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Додаток А до Додатку № 1 до Програми 

«ВідновиДІМ» 

 

 

АНКЕТА1 

підрядника/постачальника, з яким ОСББ укладає договір для отримання 

фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ»2 

 

1. Загальна інформація про підрядника / постачальника 

1.1.Місце реєстрації в Україні? 
Так  ☐ 

Ні ☐ 

1.2. Місце реєстрації в територіальній громаді, статус якої визначено як 

«тимчасова окупація» та/або «оточення (блокування)» (за даними цифрової 

платформи, що знаходиться за посиланням https://map.edopomoga.gov.ua/)? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

1.3. Відсутній в Переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної 

діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

1.4. Підпадає під дію санкцій, ембарго або аналогічних заходів відповідно 

до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

1.5. Керівник/ФОП числиться зниклим безвісти або таким, що перебуває в 

розшуку? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

1.6. Керівник/ФОП внесений в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

 

2. Досвід і надійність підрядника / постачальника 

2.1. Період діяльності в будівельній галузі становить більше 3 (трьох) 

років3? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

2.2. Є досвід виконання за останні 3 (три) роки не менше 3 (трьох) 

аналогічних договорів, предметом закупівлі яких є виконання будівельних 

робіт (послуг), які за своєю суттю відповідають Деталізованому переліку 

Так 
 

Тоді 

надати 

копії 

☐ 

 

 
1 Анкета заповнюється та підписується керівником підрядника / постачальника. 
2 Відповідь «НІ» на питання 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, а також відповідь «ТАК» на питання 1.2, 1.4 - 1.6 виключає 

фінансування Фондом витрат на укладений з таким підрядником / постачальником договір. Відповідь «НІ» 

на питання 2.1, 2.4 автоматично не виключає фінансування Фондом витрат на укладений з таким 

підрядником / постачальником договір, але потребує додаткових пояснень та/або документальних 

підтверджень прийнятності вибору підрядника / постачальника та обґрунтування, чому відповідь «ні» не 

свідчить про негативний досвід чи ненадійність контрагента. 
3 До періоду діяльності може бути зарахована діяльність різних юридичних осіб, якщо такі юридичні особи 

мають спільних кінцевих бенефіціарних власників та керівника. 



 

2 
 

Прийнятних заходів та їх граничних вартостей (Додаток № 2 до Програми 

«ВідновиДІМ»)?  

Актів 

КБ-2в4 

 Ні ☐ 

2.3. Є хоча б один з аналогічних договорів за останні 3 (три) роки, 

укладений через систему публічних закупівель Prozorro5 (виконаний в 

повному обсязі та обов’язково містить звіт про виконання договору про 

закупівлю)6 або з учасником Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»? 

Так      ☐ 

 
 

Тоді вказати 

ідентифікатори 

(номери) 

закупівель або 

дані про Проект 

в Програмі 

«ЕНЕРГОДІМ» 

__________________

______; 
__________________

______; 

__________________
______ 

 

Ні           ☐ 

2.4. Відсутні відкриті кримінальні провадження, в яких 

підрядник/постачальник/його керівник виступає в якості підозрюваної, 

обвинуваченої особи та/або судові справи, пов’язані з фінансовими 

злочинами та/або злочинами, пов’язаними з фінансуванням тероризму, 

фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, посяганням на 

територіальну цілісність і недоторканність України, державною зрадою, 

колабораціонізмом, в яких підрядник/постачальник/його керівник виступає 

в якості підсудної, засудженої особи? 

Так ☐ 

Ні ☐ 

 

 

Додатки (залежно від відповідей на питання 2.2 та 2.3): 

Копії Актів КБ-2в 

 

_____________ 

Дата підписання 

 

_____________  ________________  ________________________ 

Посада    Підпис    (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

М.П. 

 
4 Копії Актів КБ-2в обов’язково надаються у випадку, якщо договори укладені не в системі публічних 

закупівель Prozorro або не з учасником Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ». В іншому випадку надаються дані, передбачені пунктом 2.3 цієї Анкети. При наданні копій 

Актів КБ-2в конфіденційна інформація (зокрема, суми/вартість) може бути прихована (зачорнена).  
5 До договору, укладеного в системі публічних закупівель Prozorro, тут також прирівнюється договір між 

переможцем публічної закупівлі (генпідрядником) та субпідрядником, який фактично виконував будівельні 

роботи. Тоді до цієї Анкети потрібно долучити копію договору субпідряду та/або акта КБ-2в, за якими можна 

ідентифікувати, що вони підписані на виконання договору в межах закупівлі, ідентифікатор (номер) якої 

наведений в пункті 2.3 Анкети. 
6 Якщо договір укладений без використання електронної системи закупівель, або ж виконаний, але замовник 

ще не розмістив в системі публічних закупівель Prozorro звіт про виконання договору про закупівлю, то 

допускається подання листа-відгука, наданого замовником закупівлі виконавцю. 


