Підтримка природно-заповідних територій в Україні (SNPA)
Міністерство екології та природних ресурсів України / KFW
Група впровадження проекту – Підрозділ управління
Група впровадження проекту – Підрозділ впровадження (АГТ ГРУП АГ)

Запит на цінову пропозицію (RBS)
Щонайменше три зацікавлені, компетентні
надавачі послуг

ДАТА: 31 липня 2017 р.
Номер: QSM-2017-8-PA-CBR-expansion

Шановні пані та панове,
Запрошуємо надсилати нам ваші пропозиції щодо надання послуг для: Розширення заповідної зони
Карпатського біосферного заповідника шляхом приєднання сусідніх особливо цінних для
збереження осередків букових лісів.
Просимо звернути увагу на Умови закупівлі та інші додатки, які подаємо разом з даним Запитом на цінову
пропозицію. Будь ласка, використовуйте відповідні форми в Додатку 2, Технічне завдання в Додатку 4, які
додаються до даного документу при подачі вашої пропозиції.
Просимо надсилати пропозиції у заклеєних конвертах не пізніше 17:00 (GMT+3) 17 травня 2018
наступною адресою: Вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039 Україна

року за

Кур’єрською поштою або доставкою під підпис
Пропозиція яка відповідає усім вимогам та усім критеріям оцінки та є найнижчою ціновою пропозицією буде
відібрана для підписання контракту. Будь-яка пропоциція, що не відповідає вимогам, буде відхилена.
Зверніть увагу , що АГТ ГРУП АГ не зобов'язана приймати будь-які Пропозиції, присуджувати Контракт та нести
відповідальність за витрати, пов'язані з підготовкою та подачею Пропозиції постачальників, незалежно від
результату або способу проведення процесу відбору.
АГТ ГРУП АГ жодним чином не толерує шахрайських дій та інших заборонених видів діяльності та прагне до
запобігання, виявлення та усунення усіх таких дій щодо АГТ ГРУП АГ чи третьої сторони, що співпрацює з нею.
З повагою,
Соломія Стефанишин, Експерт з фінансів та закупівель
Підтримка природно-заповідних територій в Україні
Email: stefanyshyn@snpa.in.ua
Тел. (офіс): +380 032 2330423
Додатки:
Додаток 1. Умови закупівлі
Додаток 2. Форма подання Пропозиції
Додаток 3. Декларація про зобов’язання підприємства
Додаток 4. Технічне завдання

ДОДАТОК 1
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1. фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини через
KfW відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове співробітництво
(асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з ДунайськоКарпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB)

Умови закупівлі
Для: Розширення заповідної зони Карпатського біосферного заповідника шляхом приєднання
сусідніх особливо цінних для збереження осередків букових лісів.
Дата: 31 липня 2017 р.
Номер RBS: QSM-2017-8-PA-CBR-expansion
Загальне
Правила даного Запиту сформовані відповідно до останньої версії Посібника з управління Проектом, що
регулюють закупівлі для Першочергових заходів. Ці процедури відповідають загальним тендерним інструкціям
KfW.
Виконавець Проекту
Виконавцем Проекту є АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з Дунайсько-Карпатською
програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів
(USPB). Дана закупівля здійснюється АГТ ГРУП АГ.
Проект впроваджується в рамках німецького фінансового співробітництва через банк розвитку
KfW. Бенефіціаром Розпорядчого фонду KFW є Міністерство екології та природних ресурсів України (МЕПР).
Презентація пропозиції
Пропозицію потрібно надіслати за наступною адресою:
АГТ ГРУП АГ
До уваги: Міхаель Бромбахер, керівник проекту / Уповноважений представник
Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель
Проект: Підтримка природно-заповідних територій в Україні
Адреса: вул. Шевченка, 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна
Пакунок повинен містити наступну інформацію:
•
Адресу, на яку потрібно надіслати пропозиції;
•
Назву Запиту на цінову пропозицію;
•
Назву надавача послуг;
•
Маркування:
"Call for RBS – To be opened only by the PIU-ID Evaluation Committee"
“Документація для ПЗ – відкривати лише представником тендерного комітету ГУП-ПР "

Мова Пропозиції
Пропозиція та супроводжуюча комунікація щодо даної закупівлі повинна бути українською мовою.
Подача пропозиції
Пропозицію потрібно надіслати кур’єрською поштою/доставкою під підпис або особисто, з підтвердженням
отримання. Кінцевий термін подачі Пропозицій вказано в Запиті на цінову пропозицію. Публічна зустріч щодо
подачі Пропозиції не передбачена. Всі Пропозиції, отримані по завершенні кінцевого терміну, будуть відхилені
автоматично без розгляду.
При підготовці вашої пропозиції, ви несете відповідальність за те, що пропозиція дійде до адресата до кінцевого
терміну.

Термін дії пропозиції
Термін дії пропозиції – 60 днів з кінцевої дати отримання Пропозиції.
Запит додаткової інформації
Будь-яке питання, повідомлення або вимога щодо отримання додаткової інформації щодо даного Запиту на
цінову пропозицію допускається тільки в письмовому вигляді електронною поштою на адресу експерта з фінансів
та закупівель АГТ ГРУП АГ (stefanyshyn@snpa.in.ua), або керівника Проекту (brombacher@snpa.in.ua) не пізніше 5
днів до кінцевого терміну подачі пропозицій.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ
Тривалість
Загальна тривалість надання послуг становить близько 8-х місяців, з дати підписання контракту.
Подача проміжного звіту по виконаних роботах з аналізу літературних джерел, архівних матеріалів, а також
виконання картографічних робіт - до 16 липня 2018 року
Дата подання Кінцевого звіту – до 15:00 (GMT+3) 14 грудня 2018 р.
Вимоги щодо послуг
Пропоновані послуги повинні в усіх відношеннях відповідати вимогам, викладеним в технічному завданні (ТЗ),
наведеному в Додатку 4. Підготовка пропозиції містить критичну перевірку цих послуг і, в разі необхідності, їх
завершення або зміни, відповідно до власної оцінки постачальником місцевої ситуації і його професійний досвід,
з метою досягнення цілей і результатів. У цьому контексті місцеві стандарти і закони повинні бути дотримані.
Виконання послуг
Надавач послуг повинен координувати всі свої дії з керівником проекту п. Бромбахером і національним
експертом із заповідної справи п. Процем.
Надавач послуг буде надавати свої послуги, як це визначено в Технічному завданні в Додатку 4.
Надавач послуг представить детальну інформацію у своїй технічний і фінансовій пропозиції.
Внесок національного / регіонального Бенефіціару
Надавач послуг буде брати до уваги в своїй фінансовій пропозиції, що Карпатський біосферний заповідник буде:
• надавати постачальнику послуг всю інформацію, документи, і т.д. в його розпорядженні і необхідні для
завершення своїх послуг, безкоштовно, протягом усього терміну підготовки заходу.
Вимоги до брендування матеріалів проекту
Детальні вимоги по брендуванню матеріалів надаватимуться після підписання контракту.
УМОВИ ОПЛАТИ
Валюта
Всі платежі здійснюються у гривнях.
Податки та мито
Надавач послуг повинен підготувати свою пропозицію за умови , що він повинен бути звільнений від усіх
податків, мит, зборів та інших платежів. AHT GROUP надасть Виконавцю відповідний документ з Міністерства
економіки, щоб компенсувати відповідні суми.
АГТ ГРУП АГ звільнений від усіх податків, мит і зборів. Реєстраційна картка проекту № 3450-1 видана
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 23 Березня 2018 та дійсна по 30 квітня
2022 р. Реєстраційна картка надає наступну додаткову інформацію:
«Відповідно до статті 3 Угоди від 03 лютого 2016 року: «Товари та операції з ними, роботи та послуги, що
фінансуються за рахунок грантових коштів, зазначених в пункті 1 статті 1, не обкладаються митом та будь-якими
іншими податками та зборами, що застосовуються на території України. Це стосується також операцій,
здійснюваних через місцеві розпорядчі фонди за допомогою коштів, які можуть бути створені в цілях
проекту. План закупівлі товарів, робіт та послуг на реєстрацію подано».
Умови оплати
Оплата здійснюється банківським переказом від AHT GROUPA AG Постачальнику протягом 5 робочих днів
з моменту, коли АГТ ГРУП АГ отримала наступне:
-

Оригінал протоколу прийому підписаний спільно підрядником, Реципієнтом та АГТ ГРУП АГ,
Оригінал рахунку-фактури у двох копіях

-

Рахунки виставляються після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт та послуг.
Платежі здійснюються 3 (трьома) траншами:
Транш 1 в розмірі 20% від вартості контракту – як попередня оплата для проведення аналізу літературних
джерел та архівних матеріалів, а також виконання картографічних робіт (після отримання рахунку-фактури)
Транш 2 в розмірі 30% від вартості контракту – як підтримка і проведення польових робіт після подачі
проміжного звіту по виконаних роботах з аналізу літературних джерел, архівних матеріалів, а також виконання
картографічних робіт до 16 липня 2018 року (згідно правил оплати, поданих вище)
Транш 3 в розмірі 50% від вартості контракту - після надання кінцевого звіту до 14 грудня 2018 р. і
затвердження цього звіту приймальною комісією (згідно правил оплати, поданих вище).

Оцінювання Пропозиції
Пропозиція буде технічно і фінансово перевірена АГТ ГРУП АГ, яка складає звіт цінової пропозиції та пропонує
відбір пропозицій, що відповідають технічним вимогам за найнижчою ціною для затвердження ГУП-ПУ. АГТ ГРУП
АГ готує контракт протягом 5 робочих днів після отримання схвалення ГУП-ПУ.

Опис вимог
Назва проекту:
Короткий опис послуг:

Місце доставки

Кінцевий термін надання
послуг
Валюта Пропозиції
Податок на додану вартість на
цінову пропозицію
Термін дії
Пропозиції (Підрахунок від
останнього дня подачі заявок)
Уповноважена особа для
розгляду/вивчення/затвердже
ння результатів та
підтвердження здійснення
платежу

QSM-2017-8-PA-CBR-expansion
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», BMZ
номери Проекту: 2011.6612.3 і 2013.6588.1
Проведення робіт щодо розширення заповідної зони Карпатського
біосферного заповідника шляхом приєднання сусідніх особливо цінних
для збереження осередків букових лісів.
1. Кінцевий звіт разом з усіма додатками та супровідними матеріалами
повинен бути надісланий до офісу проекту за адресою: Шевченка 70 кв. 1,
Львів, 79039 в одному електронному екземплярі (на накопичувачі
інформації) та двох друкованих екземплярах (один екземпляр залишаєтья
в архіві проекту, інший буде переданий до КБЗ)
Кінцева дата подання Кінцевого звіту – 15:00 (GMT+3) 14 грудня 2018 р.
Оплата здійснюється в Гривнях
Повинно бути без урахування ПДВ та інших застосовуваних прямих або
непрямих податків і зборів
- 60 днів
У виняткових випадках, АГТ ГРУП АГ може просити заявника про
продовження терміну дії Пропозиції від дати, що було спочатку зазначена
в цьому Запиті. В такому разі заявник повинен підтвердити продовження
в письмовому вигляді. Зміни в Пропозиції не допускаються.
Уповноважений представник / керівник проекту АГТ ГРУП АГ

Договір надання послуг
Тип Угоди для підписання
Найнижча ціна серед технічно відповідних пропозицій
Критерії відбору Пропозиції
Критерії оцінки пропозиції

Пропозиція , що відповідає технічним вимогам з найнижчою ціною, що
надійшла до АГТ ГРУП АГ.
Адміністративні вимоги:
Пропозиції повинні бути подані у чітко встановлений термін
Пропозиції повинні відповідати зазначеному терміну дії Пропозицій
Пропозиції повинні бути підписаними уповноваженою особою
Пропозиції повинні містити необхідну документацію
компанії/організації, включно з документацією, що відображає
юридичний статус та реєстрацію компанії/організації,
Пропозиції повинні відповідати усім загальним адміністративним

вимогам:
a)
Постачальником послуг повинна виступати українська юридична
особа (науково-дослідна установа, університет, громадська організація
або
благодійна
організація)
з
відповідним
підтвердженим
природоохоронним або екологічним досвідом, яка працює на території
Карпатського регіону не менше 5 років.
b)
Робочі групи цих академічних установ чи неурядових організацій
повинні мати принаймні 30% кандидатів (чи докторів) наук в екології,
ботаніці, природокористуванні, географії, лісівництві або зоології з
наявністю підтверджених даних. Короткі резюме учасників робочої групи
мають бути додані до пропозиції (без спеціальної форми до 1 сторінки).
АГТ ГРУП АГ присуджує
контракт:
Додатки до Запиту на цінову
пропозицію
Контактна особа для довідок
(лише у письмовій формі)
Документи, які надаються
разом з пропозицією

Одному, і тільки одному Постачальнику послуг
Форма подання Пропозиції (Додаток 2),
Декларація про зобов’язання (Додаток 3)
Технічне Завдання (Додаток 4)
Соломія Стефанишин, експерт з фінансів та закупівель
e-mail: stefanyshyn@snpa.in.ua
• Належним чином заповнена та підписана Форма подання Пропозиції
(Додаток 2)
• Дозвіл на ведення діяльності (копії свідоцтва про державну реєстрацію/
свідоцтва про реєстрацію платника податків) та інші сертифікати (якщо
такі існують)
• Декларація про зобов’язання підприємства (Додаток 3)
• Резюме пропонованих учасників робочої групи

ДОДАТОК 2
На: Проведення робіт щодо розширення заповідної зони Карпатського біосферного заповідника
шляхом приєднання сусідніх особливо цінних для збереження осередків букових лісів.
Дата: 31 липня 2017 р.
Номер RBS: QSM-2017-8-PA-CBR-expansion

АГТ ГРУП АГ
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1. фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини через
KfW відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове співробітництво
(асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з ДунайськоКарпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB)

ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НАДАВАЧА ПОСЛУГ
(Цю форму необхідно подати лише на офіційному бланку надавача послуг)

Місце:
Дата:
Кому: Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»
До уваги: Соломія Стефанишин
вул. Шевченка 70, кв. 1, м. Львів, 79039, Україна
Шановні пані та панове,
Ми, що нижче підписалися, подаємо Пропозицію на надання послуг для АГТ ГРУП АГ відповідно до
вимог, зазначених у Запиті на цінову пропозицію (QSM-2017-8-PA-CBR-expansion) від 31 липня 2017 р.
та усіх додатків:
A.

Опис Постачальника
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Надавач послуг зобов’язаний описати та пояснити як та чому він якнайкраще відповідає усім
вимогам АГТ ГРУП АГ, зазначаючи наступне:

Повна реєстраційна назва
Рік заснування
Юридичний статус
Юридична адреса
Фактична адреса
Банківські реквізити
Статус платника ПДВ
Контактна особа
Електронна пошта та номер
телефону контактної особи
Основні види діяльності
компанії/організації

Короткий опис – характер діяльності,
поле діяльності, ліцензії, свідоцтва,
акредитації (якщо є такі);

Будь-ласка, зазначте тут

Дозволи на ведення діяльності –
реєстраційні документи, свідоцтво
про реєстрацію платника податку, та
ін.

ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника податку
Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку додаються

Будь-ласка, вкажіть контактні дані
принаймні трьох попередніх
партнерів
Інша відповідна інформація

B.

Робоча група (короткі резюме додаються на окремих аркушах)
Прізвище, ім’я

1
2
3
….

Декларація про зобов’язання підприємства

Науковий ступінь

Спеціалізація

C.

Технічна та цінова пропозиція надавача послуг
1.
№

1

2

3
4
5
6
7
8

2.
Специфікація, що вимагається

3.
Специфікація, що надається

Підготовка наукового обгрунтування:
робота
із
літературними/архівними
матеріалами
Підготовка наукового обгрунтування:
польові дослідження біорізноманіття,
включаючи проживання, проїзд та
добові)
Підготовка наукового обгрунтування
(щонайменше 31 сторінка наукового
тексту + ГІС карти)
Підготовка
офіційного
запиту
до
Мінекології щодо розширення КБЗ
Підготовка детальної карти території
планового розширення
Отримання
угод
з
сусідніми
землекористувачами
Підготовка плану зонування території
Підготовка експертних заключень щодо
якості підготовленого обґрунтування

9

Підготовка фінального звіту
Всього
•

4.
Одиниця

5.
6.
К-ть
Вартість
одиниць одиниці, UAH

7.
Всього, UAH

8.
Зауваження
Комісії
оцінювання

робочі
людино/дні

робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні
робочі
людино/дні

Колонка 3 заповнюється надавачем послуг та повинна містити детальну інформацію що пропонується (наприклад слова “відповідає” або “так” не достатньо)

Ми розуміємо, що якщо ми не в змозі відповісти без затримки після отримання повідомлення про присудження контракту, або якщо надана інформація виявилася
неправдивою, то рішення щодо присудження контракту буде вважатися недійсним та анульованим.
Щиро Ваш,
_____________________________________________
Підпис уповноваженого представника юридичної особи
_____________________________________________
ПІБ та посада уповноваженого представника юридичної особи

ДОДАТОК 3
Декларація про зобов’язання
Назва заявки / пропозиції / договору:
Кому:

QSM-2017-8-PA-CBR-expansion
АГТ ГРУП АГ («Уповноважений орган»)
Проект: «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»
BMZ номери Проекту : 2011.6612.3 і 2013.6588.1. фінансується за рахунок коштів, наданих урядом Федеративної Республіки Німеччини
через KfW відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про фінансове
співробітництво (асигнування 2011, 2012 і 2013) від 10.05.2015, що впроваджується АГТ ГРУП АГ (провідний партнер консорціуму спільно з
Дунайсько-Карпатською програмою WWF, Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів
(USPB)

1. Ми визнаємо та погоджуємось, що Кредитна установа для відбудови ("KfW") фінансує проекти
Уповноваженого органу лише на власних умовах, визначених у домовленостях за договорами, що
укладені з Уповноваженим органом. Як наслідок, між KfW та нашою компанією, нашим спільним
підприємством або нашими субпідрядниками, постачальниками чи субконсультантами не існує
правових відносин. Уповноважений орган несе виняткову відповідальність за підготовку та
здійснення процесу закупівлі та виконання договору. Уповноважений орган – це, Покупець,
Роботодавець, Клієнт або Виконавча організація проекту, залежно від обставин, для закупівлі
товарів, робіт, устаткування, консультаційних або неконсультаційних послуг.
2. Цим засвідчуємо, ні ми, ні жоден з наших членів правління чи законних представників, або ж інший
член нашого спільного підприємства, ні - у випадку уповноваження за договором - наші
субпідрядники, постачальники або субконсультанти, не мають жодної з наведених нижче
ситуацій:
2.1) банкрутство, закриття або припинення нашої діяльності, адміністрування нашої діяльності
судами, прийняття рішень, реорганізація або перебування в будь-якій аналогічній ситуації,
пов'язаній з будь-якою подібною процедурою;
2.2). будучи:
а. засудженим за останні п'ять років за рішенням суду, яке має силу res judicata у країні, де
здійснюється Договір, по причині шахрайства, корупції або будь-якого іншого
правопорушення, здійсненого під час процесу закупівель або виконання договору (у випадку,
якщо подібна ситуація має місце, заявник або претендент повинен додати до цієї
Декларації про зобов’язання необхідні документи, які підтверджують, що це засудження не
є актуальним в контексті цього Договору та що в результаті були прийняті відповідні
заходи);
б. таким, що підлягає адміністративній санкції Європейським Союзом або національними
органами протягом останніх п'яти років або в країні Органу, що уповноважений укладати
договори, або KfW, по причині шахрайства, корупції або будь-якого іншого правопорушення,
здійсненого під час процесу закупівель або виконання договору (у випадку, якщо подібна
ситуація має місце, заявник або претендент повинен додати до цієї Декларації про
зобов’язання необхідні документи, які підтверджують, що це засудження не є актуальним
в контексті цього Договору та що в результаті були прийняті відповідні заходи);
в. засудженим за останні п'ять років за рішенням суду, яке має силу res judicata, по причині
шахрайства, корупції або будь-якого іншого правопорушення, здійсненого під час процесу
закупівель або виконання договору про фінансування KfW;
2.3) будучи у списку щодо фінансових санкцій Організації Об'єднаних Націй, Європейського
Союзу та / або Німеччини для цілей фінансування боротьби проти тероризму або загрози
міжнародного миру та безпеки. Цей критерій виключення також застосовується до
юридичних осіб, більшість акцій яких перебувають або фактично контролюються фізичною
або юридичною особою, що включена до списку санкцій;
2.4) протягом останніх п'яти років мало місце розірвання договору за значне або постійне
невиконання наших договірних зобов'язань під час періоду його виконання, за винятком
випадків, коли це рішення було оскаржено, або вирішення спорів все ще очікує чи не
підтвердило повне врегулювання;
2.5) не виконавши наші фіскальні зобов'язання щодо сплати податків відповідно до правових
положень будь-якої країни, в якій ми знаходимось, або країни-замовника;
2.6) маючи рішення Світового банку або будь-якої іншої міжнародної фінансової установи щодо
виключення, та перебувати у списку на веб-сайті http://www.worldbank.org/debarr, а також у
відповідних переліках будь-якої іншої міжнародної фінансової установи (у випадку, якщо
подібна ситуація має місце, заявник або претендент повинен додати до цієї Декларації

про зобов’язання необхідні документи, які підтверджують, що це засудження не є
актуальним в контексті цього Договору та що в результаті були прийняті відповідні
заходи);
2.7) подавши фальшиві документи або вчинивши хибне подання у документації, що вимагається
Уповноваженим органом, в рамках процесу закупівлі цього Договору.
3. Цим ми засвідчуємо, що ні ми, ні будь-які учасники нашого спільного підприємства, ні будь-які наші
субпідрядники, постачальники або субконсультанти не перебувають у жодній із таких ситуацій
конфлікту інтересів:
3.1) є афілійованою компанією, що знаходиться під контролем Уповноваженого органу або
акціонером, який контролює Уповноважений орган, якщо конфлікт інтересів, який виникає,
не доведений до відома KfW та невирішений;
3.2) має ділові або сімейні відносин із співробітниками Уповноважуючого органу, які беруть участь
у процесі закупівель або нагляду за отриманим договорем, якщо конфлікт інтересів, який
виникає, не доведений до відома KfW та невирішений;
3.3) є контрольованим або контролює іншого претендента або консультанта, або є під спільним
контролем з іншим претендентом або консультантом, або одержує або отримує субсидії
безпосередньо чи опосередковано іншому претенденту або консультанту, який має такого
ж законного представника, як і інший претендент або консультант, що підтримує прямі або
непрямі контакти з іншим претендентом або консультантом, який дозволяє нам мати або
надавати доступ до інформації, що міститься у відповідних заявках або пропозиціях, що
впливають на них або впливають на рішення Уповноваженого органу;
3.4) займається наданням консультаційних послуг, що за своїм характером можуть суперечити
завданням, які ми будемо виконувати для Уповноваженого органу;
3.5) у випадку закупівлі товарів, робіт або устаткування:
і. Готувати чи бути пов'язаним з консультантом, який підготував специфікації, креслення,
розрахунки та іншу документацію, яка буде використовуватись в процесі закупівель
цього Договору;
іі. Бути найманим на роботу (або бути запропонованим, щоб прийняли на роботу) нами або
будь-ким з наших афілійованих компаній, здійснювати нагляд за діяльністю або
перевіркою для цього Договору;
4. Якщо ми є державною організацією та змагаємось у процесі закупівель, засвідчуємо, що ми
юридично та фінансово незалежні та діємо згідно з комерційними законами та нормами.
5. Ми зобов'язуємось довести до відома Уповноважений орган, який повідомить KfW, про будь-які
зміни в ситуації, що стосується пунктів 2-4, наведених вище.
6. У контексті процесу закупівель та виконання відповідного договору:
6.1) ми не поводились і не будемо поводитись нечесно (діяльність чи ухилення), свідомо
намагаючись обманути інших, навмисно приховувати інформацію, порушувати або зневажати
досягнуту згоду, змушувати їх обходити юридичні або нормативні вимоги та / або порушувати
їх внутрішні правила з метою отримання незаконного прибутку.
6.2) ми не поводились і не будемо поводитись нечесно (діяльність чи ухилення), що суперечить
нашим юридичним чи регулятивним зобов'язанням або нашим внутрішнім правилам з метою
отримання незаконного прибутку;
6.3) ми не обіцяли, не пропонували чи не давали, і не обіцяємо, не пропонуємо чи не даємо,
прямо чи опосередковано, (i) будь-якій Особі, яка має законодавче, виконавче,
адміністративне або судове право у країні Уповноваженого органу незалежно від того, чи ця
особа була призначеною або обраною незалежно від постійного або тимчасового,
оплачуваного або неоплачуваного характеру посади і незалежно від ієрархічного рівня, який
вона займає, (іі) будь-якій іншій особі, яка виконує публічну функцію, в тому числі для
державної установи чи компанії, або (iii) будь-якій іншій особі, визначеній як державний
службовець відповідно до національного законодавства країни Уповноваженого органу, будьяку невиправдану перевагу будь-якого виду для себе чи для іншої фізичної чи юридичної
особи, державного службовця, який діє або утримується від виконання своїх обов'язків;
6.4) ми не обіцяли, не пропонували чи не давали, і не обіцяємо, не пропонуємо чи не даємо,
прямо чи опосередковано, будь-якій особі, яка займає керівні посади в суб'єкті приватного
сектору або працює на такого суб'єкта, незалежно від характеру його повноважень, будь-яку
невиправдану перевагу будь-якого виду для себе чи іншої особи або організації, щоб така
особа виконувала або утримувалась від будь-яких дій, що суперечать її правовим, договірним
чи професійним зобов'язанням;
6.5) ми не брали і не будемо брати участь у будь-якій діяльності, яка може вплинути на процес
укладання договору не на користь Уповноваженого органу та, зокрема, в будь-якій
неконкурентній діяльності, яка має за мету або наслідок запобігати, обмежувати або
спотворити конкуренцію, а саме шляхом обмеження доступу до ринку або вільного здійснення
конкуренції іншими зобов’язаннями;
6.6) ні ми, ні будь-які інші учасники нашого спільного підприємства, ні наші субпідрядники,
постачальники чи субконсультанти не повинні купувати або постачати будь-яке обладнання та

не працювати в будь-яких секторах, що перебувають під ембарго Організації Об'єднаних
Націй, Європейського Союзу чи Німеччини;
6.7) ми беремо на себе зобов'язання дотримуватися та гарантувати, що наші субпідрядники,
постачальники, зокрема ті, що надають основні товари, або консультанти відповідають
міжнародним екологічним та трудовим стандартам відповідно до законів та правил, що
застосовуються в країні виконання договору та основних конвенцій Міжнародної організації
праці1 (МОП) та міжнародних природоохоронних договорів. Більше того, ми будемо
впроваджувати заходи з пом'якшення впливу на навколишнє середовище та соціальний ризик,
якщо це визначено у відповідних екологічних та соціальних нормах, які надаються
Уповноваженим органом.
7. Ми, а також всі учасники нашого спільного підприємства та наші субпідрядники, постачальники
або субконсультанти надаватимуть інформацію та дозволятимуть KfW або особі, призначеній KfW,
перевіряти рахунки, записи та інші документи, що стосуються всього процесу закупівель та відбору,
та - у разі підписання договору - виконання договору та проведуть перевірку аудиторами або
агентами, призначеними KfW.

ПІБ: ____________________________ в якості: ____________________________
належним чином уповноважений/а підписатись та від його імені2:__________________
Підпис:

Дата:

У випадку, якщо конвенції МОП не були повністю затверджені чи запроваджені в країні Роботодавця,
Заявник / Претендент / Підрядник, на користь роботодавця та KfW, пропонує здіснювати відповідні заходи
згідно з конвенціями МОП стосовно: а) скарги працівників на умови праці та умови зайнятості, б)
застосуванню дитячої праці, в) примусової праці, г) профспілок і д) недискримінації
2
У випадку спільного підприємства, вставте назву спільного підприємства. Особа, яка підпише заявку, тендер
або пропозицію від імені заявника, претендента або консультанта, повинна додати довіреність від заявника,
претендента або консультанта.
1

Terms of Reference for Quick Start Measures (QSM)
Support of Nature Protected Areas in the Ukraine”, BMZ No.:2011.6612.3 and 2013.6588.1
Title

Expansion of the CBR core protected zone by adjacent high
conservation value beech forests

Short title

Expansion of the CBR

Ref.: QSM- 2017-X- PA- CBR-expansion

1. Background
The project “Support to Nature Protection in Ukraine” promotes the conservation of the country’s
outstanding natural richness with a strong focus towards the Carpathian Mountains, hosting large tracts
of natural landscapes including primeval forests and making it a stronghold for many rare European
plant and animal species.
The project is delivered in the framework of the German Financial Cooperation (FC) and financed by
KFW Development Bank. The Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR) of Ukraine assumes
overall responsibility for the implementation and operation of the project. АГТ ГРУП АГ (AHT) in
association with the WWF International Danube-Carpathian Programme, Frankfurt Zoological Society
(FZS), and Ukrainian Society for the Protection of Birds (USPB) has been awarded the contract by KFW
on behalf of MENR to execute this project as implementation consultant.
The project contributes to the conservation of biodiversity in Ukraine. It aims at improving the
management and conservation work of protected areas in Ukraine. It will provide technical support but
also support to improve the infrastructure of parks (e.g. transport for rangers, guesthouses, info-centres
etc.). It has a geographical focus in the Carpathians: eight out of night project areas are located in the
Carpathian region of Ukraine. The project lifetime is six years.
As a fast and flexible instrument to provide quick and urgently needed support to the target areas of the
project, so called Quick Start Measures (QSM) are applied. The main aim of the QSMs is to provide
urgently needed investments based on rapid needs assessments. Larger investments or interventions
as foreseen in the overall project design require the development of Local Implementation Plans and
more detailed planning of activities. Hence QSMs have been developed as a measure to speed up the
support of protected areas in order to provide quick assistance to meet conservation goals.
The identification of the QSMs was guided by the following principles:
•
Urgency of investments: QSMs should provide immediate solutions to enable sound
conservation/management activities. It is also a condition that no other source is available to fund the
identified and urgently needed items.
•
Strategic investments: QSMs should be strategic investments into key sectors of the park’s
management priorities. They should support the operations of the central offices, the work of park
rangers, but could also target the needs of local communities. QSMs could also address strategic
priorities at regional level. They should not be used to fund consumables (e.g. fuel costs, office
consumable, etc.) but could include so called “basic operational investments” such as communication
and office equipment.
•
Investments must be cost-efficient: Quality goods should be purchased which do not call for
unaffordable running costs. Items and spare parts should be available on local markets. Before large
quantities of goods/equipment items are purchased, trial and test purchases should be made to test
gear under field conditions.

•
Link to conservation: QSMs will contribute to conservation needs and management of the protected
areas. Their needs are confirmed by existing management plans or other planning documents (e.g. the
chronicles of nature).
In 2012, Zakarpattia Regional State Administration has decided to increase the proportion of protected
areas in the Tyachiv region (rayon) to 10%. This document envisages expansion of the area of
Carpathian Biosphere Reserve (CBR) on 9000 hectares. In 2016, the Regional State Administration has
established a working group on expansion of CBR areas, led by deputy chairman of administration.
Scientists of CBR prepared a preliminary proposal for the expansion of CBR areas particular on beech
primeval forests. These preliminary proposals approved by state forest enterprises. For the completion
of the work for expansion are necessary to conduct the field studies on biodiversity value, like to study
the species diversity of these habitats, to identify the precious scope the configuration areas for
expansion with administration of forest state enterprises, to agree expanding with local communities, to
realize the field inspection and investigation of these areas. It requires financial support to fulfill this
work.
2.

Objective of the intervention

Large scale primeval and old-growth forests in the Ukrainian part of the Carpathians are unique in
Europe and still form large and intact tracts of natural forests on this continent. The chance to secure
this heritage is historic and the window of opportunity is small. If action is not taken now, these forests
will likely to be lost.
The Carpathian Biosphere Reserve has a unique chance to expand its core conservation area by
maximum 9.000 ha. Local authorities have signalled endorsement to this initiative.
With this QSM it is envisaged to prepare full package of legal and scientific documentation for the
extension of the CBR territory to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, which
includes a scientific justification (based on formally required field studies, analysis the literature/archive
materials), formal request for extension to the MENR, detail map of the territory of planned expansion,
available agreements with neighbour land users, plan on this territory zoning and expert institution
conclusion on quality of prepared justification.
The drafted expansion area is located adjacent to the Biosphere Reserve’s territory in the Tyachiv
County (Rayon) of Zakarpatska Oblast, with a total area of maximum 9.000 ha (the map is attached).

3. Expected results
the quantified and qualified deliverables
According to the requirements of the current legislation, the grounds for the expansion of the protected
areas are a complete package of documents for the extension of the CBR territory applied to the
Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, which includes:
• scientific justifications,
• formal request for CBR extension to the MENR
• detail map of the territory of planned expansion,
• agreements with neighbour land users
• plan on this territory zoning (including zoning map) and
• expert institutions review on quality of prepared justification.
3.1.
The scientific justification
The scientific justification contains a basic information about the geographical location of the territory,
its main abiotic and biotic characteristics, that are critical in the context of the conservation area, and
the study of particular value.
The scientific justification contains of 6 chapters of research and scientific information (at least 31
pages’ text of high scientific quality) based on formally required field biodiversity studies, analysis the
literature/archive materials and evaluation of high conservation forest values as well as socio-economic
analysis), among them.

a) chapter on environmental conditions of the study area (location, geomorphology, climate,
hydrology, soil, landscape, threats, land use) (max 6 pages + GIS cartographic materials/GIS
layers);
The basis of this chapter should include the detailed information on the main geographical and
abiotic characteristics of the territory, which is planned to be expanded. This section should
contain the data obtained in the cameral (50%) and field (50%) environment regarding the
geographic and orographic location of the territory, its coordinates, hypsometric levels,
altitudes above sea level, area, configuration, etc. The abiotic characteristic should include the
data on the geomorphological features of the territory, its geological structure, prevailing forms
of relief, the structure of landscapes and their dominant types, as well as the soils and their
distribution. The above mentioned information, except descriptive, should be presented in the
form of GIS layers and GIS maps on geomorphology, climate, hydrology, soil, landscape,
threats, land use of the study area and adjacent area (at least A4 format). It will form the basis
for the zoning of the study area, and should also be reflected in the “Project of the organization
of the CBR territory” (CBR management plan);
b) chapter on plant species and plant communities of the study area (general characteristics and
main attention to Red List Data Book (2009) species and Green Book Plant Communities
(2009), which should contain the list and characteristics of key species identified in the area by
studies/literature data and detail information on Red Lists species of different levels and Green
Book Plant communities (at least 8 pages’ text + GIS cartographic materials/GIS layers).
The chapter should contain information on the key characteristics of the flora and vegetation of
the territory under the expansion, collected in the cameral/literature (20%) and field (80%)
conditions, using commonly used techniques. An annotated list of flora with an emphasis on
rare, endemic and relic species, and data on their distribution or location should be presented.
In particular, in the table form, the species of plants (vascular plants) listed in the Red lists
species at all levels, like Ukrainian Red Data Book (2009), Regional Red List of Zakarpatska
Oblast, CITES, Bonn, Bern, IUCN Red lists). For Red List species, an estimate should be
made on the number, population and perspectives of their conservation. Also, an analysis
should be made, in particular, of the spatial and typological, vegetation of the study area. The
rare vegetation communities included in the Green Book of Ukraine (2009), data on their
distribution should be given and an assessment of their status should be made. The flora and
vegetation hotspots should be identified. All information on rare flora and vegetation
(distribution maps of the species and vegetation units, plant diversity hotspots) should be
presented in the form of GIS maps/layers (at least A4 format). It should form the basis for the
zoning of the study area, and should also be reflected in the “Project of the organization of the
CBR territory” (CBR management plan);
c) chapter on animal species of the study area (general characteristics and main attention to Red
List Data Book (2009) species, which should contain the list and characteristics of key species
identified in the area by studies/literature data and detail information on Red List species of
different levels (at least 6 pages text + GIS cartographic materials/GIS layers);
The chapter should show the main characteristics of the fauna of the studied area, including an
annotated list of animal species (for groups of vertebrates, like mammals, amphibians, reptiles
and birds and invertebrates - beetles). In particular, in the table form, the species of animals
listed in the Red lists species at all levels, like Ukrainian Red Data Book (2009), Regional Red
List of Zakarpatska Oblast, CITES, Bonn, Bern, IUCN Red lists). The list should be quantified
and estimates of population status and prospects for their conservation. The collection of
information should be carried out through the use of cameral/literature (20%) and field (80%)
works using commonly used techniques.
All information on rare fauna (distribution maps of the species) should be presented in the form
of GIS maps/layers (at least A4 format). It should form the basis for the zoning of the study

area, and should also be reflected in the “Project of the organization of the CBR territory” (CBR
management plan);
d) chapter on forestry data including virgin/old growth forests information of the study area (at
least 4 pages’ text + GIS cartographic materials/GIS layers);
The main emphasis of this chapter should be made on the detailed description of the forest
cover of the study area as its largest conservation value. Based on the processing of taxation
(forestry survey) data (25%) and the results of their own field research (75%), based on the
methodology developed under the WWF DCPO projects («Criteria and Methodology of Old
Growth and Virgin Forest Identification» http://sfmu.org.ua/files/OGF_PF_metodychka_A5.pdf), the distribution of virgin forests, old growth and natural and secondary forests should
be identified and delineated. For virgin forests and old-growth forests, an analysis of the tree
structure as well as typological analysis should be made. These data should be standardised
to old growth and virgin forests portal data (http://gis-wwf.com.ua/). All information on forest
cover, along with descriptive, should be presented in the form of GIS distribution maps (at least
A4 format). The CORINE biotops map (1:10,000 scale) of the study area should be prepared.
It should form the basis for the zoning of the study area, and should also be reflected in the
“Project of the organization of the CBR territory” (CBR management plan);
e) chapter on biodiversity value of the study territory (at least 4-page text + GIS cartographic
materials/GIS layers);
The chapter should give the results of the analysis of the biodiversity of the study area, in
particular its general characteristic in the context of the main taxonomic groups (vascular
plants, mammals, amphibians, reptiles, birds, beetles and vegetation units). Particular
attention should be paid to the rarity component (species of Red lists species at all levels, like
Ukrainian Red Data Book (2009), regional Red List of Zakarpatska Oblast, CITES, Bonn, Bern,
IUCN Red lists), in particular local areas of biodiversity hotspots (overlapped data on
distribution of rare plants, vegetation and animals’ groups) should be identified and materials
should be summarised in short text and map version (at least A4 format). It should form the
basis for the zoning of the study area, as well as should be reflected in the “Project of the
organization of the CBR territory” (CBR management plan);
f)

3.2.

chapter on socio-economic characteristics of the study area and adjacent territories (including
threats/benefits,
historical-cultural features,
recreational facilities,
socio-economic
development,
demographic
situation,
engineering
and
transport
infrastructure,
communications, health care, at least 4 pages + GIS cartographic materials/GIS layers);
The chapter should contain the basic characteristic of the socio-economic situation and
cultural-historical heritage around the studied area, in particular, concerning the structure of
land use, tourism and recreation, agriculture, agriculture, industry, infrastructure, transport, etc.
Data should also be provided on health, demographic situation, historical and cultural
monuments, development trends, etc in general changes (in summarised short version). The
above mentioned information, except descriptive, should be presented also in the form of GIS
layers and GIS maps (at least A4 format) on threats/benefits, historical-cultural features,
recreational facilities, socio-economic development, demographic situation, engineering and
transport infrastructure, communications, health care of the study area and adjacent territories
(where appropriate and available). The main threats for the area should be described in detail.
The information collected should be used to prepare the project for zoning the territory for
expansion, as well as reflected in the “Project of the organization of the CBR territory” (CBR
management plan);

Formal request for CBR extension to the MENR

The request for extension to the Ministry of Ecology and Natural Resources is, in essence, a summary
of the scientific justification, in which the scientific grounds for the inclusion of the territory into the
protected area status of Ukraine are concisely presented. It is formal 2-5-page official letter supported

by Administration and Research-Scientific Council of CBR. This request must be approved by the
consultant before it is submitted to MENR.

3.3.

Detail map of the territory of planned expansion

The map includes an extension area with a visual characteristic of the main landscapes (ecosystems),
as well as adjacent lands indicating the main land users / landowners. The detail GIS map of the area
(at least 1:10,000) adapted to A1 printed format with identified borders of the CBR expanded study
territory with detail characteristics of the borders (1 map, GIS layers).

3.4.

Agreements with neighbor land users

The CBR expansion needs the formal agreements of border line of expansion area with neighbour land
users (two Forestry Enterprises) including agreed maps (document examples are attached).

3.5.

Zoning plan on expansion territory

The zoning plan includes a mapping pattern with boundary zones and a relevant justification. In the
case of the CBR, these zones are: strict protection (A), buffer (B), anthropogenic landscapes (C) and
regulated protection regime (no international relevance). The zones scope is calculated. The detail
GIS map of the area (at least 1:10,000) with identified zoning of the CBR expanded study territory with
detail characteristics of the borders (1 map, GIS layers) should be presented including text justification
(at least 2-4 pages).

3.6.

Expert institutions conclusion on quality of prepared documentation

On the basis of scientific justification of CBR expansion, formal request for extension to the MENR,
detail map of the territory of planned expansion, available agreements with land users, plan on this
territory zoning it should be made an opinion of independent institutions on prepared data quality. The
experts’ opinion should be prepared by external experts, representing two National Academy
institutions such as the Institute of Ecology of the Carpathians and State Museum of Natural History
(Lviv) with highest credentials on Carpathian studies. It should be prepared by at least Senior
Research Scientists or Docents of these profile institutions (not protected area or NGO staff).

In total, the full package of legal and scientific documentation for the extension of the CBR
territory to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine should contain:
- the above mentioned 6 chapters (at least 31 pages) of scientific justification,
- the presented 6 chapters’ data should be incorporated into GIS cartographic materials (as
described above) for each chapter,
- formal 2-5-page official letter supported by Administration and Research-Scientific Council
of CBR supported by short summary of scientific justification of CBR expansion.
- detail GIS map of the area (at least 1:10,000) with identified borders of the CBR expanded
study territory with detail characteristics of the borders (1 map, GIS layers);
- detail zoning GIS map of the area (at least 1:10,000) with identified borders of the CBR
expanded study territory with detail characteristics of the borders (1 map, GIS layers) and
justification of zones;
- agreements with neighbour land users (two forestry enterprises) including agreed border
maps;
- 2 external reviews of relevant academic institutions and
- prepared project report (1 page of report with included copy of full package of legal and
scientific documentation for the extension of the CBR territory to the Ministry of Ecology
and Natural Resources of Ukraine).

4. The execution calendar
May, 2018 - December, 2018. The deliverables/reporting date (technical and financial) is December, 14th.
Tasks
M

J

J

2018
A S

O

N

D

Preparation of scientific justification including field
studies/literature/archive work
Preparation of formal request for CBR extension to the
MENR
Development of detail map of the territory of planned
expansion
Receiving of formal agreement border line with land
users
Development of zoning plan
Expert institutions review
Final report

5. The minimum qualifications of the service provider to be mobilised
The service can be carried by Scientific Research Institution, University, NGO or Charity with appropriate
proven nature conservation or ecology experience, which is operating in the areas of the Carpathians at
least 5 years. The working groups of these academic institutions or NGOs should have at least 30% Ph.D.
(D.Sc.) members in ecology, botany, nature conservation, forestry, geography or zoology with proven
records, which will work on the task of the intervention. The short CVs of the working group members must
be attached to the proposal (no special form max.1 page).

Annex 1. The map of the expansion area

Технічне завдання для Першочергових заходів (ПЗ)
“Підтримка природно-заповідних територій в Україні”, BMZ: 2011.6612.3 and 2013.6588.1
Назва

Розширення
заповідної
зони
Карпатського
біосферного
заповідника шляхом приєднання сусідніх особливо цінних для
збереження осередків букових лісів

Коротка назва

Розширення КБЗ

Ref.: QSM- 2017-X- PA- CBR-expansion

1. Передумова
Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» сприяє збереженню виняткової
природної спадщини Карпатських гір, яка охоплює великі осередки природних ландшафтів,
включаючи праліси, що робить їх осередком поширення багатьох рідкісних європейських видів
рослин і тварин.
Проект реалізується у рамках фінансового співробітництва німецького (ФС) і фінансується KFW
банком розвитку. Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР) України бере на себе повну
відповідальність за впровадження та функціонування проекту. Компанія АГТ ГРУП АГ (АГТ) у
співпраці з WWF Дунайсько-Карпатською Програмою, Франкфуртським зоологічним товариством
(FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB) виграли тендер та з ними був укладений
контракт банком KFW від імені МЕПР для виконання цього проекту в якості консультанта реалізації
проекту.
Реалізація проекту сприятиме збереженню біорізноманіття в Україні. Його мета спрямована на
поліпшення виконання природоохоронних завдань природно-заповідних територій в Україні. Проект
буде надавати технічну допомогу, а й також підтримку з метою покращення інфраструктури у
об’єктах природно-заповідних територій (наприклад, транспорт для інспекторів, будівництво
гостьових будинків, інфо-центрів і т.д.). Проект має географічну спрямованість в Українських
Карпатах: вісім проектних територій розташовані в Карпатському регіоні України. Термін реалізації
проекту становить шість років.
У проекті використана методика першочергових заходів (QSM) як швидкий і гнучкий інструмент з
метою забезпечення оперативної та необхідної підтримки цільових територій проекту. Основною
метою першочергових заходів є надання терміново необхідних інвестицій на основі оперативної
оцінки потреб. Великі інвестиції або втручання, як це передбачено в загальному дизайні проекту,
вимагають розробки місцевих планів реалізації і більш детального планування діяльності. Тому
першочергові заходи були розроблені в якості заходів, щоб прискорити підтримку природнозаповідних територій, з тим щоб забезпечити швидку допомогу з метою виконання
природоохоронних завдань.
Визначення першочергових заходів (QSM) керувалося такими принципами:
• Терміновість інвестицій: QSMs повинні забезпечити безпосередні рішення з метою забезпечення
природоохоронних завдань. Також умовою є, що жодне інше джерело не є доступним для
фінансування виявлених і терміново необхідних речей;
• Стратегічність інвестицій: QSMs повинні бути стратегічними інвестиціями в пріоритетні ключові
сектори управління природно-заповідними територіями. Вони повинні підтримувати діяльність
центральних офісів, роботу інспекторів парку, але можуть також бути орієнтовані на потреби
місцевих громад. QSMs можуть також підтримати стратегічні пріоритети на регіональному рівні.
Але вони не повинні бути використані для фінансування видаткових матеріалів (наприклад,
витрат на паливо, офісних витрат і т.д.), але можуть включати в себе так звані "базові
операційні інвестиції», такі як зв'язок і оргтехніку;
• Економічна ефективність інвестицій: якісні товари повинні бути придбані, які не вимагають
високих чи недоступних поточних витрат. Деталі й запасні частини повинні бути доступні на
місцевих ринках. Перед тим, як велика кількість товарів/предметів обладнання купується,
повинні проводитися пробні й випробувальні покупки, щоб перевірити їх ефективність у
польових умовах;
• Прив’язаність інвестицій до природоохоронних заходів: QSMs сприятимуть потребам
природоохоронного менеджменту природно-заповідних територій. Їхні потреби підтверджуються
наявними менеджмент планами або іншими документами планування (наприклад, літописами
природи).

У 2012 році Закарпатська обласна державна адміністрація вирішила збільшити частку заповідних
територій у Тячівському районі до 10%. Цей документ передбачає розширення території
Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) на 9000 га. У 2016 році обласна державна адміністрація
створила робочу групу з розширення районів КБЗ під керівництвом заступника голови адміністрації.
Вчені КБЗ підготували попередню пропозицію щодо розширення районів КБЗ, а саме в районі
букових пралісів та старовікових лісів. Ці попередні пропозиції схвалені державними
лісогосподарськими підприємствами (лісгоспи). Для завершення робіт з розширення необхідно
провести польові дослідження щодо цінності біорізноманіття, як-от вивчення видового різноманіття
цих середовищ існування, визначення найважливіших масштабів конфігураційних областей для
розширення з управліннями лісогосподарських підприємств, погодження розширення з місцевими
громадами, щоб здійснити польові перевірки та дослідження цих областей. Для виконання цієї
роботи потрібна фінансова підтримка.
2. Мета інтервенції
Території пралісів та старовікових лісів в українській частині Карпат є унікальними природними
цінностями європейського значення. Вони до цих пір збереглися у вигляді великих за об’ємом
незмінних масивів природних лісів. Зараз існує історична можливість зберегти цю природну
спадщину, проте можливість її реалізації є невеликою. Якщо зараз не буде вжито заходів, то ці ліси
можуть бути втрачені.
Карпатський біосферний заповідник має унікальний шанс розширити свою природо- заповідну
територію на максимальних 9000 га за рахунок приєднання сусідніх особливо цінних для збереження
осередків (старовікових) букових лісів. Місцеві органи влади подали сигнал підтримки цієї ініціативи.
За допомогою цього першочергового заходу передбачається підготувати повний пакет правової
та наукової документації для подання до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо
розширення території КБЗ, яка включає наукове обґрунтування (на підставі офіційно необхідних
польових досліджень, аналізу літератури й архівних матеріалів), офіційний запит щодо розширення
КБЗ до Мінекології, детальну карту території запланованого розширення, наявні угоди з сусідніми
землекористувачами, план зонування цієї території та висновки експертних установ щодо якості
підготовленого обґрунтування.
Пропонована територія для розширення розташована поряд із територією Карпатського
біосферного заповідника у межах Тячівського району Закарпатської області, загальною площею
максимум 9000 га (карту території представлено у додатку).
3. Очікувані результати
результати в кількісному та кваліфікованому визначеннях
Відповідно до вимог чинного законодавства, підставою для розширення природно-заповідної
території є повний пакет документів щодо розширення території КБЗ, що подається до Міністерства
екології та природних ресурсів України, який включає:
• наукове обґрунтування;
• офіційний запит до Мінекології щодо розширення КБЗ,
• докладна карта території планового розширення,
• угоди з сусідніми землекористувачами,
• план зонування території (включаючи карту зонування) та
• висновки експертних установ щодо якості підготовленого обґрунтування.
3.1 Наукове обґрунтування
Наукове обґрунтування містить основну інформацію про географічне розташування території, її
основні абіотичні та біотичні характеристики, що мають вирішальне значення в контексті виділення
меж природо-заповідної території, та вивчення її особливих цінностей. Наукове обґрунтування
повинне містити 6 розділів науково-дослідної та наукової інформації (принаймні 31 сторінку тексту
високої наукової якості), що базується на необхідних польових дослідженнях біорізноманіття
території розширення, аналізі літературних й архівних матеріалів та оцінці особливо цінних для
збереження лісів, а також на соціально-економічному аналізі), серед них:
a) розділ щодо екологічних умов досліджуваної території (місцезнаходження, геоморфологія,
клімат, гідрологія, ґрунт, ландшафт, загрози, землекористування) (максимум 6 сторінок +
картографічні матеріали ГІС / ГІС шари);

В основу цього розділу повинна ввійти детальна інформація щодо основних географічних та
абіотичних характеристик території, що планується під розширення, а також прилеглої території. Цей
розділ повинен вміщати дані, отримані в камеральних (50%) і польових (50%) умовах, щодо
географічного й орографічного розміщення цієї території, її координат, гіпсометричних рівнів, висот
над рівнем моря, площі, конфігурації тощо. Абіотична характеристика повинна включати дані щодо
геоморфологічних особливостей території, її геологічної будови, переважаючих форм рельєфу,
структури ландшафтів і їх домінуючих типів, а також ґрунтів і їх поширення. Вищезазначена
інформація, окрім описового характеру, буде представлена у вигляді ГІС шарів та ГІС карт щодо
особливостей
геоморфології,
клімату,
гідрології,
ґрунту,
типів
ландшафту,
загроз,
землекористування досліджуваної території, що планується під розширення, а також прилеглої
території (принаймні у форматі А4). Вона стане основою для зонування досліджуваної території та
буде відображена в Проекті організації території КБЗ (менеджмент-плані КБЗ).
b) розділ щодо характеристики рідкісних видів рослин та рослинних угруповань досліджуваної
території (загальну характеристику та основна увага повинна бути привернута до списків
Червоної книги України (2009), Зеленої книги України (2009) та інших списків, в яких повинні
міститися перелік та характеристики ключових видів (угруповань), виявлених на території
дослідження за даними польових досліджень й аналізом літературних джерел (не менше 8
сторінок + картографічні матеріали ГІС / ГІС-шари).
Розділ повинен містити інформацію щодо ключових характеристик флори і рослинності території
розширення, зібраною в камеральних (20%) і польових (80%)
умовах з використанням
загальноприйнятих методів вивчення флори й рослинності. Буде представлено анотований список
флори з акцентом щодо рідкісних, ендемічних та реліктових видів та дані щодо їх поширення у
межах території дослідження. Зокрема, в табличному виді буде наведено види судинних рослин, що
занесені до червоних списків усіх рівнів, зокрема Червоної книги України (2009), Червоного списку
рослин Закарпатської області, списків додатків СІТЕS, Бонської, Бернської конвенцій, IUCN. Для
ключових видів буде зроблена оцінка щодо чисельності, стану популяцій та перспектив їх
збереження. Також повинен бути зроблений аналіз, зокрема просторовий й типологічний,
рослинності досліджуваної території. Результатом буде представлення списку ценозів. Для рідкісних
ценозів, що занесені до Зеленої книги України (2009), також будуть наведені дані щодо їх поширення
та зроблено оцінку щодо їх стану. Уся інформація щодо особливо цінних осередків флори та
рослинності (видів рослин та рослинних угруповань, осередків рослинного різноманіття) буде
представлена у вигляді ГІС шарів та карт (щонайменше у форматі А4). Вони будуть використані при
формуванні зонування досліджуваної території, що буде відображено в Проекті організації території
КБЗ (менеджмент-плані КБЗ).
c) розділ щодо рідкісних видів тварин досліджуваної території (загальну характеристику та
основна увага повинна бути привернута до списків Червоної книги України (2009), та інших
списків, в яких повинні міститися перелік та характеристики ключових видів, виявлених на
території дослідження за даними польових досліджень й аналізом літературних джерел (не
менше 6 сторінок тексту + картографічні матеріали ГІС / ГІС-шари).
У розділі будуть наведені основні характеристики фауни досліджуваної території, в тому числі
анотований список видів (для груп хребетних – ссавців, амфібій, рептилій, птахів, безхребетних –
жуків). Для ключових видів, до яких зокрема відносяться ті, що занесені до Червоної книги України
(2009), Червоного списку тварин Закарпатської області, додатків міжнародних конвенцій (СІТЕС,
Боннська, Бернська, IUCN), Для видів, основних охоронних міжнародних національних списків та
ЧКУ (2009), буде наведена чисельність та зроблено оцінка стану популяцій та перспектив їх
збереження. Збір інформації проводитиметься шляхом камеральних (20%) і польових (80%) робіт із
використанням загальноприйнятих методів вивчення вище наведених груп тварин. Уся інформація
щодо рідкісної фауни поряд із описовою буде представлена у вигляді ГІС шарів та карт (карти
поширення видів, осередки фауністичного різноманіття, щонайменше у форматі А4). Ці дані будуть
використані за основу в процесі підготовки плану зонування досліджуваної території, а також будуть
відображені в Проекті організації території КБЗ (менеджмент-плані КБЗ).

d) розділ щодо лісівничих даних, які включають дані старовікових деревостанів та пралісів
території дослідження (не менше 4 сторінок тексту + картографічні матеріали ГІС / ГІС-шари);
Основний акцент розділу повинен бути зроблений на детальній характеристиці лісового покриву
досліджуваної території як її найбільшої природоохоронної цінності. На основі опрацювання
таксаційних даних (25%) і за результатами власних польових досліджень (75%) на базі методики,
розробленої в рамках проектів WWF DCPO («Критерії та методологія визначення старовікових лісів
та пралісів» http://sfmu.org.ua/files/OGF_PF_metodychka_-A5.pdf), буде встановлено поширення
пралісів, старовікових, природних лісів, а також лісових культур, визначено їх площі та проведено
географічну прив’язку до території. Для пралісів і старовікових лісів повинен бути зроблений аналіз
структури деревостанів, а також типологічний аналіз. Усі дані повинні бути стандартизовані до вимог
порталу «Старовікові ліси та праліси» (http://gis-wwf.com.ua/). Уся інформація щодо лісового покриву,
поряд із описовою, повинна бути представленою у вигляді ГІС шарів та карт (карти поширення типів
лісів, щонайменше у форматі А4). Карта біотопів CORINE території дослідження (1:10,000) також
повинна бути виготовленою. Ці дані будуть використані за основу в процесі підготовки плану
зонування досліджуваної території, а також будуть відображені в Проекті організації території КБЗ
(менеджмент-плані КБЗ).
e) Розділ щодо цінностей біорізноманіття території дослідження (не менше 4 сторінок тексту +
картографічні матеріали ГІС / ГІС-шари);;
У розділі буде наведено результати аналізу цінностей біорізноманіття досліджуваної
території, зокрема його загальна характеристика в розрізі основних таксономічних груп
(судинних рослин, савців, амфібій, рептилій, птахів, жуків та рослинних угруповань).
Особлива увага буде приділена раритетній складовій (видам червоних списків, зокрема
видам Червоної книги України (2009), червоних списків Закарпатської області, додаткам
CITES, IUCN, Бонської, Бернської конвенцій), визначено локальні осередки
біорізноманіття (місця перекривання даних поширення усіх досліджуваних груп рослин,
тварин та рослинних угруповань). Уся інформація щодо цінностей біорізноманіття, поряд
із описовою, повинна бути представленою у вигляді ГІС шарів та карт (карта поширення
осередків біорізноманіття, щонайменше у форматі А4). Ці дані будуть використані за
основу в процесі підготовки плану зонування досліджуваної території, а також будуть
відображені в Проекті організації території КБЗ (менеджмент-плані КБЗ).
f)

розділ щодо соціально-економічної характеристики досліджуваної території та прилеглих
територій (включаючи загрози / переваги, історико-культурні особливості, об'єкти рекреації,
соціально-економічний розвиток, демографічну ситуацію, інженерну та транспортну
інфраструктури, зв'язок, охорону здоров'я (не менше 4 сторінок тексту + картографічні
матеріали ГІС / ГІС-шари);
Розділ міститиме базову характеристику соціально-економічної ситуації та культурноісторичної спадщини у межах території дослідження, а також довкола цієї території,
зокрема щодо структури землекористування, туризму й рекреації, с/г, л/г, промисловості,
інфраструктури, транспорту тощо. Буде також наведено дані щодо охорони здоров’я,
демографічної ситуації, історично-культурних пам’яток, тенденцій розвитку тощо. Уся
інформація щодо цінностей соціально-економічних особливостей, поряд із описовою,
повинна бути представленою у вигляді ГІС шарів та карт (карти поширення соціальноекономічних особливостей, щонайменше у форматі А4) у межах території дослідження, а
також довкола цієї території (де інформація є наявною та відповідною). Основні загрози для
території дослідження повинні бути описані детально. Ці дані будуть використані за основу
в процесі підготовки плану зонування досліджуваної території, а також будуть відображені в
Проекті організації території КБЗ (менеджмент-плані КБЗ).

3.2 Офіційний запит до Мінекології щодо розширення КБЗ
Офіційний запит до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо розширення КБЗ, по
суті, містить короткий виклад наукового обґрунтування, в якому вказується наукове обґрунтування
приєднання досліджуваної території до КБЗ. Це офіційний 2-5-сторінковий офіційний лист,
підтриманий адміністрацією та науково-технічною радою КБЗ. Цей запит повинен бути схвалений
проектом (консультантом), перш ніж його буде передано до Мінекології.

3.3 Детальна карта території розширення
Карта повинна складатися із зони розширення з візуальною характеристикою основних типів
ландшафтів (екосистем), а також сусідніх земель із зазначенням основних землекористувачів /
землевласників. Детальна географічна карта території (принаймні 1: 10000) адаптована до
роздрукованого формату А1 з визначеними межами території розширення з детальними
характеристиками кордонів (1 карта, ГІС шари).
3.4 Угоди з сусідніми землекористувачами
Розширення КБЗ потребує формальних погоджень щодо меж території розширення із сусідніми
землекористувачами (два лісгоспи), включаючи узгоджені карти (зразки документів додаються у
додатку 4).
3.5 План зонування території розширення
План зонування включає в себе картографічне відображення меж цих зон та відповідне
обґрунтування. У випадку з КБЗ ці зони є наступними: абсолютної заповідності (А), буферна (В),
антропогенних ландшафтів (С) та регульованого природоохоронного захисту (ця зона немає
адекватного міжнародного аналогу). Розмір зон повинен бути обчисленим. Необхідно надати
детальну карту ГІС карту (щонайменше 1: 10 000) з ідентифікованим зонуванням території
розширення КБЗ із детальними характеристиками меж (1 карта, ГІС-шари), включаючи текстові
обґрунтування (щонайменше 2-4 сторінки).
3.6 Висновок експертних установ щодо якості підготовленого обґрунтування
На підставі наукового обґрунтування розширення КБЗ, офіційного запиту, детальної карти території,
наявних угод з місцевими землекористувачами, плану зонування території, мають бути зроблені
висновки експертних установ щодо якості обґрунтування. Висновки повинні бути підготовлені
зовнішніми експертами, що представляють дві інституції Національної академії наук, такі як Інститут
екології Карпат та Державний природознавчий музей (Львів), це інституції розміщені у Карпатському
регіоні із найвищими академічними рейтингами. Висновки повинні бути підготовлені, принаймні,
старшими науковими співробітниками або доцентами цих профільних установ (ні в якому разі не
працівниками природно-заповідних територій чи працівниками громадських установ).
Загалом, повний пакет юридичних та наукових документів щодо розширення території КБЗ до
Міністерства екології та природних ресурсів України повинен містити:
- підготовлених (вище зазначених) 6 розділів наукового обґрунтування (принаймні 31 сторінок
якісного наукового матеріалу),
- пов’язані із обґрунтуванням ГІС карти та ГІС шари, як зазначено вище для кожного розділу
(роздруковані та в електронному форматі),
- офіційний 2-5-сторінковий офіційний лист прохання щодо розширення, підтриманий
адміністрацією та науково-технічною радою КБЗ.
- детальна ГІС карта (щонайменше 1: 10 000 детальності) з визначеними межами території
розширення КБЗ з детальними характеристиками меж (1 карта, ГІС шари);
- детальна карта зонування території (щонайменше 1: 10000) з визначеними межами території
розширення КБЗ (1 карта, ГІС шари) та обґрунтуванням зон;
- угоди з сусідніми землекористувачами (двома підприємствами лісового господарства),
включаючи узгоджені межі;
- 2 зовнішні рецензії відповідних наукових установ та
- підготовлений звіт проекту (1 сторінка звіту із включеною копією повного пакету правової та
наукової документації щодо розширення території КБЗ до Міністерства екології та природних
ресурсів України).
4. Календар виконання завдань
Травень, 2018 – грудень, 2018. Фінальний звіт (технічний та фінансовий) – 14-те грудня 2018 року.
Завдання
Т
Підготовка наукового обґрунтування, включаючи
польові роботи/аналіз літературних джерел/архівні
матеріали

Ч

Л

2018
С В

Ж

Л

Г

Підготовка офіційного запиту до Мінекології щодо
розширення КБЗ
Підготовка докладної карти території планового
розширення
Отримання угод з сусідніми землекористувачами
Підготовка плану зонування території
Отримання висновків експертних установ щодо якості
підготовленого обґрунтування
Підготовка фінального звіту

5. Мінімальна кваліфікація постачальника послуг
Послуга може бути проведена науково-дослідною установою, університетом, громадською
організацією або благодійною організацією з відповідним підтвердженим природоохоронним
досвідом або екологічним досвідом, яка працює на території Карпатського регіону не менше 5
років. Робочі групи цих академічних установ чи неурядових організацій повинні мати принаймні
30% кандидатів (чи докторів) наук в екології, ботаніці, природокористуванні, географії, лісівництві
або зоології з наявністю підтверджених даних. Короткі резюме учасників робочої групи маю бути
додані до пропозиції (без спеціальної форми максимально 1 сторінка).
Додаток 1. Мапа території розширення

Annex 1/ Додаток 1

