповідних територій (наприклад, 
         оцінки ефективності управління, оцінки потреб 
         щодо нарощування потенціалу, тощо).
Визначення необхідних інвестицій та заходів, які вже можуть бути впроваджені до завершення планування управління.
Оцінка конфліктів, визначення та впровадження оптимальної стратегії щодо залучення місцевого населення в рамках планування управління відповідною природо-заповідною територією (наприклад, через Консультативні ради, тощо), (див. також п. 3.1).
Спільна з зацікавленими сторонами розробка Місцевого плану впровадження (МПВ) для кожної природо-заповідної території, на якій передбачаються більш значні інвестиції. Такий МПВ враховує існуючі документи з планування ("проект організації"), результати техніко-економічного обґрунтування, та результати внесків, описаних вище.


А: Мінприроди та персонал відповідних природо-заповідних територій зможуть ефективніше працювати з більш розвиненою інфраструктурою, обладнанням та потенціалом.
А: Місцеве населення мотивоване та зацікавлене у залученні до процесу планування управління природо-заповідними територіями, а також визначення та реалізації соціально-економічних заходів у безпосередній близькості від природо-заповідних територій.
А: Мінприроди мотивоване розробити Місцевий план впровадження (МПВ) на основі участі зацікавлених сторін.
А: Персонал природо-заповідних територій зацікавлений у нових програмах з нарощування потенціалу та бере в них участь.
R: Прихильне ставлення місцевих жителів до відповідних природо-заповідних територій залишається на низькому рівні і ускладнює впровадження проекту.
R: Нові реалізовані варіанти з  нарощування потенціалу не будуть прийняті персоналом природо-заповідних територій, і він не буде брати в них участі.



Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху
Припущення (А)  / Ризики (R)
Існуючі документи з планування порівнюються з планами управління відповідно до міжнародних стандартів. Отримані недоліки мають усуватися за допомогою МПВ, що призводить зрештою до вироблення документа 3 планування управління відповідно до міжнародних стандартів.



Відновлення або будівництво нової інфраструктури відповідно до місцевого плану впровадження / визначених та погоджених потреб.
Закупівля обладнання відповідно до місцевого плану впровадження / визначених та погоджених потреб.
Впровадження необхідних заходів з нарощування потенціалу щодо персоналу обраних природо- заповідних територій.



Оцінка конфліктів, визначення та впровадження оптимальної стратегії щодо залучення місцевого населення в рамках планування управління відповідною природо-заповідною територією (див. також 1.3).
Визначення та впровадження відповідних соціально-економічних заходів у прилеглих зонах природо-заповідних територій спільно та із залученням місцевого населення.






Резюме
Показники успіху
Джерела перевірки досягнення успіху
Прйпущення (А) / Ризики (R)
 4.1 Визначення актуальних тем на національному рівні, в  
       рамках яких потрібне покращення за рахунок   
       інвестицій, та планування запропонованих інвестицій.
 4.2 Реалізація відповідних визначених заходів  
       (наприклад, розробка національної стратегії природо-  
       заповідних територій, впровадження ГІС-системи,  
       комунікативна діяльність, тощо).









Додаток 2
Підтримка природно-заповідних територій в Україні (№ 2011.6612.3 та 2013.6588.1)
Часовий графік Проекту

Заходи Проекту
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Визначення та планування






2
Впровадження






3
Заходи із забезпечення прихильного ставлення на місцевому рівні та відповідні соціально-економічні заходи






4
Зміцнення національної системи ПТ







(Орієнтовний графік – підлягає змінам протягом періоду впровадження проекту, див. II.1.4)


Додаток 3
Підтримка природо-заповідних територій в Україні (№: 2011.6612.3 та 2013.6588.1)
Загальна вартість та фінансування
Заходи Проекту
Загальна вартість
Фінансування


Фінансовий внесок
Партнерський внесок*)

(Євро)
(%)
(Євро)
(%)
(Євро)
(%)
1 Планування заходів у цільових ПТ
750.000
4,63%
750.000
5,36%
0
0,00%
2 Обладнання для цільових ПТ
1.730.000
10,68%
1.730.000
12,36%
0
0,00%
3 Інфраструктура для цільових ПТ
3.900.000
24,08%
3.900.000
27,86%
0
0,00%
4 Нарощування потенціалу та робота з налагодження зв’язків з громадськістю у цільових ПТ
1.290.000
7,96%
1.290.000
9,21%
0
0,00%
5 Інвестиції в соціально-економічний розвиток зон підтримки цільових ПТ
1.280.000
7,90%
1.280.000
9,14%
0
0,00%
6 Інвестиції на системному / національному рівні
750.000
4,63%
750.000
5,36%
0
0,00%
7 Витрати на впровадження (Консультант)
2.300.000
14,20%
2.300.000
16,43%
0
0,00%
8 Аудит Розпорядчого фонду
36.000
0,22%
36.000
0,22%
0
0,00%
9 Нефінансова підтримка відповідних заходів проекту стосовно цільових ПТ
2.200.000
13,58%
0
0,00%
2.200.000
100,00%
10 Непередбачені витрати
1.964.000
12,12%
1.964.000
14,03%
0
0,00%
Загалом
16.200.000
100,00%
14.000.000
100,00%
2.200.000
100,00%

*) Орієнтовний нефінансовий внесок, еквівалентний сумі в місцевій валюті (UAN, грн.) і розрахований згідно з обмінним курсом (EUR / UAN), встановленим Національним банком України на дату підписання цієї Угоди Мінприроди України.
(Орієнтовний бюджет - підлягає змінам протягом періоду впровадження проекту, див 11.1.4, наприклад, витрати на оплату послуг консультанта з впровадження визначатимуться на основі міжнародного тендера)

Додаток 6 
до Окремої угоди
 Уповноважена особа: Жан-П'єр Ванхерпе
Тел.: +49 30 20264 5184
Ел.пошта: Jean-Pierre.Vanherpe@kfw.de
Процедура виплати коштів
Німецьке фінансове співробітництво з Україною 
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
мільйонів євро
Назва Проекту / Програми: "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" 
Реєстр. № KfW: 2011 661 23 
Реєстр. № KfW: 2013 658 81
	ВСТУП
Цей додаток визначає процедуру виплати коштів для вищезазначеного проекту/програми. До Окремої угоди, включно з цим Додатком, має бути забезпечений доступ всім штатним працівникам позичальника, отримувача чи Організації-виконавця проекту/програми ("Уповноваженої сторони"), а також будь-якої іншої сторони, задіяної у процесі виплати коштів.

KfW виплачує кредитні кошти та безповоротні фінансові внески ("Кошти") на запит Уповноваженої сторони у відповідності з ходом виконання проектів/програми, що фінансуються. KfW наглядає за договірним використанням Коштів, зарезервованих нею для придбання конкретних товарів та послуг на основі "Окремої угоди", що має відношення до Кредитної / Фінансової / Проектної / Програмної угоди. Перелік товарів і послуг, а також відповідні зарезервовані Кошти, таким чином, створюють рамкову систему, в межах якої Уповноважена сторона може звертатися до KfW із запитом про виплату коштів після того, як були виконані усі договірні передумови для такої виплати.
	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Усі заявки на вибірку коштів мають:

	зазначати Реєстраційний номер KfW; 
мати послідовну нумерацію; та 

бути підписані представниками Уповноваженої сторони, які були призначені як уповноважені по відношенню до KfW та зразки підписів яких були отримані KfW (для прикладу див. Доповнення А).
	В загальному випадку, KfW приймає лише оригінали заявок на вибірку коштів. У виключних випадках, коли заявка на вибірку коштів передана факсимільним зв’язком, оригінал такої заявки має бути одразу ж після цього відправлений поштою із позначкою як підтвердження надісланого факсом. Уповноважена сторона звільняє KfW від відповідальності за будь-які збитки, понесені у зв’язку з неправильним переданням заявок, зокрема, у зв’язку з помилками передачі, зловживанням, непорозумінням або помилками.

	У випадку здійснення платежів у валюті іншій, ніж валюта зобов’язань ("Іноземна валюта"), КKfW дебітуватиме позичальника чи отримувача на суму, що була витрачена KfW для придбання такої іноземної валюти, включаючи непередбачені витрати.
	KfW не нестиме відповідальності за затримки з виплати чи переведення Коштів з вини банківських установ, що здійснюють переказ. У випадку будь-якої затримки з вини KfW відповідальність останньої обмежуватиметься сплатою нарахованого проценту.
	Авізо про виплату коштів розсилатимуться щомісяця поштою адресатам, визначеним в Окремій угоді, та іншим задіяним сторонам, щодо яких KfW була повідомлена Уповноваженою стороною. За умови, якщо Уповноважена сторона або будь-яка інша сторона повідомила KfW адресу електронної пошти, авізо про виплату коштів розсилатиметься автоматично на дату кожної виплати коштів на відповідну адресу електронної пошти. Для повідомлення адреси електронної пошти будь ласка використовуйте наведений у додатку зразок листа із запитом на електронну розсилку авізо про виплату коштів (для прикладу див. Доповнення В).
	ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
Уповноваженою стороною є Міністерство екології та природних ресурсів.

Застосовувана процедура
Кошти, призначені для Експертних послуг, Витрат на впровадження (Консультант), визначених в Окремій угоді, пунктах I.1. + І.3 та Додатку 3, виплачуватимуться згідно з Процедурою прямої виплати коштів (Консультант).
Кошти, призначені для товарів та послуг, визначених в Окремій угоді, пунктах I.1. + I.3. та Додатку 3, виплачуватимуться:
	згідно з Процедурою Розпорядчого фонду (Спеціальний рахунок) – для 
Індивідуального договору / заходів із вартістю / кошторисом витрат, що не перевищує 500.000,00 євро або еквівалентну суму, які фінансуватимуться з Розпорядчого фонду.
	згідно з Процедурою прямої виплати коштів - для індивідуального договору / заходів із вартістю / кошторисом витрат, що дорівнює або перевищує 500.000,00 євро або еквівалентну суму.

	Процедура прямої виплати коштів

Уповноважена сторона має направляти KfW належним чином підписану (підписи уповноважених осіб) заявку на вибірку коштів (див. Доповнення Е) із зазначенням назви отримувача платежу та платіжних інструкцій (повних банківських реквізитів).
Документи, що додаються до Заявки на вибірку коштів, по мірі необхідності:
	Копії комерційних рахунків-фактур на товари та послуги, що мають фінансуватися. Рахунки-фактури мають бути складені у відповідності зі специфікаціями, передбаченими у договорах на товари та / або послуги.
	Копії вантажних документів, якщо транспортні витрати також мають бути оплачені але не включені в суми договору або якщо вони оплачуються за фактичною вартістю.
	Для поставок із-за кордону, копії товаросупровідних документів (наприклад, бортовий коносамент, вантажна накладна, авіаційна накладна), із зазначенням назви та прапору судна або типу та національної належності будь-яких інших транспортних засобів, виду та кількості відвантажених товарів, а також про місце та дату відвантаження.
	У разі необхідності, копії банківських гарантій та актів здачі-приймання , які мають бути оформлені відповідно до договору на товари та / або послуги, а також сертифікатів про хід проекту.
	Підтвердження на рахунках-фактурах консультантом, залученим за договором для впровадження проекту, які стверджуватимуть,
	що товари та послуги в рахунку-фактури були належним чином надані та їх оплата має бути здійснена;
	що всі документи, які мають бути представлені (вкп. гарантії), відповідають умовам договору та правилам / стандартам К1ЛЛ/;
	що всі передумови для застосування застереження про цінове зростання були виконані та підвищення цін, виставлене в рахунку-фактурі, є обґрунтованим.
	Якщо було домовлено, що проектні роботи будуть виконуватися власними силами, має бути представлений графік робіт, що були завершені, складений у відповідності з Переліком товарів та послуг із зазначенням кількісних та вартісних показників. Цей графік має бути підписаний керівником підрозділу, відповідального за роботи, що виконуються власними силами, та консультантом, якщо такий був залучений за договором для впровадження проекту.

	Документи

Усі оригінали свідчень на підтвердження видатків відповідно до рахунків-фактур мають зберігатися протягом не менш ніж п’яти років після завершення заходів, що були профінансовані, та мають бути доступними у будь-який час для перевірки KfW або призначеними нею третіми сторонами (наприклад, аудиторами).
	Функціонування Розпорядчого фонду (Спеціального рахунку/-ків)

Для цілей Розпорядчого фонду має буде відкрито Спеціальний рахунок на ім'я консультанта у якості довірчого рахунку. Подробиці викладені у пункті 1 Додаткових умов KfW щодо виплати коштів у рамках Процедури Розпорядчого фонду ("Додаткові умови"), які додаються (Доповнення С). Передумови для здійснення виплат коштів визначені у пункті 2 "Додаткових умов".
Рахунок має бути відкритий у євро і на нього нараховуватимуться відсотки.
Якщо більш ефективним буде проведення платежів у національній валюті з рахунку у національній валюті, такий рахунок має обслуговуватися додатково у якості Спеціального рахунку у національній валюті. Щоб уникнути втрат внаслідок девальвації валюти, з вищенаведеного спеціального рахунку на спеціальний рахунок у національній валюті дозволяється переказувати тільки кошти для місячних запланованих витрат.
	Уповноважена сторона при цьому доручає KfW здійснити переказ початкового внеску (авансу) узгодженій стороні-власнику рахунку, до обсягу, що покриватиме витрати протягом чотирьох місяців. Фактична сума, що має бути виплачена, потребує представлення Уповноваженою стороною прогнозу витрат, запланованих на наступні чотири місяці. Для поповнення спеціального фонду Уповноважена сторона (в разі необхідності, за підписом Уповноваженої третьої сторони) представить підтверджуючі свідчення разом із Заявкою на поповнення коштів після обґрунтування витрат у розмірі принаймні 50 % від початкового внеску. (Заявка на поповнення коштів див. зразок у Доповненні С / Додатку 3 "Додаткові умови"). Сума, що підлягає поповненню, потребує представлення нового прогнозу витрат на наступні чотири місяці.

У будь-якому випадку, свідчення на підтвердження використання коштів мають бути представлені не пізніше чотирьох місяців після попереднього платежу незалежно від того, чи була досягнута вищезгадана мінімальна сума витрат. Якщо не можливо дотриматися цього кінцевого терміну, KfW має буде невідкладно поінформована про стан справ (див. пункт 8 "Додаткові умови").
У разі, якщо сума, щодо якої свідчення на підтвердження використання коштів були надані, не буде достатньою для поповнення або в разі відсутності заявки на поповнення коштів, така сума буде зарахована в рахунок суми початкового внеску.
Уповноважена сторона має призначити зовнішнього аудитора для щорічної перевірки (згідно із Технічним завданням KfWдля аудиторів, Доповнення D) належного управління Розпорядчим фондом. Витрати на аудит мають виплачуватись з розпорядчого фонду (будь ласка, див. Додаток 3 Окремої угоди). Кінцевий аудит буде виконуватися через шість місяців після останньої виплати коштів зі Спеціального рахунку. Копія кожного звіту аудитора має направлятись KfW у свій час після завершення звітного періоду.
	У випадку розбіжностей між додатковими умовами і цими "особливими положеннями" чинність матимуть останні.
	Процедура прямої виплати коштів (Консультант)

Для авансового та проміжних платежів відповідно до Консультаційного договору (включаючи всі додатки) консультант має представляти свої рахунки-фактури до KfW, зазначаючи відповідний Реєстраційний № 2011 661 23 / 2013 658 81 та надсилаючи копію Уповноваженій стороні. Для кінцевого платежу Уповноважена сторона має отримати оригінал рахунку-фактури та надіслати до KfW копію разом з належним чином підписаною Заявкою на вибірку коштів, використовуючи стандартну форму KfW (див Доповнення F).
	Підтверджуючі документи, що додаються до Заявки на вибірку коштів, по мірі необхідності:

	Копія рахунку-фактури консультанта;
	Свідчення на підтвердження узгоджених за договором базових параметрів для розрахунку цін у випадку цінового зростання;
	Перелік видатків для віднесення до відшкодовуваних витрат із зазначенням по кожному з видатків дати, опису, ціни, обмінного курсу, належно завірений підписом консультанта з підтвердженням того, що подані відомості є достовірними та правильними.

	Документи

Усі оригінали свідчень на підтвердження видатків відповідно до рахунків-фактур мають зберігатися протягом не менш ніж п’яти років після завершення заходів, що були профінансовані, та мають бути доступними у будь-який час для перевірки KfW або призначеними нею третіми сторонами (наприклад, аудиторами).
3.7. Авізо про виплату коштів щомісяця будуть автоматично направлятися поштою адресатам за Окремою угодою та іншим задіяним сторонам, про яких Уповноважена сторона повідомила KfW. У випадку, якщо Уповноважена сторона повідомила КKfW адресу електронної пошти, авізо про виплату коштів розсилатимуться після кожної виплати коштів.
У випадку будь-яких питань щодо процедури виплати коштів зверніться до зазначеної вище офіційної уповноваженої особи KfW, зазначивши реєстраційний номер KfW.

Доповнення
Приклад Листа із зазначенням уповноважених осіб з правом підпису;
	Зразок листа із запитом на електронну розсилку авізо про виплату коштів
	Додаткові умови KfW щодо виплати коштів у рамках Процедури Розпорядчого фонду (в т.ч. Форма заявки на вибірку коштів);
D)    Технічне завдання для аудиторів;
Е)    Форма заявки на вибірку коштів за Процедурою прямої виплати коштів 
F)    Форма заявки на вибірку коштів за Процедурою прямої виплати коштів - Консультанти.

Доповнення А
ЗРАЗОК ЛИСТА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПРАВОМ ПІДПИСУ 
Від:	
(Назва Сторони, яка призначає Уповноваженого представника згідно з
Кредитною / Фінансовою /Проектною /Програмною угодою)
\
Кому:
Банківська група KfW (KfW Bankengruppe)
До уваги: Департамент енергетики та природних ресурсів, Європа та Азія (LE D 3) 
Поштова скринька 11 11 41 
60046 Франкфурт-на-Майні
Німецьке фінансове співробітництво з Україною 
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
мільйонів євро
Реєстр. № KfW 2011 661 23	
Реєстр. № KfW 2013 658 81
Шановні Пані та Панове!
Що стосується Кредитної / Фінансової / Проектної / Програмної угоди для вищезазначеного проекту / програми, хотіли б поінформувати Вас про те, що будь-яка з осіб, чиї завірені зразки, підпису містяться у цьому листі, є уповноваженою підписувати заявки на вибірку коштів від імені Позичальника / Отримувача / Організації-виконавця Проекту / Програми
ПІБ:
         Посада:
         Зразок підпису:	
ПІБ:
         Посада:
         Зразок підпису:	
ПІБ:
        Посада:
          Зразок підпису:	
Цим відповідно відкликаються усі попередні повідомлення (які могли бути подані) з підписами офіційних осіб, уповноважених підписувати заявки на вибірку коштів за цим кредитом/фінансовим внеском.
Відповідно до вимог KfW щодо ідентифікації, ми додаємо при цьому копії паспортів кожної особи, уповноваженої підписувати заявки на вибірку коштів у зв’язку з цим кредитом / фінансовим внеском.
Щиро Ваш(а),
_________________________________________________________________________________________________
Підпис Уповноваженого представника згідно	Дата
з Кредитною / Фінансовою /Проектною /Програмною угодою)
Примітка: У разі якщо, кожна заявка має підписуватися більш ніж однією офіційною особою, це повинно бути чітко вказано в Листі про уповноваження. Якщо уповноважені особи розподіляються на дві групи, та необхідне спільне підписання, це так само повинно бути чітко вказано.

Доповнення B
ЗРАЗОК ДЛЯ ЛИСТА ІЗ ЗАПИТОМ НА ЕЛЕКТРОННУ РОЗСИЛКУ АВІЗО ПРО ВИПЛАТУ КОШТІВ
Від: _____________________________________________________________________________
(Повна назва та адреса)
Факсом на №: ++49 69 7431 3514 
Банківська група KfW (KfW Bankengruppe)
До уваги: Департамент управління транзакціями (ТМа)
Поштова скринька 11 11 41 
60046 Франкфурт-на-Майні
Шановні пані/панове,
Цим самим ми люб’язно просимо відправляти нам авізо про виплату коштів електронними поштовими повідомленнями1 на адресу:
……………………………………………………………………………………………………
(лише ОДНА адреса)
Всі попередні запити (якщо такі мали місце), в яких надавалася адреса електронної пошти для відправки авізо про виплату коштів, цим самим скасовуються.
Щиро Ваш(а), 
Підпис Уповноваженого представника	                                                                                Дата
Note:
1 Електронне поштове повідомлення має містити скановану копію авізо про виплату коштів (файл у форматі РОР), яка має надсилатися Вам автоматично у день виплати коштів

Доповнення C
Додаткові умови KfW 
щодо виплати коштів у рамках Процедури Розпорядчого фонду
("Додаткові умови")
До платежів у рамках узгодженої Процедури Розпорядчого фонду застосовуються наступні умови:
	Після попереднього погодження з KfW Уповноважена сторона1 має організувати відкриття Спеціального рахунку (Спеціальний рахунок) у банку з належною репутацією (банк, який обслуговує рахунок), який буде відкрито на ім'я Уповноваженої сторони або на ім'я третьої сторони, наділеної повноваженнями Уповноваженою стороною та, конкретно, для обслуговування

	витрат в іноземній валюті:

в комерційному банку в Німеччині або в іншій країні, з якої буде здійснена більшість закупівель.
	витрат у національній валюті:

в комерційному банку / центральному банку в країні Уповноваженої сторони. По мірі можливості, цей рахунок має утримуватися як валютний рахунок у країні Уповноваженої сторони з метою уникнення втрат від девальвації валюти та забезпечення зворотного переказу в будь-який час; у відповідних випадках витрати в іноземній валюті також можуть здійснюватися з цього рахунку.
Спеціальний рахунок має утримуватися виключно для платіжних операцій в рамках Розпорядчого фонду на кредитній основі. KfW має право на отримання інформації по цьому рахунку у будь-який час.
	Якщо окремо не погоджено інакше, KfW зробить початковий внесок на запит Уповноваженої сторони до обсягу, що покриватиме заплановані витрати протягом чотирьох місяців, відразу після того, як:

	йому було повідомлено назву та місцезнаходження банку, який обслуговує спеціальний рахунок, та утримувача рахунку, а також номер рахунку та призначення (проект / програма / захід, вид рахунку, наприклад, довірчий рахунок) Спеціального рахунку; та він отримав Підтвердження Банку, який обслуговує рахунок, за формою, яку вимагає KfW (див. Додаток № 1);
	йому було представлено прогноз витрат на відповідний період;
	всі інші договірні передумови були виконані;
	KfW також очікує, що кошти будуть використовуватися без затримок.

Якщо власником рахунку є Уповноважена третя сторона1)
е) Заява про передачу прав також має бути надана (Див. Додаток № 2).

________________________
1 Визначення:
Уповноважена сторрона:	Позичальник, Отримувач, Організація-виконавець проекту 
Уповноважена третя сторона:	наприклад, Консультант

У разі, якщо Уповноважена сторона звертається з проханням про збільшення початкового внеску (авансу), необхідно представити оновлений прогноз витрат, який супроводжується належним чином підписаною заявкою на вибірку коштів.
	Платежі можуть здійснюватися тільки за узгодженим цільовим призначенням і тільки для заходів, схвалених KfW у письмовій формі (наприклад, на підставі укладених договорів на поставки та послуги, часових графіків та графіків витрат на виконання робіт власними силами, переліків закупівель, погоджених з KfW, тощо.).
	KfW має поповнювати Розпорядчий фонд за заявкою Уповноваженої сторони / Уповноваженої третьої сторони у межах узгодженої граничної суми, відразу після отримання протягом узгодженого періоду часу та прийняття відповідних свідчень на підтвердження видатків у спрощеній формі (Див. Додаток № 3, зразок заявки на поповнення коштів), та при пред'явленні прогнозу витрат, запланованих на наступних чотири місяці, який задовольнятиме KfW/. Податки та інші державні збори, які мають бути сплачені Позичальником / Організацією-виконавцем Проекту / Програми і Отримувачем фінансового внеску, а також імпортні мита і, в разі виконання робіт власними силами, загальні адміністративні витрати Позичальника / Організації-виконавця Проекту / Програми / Отримувача фінансового внеску не можуть бути профінансовані.
	Якщо окремо не погоджено інакше, Уповноважена сторона / Уповноважена третя сторона має зберігати усі оригінали свідчень на підтвердження видатків, які відповідають виплатам коштів, здійсненим через Розпорядчий фонд (у тому числі виписки з рахунків, банківські підтвердження застосовуваних обмінних курсів валют, банківські гарантії, будь-які інші банківські чеки та будь-які інші документи, які підтверджують, що поставки та послуги були належним чином доставлені та виконані, наприклад, комерційні рахунки-фактури, товаросупровідні документи, підтвердження оплати та акти приймання-передачі, тощо), принаймні протягом п'яти років після виконання профінансованих заходів, та має забезпечувати доступ до них у будь-який час для перевірки KfW або призначеними нею третіми сторонами (наприклад, аудиторами) або надсилати їх за запитом KfW або призначених нею третіх осіб.
	Уповноважена сторона / Уповноважена третя сторона має забезпечувати, щоб здійснені авансові платежі будуть зараховані в рахунок поставлених товарів / наданих послуг і, що наявні дисконти будуть використані.
	Будь-який процент за кредитом має використовуватися для заходів згідно з наведеним вище пунктом 3.
	Якщо сума, наявна у Розпорядчому фонді, не є потрібною у повному обсязі, на відміну від плану (тобто витрат на 4 місяці), Уповноважена сторона / Уповноважена третя сторона має добровільно повернути та авізувати KfW будь-які непотрібні кошти, якщо не було досягнуто іншої домовленості.
	Уповноважена сторона / Уповноважена третя сторона має забезпечити, щоб всі узгоджені свідчення на підтвердження видатків були повністю надані у розпорядження KfW протягом шести місяців після завершення заходів / виконання проекту / програми або після виплати у повному обсязі коштів, призначених для Розпорядчого фонду.

Будь-які суми, які не можуть бути достатнім чином підтверджені, як такі, що були витрачені за узгодженим цільовим призначенням, мають бути невідкладно відшкодовані KfW Уповноваженою стороною / Уповноваженою третьою стороною.Доповнення С
. Сторінка З


	KfW не несе подальше зобов'язання щодо поповнення Розпорядчого фонду і має право на відкликання будь-якого кредиту, який ще знаходиться у Фонді, якщо він отримав право щодо Позичальника / Отримувача кредиту / фінансового внеску на призупинення виплат коштів у рамках Кредитної / Фінансової угоди.
	KfW має право у будь-який час

	зменшити розмір Розпорядчого фонду та
	вимагати відшкодування сум, щодо яких не було достатнього підтвердження того, що вони були використані належним чином.

	Усі платежі з повернення на користь відповідного рахунку за Кредитною / Фінансовою / Проектною / Програмною угодою мають здійснюватися на рахунок KfW, Франкфурт-на-Майні (код ВІС: KfWIDEFF), № IBAN DЕ53 5002 0400 38 000 000 00, із зазначенням реєстраційного номеру KfW.

Додаток № 1:		Зразок "Підтвердження Банку, який обслуговує рахунок" згідно з п. 2.
Додаток № 2:	Зразок "Заяви про передачу прав" згідно з п. 2.е. (застосовується
тільки якщо спеціальний рахунок утримується на ім'я Уповноваженої третьої сторони)
Додаток № 3:	Зразок "Заявки на вибірку коштів для поповнення та надання свідчень на підтвердження використання коштів"


Доповнення C
Додаток 1 
Додаток № 1 до "Додаткових умов”  KfW
Назва та адреса банку:	
Підтвердження Банку, який обслуговує рахунок
Банківська група KfW (KfW Bankengruppe)
Департамент управління транзакціями (ТМ а)
Пальменгартенштрассе, 5-9 
60325 Франкфурт-на-Майні Федеративна Республіка Німеччина
Німецьке фінансове співробітництво з Україною 
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
Назва Проекту / Програми: "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" 
Реєстр. № KfW: 2011 661 23 
Реєстр. № KfW: 2013 658 81

(Уповноважена сторона або Уповноважена третя сторона)	
попросила нас листом від 	………... відкрити спеціальний рахунок, який має 
утримуватися виключно на кредитній основі для платежів, що здійснюватимуться за рахунок коштів Німецького Фінансового співробітництва або подібних програм KfW.
Таким чином, ми відкрили спеціальний рахунок №	 для платежів з
вищезазначеного Кредиту / Фінансового внеску на ім’я		,	 який
утримуватиметься у валюті	(код ISO).
Ми звертаємо увагу на те, що вищезазначений рахунок фінансуватиметься та поповнюватиметься з використанням цільових коштів вищезазначеного Кредиту / Фінансового внеску, і ми при цьому відмовляємося від обстоювання нашого права на зарахування та утримання, а також нашого права утримання застави стосовно цих залишкових сум, щодо яких ми маємо право згідно з нашими загальними банківськими умовами або, щодо яких ми можемо мати право з будь-яких інших причин. Ми будемо інформувати Вас невідкладно про будь-які арешти, накладені третіми сторонами на вищезазначений Спеціальний рахунок.
Стороною / сторонами / особами, уповноваженими на вибірку коштів з рахунку є …………………………………………………………………………………
Ми не будемо видозмінювати повноваження на вибірку коштів з вищезазначеного рахунку без того як та до того поки ми не отримаємо згоди KfW.
Ми вповноважені Утримувачем банківського рахунку / Стороною, уповноваженою на вибірку коштів з рахунку, інформувати Вас у будь-який час про стан рахунку та платіжні операції, які здійснюються через цей рахунок. Утримувач рахунку / Сторона, уповноважена на вибірку коштів з рахунку, безповоротно доручила нам переказувати залишкові суми, які знаходяться на вищезазначеному рахунку та на будь-яких пов'язаних субрахунках, за Вашою першою вимогою. Переказ має здійснюватися на рахунок KfW, Франкфурт-на-Майні (код ВІС: KFWIDEFF; код IBAN DЕ53 5002 0400 3800 0000 00), із зазначенням реєстраційного номера KfW.
Це підтвердження Банку поширюється в рівній мірі на будь-які субрахунки.
…………………..                        ……………………………………………………………..
Дата	Печатка і юридично зобов’язуючий підпис Банку, який обслуговує рахунок

Доповнення C
Додаток 2 
Додаток № 2 до "Додаткових умов”  KfW
Назва та адреса Третьої сторони:	
Заява про передачу прав Уповноваженій третій стороні, 
якщо рахунок відкритий на її власне ім'я як довірчий рахунок
Банківська група KfW (KfW Bankengruppe)
Департамент управління транзакціями (ТМ а)
Пальменгартенштрассе, 5-9 
60325 Франкфурт-на-Майні Федеративна Республіка Німеччина
Німецьке фінансове співробітництво з Україною 
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
Назва Проекту / Програми: "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" 
Реєстр. № KfW: 2011 661 23 
Реєстр. № KfW: 2013 658'81
Захід Проекту / Програми:	
№ / валюта Спеціального рахунку:			
Банк, який обслуговує рахунок:			
	(дата) ми відкрили рахунок № 	 на наше власне ім'я у
		…………………. (назва банку, який обслуговує рахунок), на який Ви маєте
переказувати платежі у зв'язку із впровадженням проекту / програми 	
(призначення заходу), який фінансується Вами, згідно з Процедурою Розпорядчого фонду, визначеною Вами та відомою нам. Ми будемо використовувати ці кошти виключно для оплати поставок та послуг (за винятком наших власних платних послуг), призначених для вищезазначеного проекту / програми.
Цим ми передаємо Вам будь-які без виключення залишкові суми на вищезазначеному рахунку.
Ця заява поширюється в рівній мірі на будь-які субрахунки.
………………………                       ……………………………………………………..
Дата	Підпис Утримувача рахунку / Сторони, уповноваженої на вибірку коштів
…………………………………………………………………
Підтвердження підпису банком, який обслуговує рахунок
Якщо рахунок відкривається у банку в Німеччині на ім'я національної юридичної особи з метою уникнути ризику авансового вирахування податку на прибуток з капіталу, Власник рахунку має довести банку при відкритті рахунку, що цей рахунок є довірчим і, що бенефіціар цього рахунку не має ані головного офісу, ані місцезнаходження в Німеччині.

Доповнення C
Додаток 3 
Додаток № 3 до "Додаткових умов”  KfW
				Дата 	
Ім'я та адреса Сторони / Третьої сторони, уповноваженої на запит на поповнення коштів
Банківська група KfW (KfWBankengruppe)
Департамент управління транзакціями (ТМ а) 
Пальменгартенштрассе, 5-9 
60325 Франкфурт-на-Майні 
Федеративна Республіка Німеччина
Німецьке фінансове співробітництво з Україною
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
Назва Проекту / Програми: "Підтримка природно-заповідних терйторій в Україні" 
Реєстр. № KfW: 2011 661 23 
Реєстр. № KfW: 2013 658 81
Назва Проекту / Програми / Заходу:			
Спеціальний рахунок № / валюта:	
Банк, який обслуговує рахунок:	
            Заявка на вибірку коштів №:	
Запит на поповнення коштів та Надання свідчень на підтвердження використання коштів в рамках Процедури Розпорядчого фонду на період	
Шановні Пані та Панове!
Згідно з узгодженою Процедурою Розпорядчого фонду ми додаємо документальні свідчення на підтвердження використання коштів у спрощеній формі з обґрунтуванням використання євро / іншої валюти ………… (код І50). Це свідчення складається з:
˅Звіту про звіряння спеціального рахунку / рахунків, а також виписки з банківського рахунку за увесь період, Субдодаток № 1
˅Звіту про витрати на поставки / послуги, що надаються на основі Окремої угоди, Додаток "Загальні витрати та фінансування", узгоджені з KfW для кожного конкретного виду заходу, Субдодаток № 2.
Ми підтверджуємо, що витрати зі Спеціального рахунку та його субрахунків були здійснені та відображені в обліку згідно з положеннями про Процедуру Розпорядчого фонду і не фінансувалися з будь-яких інших джерел. Оригінал документального свідчення зберігається в нашому офісі у ……………………………………	 і є доступним у будь-який час для перевірки Вами або будь-якою призначеною KfW третьою стороною.
З урахуванням наведеного у додатку прогнозного графіку, який охоплює витрати, заплановані на наступні чотири місяці, і наявні залишки на існуючому рахунку / рахунках, ми звертаємося із запитом на поповнення коштів Розпорядчого фонду на суму …………………… євро / іншої валюти ……………… (код ISO). Спеціальний рахунок № …………. , відкритий на ім'я ……………………..…. у …………………….. Банку …………………………………………………. (назва і
місцезнаходження банку, який обслуговує рахунок *1i)
………………………………………………………………………………………
Підпис Сторони / Третьої сторони, уповноваженої на запит на поповнення коштів
Субдодаток № 1: Звіт про звіряння рахунку 
Субдодаток № 2: Звіт про витрати

_________________________________ 
*1 Крім того, якщо банк отримувача платежу знаходиться в іншій країні, ніж країна, валютна одиниця якої використовується для платежу, необхідно подати назву та адресу банка-кореспондента в такій країні.

У	^	Доповнення С
Субдодаток 2 до Додатку З


Доповнення C
Субдодаток 1 до Додатку 3 
Субдодаток № 1 до Заявки на вибірку коштів №	
Реєстр. № KfW:	
Звіт про звіряння спеціального рахунку / рахунків за звітний період від	до	
Спеціальний рахунок №	в			 (Назва банку)


1. 
Залишок на рахунку на початок звітного періоду (згідно із випискою з рахунку)

2.
Суми, зараховані в кредит рахунку

а) Суми, отримані від KfW


b) Процент по кредиту

Загальна сума, зарахована в кредит рахунку


3.
Суми, відображені в дебет рахунку

а) Платежі, здійснені у поточному звітному періоді, згідно з графою 4 Субдодатку 2 (Звіт про видатки)


b) Банківські комісії


с) Перекази на рахунок у національній валюті (якщо застосовується)

Загальна сума, відображена в дебет рахунку


4.
Залишок на рахунку на завершення звітного періоду (згідно із випискою з рахунку)


5.
Витрати, заплановані на наступні чотири місяці (згідно з прогнозом, що додається)




6
Сума, що підлягає поповненню (5 мінус 4)


Якщо застосовується, також для:
Спеціального рахунку у місцевій валюті №	у	(назва банку) або,
якщо застосовується* 1, для дрібних готівкових видатків
Місцева валюта
1.
Залишок на рахунку на початок звітного періоду (згідно із випискою з рахунку)

2.
Суми, зараховані в кредит рахунку

а) Переказ з рахунку №	(Спеціальний рахунок у ЄВРО)


b) Процент по кредиту

Загальна сума, зарахована в кредит рахунку


3.
Суми, відображені в дебет рахунку

а) Платежі, здійснені у поточному звітному періоді, згідно з графою 4 Субдодатку 2 (Звіт про видатки)


b) Банківські комісії

Загальна сума, відображена в дебет рахунку


4.
Залишок на рахунку на завершення звітного періоду (згідно із випискою з рахунку)


5.
Витрати, заплановані на наступні чотири місяці (згідно з прогнозом, що додається)




6
Сума, що підлягає поповненню (5 мінус 4)


Дата	Підпис	Уповноважена сторона / Уповноважена третя сторона
_____________________________________________________
1 У виключних випадках та щодо незначних сумДоповнення C
Субдодаток 2 до Додатку 3 
Субдодаток 2 до Заявки на вибірку коштів №:	(поповнення коштів) від	
Звіт про витрати
Реєстраційний № KfW:
Назва Проекту / Програми:
Звітний період:


Від	до	




Г рафа 1 *
2
3
4
5
6
7
Послідовний номер та опис окремих заходів
Сума на
виконання заходу (погоджена) /
Валюта:
Витрати за попередній звітний період

Валюта:
Витрати у
поточному звітному періоді
Валюта:
Загальні витрати



Валюта
Кошти, які підлягають виплаті (графа 2 за винятком графи 5)

Валюта:
Прогноз на найближчі чотири місяці

Валюта:



































РАЗОМ






Ми підтверджуємо, що товари та послуги не були раніше профінансовані за рахунок грантів або довгострокових кредитів.

Дата		Дата	
……………………………………………                                                                                               …………………………………………………
Підпис Уповноваженої сторони	                                                 якщо застосовується підпис Консультанта
* Будь ласка, перерахуйте позиції згідно з такими, що зазначені в Додатку до Окремої угоди, "Загальні витрати та фінансування.


Доповнення D

Технічне завдання: Аудит "Розпорядчого(-их) фонду(-ів)" 
Мета
	Мета аудиту Розпорядчого(-их) фонду(-ів), в тому числі Спеціального рахунку відкритого у ... [назва Банку], - дозволити аудитору зробити висновок щодо фінансових звітів (тобто стану рахунків та зведених звітів, як визначено у Додатку "Процедура виплати коштів" до Окремої угоди) та звітів про витрати на основі заявок на вибірку коштів з Розпорядчого(-их) фонду(-ів). Такі витрати були здійснені в межах фінансового стану кредиту / гранту KfW №... [реєстраційний № KfW] для фінансування ... [(частини) назва Проекту/Програми].
	Аудит має здійснюватися щорічно ("Звітний період"), а відповідний(-і) звіт(-и) повинен(-ні) бути представлений(-і) не пізніше ніж через 3 місяці після завершення звітного періоду. Протягом звітного періоду загальні виплати на суму ... були переказані у Розпорядчий фонд(и).

Обсяг
Аудит має проводитись відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, опублікованих Радою з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності [IAASB] Міжнародної федерації бухгалтерів [IFAC], з особливим посиланням на ISA 800 (Аудиторський звіт при виконанні аудиторського завдання спеціального призначення) та має включати в себе такі критерії та засоби контролю, які аудитор вважатиме за необхідні, а також здійснення поїздок на місця, якщо це також вважатиметься за необхідне. Аудитор повинен мати на увазі, що для підготовки аудиторського висновку, він має провести аудит відповідності, а не звичайний обов'язковий аудит.
Підготовка фінансової звітності та звітів про витрати на основі бухгалтерського обліку грошових надходжень і витрат є обов'язком Організації-виконавця Проекту. Фінансова інформація має бути підготовлена згідно з послідовно застосовуваними стандартами бухгалтерського обліку та основною Кредитною / Фінансовою / Проектною / Програмною угодою, включаючи відповідну Окрему угоду.
Аудиторський висновок, викладений в аудиторському звіті, має чітко визначати, чи:
	Платежі з Розпорядчого(-их) фонду(-ів) здійснювалися згідно з умовами відповідної(-их) (Кредитної(-их) / Фінансової(-их)) угоди(-д) та відповідної Окремої угоди. У разі виявлення неприйнятних витрат, вони мають бути зазначені окремо.
	Розпорядчий(-і) фонд(и) обслуговувався згідно з умовами (Кредитної/Фінансової) угоди та Окремої угоди (включаючи Додаткові умови KfW щодо виплати коштів у рамках процедури Розпорядчого фонду). Це також включає процент, отриманий на залишки коштів.
	Видатки підкріплені відповідними та надійними підтверджуючими свідченнями. Усі підтверджуючі документи та записи щодо звітів про видатки, представлені в якості підґрунтя для заявок на вибірку коштів, були надані.


(d) Звіти про витрати, перевірені аудиторами, можуть використовуватися для підтвердження відповідних заявок на вибірку коштів. Має існувати чіткий зв'язок між звітами про витрати, заявками на вибірку коштів, що були надані KfW, та записами бухгалтерського обліку.
(е)   Профінансовані товари та послуги були закуплені згідно із відповідною (Кредитною / Фінансовою) угодою та Окремою угодою.
(f)   Конкретні порушення та слабкі місця були виявлені у внутрішніх системах та засобах управління Організації-виконавця Проекту. У разі виявлення порушень, вони мають бути зазначені окремо.
Звіти
Аудиторський(-і) звіт(-и) має(-ють) бути:
(а) підготовпений(-і) аудитором англійською мовою;
(в) включати всі аспекти, зазначені в попередньому параграфі ("Обсяг");
(с) містити це Технічне завдання як невід'ємну частину;
(d) містити графік, який відображає надходження та видатки протягом Звітного періоду;
(е) включати залишок на Спеціальному(-их) рахунку(-ах) та всіх субрахунках (якщо такі є)  
на початку та наприкінці Звітного періоду.
(f) включати в себе аудиторський висновок щодо оцінки та кількісного визначення наслідків конкретних порушень, якщо такі є.
	Якщо вважатиметься доречним, аудитор має також підготувати "Лист до 

керівництва", в якому аудитор:
	надасть коментарі та зауваження щодо бухгалтерської звітності, систем та засобів управління, розглянутих в ході аудиту (наскільки це необхідно для розуміння фінансових звітів та звітів про витрати);
	визначить конкретні порушення та слабкі місця в системах та засобах управління Організації-виконавця Проекту, які потрапили до уваги аудитора, особливо у зв'язку з операціями зняття коштів, закупівель, зберігання та здійснення платежів, та надасть рекомендації щодо їх вдосконалення;
	повідомить про заходи, вжиті керівництвом Організації-виконавця Проекту, з метою усунення порушень та слабких місць, про які повідомлялося раніше;

(d)      зверне увагу Організації-виконавця Проекту на будь-які інші питання, які аудитор вважатиме доречними.
Від:
…………………………………………                                                       ………………………….
(адреса Уповноваженої сторони)	(Дата)



Доповнення E
Від:

……………………………………………..
(Адреса Уповноваженої сторони)
……………………………
(дата)
Банківська група KfW (KfWBanrengroppe) 
Департамент управління транзакціями (ТМ а) 
Поштова скринька 11 11 41 
60046 Франкфурт-на-Майні 
Федеративна Республіка Німеччина

Rе.: ТМ а-
Німецьке фінансове співробітництво з Україною
Заявка на вибірку коштів №	
Процедура прямої виплати коштів





Згідно із зазначеними нижче договорами / графіками заходів, копії яких були Вам направлені, наступні товари / послуги були належним чином надані й підлягають оплаті:
Позиція
№ *
Договір на товари / послуги
від	
з	
або графік заходів (роботи, що виконуються власними силами) 
від	
Рахунок-фактура
№	
від	
або графік
від	
Сума








_* Позиція У «Переліку товарів та послуг»



Згідно з "Переліком товарів та послуг", за рахунок Кредиту / Фінансового внеску мають бути оплачені наступні належні до сплати суми коштів, які ми просимо Вас виплатити таким чином:
Валюта / сума
Отримувач (назва та адреса компанії)
Номер рахунку/ номер IВАN якщо існує
Банк/код ВІС
Банк-
Кореспондент*) / 
код ВІС
















Наступні суми в рахунках-фактурах, які не мають оплачуватися за рахунок Кредиту / Фінансового внеску, були оплачені нами наступним чином:
Валюта / сума
Отримувач (компанія)
Дата платіжної інструкції та банка платника
………………………………………………………………………....
……………………………………

………………………………..
………………………………..
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………

У якості підтверджуючих документів докладаємо при цьому - у разі потреби (будь ласка, дивиться Додаток «Процедура виплат коштів» до Окремої угоди)
……………….
рахунок-фактуру Консультанта (відповідно до платіжних умов договору)
……………….
рахунки-фактури постачальника (копії) для базової ціни,

( ) містить підтвердження з боку консультанта
………………..
рахунки-фактури постачальника (копії) для підвищення ціни на підставі застереження про цінове зростання

( ) містить підтвердження з боку консультанта

( ) свідчення про базу для розрахунків
………………..
вантажні документи (копії-)
………………..
товаросупровідні документи (копії)
………………..
банківські гарантії (копії)
………………..
акти приймання-передачі
………………..
сертифікати про хід проекту
………………..
перелік видатків (роботи, що виконуються власними силами)
………………..
(	) містить підтвердження з боку консультанта (якщо це застосовується)
………………..
інші документи:		
Чекаємо на Ваші дебітові авізо по здійснених Вами виплатам коштів.

………………………………
(Підпис Уповноваженонї сторони)
*) Крім того, якщо банк отримувача платежу знаходиться не в країні, валютна одиниця якої використовується для платежу, необхідно зазначати назву та адресу банку-кореспонденту в такій країні. Окремі заявки мають оформлюватися по кожній заявленій валюті


Доповнення F
Банківська KfW (KfW Bankengruppe)
Департамент управління транзакціями (ТМ а)
Поштова скринька 11 11 41 60046 Франкфурт-на-Майні 
Федеративна Республіка Німеччина
Німецьке фінансове співробітництво з Україною 
Кредитна / Фінансова / Проектна / Програмна угода KfW
14.0 мільйонів свро
Назва Проекту / Програми: "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" 
Реєстр. № KfW: 2011 661 23 
Реєстр. № KfW: 2013 658 81
Заявка на вибірку коштів №	
Процедура прямої виплати коштів (Консультант)
Згідно із зазначеними нижче договорами, копії яких були Вам направлені, наступні послуги були належно і повністю надані й підлягають оплаті:
Позиція 
№ *
Консультаційний договір 
від ……………………….
з …………………………
Рахунок-фактура
консультанта
№ ………………….
від ……………..
Валюта/сума






_____________________________
*Згідно з “Переліком товарів та послуг”


Доповнення Р
Сторінка 2

Згідно з "Переліком товарів та послуг", за рахунок Кредиту / Фінансового внеску мають бути оплачені наступні належні до сплати суми коштів, які ми просимо Вас виплатити наступним чином:
Валюта/Сума 
…………………………………………..
Отримувач (назва та адреса компанії) 
………………………………………..………………………
Рахунок №:		номер IBAN (якщо існує)
Назва банку:	код ВІС:			
Банк-кореспондент:*)	код ВІС:		
В якості підтверджуючого свідчення до цього додається копія відповідного рахунку-фактури та, якщо застосовується, свідчення погоджених за договором базових параметрів для розрахунку цінового зростання, та перелік витрат, що підлягають відшкодуванню.
Чекаємо на Ваші дебітові авізо по здійсненій Вами виплаті коштів.
…………………………………….
(Підпис Уповноваженої сторони)




*)  Крім того, якщо банк отримувача платежу знаходиться в іншій країні, ніж країна, валютна одиниця якої використовується для платеж, необхідно зазначити назву  та адресу банку-кореспондента  в такій країні. Окремі заявки мають оформлюватися по кожній заявленій валюті.Додаток 8


Додаток 7
 (На бланку Міністерства екології та природних ресурсів України)
KfW Bankengruppe
До уваги: Пана Френка Мьоршеля (LE d 3)
Факс: +49 69 7431-2944
Франкфурт-на-Майні 
Федеративна Республіка Німеччина
Фінансове співробітництво між Німеччиною та Україною 
Проект "Підтримка природо-заповідних територій в Україні"
Шановні панове,
Посилаючись на вищезгаданий Проект, ми звертаємося до Вас із проханням про надання допомоги у належному впровадженні Проекту.
Цим листом ми звертаємося до Вас з проханням призначити від нашого імені експерта для відвідування України з метою надання нам допомогти у виборі консультанта(ів), який забезпечив би підтримку у впровадженні Проекту.
Ми розуміємо, що вартість послуг експерта буде сплачуватися зі спеціального фонду, призначеного для таких цілей вашим Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку.
KfW не буде нести відповідальності за будь-яку недбалість з боку експерта при виконанні ним свого призначення.
З повагою,

