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КРОК 1: 
ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ



Самооцінка: чи відповідає ваше місто
критеріям відповідності? 

• Уважно ознайомтеся, будь-ласка, із критеріями участі у Програмі 

SUDH (див. https://dh-ukraine.nefco.org)

• Визначте, чи повною мірою відповідає ваше місто встановленим 

критеріям 

Лише ті міста, які відповідають встановленим критеріям, 

можуть претендувати на участь у Програмі, 

а, отже, переходити до виконання наступного кроку



КРОК 2: 
ЗАПОВНЕННЯ ЗАПИТАЛЬНИКА



Заповнення запитальника

• Відшукайте запитальник на сайті Програми SUDH (https://dh-

ukraine.nefco.org) та завантажте його

• Надайте, будь-ласка, відповіді на ВСІ запитання.

• Переконайтеся, що наведена у запитальнику контактна інформація 

правильна й актуальна



Запитальник: загальна характеристика

• Вступна частина та контактна інформація (в розрізі як теплопостачального підприємства, так і міста)

• Інформація для визначення відповідності міста і теплопостачального підприємства критеріям 

прийнятності участі у Програмі

• Інша інформація:

 Бачення і плани щодо розвитку системи ЦТП в місті

 Деякі технічні показники діяльності теплопостачального підприємства

 Досвід співпраці міста з МФО

 Готовність до впровадження відновлювальних джерел енергії, використання скидного 

потенціалу, застосування сучасних підходів у системі теплопостачання

• Обґрунтування бажання взяти участь у Програмі

• Блок з підписами уповноважених осіб

Усього в анкеті 26 запитань



КРОК 3: 
ВИМОГИ ЩОДО ПІДПИСІВ



Як засвідчити достовірність інформації

• Роздрукуйте заповнений запитальник 

• Засвідчіть достовірність інформації та бажання брати участь у Програмі SUDH

двома підписами: міського голови та директора теплопостачального підприємства 

• Підписи прохання поставити як на останній сторінці, так і внизу на кожній сторінці 

запитальника



КРОК 4: 
ПОДАННЯ ЗАПИТАЛЬНИКА



Подання запитальника на розгляд

• Зробіть скан-копію підписаного запитальника

• Надішліть її, а також цифрову версію запитальника (у форматі MS 

Word або іншому доступному для редагуванні форматі), на ел. адресу 

SUDH@nefco.org.ua

• Запитальники прохання подати у термін до 1 листопада 2019 р.

mailto:SUDH@nefco.org.ua


КРОК 5: 
РЕЗУЛЬТАТИ



Розгляд запитальників та відбір учасників

• Команда SUDH ретельно опрацює отримані запитальники, здійснить 

аналіз наданої інформації та визначиться з переліком міст, які стануть 

учасником Програми SUDH

• Міста, які подавали запитальники для участі у Програмі, будуть 

поінформовані персонально у письмовій формі у термін

орієнтовно до 15 грудня 2019 р.

• Одночасно інформацію про результати відбору буде розміщено на 

сайті Програми SUDH



ЗАПРОШУЄМО ВАС
ДО УЧАСТІ У 
ПРОГРАМІ SUDH!


