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Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) – неприбуткова організація
створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000 № 740) з метою надання
підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та
розвитку ініціатив територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних
джерел, переважно коштів міжнародної технічної допомоги.
У 2018-2021 роках УФСІ впроваджує проект «Сприяння розвитку соціальної
інфраструктури, УФСІ VI». Проект полягає у сприянні розвитку соціальної
інфраструктури у невеликих містах у східній частині України для підтримки внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО). Метою Проекту є відновлення житлових будівель для ВПО
(передусім гуртожитків та соціальних квартир у будинках), об’єктів соціальної
інфраструктури (школи, дитсадки) у населених пунктах, де поселились ВПО, а також
вжиття заходів з всебічного розвитку потенціалу ВПО та громад, які приймають ВПО.
У рамках цього проекту планується реалізувати 30 субпроектів (СП) у
Харківській, Січеславській, Запорізькій областях та деяких районах Донецької та
Луганської областей, що знаходяться під контролем України.
Будівлі які є об’єктом ремонту/реконструкції, можуть включати азбест місткі
матеріали (AМM), які потребують особливої уваги під час ремонтних робіт. Наразі
відсутня детальна інформація щодо наявності азбесту у цих будівлях.
Для забезпечення менеджменту АММ, УФСІ має намір залучити Консультантаасистента азбест менеджера (далі, - Консультанта), який буде надавати послуги під
безпосереднім керівництвом кваліфікованого азбест-менеджера.
Деталізоване Технічне завдання (ТЗ) для надання послуг додається до цього Запиту на
висловлення зацікавленості.
Український фонд соціальних інвестицій запрошує правомочних індивідуальних
консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання
вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію у вигляді
резюме (CV), що демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний
досвід для виконання цих Послуг.
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Кваліфікація кандидата повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:
Обов’язкові вимоги:
• вища освіта (ступеня магістра або спеціаліста) в сфері екології/навколишнього середовища,
хімії або будівництва;
• досвід наукової та / або практичної роботи з розробки та застосування методів
(методологій) у сфері охорони довкілля, безпеки та поводження з відходами;
• знання національних та міжнародних природоохоронних нормативних вимог та
законодавства України з безпеки та охорони праці;
• володіння українською та англійською мовами, включаючи знання технічної та екологічної
та соціальної термінології, що стосується Проекту.
• вільне володіння комп’ютером (Microsoft Office).
Вимоги, відповідність яким надаватиме перевагу:
• досвід роботи в сфері управління відходами будівництва, в тому числі азбест-місткими
матеріалами (АММ);
• досвід роботи з оцінки дотримання вимог у сфері запобіжних природоохоронних та
соціальних заходів, в проектах Світового Банку, або інших міжнародних фінансових та
донорських організацій;
• досвід роботи з державними установами, місцевим самоврядуванням, громадськими
організаціями;

Зацікавлений Консультант зобов'язується дотримуватися політики KFW та законодавства
України щодо конфлікту інтересів, шахрайства та корупційної практики.
Відбір Консультанта здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних
консультантів (IC), що викладена в Регламенті діяльності УФСІ.
Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 9:00 до 17:00.
Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме
українською мовою до 11.00 год, 22.08.2019 року за наступною електронною адресою:
До уваги: Пашкова Кирила – консультанта із закупівель .
Ел.пошта: k.pashkov@usif.ua

2019

Додаток
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на консультаційні послуги (індивідуальний консультант)
“Консультант з питань екологічної безпеки будівництва”
Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI»
Пакет закупівель: IC-3.1.
Договір: IC-C-1500015-KfW

1.

Обгрунтування

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) – неприбуткова організація
створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000р № 740) з метою надання
підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та
розвитку ініціатив територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних
джерел, переважно коштів міжнародної технічної допомоги.
У 2018-2021 роках УФСІ впроваджує проект «Сприяння розвитку соціальної
інфраструктури, УФСІ VI». Проект полягає у сприянні розвитку соціальної
інфраструктури у невеликих містах у східній частині України для підтримки внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО). Метою Проекту є відновлення житлових будівель для ВПО
(передусім гуртожитків та соціальних квартир у будинках), об’єктів соціальної
інфраструктури (школи, дитсадки) у населених пунктах, де поселились ВПО, а також
вжиття заходів з всебічного розвитку потенціалу ВПО та громад, які приймають ВПО.
У рамках цього проекту планується реалізувати 30 субпроектів (СП) у
Харківській, Січеславській, Запорізькій областях та деяких районах Донецької та
Луганської областей, що знаходяться під контролем України.
Будівлі які є об’єктом ремонту/реконструкції, можуть включати азбест місткі
матеріали (AМM), які потребують особливої уваги під час ремонтних робіт. Наразі
відсутня детальна інформація щодо наявності азбесту у цих будівлях.
Для забезпечення менеджменту АММ, УФСІ має намір залучити Консультантаасистента азбест менеджера (далі, - Консультанта), який буде надавати послуги під
безпосереднім керівництвом кваліфікованого азбест-менеджера.
2. Мета завдання
Основна мета цього завдання – надати необхідну підтримку кваліфікованому
спеціалісту з питань азбесту при розробці рамкових вимог щодо вилучення/демонтажу
азбест містких матеріалів для майбутніх Проектів УФСІ, на основі вивчення групи з п'яти
вибраних субпроектів у Проекті УФСІ VI, який зараз впроваджується, здійснити оцінку
специфічних для України ризиків, пов'язаних з вилученням азбесту і надати рекомендацій
для подальших Проектів.
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3.

Обсяг послуг/обов’язків

Обсяг цього Технічного завдання включає надання необхідної підтримки кваліфікованому
спеціалісту з питань азбесту при вирішенні завдань:
3.1. Обстеження усіх субпроектів УФСІ VI та відбір найбільш презентативних об’єктів
3.2. Ідентифікація матеріалів, що містять азбест, у обраних будівлях.
3.3. Розробка типових Технологічних карт, щодо поводження з AМM під час
ремонтних робіт беручи до уваги різні рівні ризиків.
3.4. Розробка планів та здійснення навчань визначеного персоналу УФСІ, щодо питань
поводження з AМM, (бажано шляхом практичних тренінгів) постійна командна
робота з визначеним персоналом УФСІ;
3.5. Моніторинг впровадження заходів при демонтажу АММ.
3.6. Дослідження ринку щодо доступності та вартості будівельних матеріалів/робіт,
які не містять азбест (на заміну азбест містким).
Всі письмові матеріали, які готуються Консультантом на виконання даного технічного
завдання, готуються англійською та українською мовою.

Детальна інформація щодо обсягу послуг:

3.1. Обстеження усіх субпроектів УФСІ та відбір найбільш презентативних
об’єктів.
Обстеження орієнтовно 30-и об’єктів УФСІ з метою збору вихідної інформації для розробки
концепцій щодо обстеження об’єкта та детальних досліджень на предмет наявності АММ, а також
визначення найбільш презентативних субпроектів УФСІ VI.
Очікуваний результат: Сформовано список не менше ніж 5-ти найбільш презентативних
субпроектів УФСІ VI, у формі що задовольняє Кваліфікованого спеціаліста з азбесту.

3.2.Ідентифікація матеріалів і виробів, що містять азбест (АММ) у найбільш
презентативних об’єктах.
Ідентифікація АММ повинна включати:

•
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Огляд діючих норм, правил та законодавства, щодо поводження з АММ
(безпеки праці, поводження з відходами, транспорту, виробництва будівельних
матеріалів та будівництва, відбору матеріалів для досліджень та стандартів
лабораторних досліджень, вимог до навчання та сертифікації, тощо) в Україні
та порівняння з Належною Міжнародною Промисловою Практикою /
міжнародні норми (наприклад, керівництво UK HSE, US BLS, DE TRGS 519 або
еквівалентні.)

•

•

•

Літературний огляд виробництва та утилізації азбесту в Україні протягом
багатьох років (з метою класифікації будівель, запропонованих для
реконструкції), огляд торгових марок та товарів AМM загального
користування.
Звіти / тематичні дослідження поводження з АММ під час
ремонту/реконструкції будівель в Україні чи сусідніх країнах (опис досвіду
інших донорів в Україні та врахування результатів у рекомендаціях)
Збір інформації про презентативні будівлі, зокрема, про: рік будівництва та
період експлуатації будівлі / ремонту або реконструкції, виконавчу
документацією / дозволи на будівництво на предмет будь-яких ознак, оцінка
будь-які загальнодоступні джерела тощо.

Передача всіх отриманих матеріалів для розробки програми детального дослідження
субпроектів проекту УФСІ 6 кваліфікованим спеціалістом з питань азбесту. На прикладі 5-и
презентативних об’єктів допомога у розробці концепції досліджень для розгляду УФСІ та KfW,
яка включатиме (однак, не обмежуватиметься):

• Відбір проб матеріалів, що містять азбест для аналізу;
• Підготовку детальної інвентаризації АММ у будівлях;
• Оцінку практик менеджменту АММ та реалізації необхідних заходів щодо
пом'якшення наслідків;
• Підготовку місцевих експертів щодо відбору проб у різних типах будівель з
різними ситуаціями щодо АММ (навчання на об’єкті приблизно 1 тиждень).
Виходячи з результатів досліджень буде виконана оцінка попередньо відібраних
репрезентативних будівель, з точки зору ризику, пов’язаного з типом та, головним чином, із станом
АММ в цих будівлях. Можливо, необхідно буде охарактеризувати цілі будівлі в цілому або лише
певних частин будівлі (частин будівель з різними потенціалами ризику). Завдання полягає у
розробці змістовного та всебічного підходу до такої характеристики. Ця характеристика повинна
відповідати концепції, як поводитися з АММ.
Очікуваний результат:

a. Надана допомога у підготовці Вступного звіту, що розробляється Кваліфікованим
спеціалістом з питань азбесту та погоджений робочий план-графік;
b. Взята участь у навчальних тренінгах для визначеного персоналу УФСІ.
c. Надана допомога у розробці Кваліфікованим спеціалістом з питань азбесту
програми детального дослідження відібраних субпроектів.
3.3.

Розробка Типових технологічних карт (Method statement) щодо поводження з AМM
під час ремонтних робіт.

Підготовка всіх необхідних даних для розробки Типових Технологічних карт, які будуть
розроблені Кваліфікованим спеціалістом з питань азбесту (на основі існуючих вказівок та правил)
для різних класів будівель (частин будівлі), відповідно до рівня ризику/впливу, як зазначено в
попередньому розділі.
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Підготовка переліку сертифікованих українських компаній, що спеціалізуються на
транспортуванні, технічному обслуговуванні та утилізації азбесту для кожного регіону
діяльності УФСІ. Опис роботи цих компаній. Визначення відстані від будівель до
найближчого місця утилізації азбесту. Підготовка чорного списку для компаній, які не
працюють належним чином. Передача матеріалів Кваліфікованому спеціалісту з питань
азбесту.
Організація відбору проб лабораторією, що буде здійснювати дослідження зразків
матеріалів і виробів, що потенційно містять азбест. Визначення необхідної кількості проб.
Допомога та збір матеріалів Проміжного звіту Кваліфікованого спеціаліста з питань
азбесту.
Очікуваний результат:

a. Надана допомога у розробці Типові Технологічні карти, розроблені
Кваліфікованим спеціалістом з питань азбесту;
b. Надано перелік сертифікованих компаній що спеціалізуються у транспортуванні,
технічному обслуговуванні та утилізації азбесту для кожного регіону діяльності
УФСІ;
c. Отримані результати лабораторних випробувань відібраних зразків;
d. Надана допомога у підготовці Проміжного звіту, розробленого Кваліфікованим
спеціалістом з питань азбесту.
3.4.

Перевірка ремонтно-будівельних робіт в рамках проекту УФСІ VI.

На основі розроблених УФСІ Планів екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ)
Консультант, у співпраці з УФСІ, здійснить перевірку з питань поводження АММ, при виконанні
ремонтно-будівельних робіт не менше 5-и презентаційних субпроектів УФСІ VI.

3.5.

Аналіз наявності азбесту та або інших небезпечних складових у «стандартних»
будівельних матеріалах.

Щоб уникнути в подальшому забрудненню АММ та інших небезпечних речовин, при
виконання нових будівельних робіт та реконструкції будівель, Консультант-асистент проводить
аналіз наявності азбесту та / або інших небезпечних речовин у "стандартних" будівельних
матеріалах. Мають бути досліджені альтернативні матеріали, які не містять азбест (місцеві або
імпортовані).
Очікуваний результат:

a. Надані результати аналізу наявності азбесту, або інших небезпечних складових у
«стандартних» будівельних матеріалах. Перелік «стандартних» будівельних
матеріалів, що виробляються або використовуються для ремонту/реконструкції на
території України, та якими будуть наслідки у випадку відмови від АММ
(збільшення вартості, додаткові витрати).
b. Перевірена наявність/відсутність АММ у проектній документації та Відомостях
робіт субпроектів УФСІ VI.
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Впровадження Концепції Моніторингу та фінальний звіт.

3.6.

Базуючись на розроблених Технологічних карт Кваліфікованим спеціалістом з питань
азбесту буде розроблена Концепція моніторингу ремонтних робіт та інших заходів.
Завдання Консультанта-асистента на етапі впровадження концепції та моніторингу:

•
•
•
•
•

Надає допомогу у підготовці Концепції моніторінгу та всі необхідні данні;
На підставі розробленої Концепції Моніторингу АММ, консультантасистент виконує перевірку субпроектів, а також контроль демонтажу,
транспортування та утилізації АММ;
Виконує вибіркову перевірку матеріалів, які постачаються на об’єкти;
Надає допомогу у підготовці тренінгів для персоналу УФСІ та підрядників;
Надає допомогу та необхідні матеріали для формування Фінального звіту.

Очікуваний результат:

a. Надано допомогу у розробці Концепції моніторингу, яка розробляється
Кваліфікованим спеціалістом з питань азбесту;
b. Надані результати перевірки субпроектів (короткий звіт після відвідання
субпроектів);
c. Взята участь та надана допомога в організації тренінгів для персоналу УФСІ та
підрядників;
d. Надана допомога у підготовці Фінального звіту, який готується Кваліфікованим
спеціалістом з питань азбесту;
4.

Умови надання послуг та виконання обов’язків.

Консультант в рамках виконання даного ТЗ буде підпорядковуватись Директору Східного
РП УФСІ. Консультант також є функціонально підпорядкованим, визначеному Банком KfW,
кваліфікованому спеціалісту з питань азбесту.
З Консультантом укладається договір з почасовою (місячна ставка) формою оплати.
Консультант буде надавати послуги повний день. Рівень оплати послуг та компенсація витрат
визначається Договором.
УФСІ (Замовник) своєчасно надає Консультанту всю інформацію необхідну для виконання ним
свого завдання. Замовник забезпечує Консультанта робочим місцем, комп’ютером, засобами
зв’язку та канцелярськими приладдям.

5.

Вимоги щодо звітності.

Протягом 10-денного терміну після закінчення кожного місяця Консультант має надавати
Директору Східного РП УФСІ звіти про надані послуги за встановленою формою. Щомісячний
звіт має стисло описувати виконані заходи, досягнуті результати та напрацьовані матеріали.
Звіти повинні бути підготовлені українською мовою.
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6. Критерії відбору та кваліфікаційні вимоги.
Обов’язкові вимоги:
• вища освіта (ступеня магістра або спеціаліста) в сфері екології/навколишнього середовища,
хімії або будівництва;
• досвід наукової та / або практичної роботи з розробки та застосування методів
(методологій) у сфері охорони довкілля, безпеки та поводження з відходами;
• знання національних та міжнародних природоохоронних нормативних вимог та
законодавства України з безпеки та охорони праці;
• володіння українською та англійською мовами, включаючи знання технічної та екологічної
та соціальної термінології, що стосується Проекту.
• вільне володіння комп’ютером (Microsoft Office).
Вимоги, відповідність яким надаватиме перевагу:
• досвід роботи в сфері управління відходами будівництва, в тому числі азбест-місткими
матеріалами (АММ);
• досвід роботи з оцінки дотримання вимог у сфері запобіжних природоохоронних та
соціальних заходів, в проектах Світового Банку, або інших міжнародних фінансових та
донорських організацій;
• досвід роботи з державними установами, місцевим самоврядуванням, громадськими
організаціями;
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