Форма Висловлення зацікавленості
Будь-ласка, заповніть дану форму, щоб висловити вашу зацікавленість у впровадженні проекту
для демонстрації енергоефективних та екологічно сталих послуг з опалення в Україні в рамках
програми DemoUkrainaDH.
Висловлення зацікавленості буде розглянуто Консультантом-координатором DemoUkrainaDH для
перевірки відповідності критеріям прийнятності та визначення достатності потенціалу для
розробки демонстраційного проекту в рамках DemoUkrainaDH. Про результати оцінки та
подальші кроки вас проінформують протягом трьох тижнів з дати подачі Висловлення
зацікавленості.
Дана форма надається у форматі Adobe Acrobat Professional, що дозволяє заповнити тільки
відведені для цього поля. Для заповнення форми ви можете завантажити її на свій комп'ютер.
Інструкції щодо подання заявки наведені в кінці форми.
Дата подачі (заповнюється
заявником)

Дата отримання
(заповнюється
координаційним офісом
DemoUkrainaDH)

Контакти
Контактна особа (відповідальна за проект) в
теплопостачальному підприємстві
Посада/функції
Телефон
e-mail
Контактна особа (представник відповідного
управління) в міськадміністрації
Посада/функції
Телефон
e-mail

Інформація про місто
Місто
Область / Район
Населення міста
Чи має муніципалітет визначені цілі з підвищення енергоефективності або сталого розвитку?
Будь ласка, вкажіть цілі та коли їх планується досягти (максимум 1000 знаків):
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Вкажіть членство в асоціаціях/організаціях які спрямовані на підвищення енергоефективності та
екологічної сталості (максимум 1000 знаків):

Інформація про теплопостачальне підприємство
Назва теплопостачального підприємства
Адреса
Директор
Телефон
e-mail
Правовий статус:
Кількість персоналу:
Кількість споживачів:
Загальний щорічний відпуск теплової енергії
(Гкал/рік):
-

на опалення (Гкал/рік)

-

на гаряче водопостачання (Гкал/рік)

Встановлена виробнича потужність (поточна)
(Гкал):
Кількість котелень (поточна):
Кількість центральних теплових пунктів
(поточна):
Поточна кількість індивідуальних теплових
пунктів (будинків з ІТП):
Приблизна доля централізованого
теплопостачання в місті:
Короткий опис попередньої співпраці з МФО та програм з модернізації житлово-комунального
сектора (максимум 1000 знаків):
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Короткий опис найбільш критичних потреб у реконструкції систем опалення (максимум 1000 знаків):

Чи існує довгостроковий план реконструкції/розвитку системи централізованого опалення. Опишіть
коротко основні риси плану (максимум 1000 знаків):

Оцінка фінансового стану міста
Додайте копію схваленого та виконаного
бюджету, в тому числі профіцит/дефіцит
бюджету протягом останніх трьох років (20112013рр.):

2011 Додається

2012 Додається

2013 Додається

Сума поточного боргу та гарантованого містом
боргу на кінець кожного року протягом останніх
трьох років:

2011 (грн.):

2012 (грн.):

2013 (грн.):

2011 (грн.):

2012 (грн.):

2013 (грн.):

Очікуваний обсяг місцевого боргу та
гарантованого містом боргу (без урахування
гарантійних зобов'язань, що виникають за
кредитами (позиками) від МФО) станом на
кінець поточного бюджетного періоду:
Зобов'язання за кредитами (позиками) МФО
станом на кінець поточного бюджетного
періоду:
Щорічні відрахування до бюджету місцевого
розвитку (без урахування обсягу місцевих
запозичень та капітальних трансфертів
(субвенцій) з інших бюджетів) за останні три
бюджетні періоди, що передують поточному:
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Середньорічного індикативний прогнозний
обсяг надходжень бюджету розвитку (без
урахування обсягу місцевих запозичень та
капітальних трансфертів (субвенцій) з інших
бюджетів), визначеного прогнозом
відповідного місцевого бюджету на наступні за
поточним два бюджетні періоди відповідно до
частини четвертої статті 21 Бюджетного
кодексу України:

Після першого
бюджетного періоду за
поточним (грн.):

DemoUkrainaDH

Після другого
бюджетного періоду за
поточним (грн.):

Очікувана вартість обслуговування місцевого
боргу/гарантованого містом боргу протягом
наступних п'яти років (2014-2018рр.):
Інформація про графік виплат місцевого боргу
(підтвердження відсутності порушень графіку
погашення місцевого боргу):
Підписаний лист підтримки, в якому власник
теплопостачального підприємства гарантує
виплату кредиту у розмірі 500 000 євро
(відповідно до наданого зразку) додається до
заявки:

Так

Ні

Оцінка фінансового стану теплопостачального підприємства
Надайте копію балансу (форма 1) та копію
звіту про прибутки та збитки (форма 2), які
подаються держаним органам України:

Додається

Інформація про динаміку покриття витрат на
виробництво та постачання теплової енергії
(яка частка покривається тарифами) протягом
останніх трьох (3) років (2011-2013рр.):

2011 (%):

2012 (%):

2013 (%):

Інформація про динаміку рівня збирання
платежів (процент отриманих платежів
відносно виставлених рахунків) протягом
останніх трьох (3) років (2011-2013рр.):

2011 (%):

2012 (%):

2013 (%):

Сума поточного боргу в кінці кожного року
протягом останніх трьох років:

2011 (грн.):

2012 (грн.):

2013 (грн.):

Очікуваний обсяг місцевого боргу та
гарантованого містом боргу (без урахування
гарантійних зобов'язань, що виникають за
кредитами (позиками) від МФО) станом на
кінець поточного бюджетного періоду:
Зобов'язання за кредитами (позиками) МФО
станом на кінець поточного бюджетного
періоду:
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Очікувана вартість обслуговування місцевого
боргу/гарантованого містом боргу протягом
наступних п'яти років (2014-2018рр.):
Інформація про графік виплат місцевого боргу
(підтвердження відсутності порушень графіку
погашення місцевого боргу):
Отримання субсидій та інших субвенцій з
місцевого бюджету за останні три (3) роки
(2011-2013рр.). Список (відповідно до наданого
зразку) додається до заявки:

Так

Ні

ГРН

ЄВРО

Газ

Електроенергія

Опис проекту
Назва проекту
Оцінка загальних інвестиційних витрат:

Оцінка економії газу (Гкал/рік) та
електроенергії (МВт-год/рік) завдяки
впровадженню проекту:
Оцінка зменшення поточного споживання газу
та електроенергії (%):
Кількість мешканців, які будуть охоплені
проектом/інвестиціями:
Оцінка іншої вигоди від впровадження проекту (максимум 1000 знаків):
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Рамки проекту
У
великому
ступінь

В деякому
ступені

В
невеликому
ступені

Очікувана
доля від
загального
обсягу
інвестицій
(%)

Впровадження індивідуальних теплових
пунктів (ІТП) з лічильниками споживання
теплової енергії та контрольним
обладнанням для коригування температури
теплоносія відповідно до зовнішньої
температури
Реконструкція центральних теплових пунктів
Заміна тепломереж
Прокладка тепломереж за новими
маршрутами
Прокладка нових тепломереж для
розширення/нового підключення, тощо
Реконструкція існуючих котелень
Виведення з експлуатації існуючих котелень
Встановлення нових газових котлів
Встановлення нових біокотлів (біопаливо)
Заходи для підвищення поінформованості
споживачів про питання енергоефективності
та можливості зменшення споживання тепла
Інші заходи, коротко опишіть (максимум 1000 знаків):
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Поточний стан проекту – діяльність з розробки проекту виконана до цього часу
Проектна ідея
Підготовка попереднього ТЕО (необов'язково)
ТЕО (необов'язково)
Бізнес-план (необов'язково)
Проектно-кошторисна документація
(необов'язково)
Отримання висновку Державної експертизи
(необов'язково)
Короткий опис проекту (максимум 1500 знаків):

Підтвердження
Ми підтверджуємо, що ознайомилися та
погоджуємося з критеріями фінансування
проектів в рамках програми DemoUkrainaDH і
що надана нами інформація дійсно викладена
відповідно до фактів

Місце та дата

Директор

[назва теплопостачального підприємства]
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Інструкції: як подати Висловлення зацікавленості
Заповнена заявка має бути відправлена в координаційний офіс DemoUkrainaDH на електронну
адресу applications@demo-dh.org.ua в наступному комплекті:
• Форма Висловлення зацікавленості в електронній версії прийнятній для редагування
(перекладу).
• Відсканована форма Висловлення зацікавленості з підписом уповноваженої особи
(директора) теплопостачального підприємства.
• Лист підтримки (відповідно до наданого зразку) підписаний уповноваженим представником
(міським головою) власника теплопостачального підприємства (міської ради).
• Всі інші документи, які вимагаються в Висловленні зацікавленості.
Назва всіх електронних документів має включати назву міста з якого поступила заявка та дату
подання заявки, дивись зразок, нижче:
Документ
Висловлення
зацікавленості в форматі
прийнятному для
редагування
Сканована копія
Висловлення
зацікавленості
Лист підтримки
Список субсидій
Інші документи

Назва документу
Місто_IoI_дата.pdf

Приклад
Donetsk_IoI_181213.pdf

Місто_IoI_дата_signed.ext

Dnepropetrovsk_IoI_181213_signed.pdf

Місто_LoC_дата_signed.ext
Місто_ListSubs_дата.ext
Місто_DocНазва_дата.ext

Lugansk_LoC_181213_signed.jpg
Korosten_ListSubs_181213.jpg
Pavlograd_Form 1 and 2_181213.tif

.ext - розширення, в залежності від того, який використовується формат відсканованої копії. Це
може бути pdf, jpg, tif чи інший.
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