
Додаток № 2 до Заявки на отримання внеску у натуральній форміБЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

DOBRE Novoselytska MTG/ 
Новоселицька МТГ

1
-

- - - - -  - 

1 Concession stand \Торгового-ярмаркові ятки шт 4 81000.00 324000.00 324000.00

Total for section 2 /  Разом по розділу 2 324000.00 324000.00

1
Gravel \ Гравій 

тонн 15 240.00 3600.00 3600.00

2
Cement \Цемент

тонн 3 3700.00 11100.00 11100.00

3
Armature\Арматура

кг 300 30.00 9000.00 9000.00

4
Wooden board\Дошка дерев’яна 

метри 60 70.00 4200.00 4200.00

6
The cable is two-core\Кабель двухжильний 

метри 50 20.00 1000.00 1000.00

7
The switch is double\Вимикач двойний

шт 4 55.00 220.00 220.00

8
Socket is double \ Розетка двойна

шт 8 60.00 480.00 480.00

10
Light bulbs\Лампочки 

шт 16 100.00 1600.00 1600.00

Standard connection to the mains of each individual trade 
slaughterhouse\Стандартне приєднання до електромережі кожної окремої 
торгової ятки

шт 4 12000.00 48000.00 48000.00

11
The lamp is laid on ceiling\Світильник накладний стельовий

шт 4 500.00 2000.00 2000.00

12
Payment for work\Оплата робіт 

години 150 60.00 9000.00 9000.00

13
Garlands (purchased in 2020)\Гірлянди (придбані в 2020 р)

метри 50 40.00 2000.00 2000.00

14
Benches with backs (purchased in 2020) \Лавки зі спинкою (придбані в 2020 р)

шт 16 1800.00 28800.00 28800.00

15
Trash cans\Мусорні урни

шт 5 850.00 4250.00 4250.00

16
Cranberry tables\Журавлині столи 

шт 4 3000.00 12000.00 12000.00

17
High chairs \Високі стільці

шт 8 1500.00 12000.00 12000.00

Total for section 3 / Разом по розділу 3 149250.00 149250.00

473250.00 324000.00 149250.00

100% 68.46% 31.54%

Quantity / 
Кількість 

Unit cost, 
UAH / 

Вартість 
одтниці, грн. 

PARTNER contributions, UAH / Внески 
ПАРТНЕРІВ,  грн.

The total cost of works, materials and equipment, UAH  / Всього вартість робіт, матеріалів та обладнання, грн.

The total cost of works, materials and equipment in percentage terms , % / Всього вартість робіт, матеріалів та обладнання в 
процентному вираженні, %

Total cost, UAH  
/ Загальна 

вартість, грн. 
#

Name of works and costs according to the estimates and the list of equipment 
determined by DOBRE / Найменування  робіт  і  витрат згідно кошторису та 

визначеного Програмою DOBRE переліку обладнання

Unit / Одиниця 
виміру

Section 3. ATC Constirbution /  Роздiл 3. Внесок від ОТГ (повністю завершити співфінансування проекту протягом не більше як 45 календарних днів з дати отримання товарно-
матеріальних цінностей як внеску в натуральній формі з боку програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE).

Section 2. Equipment and/or services TYPE #2 to be procured by DOBRE / Розділ 2. Обладнання та/або  послуги ДРУГОГО ТИПУ,  які закуповує Програма DOBRE   

Section 1. Equipment and/or services TYPE #1 to be procured by DOBRE / Розділ 1. Обладнання та/або  послуги ПЕРШОГО ТИПУ,  які закуповує Програма DOBRE   
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DOBRE

Novoselytska 
MTG/ 

Новоселицька 
МТГ

1 - - - - - -  - 

1 Concession stand \Торгового-
ярмаркові ятки шт 4 81000.00 324000.00 324000.00

Total for section 2 /  Разом 
по розділу 2 324000.00 324000.00

1 Gravel \ Гравій тонн 15 240.00 3600.00 3600.00
2 Cement \Цемент тонн 3 3700.00 11100.00 11100.00
3 Armature\Арматура кг 300 30.00 9000.00 9000.00
4 Wooden board\Дошка дерев’яна метри 60 70.00 4200.00 4200.00

6 The cable is two-core\Кабель 
двухжильний метри 50 20.00 1000.00 1000.00

7 The switch is double\Вимикач 
двойний шт 4 55.00 220.00 220.00

8 Socket is double \ Розетка двойна шт 8 60.00 480.00 480.00

10 Light bulbs\Лампочки шт 16 100.00 1600.00 1600.00

11

Standard connection to the mains 
of each individual trade 
slaughterhouse\Стандартне 
приєднання до електромережі 
кожної окремої торгової ятки

шт 4 12000.00 48000.00 48000.00

12
The lamp is laid on 
ceiling\Світильник накладний 
стельовий

шт 4 500.00 2000.00 2000.00

13 Payment for work\Оплата робіт години 150 60.00 9000.00 9000.00

14
Garlands (purchased in 
2020)\Гірлянди (придбані в 2020 
р)

метри 50 40.00 2000.00 2000.00

15
Benches with backs (purchased in 
2020) \Лавки зі спинкою 
(придбані в 2020 р)

шт 16 1800.00 28800.00 28800.00

16 Trash cans\Мусорні урни шт 5 850.00 4250.00 4250.00

17 Cranberry tables\Журавлині 
столи шт 4 3000.00 12000.00 12000.00

18 High chairs \Високі стільці шт 8 1500.00 12000.00 12000.00
Total for section 3 / Разом 
по розділу 3 149250.00 149250.00

473250.00 324000.00 149250.00

100% 68.46% 31.54%
Погодження заявки 

Відповідальна особа від ОТГ

Голова ОТГ 

Відповідальна особа від
програми DOBRE 

Технічний спеціаліст програми
DOBRE 

Марина Дудяк\Maryna 
Dudyak

Віталій Юрків \ Vitaliy Yurkiv

The total cost of works, materials and equipment in percentage terms , % / Всього 
вартість робіт, матеріалів та обладнання в процентному вираженні, %

Арсеній Сергій, перший 
заступник голови 

Новоселицької МТГ/Arseniy 
Serhiy, first Deputy Chairman 

of Novoselytsia TC
Нікорич Марія,  Голова 

Новоселицької МТГ/Nikorich 
Maria, Chairman of 

Novoselytska TC

Ім’я, посада / Full Name, Підпис / Singature Дата 

ANNEX 2 - BUDGET FOR APPLICATION #CIK-T-0259 *
ДОДАТОК 2 - БЮДЖЕТ ДО ЗАЯВКИ №CIK- T- 0259 *

#

Name of works and costs 
according to the estimates and 

the list of equipment 
determined by DOBRE /  
Найменування  робіт  і  

витрат згідно кошторису та 
визначеного Програмою 

DOBRE переліку обладнання

Unit / 
Одиниця 

виміру

Quantity / 
Кількість 

Unit cost, UAH / 
Вартість одтниці, 

грн. 

Total cost, 
UAH  /  

Загальна 
вартість, 

грн. 

PARTNER contributions, UAH / 

Section 1. Equipment and/or services TYPE #1 to be procured by DOBRE / Розділ 1. Обладнання та/або  послуги ПЕРШОГО ТИПУ,  
які закуповує Програма DOBRE   

Section 2. Equipment and/or services TYPE #2 to be procured by DOBRE / Розділ 2. Обладнання та/або  послуги ДРУГОГО ТИПУ,  
які закуповує Програма DOBRE   

Section 3. ATC Constirbution /  Роздiл 3. Внесок від ОТГ (повністю завершити співфінансування проекту протягом не більше як 45 
календарних днів з дати отримання товарно-матеріальних цінностей як внеску в натуральній формі з боку програми міжнародної 
технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

The total cost of works, materials and equipment, UAH  / Всього вартість робіт, 
матеріалів та обладнання, грн.



   
 

Українська версія* (заповнюється громадою) Englishversion*(заповнюється програмним 

спеціалістом DOBRE) 

Додаток № 4  Annex 4  

до Заявки на отримання внеску у 

натуральній формі для виконання 

проекту, який передбачає будівельні 

роботи або проектів, які можуть мати 

потенційний вплив на довкілля.  

 

to the application for a contribution in kind for 

the implementation of projects involving 

construction work or projects that may 

potentially impact the environment.  

 

Цей додаток є невід’ємною частиною заявки на 
отримання внеску у натуральній формі в разі 
проведення монтажних, ремонтних та будівельних 
робіт в проекті який спів фінансується програмою 
DOBRE та ТГ. 
 
Мета даного Додатку отримати вичерпні відповіді 
на питання, які виникають в Донора в процесі 
погодження заявки з точки зору проведення 
будівельних робіт а також з точки зору Екологічної 
оцінки впливу на навколишнє середовище 

 

This annex is an integral part of the application for a 
contribution in kind in the context of installation, 
repair and construction work in a project co-funded 
by the program of DOBRE and CC. 

 

The purpose of this Annex is to obtain comprehensive 
responses to the questions that the Donor has in the 
process of approval of the application in terms of 
construction work as well as in terms of 
Environmental Impact Assessment 

 

Назва проекту: Project name: 

Придбання торгових місць для 

облаштування ярмаркового містечка в 

м.Новоселиця 

Acquisition of concession stand for the 

arrangement of the fair town in 

Novoselytsya 

Вид проекту: Type of project: 

Проєкт місцевого економічного розвитку Local economic development project 

Короткий опис будівельних робіт. Будь ласка, 

коротко опишіть, які роботи (монтажні, ремонтні та 

будівельні), необхідно виконати для реалізації 

проекту. 

Brief description of the construction work. 

Please briefly describe what work (installation, repair 

and construction) should be done to implement the 

project. 

 

В рамках виконання проєкту заплановано: 

- вирівнювання основ ґрунту та заливання 

бетонної основи для встановлення торгових яток, 

лавок зі спинкою, журавлиних (високих) столів із 

високими стільцями, сміттєвих баків; 

- встановлення торгових яток шляхом підкріплення 

їх до бетонної основи спеціальним кріпленням 

(дюбелями);  

- встановлення лавок зі спинкою шляхом 

підкріплення до бетонної основи кріпленням ; 

- встановлення журавлиних (високих) столів із 

високими стільцями шляхом підкріплення до 

бетонної основи кріпленням; 

- встановлення сміттєвих баків шляхом 

підкріплення до бетонної основи кріпленням. 

Within the framework of the project implementation 

it is planned: 

- leveling of soil bases and pouring of concrete base 

for installation of trade butchers, benches with backs, 

cranberry (high) tables with high chairs, garbage 

cans; 

- installation of trade slaughterhouses by reinforcing 

them to the concrete base with special fasteners 

(dowels); 

- installation of benches with a back by fastening to a 

concrete basis by fastening; 

- installation of cranberry (high) tables with high 

chairs by fastening to a concrete basis by fastening; 

- installation of garbage cans by fastening to a 

concrete basis by fastening. 



   
 

Інформація про ділянку:будь ласка, надайте 
вичерпну інформацію про ділянку, її юридичний 

статус, фізичний стан, розміри, тощо. 
 

Information about the plot: please provide 
comprehensive information about the plot, its legal 

status, physical condition, size, etc. 
 

1. Яка площа ділянки / будівлі де буде реалізовано 

проект (якщо має місце кілька майданчиків – 

описати кожен; якщо загальний 

майданчик/майданчики мають окремі 

функціональні зони – вказати) 

1. What is the area of the land plot/building 

where the project will be implemented (if several 
land plots – describe each of them; if the 

common land plot or land plots have separate 

functional areas – specify it) 
 

Дана ділянка, де планується встановлення 

торгових яток знаходиться на території міського 

парку міста Новоселиця, площа прямокутної 

ділянки, розміром 8 на 14 м, площа  112 м2.  

This area, where it is planned to install a trade shed 

is located in the city park of Novoselytsia, the area of 
the rectangular size 8 by 14 m, area - 100 m2 

2.Призначення ділянки / будівлі (якщо окремі 

будівлі/функціональні зони мають інше, або 

специфічне призначення – описати) 

2. Purpose of the land plot/building (if individual 
buildings/functional areas have a different or 

specific purpose – describe them) 

 

Комунальна власність Новоселицької МТГ  - землі 

рекреації. 

In the city park of the city of Novoselytsya - 

communal property of Novoselytsya TC (recreation 

land). 

3. У чиїй власності ділянка / будівля 

 

3. Who is the owner of the plot/building? 

 

Земельна ділянка знаходяться у власності 

Новоселицької міської ради. 

The land is owned by the Novoselytsya City Council. 

4.Характеристики ділянки / будівлі (оточення – що 
навколо: житлова забудова, об’єкти 

інфраструктури, заклади; відстань до найближчої 
водойми, тощо) 

4. Characteristics of the land plot/building 
(surroundings – what is located around it: residential 

buildings, infrastructure facilities, institutions; 
distance to the nearest water body, etc.) 

 

Дана ділянка знаходиться в центральному парку 
міста Новоселиця. 

Міський парк – це багатокутна ділянка площею 

приблизно 5 га, в парку є прямокутна  ділянка 100 
м2, де планується встановлення торгових яток та 

створення ярмаркового містечка, дана ділянка 
знаходиться в правій частині від центрального 

входу та близько до  центру парку. 

Відстань:  
- до ігрового майданчика – 2 м. 

- до міського стадіону – 50 м. 
- центрального входу – 50 м.  

- бокового входу – 20 м. 
 Відстань до найближчої водойми – місцевого 

водосховища з каналом річки Рокитнянка – 50 м. 

- Земельна ділянка відноситься до земель 
рекреації, площа рівна та не потребує вирівнювання 

основ ґрунту. 

This area is located in the central park of 

Novoselytsya. 

The city park is a polygonal area of approximately 5 

hectares, the park has a rectangular area of 100 m2, 

where it is planned to install shopping malls and 

create a fair town, this area is located to the right of 

the main entrance and close to the park center. 

Distance: 

- to the playground - 2 m. 

- to the city stadium - 50 m. 

- central entrance - 50 m. 

- side entrance - 20 m. 

 Distance to the nearest reservoir - the local reservoir 

with the canal of the river Rokytnyanka - 50 m.  
- The land plot belongs to recreational lands, the area 

is flat and does not require leveling of soil bases. 

 

5.Доступність ділянки (житлові будинки, 

громадські будівлі, напр. Школи, лікарні, тощо – 
вказати приблизну відстань) 

5.Availability of the plot (residential buildings, public 

buildings, for example, schools, hospitals, etc.) 
 

Новоселицька ЗОШ № 3 – 300 м. Novoselytska Secondary School № 3 - 300 m. 



   
 

Зал дзюдо – 30 м.  

Танцювальна літня тераса – 30 м.  
Відділення поліції – 100 м. 

Фітнес клуб – 50 м. 
Церква Св.Георгія – 50 м. 

КУ «Новоселицький будинок культури» - 300 м. 

Новоселицька міська рада – 500 м. 
Відділеня пожежної частини - 500 м. 

Відстань до найближчої житлової забудови зі 

сторони бокового входу становить –   100 м., 

відстань до житлової забудови зі сторони 

центрального входу становить –   300 м. 

 

Judo hall - 30 m. 

Dance summer terrace - 30 m. 

Police station - 100 m. 

Fitness club - 50 m. 

Church of St. George - 50 m. 

KU "Novoselytsya House of Culture" - 300 m. 

Novoselytsya City Council - 500 m. 

Fire department - 500 m. 

The distance to the nearest residential building from 

the side of the side entrance is - 100 m, the distance 

to the residential building from the side of the 

central entrance is - 300 m. 

Інформація про роботи:будь ласка, надайте 
вичерпну інформацію про роботи, які планується 

виконати в рамках реалізації проекту. 

 

Information about the work: please provide 
comprehensive information about the work that is 

planned to be executed within the framework of the 

project implementation. 
 

6. Які роботи будуть проводитись, детально 

опишіть кожен крок (наприклад: екскавація ґрунту 
під траншеї, котловани, фундаменти; влаштування 

бетонної підготовки, армування, бетонування; 
встановлення, монтаж конструкцій чи обладнання; 

прибирання/рекультивація території тощо), та 

деталі кожного кроку ( розміри, обсяги) 

6. What work will be performed, describe each step 

in detail (for example, excavation of soil for trenches, 
pits, foundations; concrete preparation, 

reinforcement, concreting; installation, assembly of 
structures or equipment; cleaning/reclamation of the 

territory, etc.) and provide details of each step 

(dimensions, volumes) 
 

-  Зняття верхнього шару грунту до 10 см на 

ділянках, де будуть встановлені ятки (загалом до 
50 м кв) із залишками коріння, що буде 

утилізовано згідно вимог на сміттєвому полігоні, як 
органічні відходи для залиття бетонної основи під 

торгові ятки, лавок зі спинками, журавлиних столів 
та високих стільців, сміттєвих баків ; 

- Влаштування бетонної підготовки площі 

дерев’яними дошками товщиною 20 мм., шириною 
20 см. довжиною 6 м. (загальна довжина 56 м.), 

армування арматурою товщиною 12 мм. довжиною 
12 м.(всього 35 арматур по 12 м.), бетонування 

гравієм (всього 15 тонн) та цементом (всього 3 

тонни).  
- Монтаж торгових яток шляхом підкріплення їх на 

залитій бетонній основі спеціальними кріпленнями 
(дюбелями); 

- Встановлення лавок зі спинками шляхом 

підкріплення їх на залитій бетонній основі 
кріпленнями; 

- Встановлення журавлиних столів та високих 
стільців до них спинками шляхом підкріплення їх 

на залитій бетонній основі кріпленнями; 
- Встановлення сміттєвих баків шляхом 

підкріплення їх на залитій бетонній основі 

кріпленнями; 

- Removal of the top layer of soil up to 10 cm in 

areas where slaughterhouses will be installed (a total 

of up to 50 square meters) with root residues, which 

will be disposed of according to the requirements of 

the landfill, as organic waste for pouring concrete 

base for trade slaughterhouses, benches with backs, 

cranberry tables and high chairs, garbage cans; 

- Arrangement of concrete preparation of the area 

with wooden boards 20 mm thick, 20 cm wide, 6 m 

long (total length 56 m), reinforcement with 12 mm 

thick reinforcement. 12 m long (a total of 35 rebars 

of 12 m), concreting with gravel (only 15 tons) and 

cement (only 3 tons). 

- Installation of trade slaughterhouses by reinforcing 

them on a poured concrete base with special 

fasteners (dowels); 

- Installation of benches with backs by reinforcing 

them on a poured concrete base with fasteners; 

- Installation of cranberry tables and high chairs with 

backs by reinforcing them on a poured concrete base 

with fasteners; 

- Installation of garbage cans by reinforcing them on 

a poured concrete base with fasteners; 

- Standard connection of trade slaughterhouses to an 



   
 

- Стандартне підключення торгових яток до 

електричної мережі (електрична опора 
знаходиться на відстані 10 м.);  

- Святкове оздоблення торгових яток гірляндами; 
- Прибирання території від залишків будівельних 

матеріалів та їх утилізація згідно встановлених 

вимог.   

electric network (an electric support is at a distance 

of 10 m.); 

- Festive decoration of trade slaughterhouses with 

garlands; 

- Cleaning of the territory from the remains of 

construction materials and their utilization according 

to the established requirements. 

7.Чи є вимога законодавства до підготовки Оцінки 
Впливу на Довкілля (ОВД) для даного проекту 

7. Istherealegalrequirement to prepare an 
Environmental Impact Assessment (EIA) for this 

project 

 

Якщо проект цього не потребує, можна вписати 
фразу: Згідно ст.3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23.05.2017 та Критеріїв 
застосування цього Закону даний проект не 
потребує Оцінки впливу на довкілля 

 

If your project doesn't need it, you can type a 
phrase: ”According to Article 3 of the Law of 
Ukraine “On Environmental Impact Assessment” of 
23 May 2017 and the Criteria for the application of 
this Law, this project does not require 
Environmental Impact Assessment“ 

Згідно ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23.05.2017 та Критеріїв застосування 
цього Закону даний проект не потребує Оцінки 

впливу на довкілля. 

According to Article 3 of the Law of Ukraine “On 

Environmental Impact Assessment” of 23 May 2017 

and the Criteria for the application of this Law, this 

project does not require Environmental Impact 

Assessment“ 

8.Як будуть утилізуватись відходи в процесі 

будівництва, хто буде відповідальним (зокрема, 

детально описати, які саме відходи очікуються та 
їх групи, - залишки демонтованих покриттів, 

конструкцій, які можуть бути використані в 
майбутньому; матеріали, які можуть бути 

відправлені на вторинну переробку; інші залишки, 
що підлягають утилізації на паспортизованих 

полігонах, тощо) 

8. How will the waste be disposed of during the 

construction process, who will be responsible (in 

particular, describe in detail what waste is expected 
exactly and its groups – remains of dismantled 

coatings, structures that can be used in the future; 
materials that can be recycled; others residues to be 

disposed of at authorized landfills, etc.) 
 

Всі відходи, які можуть з’явитися в межах проєкту  
залишки будівельних матеріалів, пакувальних 

матеріалів, будуть утилізовані комунальним 

підприємством «Новоселицька міська 
тепломережа» згідно встановлених вимог. 

Верхній шар грунту  із залишками коріння, що буде 
знято в місцях встановлення яток буде утилізовано 

згідно вимог на сміттєвому полігоні для підсипки 

ям та загортання органічних залишків. 

All waste that may appear within the project, the 

remains of construction materials, packaging 

materials, will be disposed of by the utility company 

"Novoselytsia City Heating Network" in accordance 

with the established requirements. 

The top layer of soil with root residues that will be 

removed at the sites of slaughterhouses will be 

disposed of in accordance with the requirements of 

the landfill for backfilling pits and wrapping organic 

residues. 

9.Хто буде здійснювати технічний нагляд (та 
авторський нагляд, за потреби) 

9.Who will carry out technical supervision (and 
designed supervision, if necessary) 

 

Роботи в рамках даного проєкту технічного 
нагляду не потребують.  Нагляд за виконанням 

робіт та контроль буде здійснюватися директор КП 
«Новоселицька міська тепломережа», перший 

заступники голови Новоселицької МТГ та 

відповідальна особа за реалізацію проєкту від 
Новоселицької МТГ. 

Work under this project does not require technical 

supervision. Supervision over the implementation of 

works and control will be carried out by the director 

of KP "Novoselytska City Heating Network", the first 

deputy chairmen of Novoselytska ТС and the person 

responsible for the project implementation from 

Novoselytska ТС 



   
 

10.Хто буде утримувати об’єкт в майбутньому, 

відповідати за експлуатацію 
 

10. Who will maintain the object in the future, who is 

responsible for the operation 
 

Все обладання, що буде придбане в рамках 

проєкту буде передано на баланс Новоселицької 
МТГ, розпорядженням міського голови буде 

передане в користування КП «Новоселицька міська 
тепломережа», яке буде обслуговувати та нести 

відповідальність за експлуатацію . За утримання та 

обслуговування буде відповідати керівник КП 
«Новоселицька міська тепломережа», витрати на 

утримання будуть здійснюватися з місцевого 
бюджету.  

All equipment purchased under the project will be 

transferred to the balance of Novoselytsya TC, by 

order of the mayor will be transferred to the use of 

KP "Novoselytsya City Heating Network", which will 

service and be responsible for operation. The head of 

the Novoselytyia City Heating Network will be 

responsible for maintenance and service, and 

maintenance costs will be covered from the local 

budget. 

11.Поводження з дощовою водою та її наслідками 

(ризики підтоплення чи затоплення майданчика в 
період будівництва чи подальшої експлуатації; 

заходи для уникнення вказаного; способи 
відведення води – як варіанти, - на узбіччя з 

інфільтрацією в ґрунт, організоване відведення у 

відкриту чи закриту мережу, інше) 

11. Treatment of rainwater and its consequences 

(risks of flooding the site during construction or 
subsequent operation; avoidance measures; methods 

of drainage – as options – on the roadside with 
infiltration into the soil, organized drainage into the 

open or closed network, etc.) 

 

Ризиків підтоплення в період будівництва та 

експлуатації внаслідок  сильних дощів через 

скупчення води на території ярмаркового містечка 
немає.  

Ризиків підтоплень від водойм (річки, потічки, 
озера) також немає. 

Водовідведення з ділянки, де будуть встановлені 

торгівельні ятки буде здійснюватись шляхом 
інфільтрацією в ґрунт. 

There are no risks of flooding during construction and 

operation due to heavy rains due to water 

accumulation on the territory of the fair town. There 

are also no risks of flooding from reservoirs (rivers, 

streams, lakes). 

Drainage from the area where the trade 

slaughterhouses will be installed will be carried out 

by infiltration into the soil 

12.Енергоефективність та вибір енергозберігаючих 
технологій (у випадку їх застосування, - 

енергоефективне освітлення, сучасне обладнання 

з високими к.к.д. тощо) 

12.Energy efficiency and choice of energy-saving 
technologies (in case of their application – 

likeenergy-efficient lighting, high-efficiency modern 

equipment, etc.) 

Для освітлення ярмаркового містечка (самих  яток, 

ілюмінації)  будуть використані  енергозберігаючі 

лампи. Крім того, на території парку встановлені 
енергозберігаючі ліхтарі та передбачено додаткове 

встановлення енергозберігаючих ламп пізніше, в 
рамках інших проєктів та заходів. Місця 

встановлення ліхтарів позначена на схемі території  

Energy-saving lamps will be used to illuminate 

fairgrounds (slaughterhouses, lighting). In addition, 

energy-saving lanterns have been installed in the 

park, and later, as part of other projects and 

activities, additional energy-saving lamps will be 

installed. The diagram of the territory indicates the 

places of installation of lanterns 

Інформація про виконавця робіт:будь ласка, 
надайте вичерпну інформацію всіх виконавців 

робіт, хто буде проводити нагляд за якістю 

виконання робіт, тощо. 
 

Information on the performer of work: please 
provide exhaustive information on all the performers 

of work, those who will oversee the quality of work, 

etc. 
 

13.Хто буде виконувати роботи (в т.ч. чи 
планується залучення волонтерів і до яких саме 

цілей) 

13. Who will perform the work (including whether it 

is planned to involve volunteers and for what 
purposes) 

 

Роботи по підготовці території: зняття верхнього 
шару грунту до 10 см; влаштування бетонної 

підготовки площі дерев’яними дошками; 
армування; бетонування ; монтаж торгових 

Works on preparation of the territory: removal of the 

top layer of soil to 10 cm; installation of concrete 

preparation of the area with wooden boards; 

reinforcement; concreting; installation of trade 



   
 

яток;встановлення лавок зі спинками; 

встановлення журавлиних столів та високих 
стільців; встановлення сміттєвих баків; 

прибирання території від залишків будівельних 
матеріалів будуть проведенні залученими 

місцевими волонтерами з ціллю залучення 
активної громадськості для прозорого відстеження 

використання будівельних матеріалів. 

Доставка та складання торгівельних яток буде 

входити у вартість яток.   

Нагляд за виконанням робіт, дотриманням вимог 
та якості буде здійснювати профільний відділ 

міської ради (Відділ земельних відносин та 

комунальної власності апарату),  заступник голови, 

громадська організація “Наш дім”. 

slaughterhouses, installation of benches with backs; 

installation of cranberry tables and high chairs; 

installation of garbage cans; cleaning of the territory 

from the remains of construction materials will be 

carried out by the involved local volunteers for the 

purpose of involvement of the active public for 

transparent tracking of use of construction materials. 

Delivery and assembly of trade slaughterhouses will 

be included in the cost of slaughterhouses. 

Supervision over the performance of works, 

compliance with requirements and quality will be 

carried out by the profile department of the city 

council (Department of Land Relations and 

Communal Property of the Office), the Deputy 

Chairman, public organization "Our House". 



   
 

14.Які роботи будуть виконуватись та/чи що має 
бути придбане за кошти Програми 

14. What work will be performed and/or what should 

be purchased at the expense of the Program 
 

За рахунок Програми DOBRE не передбачено 
оплату за виконання робіт, за внесок Програми 

будуть придбані 4 торгівельні ятки. 

At the expense of the DOBRE Program there is no 

payment for the performance of works, 4 trade 

slaughterhouses will be purchased for the 

contribution of the Program. 

15.Які роботи будуть виконуватись та/чи що має 
бути придбане за кошти ТГ 

15. What work will be performed and/or what should 
be purchased at the expense of the CC 

 

За рахунок громади будуть придбані; будівельні 
матеріали (гравій, цемент, арматура, дерев’яні 

дошки, двохжильний кабель, розетки, вимикачі, 
лампочки); журавлині (високі) столи, високі 

стільці, сміттєві баки. Окрім цього, внеском 
громади буде виконання робіт по підготовці 

бетонної основи, встановлення придбаного 

обладнання, виконання робіт по благоустрою, 
прибиранні та підготовки до відкриття.   

Також внеском громади буде вже придбані та 
встановлені 01 вересня 2020 року 31 лавка зі 

спинкою на загальну суму 28800,0 грн. та придбані 
16 грудня 2020 року 50 м. гірлянд загальною 

сумою 1750,0 грн.  

At the expense of the community will be purchased; 

building materials (gravel, cement, fittings, wooden 

boards, two-core cable, sockets, switches, light 

bulbs); cranberries (high) tables, high chairs, trash 

cans. In addition, the community's contribution will 

be to prepare the concrete foundation, install the 

purchased equipment, perform landscaping, clean 

and prepare for the opening. 

Also, on September 1, 2020, 31 benches with a back 

for the total amount of UAH 28,800.0 will be 

purchased and installed by the community 

contribution. and purchased on December 16, 2020, 

50 m of garlands in the total amount of UAH 1750,0. 

16.Чи необхідна проектна документація, чи 

потрібні технічні умови, дозвіл на будівництво 
(якщо документація розроблена, - то хто саме її 

автор і в якому обсязі вона наявна. Вся наявна 
документація, розроблена в цілях проекту - в 

електронному чи сканованому вигляді - має бути 

долучена до матеріалів Заявки) 

16. Is the design documentation necessary, 

are technical conditionsand building permit 
necessary (if the documentation is developed 

– who is its author and to what extent it is 

available. All available documentation 
developed for the purposes of the project – 

in electronic or printed form – must be 
attached to the materials of the Application) 

 

Для даного проєкту не потрібна проектно-
кошторисна документація. 

This project does not require design and estimate 

documentation. 

Додатки:будь ласка, перелічіть усі документи, які 

ви долучаєте до цієї форми (приклад):  
1. Розміщення на мапі (центральної садиби 

ТГ, майданчиків – все в GOOGLEMaps, в 
режимі «супутник», з вказанням 

географічних координат) 
2. Фото ділянок 

3. Майбутні плани, ескізи (якщо є) (навіть, 

якщо проектна документація не 
замовлялась, необхідно надати графічне 

відображення реалізації заходів, які 
плануються) 

4. Фото, ескізи позицій, що будуть закуплені 

(в т.ч. за кошти ТГ) 
 

Annexes: please list all the documents that are 

attached to this form:  
1. Location on the map (CC settlement hall, 

sites – all in the GOOGLE satellite maps 
format with geographical coordinates) 

2. Photos of plots. 
3. Future plans, sketches (if any) (even if the 

project documentation has not been ordered, 

it is necessary to provide a graphical 
representation of the implementation of the 

planned activities) 
4. Photos and sketches of items to be procured 

(including those at the expense of CC) 

 

1.Розміщення на мапі (центральної садиби ТГ, 
ярмаркове містечко в м.Новоселиця – все в 

GOOGLEMaps, в режимі «супутник», з вказанням 
географічних координат). 

1. Location on the map (central estate of TG, fair 

town in Novoselytsia - all in GOOGLEMaps, in the 

"satellite" mode, indicating geographical coordinates). 



   
 

2.Фото локації ярмаркового містечка. 2. Photo of the location of the fair town. 

3. Фото, ескізи позицій, що будуть закуплені (в т.ч. 

за кошти ТГ). 

3. Photos, sketches of items to be purchased 

(including at the expense of TG). 

 

Погодження додатку до заявки Approval of the annex to the application 

1. Відповідальна особа від місцевої влади ТГ (особа, 

зазначена у гарантійному листі) 

1. A responsible person from the CC local authorities 

(the person indicated in the letter of guarantee) 

 

Ім’я, посада Name, Title 

Арсеній Сергій, перший заступник голови Новоселицької ТГ \  

Arseniy Serhiy, First Deputy Chairman of 
\Novoselytska ТС 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

____________________                                  ___________________________ 

2.Відповідальна особа від програми DOBRE – 
менеджер з будівництва 

 

2. Responsible person from the DOBRE program – 
Construction Manager 

Ім’я, посада Name, Title 

Олег Баранецький \ Oleg Baranetskyi 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

_____________________                                              __________________________ 

3. Відповідальна особа від програми DOBRE- 
програмний спеціаліст(ка) 

 

3. Responsible person from the DOBRE program-
Program Officer 

Ім’я, посада Name, Title 

Марина Дудяк \ Maryna Dudyak 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

______________________________            __________________________________ 

 



   
 

   
 

 

 

 Українська версія* (заповнюється громадою) Englishversion*(заповнюється програмним спеціалістом 
DOBRE) 

Заявка на отримання внеску у натуральній 

формі для виконання проєкту  

 

Application for Contribution in Kind for Project 

Implementation 

Назва проєкту: Project name: 

Придбання торгових місць для 

облаштування ярмаркового містечка в 

м.Новоселиця 

Procurement of the concession stands for 

arrangement of the fair area in Novoselytsya 

Мета проекту (стисло): Project goal (briefly): 

Створення умов для економічного та соціального 

розвитку громади, підтримка місцевого бізнесу, 
заохочення до підприємництва, покращення якості 

життя мешканців громади. 
Проєктом передбачається створення необхідної 

інфраструктури для ведення торгівельно-

ярмаркової діяльності.  

В комплекс ярмаркового містечка в м.Новоселиця 

увійдуть такі об’єкти:  

- ярмаркові площі з облаштованими торговими 
точками (ятками); 

-біля кожної торгової точки будуть встановлені 
«журавлині» столи з високими стільцями; 

- будуть встановлені лавочки зі спинками та 

сміттєві баки. 

Creating conditions for economic and social development of 

the community, supporting local business, encouraging 

entrepreneurship, improving the quality of life of 

community residents. 

The project provides for the creation of the necessary 

infrastructure for trade and fairs. 

The complex of the fair town in Novoselytsya will include 

the following objects: 

- fairgrounds; 

-cranberry tables with high chairs will be installed near 

each trade slaughterhouse; 

- benches with backs and garbage cans will be installed. 

Вид проєкту (підкресліть потрібний): швидкий 

грант, молодіжний проєкт, інвентаризація – 

облаштування зали засідань, проєкт поліпшення 

послуги, проєкт місцевого економічного розвитку, 

проєкт на підтримку стратегії, проєкт 

міжмуніципального співробітництва. 

Project type (underline as appropriate):  instant grant, 

youth project, inventory - meeting room arrangement, 

service improvement project, local economic development 

project, project in support of the strategy, inter-municipal 

cooperation project. 

Основна інформація про громаду: Basic information about community: 

Назва громади, область Community name, oblast 

Новоселицька МТГ, Чернівецька область Novoselytska TC, Chernivtsi region 

Голова громади, (ПІБ та контакти) 
 

Community Head, (full name and contacts) 

Нікорич Марія Іллінічна, тел. моб. +380504345604, 

e-mail: novmeria@gmail.com 

Nikorych Maria, tel. mob. +380504345604, 

e-mail: novmeria@gmail.com 

Відповідальна особа за виконання проєкту (ПІБ, 

посада та контакти) 
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Арсеній Сергій Васильович -  Перший заступник 
голови Новоселицької МТГ, 

 тел. моб. +380504340789,  
e-mail: novmeria@gmail.com 

Ракоча Майя Іванівна –  начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель,  

тел. моб. +380954538201,  

e-mail: vid.ekonom@gmail.com 

Arseniy Serhiy - First Deputy Chairman of Novoselytska TC,  

tel. mob. +380504340789,e-mail: novmeria@gmail.com 

Rakocha Maya Ivanivna - Head of the Department of 

Economic Development, Investments and Procurement,  

tel. mob. +380954538201, 

e-mail: vid.ekonom@gmail.com 

Responsible person for the project (full name, title, contact 
     informatoin)

mailto:novmeria@gmail.com


   
 

   
 

Відповідальні особи, яким буде доручено 

отримувати товари та матеріальні цінності, 

передані програмою DOBREдля проєкту. Надайте 
ПІБ, контакти, і посади двох осіб 

People responsible for receiving goods and material values 

transferred for the Project by DOBRE Program. Provide full 

names, contact details and positions of two people 

Арсеній Сергій Васильович -  Перший заступник 

голови Новоселицької МТГ, 
 тел. моб. +380504340789,  

e-mail: novmeria@gmail.com 

Ракоча Майя Іванівна –  начальник відділу 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель,  

тел. моб. +380954538201,  
e-mail: vid.ekonom@gmail.com 

Arseniy Serhiy - First Deputy Chairman of Novoselytska TC,  

tel. mob. +380504340789,e-mail: novmeria@gmail.com 

Rakocha Maya - Head of the Department of Economic 

Development, Investments and Procurement,  

tel. mob. +380954538201, 

e-mail: vid.ekonom@gmail.com 

Відповідальний програмний спеціаліст  

DOBRE 

Program Responsible Expert  

DOBRE 

 

Марина Дудяк 
 

 

Maryna Dudyak 

Місто/село/селище, де буде виконуватись проєкт 

 

Project implementation place – town/village/settlement 

місто Новоселиця city Novoselytsya 

Відповідність проєкту стратегії громади: опишіть, 

яку проблему вирішує проєкт і як він підтримує 

стратегію розвитку громади. Якщо стратегія вже 

прийнята, вкажіть відповідну операційну ціль. 

Відповідь повинна поміститись у відведене 

текстове поле (не більше 100 слів).  

Project compliance with community strategy: describe the 

issue that the project solves and how it supports the 

community development strategy. If the strategy has 

already been adopted, please, specify the appropriate 

operational objective. The answer should fit in the 

dedicated text box (less than 100 words). 

Проєкт відповідає: Стратегічній цілі А 2. Залучення 

інвестицій. Операційній цілі А 2.2. Розробка та 

просування презентаційно - іміджевих продуктів про 
громаду. 

В місті Новоселиця, як адміністративному центрі 
громади, протягом року відбувається ряд заходів, 

які відвідують як жителі міста, так і жителі громади 
та гості із області вцілому. І під час таких заходів 

зазвичай користується попитом функціонування 

зони ярмаркової торгівлі, де відвідувачі можуть 
придбати як продукти харчування, сувенірну 

продукцію, так і інші товари. Проте проблемою 
громади є відсутність інфраструктури для того, щоб 

зона торгівлі була інтегрована на території 

проведення заходів (зачасту це центральний парк 
міста) як сучасне, якісне і зручне місце для 

використання всіма сторонами - місцевим бізнесом, 
гостями та місцевою владою, яка зобов’язана 

забезпечити безпеку діяльності такого ярмаркового 

містечка.  Відповідно, сьогодні є потреба розвитку 
території проведення масових заходів, зокрема 

території центрального парку міста Новоселиці, 
секторального підприємництва,   розширення сфери 

діяльності існуючого бізнесу, залучення інвестицій, 
появі нових робочих місць, співпраці ради та 

місцевого бізнесу, збільшення задоволеності 

The project corresponds to: Strategic goal A 2. Attracting 

investments. Operational objective A 2.2. Development and 

promotion of presentation and image products about the 

community. 

In the city of Novoselytsia, as the administrative center of 

the community, a number of events take place during the 

year, which are attended by both city residents and 

community residents and guests from the region as a 

whole. And during such events, there is usually a demand 

for the operation of the fair trade area, where visitors can 

buy food, souvenirs and other goods. However, the 

problem of the community is the lack of infrastructure for 

the trade area to be integrated in the event area (often the 

city's central park) as a modern, high-quality and 

convenient place for use by all parties - local businesses, 

guests and local authorities, safety of activity of such fair 

town. Accordingly, today there is a need to develop the 

territory of mass events, including the central park of 

Novoselytsia, sectoral entrepreneurship, expanding the 

scope of existing business, attracting investment, creating 

new jobs, cooperation between the council and local 

business, increasing community satisfaction with the quality 

of events free time. 

 



   
 

   
 

жителів громади якістю проведення заходів та 

проведення вільного часу.  

Реалізація проєкту: коротко опишіть, що буде 

зроблено у проєкті. Відповідь повинна поміститись 

у відведене текстове поле(не більше 150 слів). 

Детальний опис проєктної діяльності наведіть у 

тематичному додатку № 1. 

Project implementation: briefly describe what will be done 

in the project. The answer should fit in the dedicated text 

box (less than 150 words). A detailed description of the 

project activity shall be provided in the thematic annex No. 

1.  

В рамках проекту передбачається облаштувати 

простір ярмаркового містечка в парку міста 
Новоселиця, де місцеві виробники і підприємці 

зможуть на умовах оренди здійснювати діяльність в 
будні, вихідні та святкові дні. Для реалізації цієї 

мети передбачено закупівлю 4 окремих торгового-

ярмаркових яток, 4 журавлиних столів та 8 високих 
стільців, , 5 сміттєвих баків, 5 лавочок зі спинками, 

50 метрів святкової ілюмінації (лавки та ілюмінація 
були придбані громадою у 2020 році, підтверджучі 

документи є в наявності) 
Ярмаркове містечко планується перетворити на  

громадський простір, який міг би допомогти 

згуртувати мешканців громади та  приваблювати 
туристів шляхом створення комфортних умов для 

проведення свого дозвілля.  

Створення ярмаркового містечка в місті 
Новоселиця, є ключовим проектом в організації 

мережі спеціально облаштованої інфраструктури 

введення підприємницької діяльності на території 
Новоселицької громади. 

T The project envisages arranging the space of the fair 

area in the park of Novoselytsya, where local producers 

and entrepreneurs will be able to operate on weekdays, 

weekends and holidays on lease. To achieve this goal, it is 

planned to purchase 4 separate trade and fair 

slaughterhouses, 4 tables and 8 high chairs, 5 benches 

with backs, 5 garbage cans, 50 meters of festive 

illumination.  

It is planned to turn the fair area into 

a public space that could help, unite community residents 

and attract tourists by creating comfortable conditions for 

their leisure. 

The creation of a fair area in the city of Novoselytsya is a 

key project in the organization of a network of specially 

equipped infrastructure for the introduction of business 

activities in the Novoselytsya community. 

Очікувані результати проєкту: напишіть, які якісні і 

кількісні результати принесе проєкт мешканцям 

громади. Скільки людей користуватиметься новими 

можливостями, які створить проєкт (у т.ч. 

чоловіків, жінок, людей з інвалідністю, ВПО тощо)? 

Відповідь повинна поміститись у відведене 

текстове поле (не більше 100 слів). 

Project implementation expected results: write down what 

qualitative and quantitative results will the project bring to 

the community residents. How many people will use the 

new opportunities created by the project (including men, 

women, people with disabilities, IDPs, etc.)? The answer 

should fit in the dedicated text box (less than 100 words). 

Кількісні та якісні результати проєкту: 

Кількісні: 
Основними кількісними результатами проекту є 

облаштування площі 100 м.кв  ярмаркового 
майданчика, встановлення 4 торгових яток, 5 

лавок зі спинками, 8 стільців високих, 4 столів 

журавлиних, закупівля 50 м. святкової ілюмінації. 
Під час святкових заходів, фестивалів ярмаркове 

містечко відвідуватимуть близько 800- 1000 
мешканців громади та туристів з інших територій. 

Якісні: 

Підвищення якості проведення заходів та зручності 
для відвідувачів парку та заходів шляхом 

облаштування зон відпочинку, створення 
сприятливих умов для розвитку бізнесу в громаді. 

Кількість мешканців, які 

Quantitative and qualitative results of the project: 

Quantitative: 

The main quantitative results of the project are the 

arrangement of an area of 100 square meters as a 

fairground, the installation of 4 trade stalls, 5 benches with 

backs, 8 high chairs, 4 tables, the purchase of 50 meters of 

festive illumination. 

during the festive events, festivals, etc., the fair town will 

be visited by about 800-1000 residents of the community 

and tourists from other areas. 

 

Qualitative: 

Creating favorable conditions for business development in 

the community. Improving the quality of events and 

convenience for guests by installing recreation areas. 



   
 

   
 

використовуватимуть результати проєкту: 

- Мешканці Новоселицької міської територіальної 

громади (30131 осіб) та туристи які будуть 
відвідувати громаду. Повсякденно ярмаркове 

містечко будуть відвідувати близько 100-200 

людей, а під час проведення масових заходів,  
фестивалів, концертів тощо планується  залучення 

біля 800-1000 мешканців та туристів. 
- 4 приватних підприємців, які орендуватимуть 

торгові місця. 

A number of residents who will use the results of the 

project: 

- Residents of the Novoselytska TC (30,131 people) and 

tourists who will visit the community. Every day the fair 

town will be visited by about 100-200 people, and during 

mass events, , festivals, concerts, etc. it is planned to 

attract about 800-1000 residents and tourists. 

- 4 private entrepreneurs who will rent retail space. 

Гендерна рівність та залучення уразливих груп:  

напишіть, яким чином проєкт відповідає потребам і 

чоловіків, і жінок? Чи надає він однакові 

можливості використовувати його результати 

чоловікам і жінкам, а також групам, які зазвичай 

менш залучені до життя громади, напр. людей з 

інвалідністю, малозабезпечених, внутрішньо-

переміщених осіб? Відповідь повинна поміститись у 

відведене текстове поле(не більше 100 слів). 

Gender equality and involvement of vulnerable groups:  

please, write how this project meets the needs of both 

genders. Does it provide the same opportunities to use its 

results for men and women as well as for groups that are 

usually less involved with community life, for example, 

people with disabilities, low-income people, internally 

displaced persons? The answer should fit in the dedicated 

text box (less than 100 words). 

Реалізація проєкту не передбачає обмежень для 

чоловіків та жінок. При проведенні конкурсу на 

оренду торгово-ярмаркової ятки не буде жодних 

обмежень чи переваг в залежності від статті, віку 

та типу підприємницької діяльності учасника 

конкурсу.  

Проведення заходів та функціонування торгового 

містечка не передбачатиме обмежень для будь якої 

категорії осіб. 

The project does not involve restrictions for men and 

women. When conducting a tender for the lease of a trade 

fair, there will be no restrictions or advantages depending 

on the article, age and type of business activity of the 

tender participant. 

The activities and operation of the shopping center will not 

provide restrictions for any category of people. 

 

Фінансова сталість проєкту: опишіть, яким чином в 

подальшому буде фінансуватись утримання 

об’єктів, створених з результаті реалізації проєкту, 

надайте фінансові розрахунки. Вкажіть на баланс 

якого закладу буде передано товарно-матеріальні 

цінності , придбані в рамках цього проєкту. 

Відповідь повинна поміститись у відведене 

текстове поле (не більше 100 слів). 

Project financial sustainability: describe the further 

maintenance of objects created after project completion, 

present financial calculations. Indicate the institution that 

will take on balancecommodity assets purchased under this 

project.The answer should fit in the dedicated text box 

(less than 100 words). 

Подальше утримання та розвиток 
інфраструктури буде здійснюватися за рахунок 

коштів місцевого бюджету. Показником фінансової 

сталості буде збільшення надходжень до місцевого 
бюджету за рахунок оренди торгових яток, 

реєстрації офіційних робочих місць або реєстрації 
нових підприємців. 

Товарно-матеріальні цінності, придбані в рамках 
цього проєкту будуть передані на баланс 

Новоселицької міської ради, яка відповідно 

розпорядчим документом передасть їх в 
користування КП «Новоселицька тепломережа». 

 

 Further maintenance and development of infrastructure 

will be carried out at the expense of the local budget. An 

indicator of financial stability will be an increase in local 

budget revenues from rent the values purchased within 

the framework of this project will be transferred to the 

balance of the Novoselytsya City Council, which will 

transfer them for use to the Novoselytsya Heat Network 

utility company in accordance with the administrative 

document. 

 

Інституційна сталість проєкту: яка організація чи 

особи надаватимуть технічну підтримку створеному 

Institutional sustainability of the project: which organiza-
tion or individuals will provide technical support to the cre-

ated object or maintain the facility and will be responsible 



   
 

   
 

об’єкту або обслуговуватимуть об’єкт і 

відповідатимуть за підтримку його в належному 

стані? Яким документом закріплена така 

відповідальність?Яким чином буде зберігатися 

майно, передане громаді в рамках проєкту (засоби, 

методи беспеки, місце зберігання)? Відповідь 

повинна поміститись у відведене текстове поле (не 

більше 100 слів). 

for keeping it in a proper condition? What document is this 

responsibility imposed? How will the property transferred to 

the community as part of the project be stored (means, se-
curity methods, storage site)? The answer should fit in the 

dedicated text box (less than 100 words). 
 

Для підтримки містечка першочергово буде 

задіяна КП «Новоселицька тепломережа, яке буде 
відповідати за збереження торгівельно-ярмаркових 

яток та прибирання сміття з території ярмаркового 
містечка.  

Відповідальний за організацію та проведення 

аукціону (конкурсу) на оренду буде відділ 
земельних відносин та комунальної власності 

апарату Новоселицької міської ради. 
Відповідальний за організацію масових заходів та 

свят, за урочисте відкриття ярмаркового містечка 
буде відділу культури, спорту, сім'ї та молоді 

апарату Новоселицької міської ради. 

Відповідальний за промоцію проєкту, розміщення 
в ЗМІ та на офіційних сторінках Новоселицької 

міської ради інформації щодо проведення 
урочистого відкриття та масових заходів буде відділ 

організаційно-інформаційної роботи, розгляду 

звернень громадян, звітності, контролю та архівної 
справи апарату Новоселицької міської ради. 

Відповідальний за моніторинг задоволеності 
жителів, переговори з бізнесом та надання 

консультаційного супровіду буде відділ 

економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
апарату Новоселицької міської ради. 

Відповідальність за відділами буде закріплена 
розпорядженням голови Новоселицької міської 

ради. 

To support the town, the Novoselytska Heat Network will 

be involved in the first place, which will be responsible for 

the preservation of trade and fair slaughterhouses and the 

removal of garbage from the territory of the fair town. 

The department of land relations and communal property 

of the Novoselytsya City Council will be responsible for 

organizing and conducting the auction (competition) for 

rent. 

The department of culture, sports, family and youth of the 

Novoselytsya City Council will be responsible for the 

organization of mass events and holidays, for the grand 

opening of the fair town. 

The department for organizational and information work, 

consideration of citizens' appeals, reporting, control and 

archival affairs of the Novoselytsya City Council will be 

responsible for promoting the project, posting information 

on the opening ceremony and mass events in the media 

and on the official pages of the Novoselytsya City Council. 

The Department of Economic Development, Investments 

and Procurement of the Novoselytsya City Council will be 

responsible for monitoring the satisfaction of residents, 

negotiating with businesses and providing consulting 

support. 

The responsibility for the departments will be fixed by the 

order of the chairman of the Novoselytsya city council. 

Інформування мешканців громади про проєкт і 

популяризація результатів проєкту: опишіть, яким 

чином громада буде інформувати мешканців про 

проєкт і заохочуватиме їх користуватися 

можливостями, створеними проєктом? Як буде 

відображено підтримку проєкту донором? 

Informing community members about the project and pop-

ularizing the project results: describe how the community 
will inform residents about the project and encourage them 

to use the opportunities created by the project? How donor 
support of the project will be reflected? 

 

Про початок реалізації проекту та відкриття 

ярмаркового місцечка буде підготовлено 
інформацію, яка буде розміщена в ЗМІ та на 

офіційних сторінках Новоселицької міської ради. У 
всіх новинах про подію буде зазначено, що проєкт 

реалізований в рамках Програми DOBRE та буде 

мати відповідний хештег. Окрім того, при вході в 
міський парк буде розміщена табличка про те, що 

даний проєкт реалізований в рамках Програми DO-
BRE та містити відповідно брендування про 

підтримку донором. 

Information on the start of the project and the opening of 

the fairgrounds will be prepared, which will be published in 

the media and on the official website of the Novoselytsya 

City Council. All news about the event will indicate that the 

project is implemented under the DOBRE Program and will 

have the appropriate hashtag. 

In addition, at the entrance to the city park will be placed a 

sign stating that the project is implemented under the 

DOBRE Program and contain the appropriate branding of 

donor support. 

Involvement and encouragement of residents to use the 



   
 

   
 

Залучення та заохочення мешканців 

користуватися результатами проекту буде 

відбуватися через оголошення, звернення голови та 
депутатів ради. 

results of the project will take place through 

announcements, appeals of the chairman and deputies of 

the council. 

Бюджет проєкту та внесок громади: вкажіть, яка 

загальна вартість проєкту, і які частки очікуваного 
внеску від програми DOBRE і від громади. 

Детальний опис проекту надайте у Додатку № 1, а 
детальний бюджет проєкту (включає також 

інформацію про власний внесок) надайте у 
Додатку №2, заповнивши шаблон бюджету та 

Додатку № 3 Технічні специфікації для 

запитуваних товарів і послуг. 

Project budget and community contribution: please indicate 

the total project cost and the share of the expected 

contribution from the DOBRE Program and from the 

community. Provide a detailed description of the project in 

Annex 1, and provide a detailed project budget (including 

information on own contribution) in Annex 2 by filling in 

the budget template and Annex 3 “Specifications for the 

requested goods and services.” 

Загальний бюджет проєкту, грн: Total Project Budget, UAH: 

 
473250,0 грн (UAH)100% 

Внесок програми DOBRE, грн: DOBRE Contribution, UAH 

324000,0 грн (UAH) 
68,46 % від загальної вартості (% of the total cost ) 

Внесок громади,грн: Community contribution, UAH 

149250,0 грн (UAH) 
 

31,54 % від загальної вартості (% of the total cost ) 

Планований термін завершення проєкту: вкажіть 

день, місяць і рік, коли планується завершити 

проєкт і надати програмі DOBRE усі 

підтверджувальні документи. 

 

Scheduled project completion date: specify the day, month 

and year when the project is due to be completed and all 

supporting documents are provided to the DOBRE Program.  

 

«31» березня 2022 року 

*** *** 



   
 

   
 

Відповідальність громади. Підписуючи заявку, 

громада погоджується виконати такі зобов’язання: 

 Уникати суттєвих змін до проєкту після 

його погодження програмою DOBRE. Запит 

на суттєві зміни або відмова від 
запропонованих програмою DOBRE товарів 

і послуг вважатиметься підставою для 
скасування даної заявки на отримання 

внеску у натуральній формі для виконання 
проєкту. 

 

 Надати гарантію власного внеску у проєкт у 
затвердженій програмою DOBRE формі. 

 
 Надати заповнену форму оцінки впливу 

проєкту на навколишнє середовище (ОВД) 

на запит програми DOBRE – Додаток № 4. 
 

 У разі потреби зміни розміру власного 
внеску, пов’язаної з результатами 

закупівель, розглянути можливість 
відповідно збільшити або зменшити 

власний внесок.  

 
 Протягом не більше 45 днів від дати 

останньої поставки товарів чи виконання 
послуг, надати підтверджувальні документи 

для власного внеску у затвердженій формі. 

Перелік затверджених підтверджувальних 
документів та форма звітності додається до 

цієї заявки. 

Community responsibilityBy signing the application, the 

community agrees to fulfill the following obligations: 

 Avoid significant changes to the Project after its 

approval by the DOBRE Program. A request for 

substantial change or waiver of the proposed by 
the DOBRE Program goods and services will be 

considered as grounds for canceling this applica-
tion for a contribution in kind for the project imple-

mentation. 
 

 To guarantee own contribution to the project using 

the DOBRE Program approved form. 
 

 To submit a completed form for assessing the envi-
ronmental impact of the project (EIA) by the re-

quest of the DOBRE Program – Annex 4. 

 
 If it is necessary to change the size of own contri-

bution related to the outcomes of purchasing, con-
sider the possibility of increasing or reducing their 

own contribution accordingly.  
 

 For no more than 45 days from the date of the last 

delivery of goods or services, provide confirmation 
documents for own contribution in the approved 

form. The list of approved supporting documents 
and the reporting form are attached to this applica-

tion. 

 

Додатки: надайте усі додатки, необхідні для 

розгляду цієї заявки. У разі виникнення питань про 

необхідність того чи іншого додатку, звертайтеся до 

програмного спеціаліста чи спеціалістки, 

закріплених за вашою громадою. 

• Додаток № 1 – детальний опис проєкту 

відповідно до його виду(обов’язковий для всіх 

проєктів). 

• Додаток № 2 – детальний бюджет проєкту 

(обов’язковий для всіх проєктів). 

• Додаток № 3 – Технічні специфікації для 

запитуваних товарів і послуг (обов’язковий для всіх 

проєктівякі потребують закупівель з боку програми 

DOBRE). 

• Додаток № 4 – Для проєктів, які 

передбачають будівництво та/або мають вплив на 

навколишнє середовище. 

• Додаток № 5 – Для проєктів, які 

передбачають придбання техніки, використання 

Annexes:Provide all the annexes needed to review this 

application. If you have any questions about the need for 

any Annex, contact a program officer or an expert assigned 

to your community. 

 

• Annex 1 – Detailed description of the project according 

to its type (obligatory for all projects). 

• Annex 2 – Project budget detailed description 

(obligatory for all projects). 

• Annex 3 – Specifications for the requested goods and 

services (obligatory for all projects that require 

procurement by the DOBRE program). 

• Annex 4 – For projects that involve construction and 

have an impact on the environment. 

• Annex 5 – For projects involving the purchase of 

equipment, the use of which may have a potential 

impact on the environment. 

• The Letter of Commitment issued by the local authorities 



   
 

   
 

якої може мати потенційний вплив на довкілля. 

• Лист-гарантія місцевої ради про підтримку 

проєкту і надання власного внеску. 

• Лист-гарантія від громади про подання 

підтвердження власного внеску. 

about supporting the project and own contribution. 

• The Letter of Commitment issued by the CC about 

submitting own contribution. 

Номер та опис програмної задачі та очікувані 

результати відповідно до робочого плану 

(Заповнюється спеціалістами програми DOBRE- 

інформація надається експертами програми 

DOBRE) (Objectiveandexpectedresultsasinworkplan, 

(EN)) 

Number and description of the program objectives and 

expected results as in work plan (To be filled in by the 

DOBRE Program experts) (Objective and expected results as 

in work plan, (EN)) 

 

Expected Result 1.1 Increased local government capacity to promote sub-national and sub-regional 

economic and social development - 1.1.6 Local Economic Development Financial Support 

Погодження заявки Application approval 

1. Відповідальна особа від місцевої влади ТГ (особа, 

зазначена у гарантійному листі) 

1. A responsible person from the CC local authorities (the 

person indicated in the letter of guarantee) 

Ім’я, посада Name, Title 

Арсеній Сергій, перший заступник голови Новоселицької ТГ \ 

Arseniy Serhiy, first Deputy Chairman of 
Novoselytska TC 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

_____________________                                             __________________________ 

2. Голова ТГ 2. CC Head 

Ім’я, посада Name, Title 

                                              Нікорич Марія, Голова Новоселицької ТГ \ 

                                             Nikorich Maria, Chairman of Novoselytska TC 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

_____________________                                                __________________________ 

3. Відповідальна особа від програми DOBRE- 

програмний спеціаліст(ка) 

 

3. Responsible person from the DOBRE program-Program 

Officer 

Ім’я, посада Name, Title 

Марина Дудяк\ Maryna Dudyak 

Підпис / Дата Signature / Date 

 

_____________________                                           __________________________ 



   
 

   
 

4. Технічний спеціаліст(ка) програми DOBRE 4. DOBRE Program Technical Expert 

Ім’я, посада Name, Title 

Віталій Юрків\Vitaliy Yurkiv 

Підпис / Дата Signature / Date 

 
_____________________                                                   ________________________ 
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