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1   ЗВЕДЕНЕ РЕЗЮМЕ  

 

Дана Програма Екологічної та Соціальної Оцінки  (ЕСО) є частиною техніко-

економічного обґрунтування для модернізації систем централізованого теплопостачання 

шести комунальних енергетичних підприємств (компаній) умістах Івано-Франківськ, 

Кам'янець-Подільський, Харків, Херсон, Миколаїв та Вінниця, розташованих в Україні. 

Програма ЕСО була підготовлена у вересні – жовтні 2013 року і передбачала 

відвідування об’єктів,зустрічі з представниками місцевої влади у визначених містах і 

керівниками визначених компаній, аналіз наявної інформації, яка відноситься до даного 

проекту, вивчення відповідного українського законодавства, а також проведення 

консультацій з громадськістю за результатами програми ЕСО.   

Метою даного проекту є підвищення ефективності споживання теплової енергії 

в містах, включених до даної Програми. Елементи Програми, а саме будівництво нових 

котелень, модернізація старих котелень шляхом встановлення нових котлів або горілок, 

забезпечення котелень сучасними системами управління, реконструкція теплових мереж 

і теплопроводів, поліпшення теплоізоляції теплопроводів та обладнання систем 

розподілу тепла індивідуальними тепловими пунктами, – сприятимуть економії 

викопного палива. В результаті будуть зменшені  обсяги викидів CO2 і забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря. Оскільки основу систем централізованого 

теплопостачання у зазначених шести містах формують переважно котельні, які 

працюють на природному газі, системи централізованого теплопостачання не є 

основними джерелами забруднення повітря. Таким чином, зниження обсягів 

споживання палива для централізованого теплопостачання має хоча й невеликий, проте 

все ж таки позитивний вплив на якість повітря. Очікується також підвищення якості і 

надійності послуг, таким чином, дана Програма сприятиме підвищенню рівня 

соціального добробуту у визначених регіонах.   

Не виключається, що впродовж етапу будівництва/демонтажу, а також 

упродовж етапу експлуатації наслідками реалізації даного проекту можуть бути окремі 

види негативного впливу на навколишнє середовище. Був підготовлений та розроблений 

Рамковий план екологічного управління (Рамковий ПЕУ), спрямований на визначення, 

мінімізацію та моніторинг можливих негативних впливів на навколишнє середовище 

внаслідок реалізації даного проекту. Рамковий ПЕУ являє собою загальний план, який 

містить огляд можливих негативних впливів на навколишнє середовище внаслідок 

реалізації запропонованої програми модернізації системи централізованого 

теплопостачання та управління нею. План є  основою для підготовки більш 

деталізованих, орієнтованих на конкретні ділянки планів ЕЛУ, які розроблятимуться для 

кожної субпроекту після здійснення детальних досліджень з питань планування проектів.  

План моніторингу, що міститься в даному документі,також являє собою 

загальний план, підготовлений для котелень. Прогнозується, що в рамках підготовки 

орієнтованих на конкретні ділянки планів ЕУ, а також після здійснення детальних 

досліджень з питань планування проектів будуть розроблені більш деталізовані плани 

моніторингу, які будуть погоджені з природоохоронними органами,відповідальними за 

кожну котельню.  
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У відповідності з вимогами Світового Банку та українського законодавства 

мають бути організовані та проведені консультації з громадськістю. Метою консультацій 

з громадськістю є представлення проекту плану, результатів роботи з оцінки впливу на 

навколишнє середовище та соціальну сферу (скорочено – ОВНС), обговорення 

позитивних і негативних впливів запланованого проекту, вивчення проекту документа 

ОВНС з метою забезпечення гарантії того, що усі питання будуть належним чином 

розглянуті та вирішені у відповідності з вимогами місцевих груп і неурядових організацій 

(НУО), які потрапляють під ці впливи.  

Результати екологічної оцінки  дозволили зробити наступні висновки щодо 

впливів від реалізації запропонованої Програми:  

 Дослідження стану навколишнього середовища підтверджують, що у 

відповідності з положеннями Операційної політики Світового банку (п. 4.01 – 

«Екологічна оцінка») запропонована Програма підпадає під категорію «B». 

 Дана Програма матиме позитивний вплив на навколишнє середовище та 

здоров'я людей  завдяки зниженню рівня забруднення повітря.  

 Дана Програма не передбачає ні заходів з переселення людей (OP/BP4.12), ні 

заходів  з перенесення історичних будівель або споруд (OP/BP4.11).  

 Очікувані негативні впливи на навколишнє середовище будуть мати місце як 

упродовж етапів будівництва/демонтажу, так і впродовж етапу експлуатації. Не 

очікується, що даний проект передбачатиме значне перетворення або 

деградацію природної місцевої флори і фауни або матиме істотний негативний 

вплив на лісові екосистеми. Запропоновані заходи з мінімізації можливих 

наслідків знизять негативні впливи, а розробка цих заходів не є складною.  

 Не очікується збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря. Крім того, 

відповідно до попередніх розрахунків і технічних оцінок, які здійснювалися для 

всіх ділянок даного проекту, рівень викидів в атмосферу на місцях не буде 

перевищувати встановлені норми.  
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2   ВСТУП  

 

Метою даного документує підготовка Програми Екологічної та Соціальної 

Оцінки  (Програма ЕСО) за рахунок інвестицій у модернізацію системи теплопостачання 

у визначених містах України. Програма ЕСО була підготовлена у вересні – жовтні 2013 

року і передбачала відвідування об’єктів,зустрічі з представниками місцевої влади у 

визначених містах і керівниками визначених компаній (див. Додаток 3, який містить 

повний список осіб, з якими проводилися консультації – буде доданий пізніше), аналіз 

наявної інформації, яка відноситься до даного проекту, вивчення відповідного 

українського законодавства, а також проведення консультацій з громадськістю стосовно 

Програми ЕСО.  

На основі результатів цієї оцінки були підготовлені Рамковий план екологічного 

управління  (Рамковий ПЕУ) і План моніторингу. Рамковий ПЕУ містить резюме можливих 

негативних впливів на навколишнє середовище внаслідок реалізації даного проекту, 

разом з переліком заходів, які запропоновані для мінімізації цих негативних впливів, а 

План моніторингу наводить опис заходів з контролю та моніторингу  етапів будівництва 

та експлуатації.  

Після вивчення Світовим Банком даної Програми,у відповідності з положеннями 

Операційної політики Світового банку (п. 4.01 – «Екологічна оцінка»), субпроекти були 

віднесені до категорії екологічної перевірки «B» 

Документи з Екологічної та Соціальної Оцінки, представлені у даному звіті, були 

підготовлені у відповідності з процедурами екологічної політики та принципами 

Світового Банку (тобто OP/BP4.01), а також  відповідно вимогам нормативно-правових 

актів України.  

Слід зазначити, що дана Програма Екологічної та Соціальної Оцінки базується 

на техніко-економічних обґрунтуваннях, здійснених у шести містах, і на більш пізньому 

етапі даний проект пошириться також на інші муніципалітети. Для всіх субпроектів мають 

бути розроблені орієнтовані на конкретні ділянки плани ЕУ, зміст яких має бути 

оприлюднений після попереднього проведення відповідних консультацій з 

громадськістю.  
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3   СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ  

3.1   ОПИС ПРОЕКТУ  

Запропонований Проект підвищення енергоефективності в секторі 

централізованого теплопостачання (Проект ПЕСЦТ) складатиметься з двох компонентів: 

(i) компонент інвестицій у заходи з забезпечення енергоефективності: (ii) компонент 

технічної допомоги і створення соціально-економічного та природоохоронного 

потенціалу. Опис цілей і завдань для кожного компонента наведений нижче.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіон), виконавець гранту, прийняло рішення використати 

грант на підготовку  Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання. Світовий банк надаватиме цьому міністерству допомогу у виконанні 

зазначеного завдання.  

Компонент 1: Інвестиції у заходи з забезпечення енергоефективності (346,5 млн. 

дол. США, з яких 296,5 млн. дол. США надає МБРР і 50 млн. дол. США – ФЧТ). Цей 

компонент сприятиме підвищенню ефективності залучених до участі в реалізації проекту 

комунальних підприємств, скороченню обсягів їхніх витрат, підвищенню надійності 

послуг, які вони надають, і підвищенню якості теплопостачання. Цей компонент 

охоплюватиме процес модернізації котелень; закриття зайвих котелень; установку  малих 

електростанцій комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (міні-ТЕЦ); 

заміну труб теплових мереж попередньо ізольованими трубами; ізолювання наземних 

трубопроводів; побудинкову установку теплових підстанцій (індивідуальних теплових 

пунктів, ІТП) для багатоквартирних житлових будинків; побудинкову установку 

лічильників теплової енергії і установку автоматизованих систем диспетчерського 

управління та збору даних (SCADA) з метою оптимізації виробництва та постачання 

теплової енергії комунальними підприємствами, залученими до участі в реалізації 

проекту. Цей компонент передбачає співфінансування Фондом чистих технологій (ФЧТ), 

яке охоплюватиме установку ІТП (разом з прокладанням сполучних труб), побудинкову 

установку лічильників теплової енергії і автоматизованих систем SCADA.  

Даний компонент охоплює комунальні підприємства, які забезпечують 

централізоване теплопостачання у містах Харків, Миколаїв, Івано-Франківськ, Херсон, 

Вінниця, Донецьк, Кам'янець-Подільський, Дніпропетровськ, Чернігів та Кіровоград. 

Відбір залучених до участі в реалізації проекту комунальних підприємств та 

муніципалітетів здійснювався на конкурсній основі. Критерії відбору включали: рівень 

окупності тарифів на теплопостачання; рівень збирання платежів; наявність лічильників 

теплової енергії на рівні котельні; ступінь поширеності виставлення населенню рахунків 

на основі споживання теплової енергії (тобто частка побутового споживання тепла, яка 

тарифікується на основі показників побудинокового лічильника теплової енергії); 

схвалення територіальною громадою необхідності установки ІТП та готовності до їх 

установки. Географічне розташування шести міст, досліджуваних в рамках Програми ЕСО 

наведене на Мал. 3-1.  

Компонент2:Технічна допомога і створення соціально-економічного та 

природоохоронного потенціалу (3,5млн.дол. США). Даний компонент охоплює  фінансові 
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питання надання технічної допомоги Мінрегіону. В рамках надання технічної допомоги 

підтримуватимуться:  

(a) Контроль реалізації даного проекту;  

(b) Надання консультацій і проведення навчань у ході реалізації проекту, надання 

залученим до участі в реалізації проекту комунальним підприємствам допомоги у 

здійсненні моніторингу та оцінки;  

(c) Проведення семінарів з питань створення соціально-економічного та 

природоохоронного потенціалу для персоналу залученого до участі в реалізації проекту 

комунальних підприємств;  

(d) Проведення щорічних опитувань споживачів послуг комунальних підприємств, 

залучених до участі в реалізації проекту, щодо якості послуг;  

(e)  Проведення щорічного аудиту проекту;  

(f)  Підготовку нових проектів;  

(g)  Додаткові операційні витрати, пов'язані з усіма санкціонованими витратами.  
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Mykolayiv 

Kherson 



  

 Проект звіту   

 Для обговорення 12 (50) 

   

 21 листопада 2013 8UKRWBF- 

 

 
 

 

 

© ÅF-Consult Ltd 2013 

 
 

Мал.  3-1Карта України. Відвідані міста позначені синіми зірками.  
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4   ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  

4.1   СТИСЛИЙ ОГЛЯД ХАРАКТЕРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства 

України (Мінрегіону) є головним органом центральної виконавчої влади в реалізації 

державної регіональної політики і політики у галузі будівництва, архітектури та 

містобудування, вдосконалення адміністративно-територіальної системи України. Одним 

з основних завдань Мінрегіонбуду України є забезпечення технічного регулювання у 

галузі будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження 

історичних об’єктів та архітектурних пам'яток.  

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) відповідає за 

реалізацію державної політики в галузі раціонального використання та охорони 

природних ресурсів(землі, поверхневих вод, атмосферного повітря, лісів, флори і фауни, 

ресурсів у територіальних водах, континентального шельфу і виключної економічної 

зони України), охорони навколишнього середовища, поводження з відходами, 

екологічної безпеки та екологічного моніторингу.  

У рамках своїх повноважень Мінприроди готує пропозиції щодо встановлення 

стандартних ставок податків за викиди забруднюючих речовин в атмосферу і скидання 

стічних воду водойми і подає їх на затвердження до Кабінету Міністрів України. 

Мінприроди також несе відповідальність за підготовку пропозицій про порядок 

встановлення лімітів на використання природних ресурсів, які затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. Крім того, Мінприроди готує перелік небезпечних 

об’єктів/небезпечного обладнання (до цього переліку входять об’єкти, які генерують 

теплову енергію), які підлягають обов'язковій державній екологічної експертизі.  

У процесі підготовки державної екологічної експертизи Мінприроди визначає 

такі показники:  

 Ступінь екологічного ризику і безпеки для проектованого об'єкту;  

 Відповідність досліджуваного об'єкту вимогам екологічного законодавства;  

 Оцінку досліджуваного об'єкту з точки зору впливу на здоров'я людини, 

навколишнє середовище і якість природних ресурсів;  

 Оцінку ефективності, повноти, обґрунтованості та  достатності 

природоохоронних заходів.  

4.2   СТИСЛИЙ ОГЛЯД ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА  

ПРОЦЕДУР УКРАЇНИ ІПОЛІТИКИСВІТОВОГО БАНКУ 

Питання захисту навколишнього середовища, пов'язані з реалізацією даного 

проекту, регламентуються численними законами, правовими актами і нормами. Основні 

закони та правові акти, що регламентують питання охорони навколишнього середовища, 

перераховані в наступних розділах.  
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4.2.1   На державному рівні:  

 Кодекс України про надра (опублікований 27 липня 1994 року);  

 Водний кодекс України (опублікований 6 червня 1995 року);  

 Земельний кодекс України  (опублікований 25 жовтня 2001 року);  

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

(опублікований 25 червня 1991 року);  

 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (опублікований 16 жовтня  

1992 року);  

 Закон України «Про екологічну експертизу» (опублікований 9 лютого  1995 року);  

 Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» (опублікований 8 червня  2000 року);  

 Закон України «Про теплопостачання» (опублікований 2 червня  2005 року);  

 Закон України «Про відходи» (прийнятий 5 березня 1998 року);  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік видів діяльності та об’єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку» (№ 554, опублікована 27 липня 

1995 року);  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» 

(опублікована 29 грудня 1993 року);  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення 

та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих 

речовин із стаціонарних джерел» (опублікована 28 грудня 2001 року);  

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Про затвердження 

нормативів гранично допустимих рівнів впливу на повітря фізичних та 

біологічних факторів із стаціонарних джерел» (опублікована 13 березня 2002 

року);  

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік 

об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я 

людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря» (опублікований 10 травня  2002 року); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються 

нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 

джерел» (опублікований 16 серпня 2004 року);  

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих 

речовин із стаціонарних джерел» (опублікований 26 червня  2006 року);  
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  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження технологічних нормативів допустимих рівнів викидів 

забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова 

потужність яких перевищує 50 МВт» (опублікований 26 червня  2006 року);  

  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які 

заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря» (опублікований 10 грудня 2008 року);  

  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 

«Про затвердження Інструкції з комплексної екологічної оцінки на регіональному 

рівні» (опублікований 14 листопада 2008 року).  

Система центральних органів  виконавчої влади, яка уповноважена здійснювати 

регулювання використання природних ресурсів, охорони здоров’я та охорони 

навколишнього середовища, а також здійснювати моніторинг у цих сферах, включає в 

себе:  

 Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди); 

 Державна санітарно-епідеміологічна служба (Держсанепідемслужба) 

Міністерства охорони здоров'я України;  

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіону);  

 Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики 

України (Держспоживстандарт).  

Мінприроди фактично відіграє керівну роль, розробляючи програми, 

затверджуючи правила, видаючи дозволи, спрямовані на забезпечення екологічної 

безпеки. Зокрема, Мінприроди:  

 Розробляє і реалізує національні та інші програми у сфері охорони та безпеки 

навколишнього середовища, бере участь у розробці та реалізації національних та 

інших програм з оновлення та охорони природних ресурсів, сприяє розробці 

регіональних програм у цій сфері, а також координує їх реалізацію;  

 Затверджує (погоджує) правила, норми, стандарти у сфері охорони 

навколишнього середовища, екологічної безпеки та утилізації відходів у 

відповідності з встановленими порядком та аналізом їх практичного 

застосування;  

 здійснює контроль за дотриманням нормі стандартів, обмеженнями на викиди і 

стоки, квотами на  використання та охорону природних ресурсів, вимогами 

екологічної безпеки, утилізацією відходів;  

 Видає дозволи, обмеження, квоти на спеціальне використання природних 

ресурсів (крім надр), викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє 

середовище у відповідності із встановленим порядком, а також здійснює 

http://waste.ua/law/nakaz101208-639.html
http://waste.ua/law/nakaz101208-639.html
http://waste.ua/law/nakaz101208-639.html
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моніторинг дотримання вимог та умов виданих дозволів, обмежень, квот, 

приймає рішення про їх призупинення або припинення їхньої дії;  

 Розробляє стандарти із збирання плати за використання природних ресурсів і 

забруднення навколишнього середовища, а також порядок сплати;  

 Затверджує  проекти землевідведення для будівництва небезпечних та інших 

об'єктів;  

 Веде державний реєстр видів (дикої) флори і фауни, бере участь у веденні 

водного кадастру;  

 Організовує та проводить державну екологічну експертизу;  

 Організовує моніторинг навколишнього середовища, створення та 

функціонування екологічних інформаційних систем;  

 Бере участь у вдосконаленні обліку, звітності та статистики в межах своїх 

повноважень;  

 Бере участь у заходах із стандартизації, сертифікації, акредитації метрологічних 

робіт у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної 

безпеки.  

Роль Мінрегіону полягає у забезпеченні реалізації державної політики і 

регулювання у сфері будівництва, містобудування, будівництва, збереження історичних 

об’єктів та архітектурних пам'яток, а також житлово-комунального господарства.  

Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики 

України (Держспоживстандарт):  

 Реалізовує державну політику в галузі стандартизації; 

 Встановлює норми для розробки, прийняття, розгляду і зміни національних 

стандартів;  

 Координує розробку, прийняття, розгляд, зміну та розповсюдження національних 

стандартів;  

 Вживає заходи щодо сприяння Україні у виконанні взятих нею зобов'язань, що 

випливають із членства в міжнародних (регіональних) організаціях з питань 

стандартизації;  

 Формує та підтримує національний фонд нормативних документів та 

Національний центр  міжнародної інформаційної мережі Світової організації 

торгівлі «ISONET».  

Держспоживстандарт проводить роботу із стандартизації продукції, процесів та 

послуг і, крім того, матеріалів, комплектуючих, обладнання, систем та їх технічних  

характеристик, правил, порядків та процедур, функцій, методів або певного виду 

діяльності. Стандартизація спрямована на забезпечення безпеки життя і здоров'я 

людини, флори, фауни, а також охорони навколишнього природного середовища та 

сприяння раціональному використанню всіх видів ресурсів, включаючи природні. Крім 

того, один з основних принципів стандартизації викладений у Законі України «Про 
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стандартизацію» № 2408-III від 17.05.2001 р. як відповідність стандартів вимогам 

законодавства, включаючи охорону та безпеку навколишнього середовища.   

У відповідності із Законом України «Про стандартизацію» центральні органи 

виконавчої влади мають право розробляти, приймати та застосовувати стандарти, норми 

і процедури, що регламентують відповідні питання. Наприклад, Мінприроди, у 

відповідності зі Статтею 20ЗаконуУкраїни «Про охорону навколишнього природного 

середовища», бере участь у розробці екологічних стандартів, а Мінрегіон, у відповідності 

із Статтею 16 Закону України «Про основи містобудування», розробляє і встановлює 

стандарти, норми і правила. Міністерство охорони здоров'я України, у відповідності з 

Законом України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення» має право встановлювати санітарні норми і правила. В той самий час 

прийняття стандартів у різних сферах діяльності ґрунтується на єдиних принципах 

безпеки промислових будівельних проектів, життя і здоров'я людини та екологічної 

безпеки.  

4.2.2   На регіональному рівні  

Територіальні органи Мінприроди були ліквідовані у відповідності з Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 № 159 «Про ліквідацію 

територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України». Сьогодні, для виконання регіональних функцій ліквідованих 

міністерських органів, створені спеціальні підрозділи (управління екології та 

природних ресурсів) обласних та міських державних адміністрацій. Основні функції 

ліквідованих територіальних органів Мінприроди (місцеві органи екологічного 

контролю, уповноважені на видачу дозволів і лімітів на діяльність, пов'язану з 

негативними екологічними наслідками і т. д.) передано новоствореним підрозділам.  

 Новий порядок видачі дозволів і лімітів (на викиди в атмосферне повітря, 

водокористування, скидання води та скидання відходів) проілюстрований на 

прикладі порядку видачі дозволу та ліміту на розміщення відходів (див. Мал. 4 – 

1).  

 На першому етапі підприємство (наприклад, компанія, яка забезпечує 

централізоване теплопостачання) має направити на адресу Мінприроди та 

місцевої (обласної або міської) державної адміністрації (новостворені підрозділи 

або управління екології та природних ресурсів) проект ліміту разом із 

допоміжною документацією. У випадку, якщо ці підрозділи не мають жодних 

коментарів / зауважень, вони видають дозвіл на здійснення відповідної 

діяльності (скидання відходів). Дозвіл набуває чинності тільки після затвердження 

визначеного ліміту.  

 На другому етапі процедури отримання дозволу підприємство має направити на 

адресу Мінприроди та місцевої (обласної або міської) державної адміністрації 

скоригований проект ліміту. Мінприроди перевіряє цей документ і погоджує  

його (зрозуміло, у разі відсутності коментарів / зауважень). Мінприроди 

направляє погоджений скоригований проект ліміту на адресу місцевої державної 

адміністрації.  
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 Місцева державна адміністрація також перевіряє скорегований проект ліміту і, у 

разі відсутності коментарів або зауважень, а також після отримання згоди з боку  

Мінприроди, орган влади (місцева державна адміністрація) затверджує цей ліміт.  

 

 

Мал. 4 – 1. Процедура отримання дозволів. 

Регіональні (міжрегіональні) підрозділи (управління) Державної санітарно-

епідеміологічної служби України здійснюють державний нагляд у межах відповідних 

адміністративних територій.  

Державна санітарно-епідеміологічна служба України у межах відповідної 

адміністративної території відповідає за:  

 Розробку (вивчення), експертизу, затвердження та опублікування санітарних 

норм;  

 Здійснення заходів гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних 

факторів середовища життєдіяльності, які є шкідливими для життя і здоров’я 

людини;  

 Проведення  державної санітарно-епідеміологічної експертизи;  

 Затвердження проектів документів про землевідведення для будівництва, 

розміщення пунктів водопостачання та відведення стічних вод, розміщення 

промислових та виробничих об'єктів;  

 Стандартизацію проектної та технічної документації на будівництво, 

реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих промислових 

об'єктів, санітарно-захисних зон;  

 Інспектування ділянок будівництва та видачу висновків про їх відповідність 

санітарним нормам при введенні в експлуатацію;  

 Видачу дозволів на спеціальне водокористування.  

4.2.3   Політика та процедури Світового банку  

Соціальні, екологічні та охоронні політики і процедури Світового Банку, які 

будуть застосовуватися в контексті даного проекту, наступні:  

Підпр-

во 

Підпр-

во Підпр-

во 

МінПр МінПр 

Проект ліміту 

і доп. докум-я 

Проект ліміту 

і доп. докум-я 

ОДА/

МДА 

ОДА/

МДА 

Дозвіл на д-ть 

(скидання 

відходів).  

Набуває 

чинності 

тільки після 

погодження 

ліміту 

Дозвіл на д-ть 

(скидання 

відходів).  

Набуває 

чинності 

тільки після 

погодження 

ліміту 

Скоригований  

проект ліміту 

і доп. докум-я 

Скоригований  

проект ліміту 

і доп. докум-я 

Погодження 

ліміту  

Пог-

ня 

ліміту 
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 Операційна директива Світового Банку, Операційна політика Світового Банку, OP 

4.01, 1999;  

 Політика Світового банку у відношенні доступу до інформації.  

На випадки будь-яких розходжень між українським законодавством і 

соціальними, екологічними та охоронними політиками Світового Банку Рамковий ПЕУ, 

представлений у даному документі, має містити інформацію про обов'язки, які 

стосуються, наприклад, підготовки планів ЕУ для конкретних ділянок. Ці плани мають 

базуватися також на оцінках впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу на 

загальному рівні,підготовлених Консультантом в рамках техніко-економічного 

обґрунтування для кожного міста, включеного у дану програму.  

 

  



  

 Проект звіту   

 Для обговорення 20 (50) 

   

 21 листопада 2013 8UKRWBF- 

 

 
 

 

 

© ÅF-Consult Ltd 2013 

 
 

5   ОПИС ПРОЦЕСІВ, ОБЄ’КТІВ ТА РЕСУРСІВ 

Системи централізованого теплопостачання у досліджуваних містах складаються  

з декількох окремих мереж замість централізованої системи. В результаті, встановлена 

потужність перевищує підключене навантаження у 1,5 – 3 рази. Наявні системи застарілі, 

частина з них перебуває у незадовільному технічному стані, переважно це системи з 

ручним керуванням.  

Зведена стисла інформація про системи централізованого теплопостачання 

шести зазначених міст представлена у Таблиця 5-1.  

Таблиця 5-1Стисла інформація про системи централізованого теплопостачання у 

досліджуваних містах  

 Івано-

Франківськ 

Кам'янець-

Подільський 

Харків  Херсон  Миколаїв  Вінниця  

Кількість мешканців  226 000   103 000  1 451 000 299 000  496 000   372 000  

Кількість котелень   35   9   251   37   123   39  

Кількість котлів   140   36    564   156  386   114  

Кількість 

споживачів послуг 

централізованого 

теплопостачання  

      

- мешканці  568    43741  86536  70467  

- бюджетні орг-ції 229    172  284  247  

- інші 273    348  574  376  

- усього  1063  498  8890  44261  87394  71090  

Встановлена 

потужність, Гкал / 

год. 

347,1  259   4 539  563  627  740,4  

Підключена 

потужність,  Гкал / 

год. 

205,5  98  3 827  170   348  457,3  

Протяжність 

теплових мереж, км  
  130,99   117,35   1 600,2   96,6   209    206,4  
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6   ОПИС МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ У ВИЗНАЧЕНИХ МІСТАХ  

Під час вибору компонентів пріоритетних інвестицій до уваги бралися наступні 

питання:на основі стратегічного довгострокового інвестиційного плану, розробленого 

Замовником, а також на основі аналізу витрат групою Консультанта був підготовлений, 

проект програми пріоритетних інвестицій (ППІ).  

ППІ підтримує цілі та завдання зазначеного довгострокового інвестиційного 

плану, у той самий час забезпечуючи надання першочергової допомоги для задоволення 

найнагальніших потреб модернізації. Очікується, що за рахунок реалізації пріоритетних 

інвестицій буде досягнута значна кількість стратегічних цілей, сформульованих у 

довгостроковому плані, зокрема:  

 Найвища, згідно з прогнозами, реалізованість цих інвестицій;  

 Вимірювана економія;  

 Короткий період установки обладнання;  

 Майже миттєве відчуття ефекту економії.  

Основні види інвестицій, спрямованих на покращення стану систем 

централізованого теплопостачання, включають в себе:  

 Реконструкцію котелень;  

 Будівництво нових котелень;  

 Реконструкцію ТЕЦ, які знаходяться в експлуатації;  

 Реконструкцію центральних теплових підстанцій, які знаходяться в експлуатації;  

 Установку системи дистанційного управління/системи SCADA;  

 Заміну трубопроводів системи централізованого теплопостачання;  

 Прокладання нових сполучних трубопроводів;  

 Вдосконалення теплової ізоляції трубопроводів системи централізованого 

теплопостачання;  

 Установку індивідуальних теплових підстанцій (індивідуальних теплових пунктів, 

ІТП);  

 Установку міні-ТЕЦ;  

 Установку лічильників теплової енергії;  

 Реконструкцію насосної станції;  

 Модернізацію машин та обладнання для технічного обслуговування.  

 

Стисла інформація про плани пріоритетних інвестицій, підготовлених для 

окремих з визначених для реалізації даної Програма міст, представлена у Таблиця , а 
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попередній опис запланованих інвестицій для окремих з муніципалітетів, з метою 

забезпечення наочності, міститься наведений нижче, у розділах 6-1...6-6.  

Таблиця 6.1 Стисла інформація про плани пріоритетних інвестицій 

 Івано-

Франківськ 

Кам'янець-

Подільський 

Харків  Херсон  Миколаїв  Вінниця  
Усього  

Реконструкція 

котелень  
1 котельня  4 котельні  

58 

котелень  

6 

котелень  

36 

котелень  
9 котелень  114  

Нові котельні   8 котелень      8  

Нові утилізатори 

теплоти димових 

газів  

 
 

 

4 

утилізатор

и  

 

 
  4  

Нові горілки для 

котлів   
 

 
 

6 

котелень  
  6  

Нові насоси 

мережі 

централізованого 

теплопостачання 

з регулятором 

частоти  

 

 
 

Дані 

будуть 

додані  

6 

котелень  
  6 + 

Нова система 

контролю за 

температурою 

води у системі 

централізованого 

теплопостачання  

   
6 

котелень  
  6  

Нова система 

дистанційного 

зчитування 

показників з 

лічильників газу, 

електроенергії і 

води  

   
 

 
   

Нова система 

дистанційного 

управління / 

система SCADA  

  
1181 

одиниць  

 

192 
  1373 

Закриття котельні  
   

8 

котелень  

16 

котелень  
2 котелень  26  

Придбання 

обладнання для 

технічного 

обслуговування  
   

Автомобі

лі, крани 

і 

екскава-

тори – 11 

одиниць  

  11  
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 Івано-

Франківськ 

Кам'янець-

Подільський 

Харків  Херсон  Миколаїв  Вінниця  
Усього  

Модернізація 

центральних 

теплових 

підстанцій  

   

 

39 

одиниць  

  39  

Установка нового 

трубопроводу 

системи 

централізованого 

теплопостачання  

 

 
 31 місце  8 місць  13 місць  2 місця  54  

Установка нових 

витяжних труб  

 

 
  

6 

одиниць  
  6  

Заміна 

трубопроводів  

Повна 

заміна 

чотирьох 

мереж  

  
 

12 км 
 

Повна 

заміна 

однієї 

мережі  

5 мереж   

+ 12 км  

Заміна теплової 

ізоляції 

трубопроводів  

    

 

30 км, 21 

місце  

 

 
30 км  

Прокладання 

нового кабелю 

високої напруги  

   1 км    1 км  

Установка міні-

ТЕЦ  
  1 одиниця  

 

 

2 

одиниці 

 

 
3 одиниці  

Реконструкція 

ЦТП  
 19 ЦТП    5  24  

Закриття ЦТП  4       4  

Установка ІТП  3 райони   
600 

одиниць  
   

3 райони 

+ 600 

одиниць  

Реконструкція 

насосної станції  
     

1 

водопоста

-чальна 

насосна 

станція  

1  

Лічильники 

теплової енергії  
  

600 

одиниць  
   600  
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6.1   МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК  

Місто Івано-Франківськ – це обласний центр, розташований на території 

Покутської рівнини, на території між річками Бистриця Надвірнянська і Бистриця 

Солотвинська, на південному заході України, на відстані150 - 300кмвід кордону з 

Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною (Мал..  6-1). Площа міста складає  

83,73кв.км, населення міста –  226 тис. жителів. У підпорядкуванні міста Івано-Франківськ 

знаходяться п’ять сіл, розташованих навколо нього, – с.с. Вовчинець, Угорники, 

Микитинці, Крихівці та Хуплин.  

Місто Івано-Франківськ має повітряне, залізничне та автомобільне сполучення з 

усіма обласними центрами України, низкою міст Росії, Молдови, Білорусі, Польщі, 

Словаччини та Чехії. Місто Івано-Франківськ має радіальну систему доріг (систему 

міських магістралей, які з’єднують місто з периферійними районами).У місті функціонує 

міжнародний аеропорт. Промислові підприємства розташовані по периметру міста, а 

заклади та установи соціальної та культурної сфери, адміністративні та банківські 

установи – в його центральній частині. У даний час вмісті налічуються понад400вулиць, 

56заводів і фабрик, понад  500організаційта установ.  

 

Мал..  6-1 – Місто Івано-Франківськ на карті України (Джерело: Вікіпедія)   

 

На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір районів пріоритетних інвестицій, які представлені Таблиця  .  
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Таблиця  6.2 – Райони пріоритетних інвестицій у місті Івано-Франківськ  

Компонент  Стислий опис  Пріоритетність  

КОМПОНЕНТ № 1      

Котельня по вул. Симоненка, 3  Реконструкція котельні  1 

КОМПОНЕНТ № 2      

Мережа централізованого 

теплопостачання в районі котельні  

по вул. Симоненка, 3  Повна заміна мережі  1 

Установка ІТП в районі котельні  

по вул. Симоненка, 3  Установка ІТП  1 

Закриття ЦТП  Закриття ЦТП  1 

КОМПОНЕНТ № 3      

Розширення території забезпечення 

централізованим теплопостачанням  Повна заміна мережі  2 

Установка ІТП на території розширення  Установка ІТП  2 

Закриття ЦТП  Закриття ЦТП  2 

КОМПОНЕНТ № 4      

Котельня по вул. Тролейбусна,  40  Немає даних  1 

Мережа централізованого теплопостачання 

в районі котельні по вул. Тролейбусна, 40  Повна заміна мережі  1 

Закриття ЦТП  Закриття ЦТП 1 

КОМПОНЕНТ № 5      

Кот.Федковича, 91а  Дані відсутні 1 

Мережа централізованого теплопостачання 

в районі котельні по вул. Федковича, 91а  Повна заміна мережі  1 

Установка ІТП в районі котельні по вул. Федковича, 91а  Установка ІТП  1 

Закриття ЦТП  Закриття ЦТП  1 
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6.2   МІСТО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  

 

Мал. 6-2 – Карта міста Кам’янець-Подільський (Джерело: Вікіпедія)  

Місто Кам'янець-Подільський – це адміністративний центр Кам'янець-

Подільського району Хмельницької області. Місто Кам'янець-Подільський знаходиться у 

південній частині Хмельницької області, яка розташована на Південному Заході України. 

Через місто протікає річка Смотрич, притока річки Дністер. Загальна площа міста складає  

27,84 км
2
. Населення міста Кам'янець-Подільський станом на 1 січня 2013 року складало 

103 тис. чоловік.  

На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір районів пріоритетних інвестицій, які представлені у Таблиця .  
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Таблиця 6.3 – Райони пріоритетних інвестицій у місті Кам'янець-Подільський  

Інвестиційний компонент  Стислий опис  

Пріоритет-

ність  

КОМПОНЕНТ № 1 /  Закриття ТЕЦ і заміна новими потужностями  

Котельня по вул. Ценського  Нова котельня  На даний час  

Котельня по вул. Праці  Нова котельня  На даний час  

Котельня по вул. Вокзальна, 

83а  Реконструкція  На даний час  

Котельня поліклініки, по вул. 

Франка  Нова котельня  1 

Котельня по вул. Грушевського, 

31  Нова котельня  1 

Котельня по вул. Кн. 

Каріатовичив, 56  

Реконструкція з повною заміною 

котлів та допоміжних систем.  1 

Котельня по вул. Шевченка, 41  Нова котельня  1 

КОМПОНЕНТ № 2     

Котельня по вул. Тімірязєва, 

123  

Реконструкція з повною заміною 

котлів та допоміжних систем.  2 

Котельня по вул. Шевченка,  13  Нова котельня  2 

Котельня по вул. Тімірязєва, 86  Нова котельня  2 

КОМПОНЕНТ № 3      

Черняховського, 56  Нова котельня  4 

КОМПОНЕНТ № 4      

Котельня по вул. Жукова, 2  

Реконструкція з повною заміною 

котлів та допоміжних систем.  3 

КОМПОНЕНТ № 5      

Реконструкція ЦТП  19 1 

КОМПОНЕНТ № 6      

Компоненти ІТП  67 1 

 

6.3   МІСТО ХАРКІВ  

Місто Харків – це обласний центр України, один з головних освітніх і культурних 

центрів і великий транспортний вузол України. Місто розташоване в північно-східній 

частині України, на межі двох ландшафтних зон – лісостепу і степу, у місці, де дві річки – 

Уда  і Лопань – впадають  у річку Сіверський Донець.  
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Мал.  6-3 – Карта України, на якій виділено місто Харків (Джерело: Вікіпедія) 

На даний час місто Харків є адміністративним центром Харківської області, а 

також адміністративним центром Харківського району, який його оточує, крім того, саме 

місто має особливий статус у регіоні.  

За чисельністю населення місто Харків посідає друге місце в Україні: його 

населення складає  1 451 тис. чоловік (станом на 1 січня 2013 року). 2/3 загальної 

кількості мешканців регіону і понад 4/5 її міського населення проживають у «Великому 

Харкові» (тобто у місті Харків з урахуванням приміської зони).  

Незважаючи на свої розміри, площа міста характеризується компактністю. 

Розгалужена мережа міського транспорту (метро, трамвай, тролейбус, автобус, таксі) 

забезпечує доступ до будь-якої частини міста.  

Місто Харків є одним з найбільших промислових центрів України. Головна 

галузь промисловості – точне машинобудування. У місті налічуються сотні промислових 

підприємств. Серед них – «флагмани» радянської космічної, військової та ядерної 

програм, а саме: Харківське конструкторське бюро машинобудування імені А.А. 

Морозова і Танкобудівний завод імені В. О. Малишева (лідери світового виробництва 

танків у період 1930 – 1980-х років); Підприємство «Хартрон» (виробництво електроніки 

для  аерокосмічної та ядерної промисловості) і ВАТ «Турбоатом» (виробник турбін).  

На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір районів пріоритетних інвестицій, які представлені у Таблиці 6.4.  
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Таблиця 6.4 - Райони пріоритетних інвестицій у місті Харків (підлягає заповненню)  

Компонент  Одиниці  

Реконструкція котельні  

 Модернізація центральних 

теплових підстанцій  

 Прокладання нового сполучного 

трубопроводу  системи 

централізованого 

теплопостачання  

 Заміна ізоляції наземних труб 

системи централізованого 

теплопостачання  

 
Установка міні-ТЕЦ  

 Придбання обладнання для 

технічного обслуговування  

 Установка системи дистанційного 

управління, будівництво пункту 

управління  

 Установка котла на основі 

біопалива  

 
Установка електричного котла  

  

 

6.4   МІСТО ХЕРСОН  

Місто Херсон – це адміністративний, а також промисловий і культурний центр 

Херсонської області, яка розташована на півдні України, на правому березі річки Дніпро, 

у 26 кілометрах  від  Дніпровського лиману і в 90 кілометрах від Чорного моря. 

Населення міста Херсон складається 299 тисяч чоловік  (станом на 1 січня 2013 року), які 

належать до більш ніж 18 національностей.  

Сучасний Херсон є містом з розвиненою промисловістю. Промисловий сектор 

Херсону охоплює близько 100 великих і середніх виробничих підприємств, зайнятих у 12 

галузях промисловості. Провідними галузями промисловості у місті виступають 

суднобудування, машинобудування, переробна, хімічна і харчова промисловість. 

Місто має розгалужену систему освітніх, культурних, спортивних та медичних 

установ. У 28 вищих навчальних закладах міста навчаються більше 40 тисяч студентів, 

опановуючи 50 професій, у 12 професійно-технічних училищах навчаються понад 4 

тисячі учнів.  

Природно-заповідний фонд Херсонщини представлений низкою об'єктів 

місцевого значення, які охороняються державою, серед них – численні пам'ятки 

природи, зокрема, ботанічний сад Херсонського державного університету.  
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Мал. 6-4 – Карта міста Херсон (Джерело: Вікіпедія) 

На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір таких районів пріоритетних інвестицій:  

 Оновлення котельні (котельня по вул. Шуменська, котельня по вул. Ілліча, 95);  

 Закриття котельні (котельня по вул. Макарова,161);  

 Закриття котельні (котельня по вул. Піонерська, 3);  

 Оновлення котельні (котельня по вул. Комунарів, 17);  

 Закриття котельні (котельня по вул. Горького, 25);   

 Оновлення котельні (котельня по вул. Ушакова,12);  

 Закриття котельні (котельня по вул. Суворова, 4);  

 Оновлення котельні (котельня по вул.  40 років Жовтня, 17);  

 Закриття котельні (котельня по вул. 40 років Жовтня, 3);  

 Закриття котельні  (котельня по вул.  40 років Жовтня, 25);  

 Оновлення котельні (котельня на Кіндійському шосе, 32); 

 Закриття котельні (котельня на Кіндійському шосе, 32);  

 Оновлення котельні № 1 (с. Степанівка, вул. Говарда, 65);  

 Оновлення котельні №2 (с. Степанівка, вул. Говарда, 65).  
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6.5   МІСТО МИКОЛАЇВ  

Місто Миколаїв є важливим діловим, політичним і культурним центром Півдня 

України. Місто розташоване в 490 км на Південний Схід від міста Київ, у 120 кілометрах 

від міста Одеса і в 60 кілометрах від Чорного моря, у місці, де зустрічаються  гирла річок 

Південний Буг та Інгул. Сьогодні місто Миколаїв є дев'ятим за величиною містом в 

Україні. У  місті проживають 496 тисяч мешканців (станом на 1 січня 2013 року), а його 

площа становить 260 км
2
.  

. 

Мал.  6-5 – Карта міста Миколаїв (Джерело: Вікіпедія)  

На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір районів пріоритетних інвестицій, які представлені у Таблиці 6.5.  
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Таблиця  6.5 – Райони пріоритетних інвестицій у місті Миколаїв  

Компонент  Одиниці  

Реконструкція котельні  35 

Модернізація центральних 

теплових підстанцій  7 

Прокладання нового сполучного 

трубопроводу  системи 

централізованого 

теплопостачання  6 658,5 м  

Заміна ізоляції наземних труб 

системи централізованого 

теплопостачання  25 607,0 м  

Установка міні-ТЕЦ  2 

Придбання обладнання для 

технічного обслуговування  3 

Установка системи дистанційного 

управління, будівництво пункту 

управління  1 

Установка котла на основі 

біопалива  1 

Установка електричного котла  1 

 

6.6   МІСТО ВІННИЦЯ  

Місто Вінниця розташоване в центральній частині України, в 260 кілометрах на 

Північний Захід від міста Київ, на березі річки Південний Буг. Відстань до міста Одеса 

складає 430 км, до міста Львів – 370 кілометрів, до міста Кам'янець-Подільський – 210 

кілометрів. Місто Вінниця є адміністративним центром Вінницької області. Населення 

міста складає  372 тис. жителів (станом на 1 січня 2013 року).  

 

Мал.  6-6 – Карта України, на якій виділено місто Вінниця (Джерело: Вікіпедія)  
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На основі стратегічного інвестиційного плану, а також на основі аналізу 

економічності Замовником був розроблений проект програми пріоритетних інвестицій. 

Групою Консультанта був здійснений аналіз запропонованих компонентів. На основі 

вивчення цих матеріалів Компанією,у співробітництві з Консультантом, було здійснено 

вибір районів пріоритетних інвестицій, які представлені у Таблиці 6.6.  
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Таблиця 6.6 – Райони пріоритетних інвестицій у місті Вінниця  

Компонент інвестицій  Стислий опис  Пріоритетність  

КОМПОНЕНТ № 1      

Котельня по вул. 600-річчя,13 ПТВМ-30  реконструкція  1 

КОМПОНЕНТ № 2      

Котельня по вул.  600-річчя,13 ПТВМ-50  реконструкція  1 

КОМПОНЕНТ № 3      

Котельня по вул. М. Кошки,12/1   реконструкція  1 

Котельня по вул. М. Кошки,12/2   реконструкція  1 

Котельня по вул. Свердлова,143  закриття  1 

Котельня по вул. Пирогова,107  закриття  1 

Сполучні трубопроводи 

 

нові сполучення 

(закільцівка котельні)  1 

КОМПОНЕНТ № 4      

Котельня по вул. Блюхера,20   реконструкція  1 

Котельня на Немирівському шосе,78  реконструкція  1 

КОМПОНЕНТ № 5      

Котельня по вул. Маяковського,132   

заміна районної мережі 

централізованого 

теплопостачання  1 

КОМПОНЕНТ № 6      

Котельня на Немирівському шосе, 26 ТЕЦ-1  реконструкція котлів  1 

КОМПОНЕНТ №  7  

  
Вул. 1-го Травня, 2 ТЕЦ-4     

КОМПОНЕНТ № 8      

Котельня по вул. Громова,1   сполучний трубопровід  2 

Котельня по вул. Тарногродського,9  реконструкція  2 

Котельня по вул. Паризької Комуни,18  реконструкція  2 

КОМПОНЕНТ № 9      

Мережа системи централізованого 

теплопостачання, вул. 1-гоТравня, 2 ТЕЦ-4  

Реконструкція 

магістрального 

трубопроводу системи 

централізованого 

теплопостачання 3 

КОМПОНЕНТ № 10      

Повна реконструкція насосної станції мережі 

централізованого теплопостачання, яка постачає 

річкову воду   Нова насосна станція  1 
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7   ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

7.1   ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВНА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Метою даного проекту є підвищення ефективності споживання теплової енергії 

в містах, включених у дану Програму. Елементи даної Програми, а саме будівництво 

нових котелень, модернізація старих котелень шляхом встановлення нових котлів або 

горілок, забезпечення котелень сучасними системами управління, реконструкція 

теплових мереж і теплопроводів, вдосконалення теплоізоляції теплопроводів та 

обладнання систем розподілу тепла індивідуальними тепловими пунктами, – сприятимуть 

економії палива. Відповідно, будуть знижені обсяги викидів CO2 і забруднюючих речовин 

у атмосферне повітря. Оскільки основу систем централізованого теплопостачання у 

зазначених шести містах формують переважно котельні, які працюють на природному 

газі, системи централізованого теплопостачання не є основними джерелами 

забруднення повітря. Таким чином, зниження обсягів споживання палива для 

централізованого теплопостачання має хоча й невеликий, проте все ж таки позитивний 

вплив на якість атмосферного повітря. Очікується також підвищення якості і надійності 

послуг, таким чином, дана Програма сприятиме підвищенню рівня соціального 

добробуту у визначених регіонах.  

7.2   НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Опис негативного впливу на навколишнє середовище, пов’язаний із 

запропонованими інвестиціями, наведений нижче у стислій формі, а також у ПЕУ, 

представленому у Розділі  Error! Reference source not found..  

7.2.1   Етапи будівництва і демонтажу  

До негативних впливів проекту на населення упродовж етапів будівництва та 

демонтажу – у випадку, якщо вони не будуть належним чином враховані – можуть бути 

віднесені наступні.  

Шумове забруднення  

Основними джерелами шуму від ведення будівельних робіт і робіт з демонтажу 

є рух транспорту, використання техніки, обробка матеріалів, монтаж нових котлів, 

прокладання трубопроводів і т. п.,знесення об’єктів старої інфраструктури (тобто 

котелень  та інших об’єктів). Шум може негативно впливати на будівельників, у випадках, 

коли вони не використовують належні засоби індивідуального захисту, і викликати, таким 

чином, ризики професійних захворювань. Шум також може створювати незручності для 

людей, що проживають і працюють поруч з ділянками будівництва і демонтажу. 

Особливе занепокоєння викликають лікарні, школи та інші чутливі і вразливі у цьому 

плані об'єкти.  

Тимчасове забруднення повітря  

Внаслідок використання на ділянках машин і обладнання не виключається 

тимчасове забруднення повітря на місцях. Крім того, активізація руху транспорту, а також 
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вимушене уповільнення його руху поблизу ділянок будівництва та демонтажу, 

розташованих на дорогах, будуть (певною мірою) впливати на збільшення обсягів 

забруднення повітря. Разом з тим, збільшення обсягів забруднення повітря носитиме  

тимчасовий характер, а рівень забруднення не перевищуватиме встановлених 

нормативів. Основними забруднювачами повітря є пил, NOx і CO. Негативний вплив на 

якість атмосферного повітря спостерігатиметься в основному безпосередній близькості 

від ділянок будівництва і демонтажу, а також  вздовж доріг, що ведуть до цих ділянок.  

Забруднення ґрунту, ґрунтових вод і поверхневих вод внаслідок розливів і витоку 

мастила або палива 

Ґрунт, ґрунтові води і поверхневі води можуть бути забруднені внаслідок 

випадкових розливів і витоків мастил и палива у період їх тимчасового зберігання, а 

також витоків палива з машин та обладнання.   

Забруднення внаслідок неправильного зберігання відходів будівництва та демонтажу  

У випадках, коли відходи будівництва і демонтажу зберігаються неналежним 

чином на виробничих ділянках, це може призвести до забруднення ґрунту, ґрунтових 

вод і поверхневих вод. Неправильне зберігання відходів також може призвести до 

травмування працівників, осіб, які відвідують виробничі ділянки, і перехожих, крім того, 

можуть пошкодити транспортні засоби.  

Отримання травм працівниками й відвідувачами  

Невиконання правил безпеки та гігієни праці може призвести до отримання 

травм працівниками та відвідувачами ділянок будівництва і демонтажу.  

Завдання шкоди здоров'ю людей внаслідок впливу азбестовмісних матеріалів  

Старі ізоляційні матеріали котлів і труб можуть містити азбест, що може 

негативно впливати на здоров’ї працівників, особливо підчас виконання ними робіт з 

демонтажу, а також під час проведення будівельних робіт. Виконавець має вжити заходів 

для того, щоб: (а) на конкретній ділянці будівництва/демонтажу тимчасове накопичення 

та зберігання азбестовмісних відходів було організоване таким чином, щоб запобігати та 

унеможливлювати неналежне поводження з такими матеріалами або використання 

таких матеріалів, а також у відповідних місцях були розміщені необхідні інформаційні 

знаки попереджувального змісту;(б)азбестовмісні матеріали транспортувалися до 

звалищ, які призначені для їх зберігання, крім того, вживалися необхідні заходи 

мінімізації можливого негативного впливу з метою запобігання подальшому 

використанню таких матеріалів або потенційному забрудненню такими матеріалами 

(тобто відходи, вивезені на звалище, мають бути покриті шарами ґрунту); (в) була 

забезпечена наявність необхідних засобів індивідуального захисту (респіраторні маски, 

захисні окуляри, захисний одяг і т. п.).  

Підвищення ризику дорожньо-транспортних пригод  

Підвищення інтенсивності руху важкої техніки і вантажних автомобілів у 

напрямку до ділянок будівництва і демонтажу та у зворотному напрямку збільшує ризик 

дорожньо-транспортних пригод. Причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод 

може також бути неналежна організація виробничих ділянок.  
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Ризики, пов'язані з пожежами та вибухами  

Не виключається підвищення ризиків, пов'язаних з пожежами та вибухами, 

особливо у випадках недотримання встановлених норм і правил техніки безпеки. Це 

може призвести до отримання травм працівниками та особами, які відвідують 

виробничу ділянку або проїжджають повз неї, а також до пошкодження об’єктів майна.  

Зсуви, обвали та ерозія  

Неправильне розташування підтримувальних конструкцій при здійсненні 

глибоких розкопів може призвести до зсувів, які становлять небезпеку для працівників і 

конструкцій, розташованих поблизу. На ділянках відкритого ґрунту внаслідок виконання 

земляних робіт підвищуються ризики ерозії ґрунту, особливу у випадках сильних дощів 

та злив під час ведення таких робіт.  

Забруднення, викликане неналежним транспортуванням та утилізацією відходів  

У випадках, коли відходи будівництва і демонтажу не вивозяться і не 

утилізуються належним чином, це може призвести до забруднення ґрунту, ґрунтових 

воді поверхневих вод у місцях вивезення відходів, а також становити небезпеку для 

здоров'я людей, уздовж маршрутів транспортування відходів.  

Вплив на історичні, культурні або релігійні об’єкти та пам'ятки                                                                                                                 

Негативний вплив на історичні, культурні або релігійні об’єкти та пам'ятки у 

зв’язку з реалізацією даного проекту не очікується. Разом з тим, у випадках можливого 

негативного впливу окремих субпроектів на об’єкти культурної спадщини, мають 

дотримуватися процедури, описані в Законі України «Про охорону культурної спадщини» 

від 08.06.2000р. № 1805-III, і вживатися спеціальні заходи, спрямовані на мінімізацію 

можливих  негативних наслідків (тобто План дій зі збереження матеріальних і культурних 

ресурсів), розроблені з метою уникнення або мінімізації можливих негативних наслідків. 

Крім того, відповідні заходи, спрямовані на мінімізацію можливих  негативних наслідків, 

мають також вживатися у разі виявлення випадкових археологічних або культурних 

знахідок.  

7.2.2   Етап експлуатації  

До негативних впливів проекту упродовж етапу експлуатації – у випадку, якщо 

вони не будуть належним чином враховані – можуть бути віднесені наступні.  

Забруднення повітря  

Не очікується суттєвого збільшення обсягів забруднення атмосферного повітря 

або перевищення норм,встановлених для рівня забруднення. Згідно з прогнозними 

оцінками, загальний обсяг забруднення атмосферного повітря в результаті 

функціонування об’єктів виробництва теплової енергії у містах, включених у дану 

програму, буде нижчим за поточний рівень забруднення завдяки ефективнішому 

обладнанню для боротьби із забрудненням, яке використовується у нових установках, а 

також підвищенню рівня енергоефективності.  

Шуми  

Не очікується зростання рівнів шуму.  
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Ризики, пов'язані з пожежами та вибухами  

Не виключається підвищення ризиків, пов’язаних з пожежами та вибухами 

внаслідок збільшення обсягів використання газу, мастил і палива, особливо у випадках 

недотримання встановлених норм і правил техніки безпеки. Це може призвести до 

отримання травм працівниками та особами, які відвідують виробничу ділянку або 

проїжджають повз неї, а також до пошкодження об’єктів майна. З іншого боку, 

використання нового обладнання і труб покращить стан безпеки у порівнянні з 

поточним.  

Забруднення ґрунту, ґрунтових вод і поверхневих вод внаслідок розливів і витоку 

мастила або палива 

Випадкові розливи і витоки палива і трансформаторного мастила під час 

транспортування, зберігання і використання можуть створювати ризики для 

навколишнього природного середовища і здоров’я людини.  

Неправильне поводження з відходами  

Неправильне поводження та утилізація небезпечних відходів може 

створювати ризики забруднення ґрунту, ґрунтових воді поверхневих вод, а також ризики 

для здоров'я людини.  

7.3   ЗАПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ МІНІМІЗАЦІЇ МОЖЛИВОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ  

Частиною процесу реалізації даного проекту має бути впровадження 

викладених у даному розділі заходів, спрямованих на мінімізацію можливого 

негативного впливу, з метою уникнення або мінімізації такого впливу під час здійснення 

діяльності, пов’язаної з будівництвом, демонтажем та експлуатацією. ПЕУ, представлений 

у Розділі Error! Reference source not found., містить стислий опис можливих негативних 

впливів і заходів мінімізації можливих негативних впливів, а  також контрольних і 

наглядових функцій.  

Основні заходи мінімізації можливого негативного впливу включають в себе:  

 Підготовка на етапі детальної розробки проекту орієнтованих на конкретні 

ділянки ПЕУ для субпроектів, які визначатимуть потенційні проблеми 

екологічного характеру і конкретні заходи  з мінімізації можливого негативного 

впливу на основі рамкового ПЕУ, представленого у Розділі Error! Reference 

source not found.даного звіту;  

 Висунення виконавцями на етапі тендеру на укладення договору вимоги щодо 

включення в їхні пропозиції заходів мінімізації можливих негативних впливів на 

навколишнє середовище на основі Рамкового ПЕУ, представленого у Розділі 

Error! Reference source not found.даного звіту.  

Основні заходи мінімізації можливого негативного впливу, запропоновані для 

даного проекту, представлені у розділах 7.3.1-7.3.2). 

7.3.1   Етапи будівництва і демонтажу  

Шумове забруднення  



  

 Проект звіту   

 Для обговорення 39 (50) 

   

 21 листопада 2013 8UKRWBF- 

 

 
 

 

 

© ÅF-Consult Ltd 2013 

 
 

Роботи виконуються у робочі дні, виключно у звичайні робочі години. У разі 

необхідності проведення робіт, які можуть призвести до підвищення рівня шуму в нічний 

час, не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення необхідно повідомити про них 

мешканців, які проживають неподалік. У разі необхідності мають бути встановлені 

шумові бар'єри. Робітники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, 

які будуть використовуватися при виконанні ними високошумових робіт. 

Тимчасове забруднення повітря  

Завдяки забезпеченню належного управління роботами та контролю безпеки 

робіт на ділянці будівництва рівень викидів пилу та автотранспортних викидів має бути  

зведений до мінімуму. У тривалі сухі періоди мають вживатися заходи уловлювання пилу 

(наприклад, розбризкування води). Відкриті поверхні на ділянці будівництва та прилеглих 

територіях необхідно регулярно очищати  від пилу. У випадках необхідності робітники 

мають бути забезпечені захисними масками. 

Забруднення ґрунту, ґрунтових вод і поверхневих вод на ділянці будівництва і демонтажу 

внаслідок розливів і витоку мастила або палива 

Завдяки забезпеченню належного управління роботами та контролю безпеки 

робіт на ділянці будівництва ризик забруднення мастилом/паливом має бути зведений 

до мінімуму. З метою виявлення можливих витоків необхідно здійснювати регулярні 

перевірки обладнання і механізмів. Мийка обладнання та механізмів на ділянці не 

припускається. Відпрацьовані мастили мають збиратися та зберігатися до їхньої утилізації 

в хімічних контейнерах у спеціально відведених для зберігання безпечних місцях. У разі 

виявлення ПХБ-вмісних мастил вони видаляються у суворій відповідності з відповідними 

національними процедурами. Транспортування й утилізація відходів має здійснюватися 

компаніями, які мають ліцензії на здійснення такої діяльності.  

Неправильне зберігання на виробничих ділянках відходів будівництва та демонтажу  

До моменту транспортування до спеціально відведених для утилізації місць, 

відходи будівництва/демонтажу мають зберігатися у призначеному для зберігання 

безпечному місці. Транспортування й утилізація відходів має здійснюватися компаніями, 

які мають ліцензії на здійснення такої діяльності. Місця тимчасового зберігання відходів 

мають бути відокремлені від території проведення робіт, особи, які не мають відношення 

до робіт, до місць зберігання не допускаються.  

Отримання травм працівниками й відвідувачами  

Дотримання вимог техніки безпеки і виконання інструкцій, в тому числі 

використання засобів індивідуального захисту, мають забезпечуватися і перебувати під 

постійним контролем керівника ділянки будівництва або демонтажу. Особа, що 

відповідає за питання охорони здоров'я та безпеки на рівні компанії, повинна  регулярно 

брати участь в організації та проведенні моніторингу та раптових перевірок на ділянці 

будівництва/демонтажу.  

Завдання шкоди здоров'ю людей внаслідок впливу азбестовмісних матеріалів  

У випадках проведення робіт із азбестовмісними матеріалами працівники 

повинні забезпечуватися відповідним захисним одягом, в першу чергу – респіраторними 
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масками. При проведенні демонтажу азбестовмісних конструкцій територія проведення 

робіт має бути (по можливості)  ізольована від прилеглих територій з використанням, 

наприклад, пластикового або тканинного покриття. Транспортування й утилізація 

азбестовмісних відходів має здійснюватися уповноваженою організацією в суворій 

відповідності із встановленими національними процедурами і процедурами, 

встановленими на рівні компанії.  

Підвищення ризику дорожньо-транспортних пригод  

Для ділянок будівництва та демонтажу розробляється План управління рухом 

транспорту, який підлягає виконанню. Такі плани управління мають передбачати, 

наприклад, встановлення оптимальних маршрутів та часу для доставки будівельних 

матеріалів, транспортування відходів будівництва та демонтажу на звалища і т. д. У разі 

виникнення відповідної необхідності можлива тимчасова зміна напрямку руху 

транспорту, встановлення і вимога дотримання обмежень безпечної швидкості на період 

проведення робіт. Ділянка будівництва має бути чітко позначена та  відокремлена від 

територій загального користування. Для пішоходів мають бути створені і відповідним 

чином позначені безпечні шляхи проходу. 

Ризики, пов'язані з пожежами та вибухами  

Має бути забезпечене дотримання відповідних стандартів та інструкції 

пожежної безпеки. Мають проводитися регулярні перевірки котелень відповідними 

органами пожежної безпеки. Має бути розроблений аварійний план на випадок 

виникнення пожежі. Робітники повинні проходити регулярне навчання з питань дій у 

пожежонебезпечних ситуаціях та використання засобів пожежогасіння. 

Зсуви, обвали та ерозія  

Стіни глибоких розкопів завжди мають зміцнюватися та підтримуватися у 

відповідності із встановленими технічними вимогами. Слід уникати не викликаного 

необхідністю видалення рослинності і пошкодження тротуарів, а відкритий ґрунт має 

бути вкритий насадженнями або тротуарним покриттям якомога швидше після закриття 

ділянки будівництва або демонтажу. До початку проведення екскаваційних робіт має 

бути налагоджений дренаж зливових вод. 

Забруднення, викликане неналежними транспортуванням та утилізацією відходів  

Металобрухт має бути відокремлений від відходів будівництва та демонтажу для 

повторного використання. Небезпечні відходи (тобто азбестовмісні матеріали, лампи, що 

містять ртуть) також підлягають відокремленню та утилізації у спосіб, передбачений 

чинними правилами та інструкціями. Утилізація всіх видів відходів має здійснюватися 

тільки у відповідних місцях утилізації. Транспортування й утилізація відходів має 

здійснюватися уповноваженою організацією в суворій відповідності із встановленими 

національними процедурами і процедурами, встановленими на рівні компанії. 

Вплив на історичні, культурні або релігійні об’єкти та  пам'ятки                                                                                                                 

Компанії, що забезпечують централізоване теплопостачання, мають гарантувати 

включення у кредитний договір Підпозичальника відповідної умови, яка б зобов’язувала  

Підпозичальника проводити аудит при застосуванні, здійсненні, моніторингу та 
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організації звітності з питань заходів, визначених конкретним ПЕУ, і неухильно 

дотримуватися процедур, встановлених у відповідності  із Законом України «Про 

охорону культурної спадщини» від 08.06.2000р. № 1805-III, у разі випадкового виявлення 

на ділянках будівництва або демонтажу культурно значимих артефактів.  

7.3.2   Етап експлуатації  

Підвищення обсягів забруднення повітря на місцях  

Пріоритет повинен бути наданий новому обладнанню та новим технологіям з 

низьким рівнем викидів забруднюючих речовин. Нове обладнання має відповідати 

встановленим в Україні стандартам викидів. Ця вимога має бути включена у конкурсну 

документацію/технічні характеристики.  

Підвищення рівнів шуму  

Працівники, які піддаються впливу шуму, повинні користуватися засобами 

індивідуального захисту, як того вимагають інструкції з питань охорони здоров'я та 

безпеки. Має бути забезпечене запобігання поширенню шуму на максимально 

можливому рівні – з використанням різних видів конструкцій, а також із застосуванням 

шумоізоляційних матів і тканин поблизу джерел утворення шуму.  

Ризики, пов'язані з пожежами та вибухами  

Має бути забезпечене дотримання відповідних стандартів та інструкції 

пожежної безпеки. Мають проводитися регулярні перевірки котелень відповідними 

органами пожежної безпеки. Має  бути розроблений аварійний план на випадок 

виникнення пожежі. Робітники повинні проходити регулярне навчання з питань дій у 

пожежонебезпечних ситуаціях та використання засобів пожежогасіння. 

Забруднення ґрунту, ґрунтових вод і поверхневих вод, а також загрози здоров’ю людей 

внаслідок випадкових розливів і витоків  

Має  бути розроблена надійна  система утримування розливів. У стані готовності 

має перебувати обладнання реагування на виникнення надзвичайних ситуацій для збору 

розлитих речовин. Мають бути розроблені відповідні процедури реагування на 

надзвичайні ситуації. Персонал об’єкту має бути належним чином обізнаний у порядку 

дій у випадках розливів і витоків мастила або палива. Крім того, у план навчань мають 

бути включені питання використання та підтримання у належному стані обладнання 

реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. На регулярній основі мають 

проводитися навчання та тренування з елементами моделювання дій персоналу у 

надзвичайних ситуаціях. 

Неправильні збір, транспортування та утилізація відходів  

План утилізації відходів має  регулярно оновлюватися. Розділення відходів має 

здійснюватися на основі максимальної доцільності. Збір, транспортування й утилізація 

відходів мають здійснюватися уповноваженою організацією в суворій відповідності із 

встановленими національними процедурами і процедурами, встановленими на рівні 

компанії. 
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8   РАМКОВИЙ ПЛАНЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (РАМКОВИЙ ПЕУ)  

8.1   РАМКОВИЙ ПЕУ 

Запропонований Рамковий ПЕУ для Програми модернізації представлений у 

табличній формі в Додатку 1. ПЕУ складається з плану заходів мінімізації можливого 

негативного впливу, в якому наводяться приклади можливих негативних впливів і 

запропоновані заходи мінімізації таких впливів, а також і план моніторингу, в якому 

наводиться опис контрольних і наглядових функцій.  

Рамковий ПЕУ являє собою загальний план, який містить огляд можливих 

негативних впливів на навколишнє середовище внаслідок реалізації запропонованої 

Програми модернізації системи централізованого теплопостачання та управління нею. 

Він слугує основою для підготовки більш деталізованих, орієнтованих на конкретні 

ділянки, планів ЕУ, які розроблятимуться для кожного субпроекту після здійснення 

детальних досліджень з питань планування проектів.  

У плані заходів з мінімізації можливого негативного впливу, представленому 

нижче, міститься опис запропонованих заходів, спрямованих на зменшення очікуваного 

негативного впливу внаслідок реалізації даного проекту упродовж етапів будівництва та 

експлуатації. Даний план також визначає обов'язки щодо реалізації заходів мінімізації 

можливого негативного впливу.  

8.2   ПЛАН МОНІТОРИНГУ  

З метою забезпечення ефективної реалізації запропонованих заходів мінімізації 

можливого негативного впливу, в тому числі в контексті виконання природоохоронних 

зобов’язань на етапі будівництва, був розроблений план моніторингу, який 

представлений нижче у табличній формі. Даний план  являє собою загальний план, 

підготовлений для інвестицій у котельні та інших видів інвестицій (наприклад, у мережі 

теплопостачання). Очікується, що більш детальні плани моніторингу будуть розроблені і 

узгоджені з відповідальними природоохоронними органами для кожної котельні після 

здійснення детальних досліджень планування проекту.  

На етапі будівництва власники котельні та виконавці мають здійснювати 

регулярний моніторинг на місцях; оператор котельні має здійснювати регулярний 

моніторинг на етапі експлуатації. Крім того, упродовж етапів будівництва та експлуатації 

регулярні перевірки котелень мають також здійснювати місцеві природоохоронні 

органи. Слід також зазначити, що у відповідності з українським законодавством витрати, 

пов’язані із здійсненням екологічного моніторингу на місцях, покладаються саме на 

оператора об’єкту та на  природоохоронні органи.  

Детальний План моніторингу представлений у Додатку 2.  

9   ОЦІНКА ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ  

Крім впливів на навколишнє середовище, будь-які будівельні роботи можуть 

призвести до порушення повсякденного життя – наприклад, тимчасового або 

остаточного приєднання земель, порушення регулярності руху транспорту або 
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обмеження доступу. Виробнича діяльність більшого масштабу може призвести до 

тимчасового або остаточного переселення населення.  

Основні позиції запропонованих заходів, спрямованих на покращення стану 

систем централізованого теплопостачання в шести містах, передбачають наступні заходи:  

Всередині  котелень або на ділянках будівництва котелень:  

 Оновлення котелень;  

 Будівництво нових котелень;  

 Закриття котелень;  

 Установку міні-ТЕЦ;  

 Спорудження нових димових труб.  

Вздовж мереж теплопостачання:  

 Реконструкцію центральних теплових підстанцій, які знаходяться в експлуатації; 

 Установку системи дистанційного управління/системи SCADA;  

 Реконструкцію трубопроводів системи централізованого теплопостачання;  

 Прокладання нових сполучних трубопроводів;  

 Вдосконалення теплової ізоляції трубопроводів системи централізованого 

теплопостачання;  

 Модернізацію центральних теплових підстанцій.  

Всередині будівель споживачів:  

 Установку індивідуальних теплових підстанцій (індивідуальних теплових пунктів, 

ІТП);  

 Установку лічильників теплової енергії.  

В інших місцях:  

 Модернізацію машин та обладнання для технічного обслуговування.  

Діяльність в рамках запропонованої Програми модернізації системи 

централізованого теплопостачання не передбачає діяльності «з нуля» – будь-яке 

будівництво відбуватиметься в межах територій існуючих міст. Більшість видів діяльності 

здійснюватиметься у межах котелень, які знаходяться в експлуатації, виробничих ділянок 

всередині будинків та будівель. Закриття деяких котелень з числа тих, що експлуатуються, 

з одночасним підключенням окремих теплових мереж, що експлуатуються,вимагає 

прокладання нових магістральних трубопроводів мереж централізованого 

теплопостачання. Трубопроводи, як правило, прокладаються вздовж міських вулиць. У 

міських районах більша частина ліній прокладається під землею, що не потребує 

відведення земель у постійне користування. Запропоновані заходи більш детально 

описані у Розділі 6 даного звіту.  
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В рамках запропонованої Програми основними видами діяльності, які можуть 

призвести до порушення повсякденного життя, є наступні:  

 оновлення котелень, заміна горілок або контрольно-вимірювального 

обладнання в котельнях, установка міні-ТЕЦ – тимчасова активізація руху 

транспорту;  

 будівництво нових  котелень в межах наявних виробничих ділянок – тимчасова 

активізація руху транспорту;  

 прокладання нових трубопроводів мереж централізованого теплопостачання 

або ліній електропередач: підземних – відведення земель у тимчасове 

користування;наземних – відведення земель у користування; в обох випадках не 

виключається тимчасова активізація руху транспорту, можливе тимчасове 

порушення або припинення руху транспорту. Регіональний підрозділ управління 

проектом (РПУП) має гарантувати, що відведення земель у тимчасове 

користування для заміни трубопроводів та магістральних лінійне призведе до 

будь-якого фізичного або економічного переміщення; 

 Для реєстрації та розгляду скарг, які можуть виникнути в результаті виконання 

передбачених даним проектом робіт, у тому числі відведення земель у 

тимчасове користування, буде використовуватися механізм подання та розгляду 

скарг, запроваджений на комунальних підприємствах. Розроблювані для 

конкретних проектів ПЕУ мають містити положення про механізм подання та 

розгляду скарг, який встановлюватиметься виконавцем, відповідальним за 

виконання робіт.  

 реконструкція трубопроводів систем централізованого теплопостачання або 

вдосконалення теплової ізоляції трубопроводів, що знаходяться в експлуатації – 

відведення земель у тимчасове користування, можливе тимчасове порушення 

або припинення руху транспорту (у таких випадках з муніципалітетом мають 

бути узгоджені альтернативні маршрути і має бути розміщена інформація про 

них), тимчасова активізація руху транспорту. РПУП має гарантувати, що 

відведення земель у тимчасове користування для заміни трубопроводів та 

магістральних лінійне призведе до будь-якого фізичного або економічного 

переміщення; 

 модернізація центральних теплових станцій – тимчасова активізація руху 

транспорту, а також  

 Установка індивідуальних теплових підстанцій (індивідуальних теплових пунктів) 

та установка лічильників теплової енергії у наявних будинках та будівлях –  

незначна активізація руху транспорту; крім того, можуть виникати питання, 

пов’язані з необхідністю участі мешканців в їх утриманні, рівнем шуму, 

ймовірним забрудненням атмосферного повітря і безпекою установки станції 

оператора. Ці питання мають бути належним чином розглянуті комунальним 

підприємством при підготовці описів проектів для конкретних ділянок; 

 Основної уваги та особливо уважного розгляду заслуговують наступні питання: 

(i) чи відрізнятиметься виставлення рахунків для будинків та будівель із 
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станціями оператора від виставлення рахунків для інших будинків та будівель; (ii) 

чи призведе установка побудинкових лічильників теплової енергії до зменшення 

або до збільшення сум виставлених рахунків за опалення; а також (iii) чи 

вплинуть (а якщо вплинуть, то яким чином) запропоновані даним проектом 

інвестиції на тариф.  

9.1   ПОРУШЕННЯ АБОПРИПИНЕННЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ  

Очікується, що порушення або припинення руху транспорту носитиме 

тимчасовий характер, а обмеження руху будуть короткочасними і не поширюватимуться 

одночасно на територію двох або більше ділянок будівництва. У місцях, де виконання 

будівельних робіт вимагатиме застосування на міських вулицях екскаваторної техніки, 

мають бути організовані альтернативні маршрути або встановлені розташовані 

тимчасові мости.  

У випадках якщо проведення робіт впливатиме на маршрути руху громадського 

транспорту, комунальне підприємство має узгодити з муніципалітетом і диспетчером 

руху альтернативні маршрути та заздалегідь інформувати про них населення міста, 

наприклад, шляхом розміщення інформаційних повідомлень в автобусах, на автобусних 

зупинках, на маршрутах, де обмежуватиметься або припинятиметься рух транспорту, на 

веб-сторінці компанії та у засобах масової інформації.  

9.2   ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ  

З огляду на те, що роботи проводитимуться в основному на ділянках, які 

перебувають у власності комунальних підприємств, доступ до служб та закладів  

загального користування буде обмежений. Менш значимі тимчасові обмеження можуть 

бути викликані необхідністю проведення будівельних робіт, що вимагають застосування 

на міських вулицях екскаваторної техніки. У таких випадках мають бути організовані 

маршрути тимчасового руху, а безпека пересування населення має бути забезпечена 

встановленням захисних огорож та, якщо необхідно, інших конструкцій.  

9.3   ПОРУШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Виконання робіт може призвести до порушення звичного процесу ведення 

господарської діяльності або іншої діяльності, пов’язаної з наданням послуг, оскільки 

може призвести до тимчасового обмеження руху транспорту, обмеження доступу або до 

необхідності організації та використання альтернативних маршрутів руху. З огляду на те, 

що роботи проводитимуться в основному на ділянках комунальних підприємств, значні 

порушення не очікуються.  

Комунальні підприємства мають координувати процес виконання робіт із 

суб’єктами господарської діяльності та операторами відповідних служб, які підпадають 

під вплив таких порушень, з метою обмеження впливу цих порушень, узгоджуючи, у 

випадках, коли це можливо, найбільш зручний час для проведення робіт з метою 

мінімізації ймовірних збитків.  
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У випадках необхідності запровадження альтернативних маршрутів відповідна 

інформація має бути розміщена на веб-сторінках комунального підприємства і компаній, 

які підпадають під вплив таких порушень, а також у  засобах масової інформації.  

9.4   ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

Жоден із запропонованих у рамках даної Програми видів діяльності не вимагає і 

не призводить до тимчасового або остаточного фізичного переселення людей. Більше 

того, роботи, в усіх випадках, коли це буде можливо, не проводитимуться у період 

опалювального сезону і, таким чином, призведуть лише до незначного обмеження 

звичних умов проживання. Будівельні роботи здійснюватимуться в основному в межах 

ділянки котельні, що знаходиться в експлуатації, і, таким чином, передбачатимуть лише 

мінімальне економічне переміщення. Прокладання нових трубопроводів мережі 

централізованого теплопостачання або ліній електропередачі не вимагатиме демонтажу 

багатоквартирних житлових будинків.  

Не очікується будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та 

соціальну сферу внаслідок реалізації даної програми. В рамках реалізації даного проекту 

може виникнути необхідність відведення у постійне користування місцевих земельних 

ділянок, які орендуються для здійснення підприємницької діяльності. У таких випадках 

для орендарів має бути передбачена відповідна земельна або грошова компенсація за 

понесені втрати. Разом з тим, не виключається, що в окремих випадках для виконання 

робіт, пов’язаних з реалізацією проекту, можуть бути тимчасово зайняті території, які 

використовуються неофіційними продавцями та постачальниками в комерційних цілях 

або використовуються під неофіційно облаштовані паркувальні майданчики. У таких 

випадках не виключається необхідність тимчасового переміщення. Прогнозується лише 

тимчасовий негативний вплив, який можна буде досить легко мінімізувати шляхом 

забезпечення відповідної компенсації за період порушення або виділення іншого місця 

для здійснення підприємницької діяльності або паркування. Очікується, що період 

переміщення буде короткотривалим.  

У таких випадках, відповідно до положення OP4.12 Світового Банку, 

позичальник має підготувати проект Плану переселення. Такий план має включати в 

себе, як мінімум,наступні елементи:  

(a) матеріали вивчення даних перепису переміщуваних осіб і оцінку активів;  

(b) виклад сум компенсацій та інших видів у зв’язку з переселенням, виплата 

яких має бути забезпечена;  

(c) проведення консультацій з переміщуваними особами з питань прийнятних 

альтернативних варіантів;  

(d) інституційну відповідальність за реалізацію плану і процедури розгляду та 

задоволення скарг;  

(e) організаційні заходи моніторингу і реалізації плану; а також  

(f)  графік і бюджет.   
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Планування переселення включає в себе раннє виявлення, огляд ключових 

питань, вибір інструмента по переселенню, а також інформацію, необхідну для 

підготовки компонента або підкомпонента переселення. Обсяг і ступінь деталізації 

інструментів по переселенню змінюються в залежності від масштабів та складності 

переселення. При підготовці компонента переселення позичальник має спиратися на 

компетентність у соціальній, технічній і юридичній царині, а також на позицію 

відповідних організацій місцевих громад та НУО. Позичальник має на ранньому етапі 

інформувати потенційно переміщуваних осіб про усі аспекти переселення, пов’язаного з 

реалізацією проекту,і враховувати думку цих осіб при розробці проекту.  

Даний проект не може вважатися завершеним до того моменту, поки не будуть 

завершені підготовка та розгляд орієнтованих на конкретні ділянки планів дій з 

переселення (ПДП), які мають бути завірені Робочою групою Світового банку і 

позичальником.  

Проект Основ політики переселення (ОПП) для даного проекту представлений у 

Додатку 4 до даного документа. Він має бути оприлюднений до оцінки проекту, як 

окремий документ, з використанням тих самих каналів, що й для оприлюднення ЕСО. 
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10   КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

Необхідність проведення консультацій з громадськістю  

У відповідності з вимогами Світового Банку та українського законодавства 

мають бути проведені необхідні консультації з групами осіб, які підпадають під вплив 

даного проекту, та іншими зацікавлених сторонами даного проекту з питань 

екологічного і соціального впливу проекту і прийняти їх думку до уваги при підготовці 

оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище (ОВНСС).  

Організація та проведення консультацій з громадськістю  

У відповідності з технічним завданням, Консультант має надавати допомогу 

Замовнику в організації процесу проведення консультацій з громадськістю наступним 

чином:  

Метою проведення консультацій з громадськістю є представлення 

запланованого проекту, результатів роботи з ОВНСС, обговорення позитивних та 

негативних впливів, пов’язаних із реалізацією запланованого проекту, вивчення проекту 

документа ОВНСС з метою забезпечення всебічного розгляду усіх питань належним 

чином та вирішення їх у відповідності з  вимогами місцевих груп і НУО, які підпадають 

під  вплив даного проекту.  

Основними завданнями проведення консультацій з громадськістю є:  

 Забезпечення відкритості ОВНСС для громадськості;  

 Обговорення різних питань і проблем з групами, які підпадають під вплив даного 

проекту, ознайомлення громадськості з потенційними негативними впливами і 

проблемами, що можуть виникати у ході реалізації інвестиційних проектів;  

 Забезпечення зворотного зв'язку між компетентними органами та місцевими 

групами, які підпадають під вплив даного проекту, в процесі здійснення ОВНСС і 

у питаннях визначення потенційного позитивного і негативного впливу та 

запропонованих заходів мінімізації такого впливу.  

Для запрошення (представників) місцевих зацікавлених сторін у 

місцевих/обласних газетах, з використанням телебачення і радіомовлення, а також 

телефонного та факсимільного зв’язку має бути оприлюднена інформація про місце і 

дату проведення консультацій з громадськістю. Основними учасниками консультацій з 

громадськістю є:  

 Реципієнти кредиту (муніципальні енергетичні підприємства);  

 Місцеві мешканці;  

 Основні науково-дослідні організації та організації, що здійснюють оцінки впливу 

на навколишнє середовище та соціальну сферу;  

 Місцева державна адміністрація;  

 Органи державної влади (органи охорони навколишнього середовища і 

санітарно-епідеміологічна служба);  
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 Неурядові організації (НУО) 

 Відповідальні особи (які представляють Консультанта і реципієнтів грантів) 

призначається окремо для кожного місця розташування.  

Компанії, які забезпечують централізоване теплопостачання, мають приймати 

письмові зауваження, а також надавати як поштову, так і електронну адресу для 

направлення зауважень і пропозицій. Усі письмові зауваження та питання, які 

піднімаються у процесі проведення консультацій з громадськістю, мають бути  

розглянуті, узагальнені та долучені до ОВНСС у вигляді додатку. Тільки після цього 

ОВНСС можна вважати здійсненою. Інформація про ОВНСС має бути оприлюднена на 

веб-сторінці компанії, яка забезпечує централізоване теплопостачання,англійською та 

українською мовами, а після цього – на «InfoShop» Світового Банку. Плани ЕУ, які 

розробляються для кожної конкретної ділянки, після завершення їх підготовки, також 

мають бути оприлюднені компаніями, які забезпечують централізоване 

теплопостачання.  

Резюме проведених консультацій з громадськістю(протоколи зборів) і списки 

осіб, які брали участь, представлені в Додатку3 (будуть додані пізніше).  

11   ВИСНОВКИ  

Очікуваний негативний впливи на навколишнє середовище буде мати місце в 

основному впродовж етапів будівництва/демонтажу і, ймовірно, будуть відрізнятися в 

залежності від кожної конкретної ділянки. Не очікується поширення положень Плану дій 

із збереження матеріальних і культурних ресурсів (OP/ BP4.11) на дану Програми, 

оскільки запропоновані інвестиції, ймовірно, не матимуть впливу на історичні будівлі або 

об’єкти присутності  матеріальних і культурних ресурсів.  

Дана Програма не передбачає суттєвого перетворення або деградації 

природного мешкання флори і фауни і, ймовірно не матиме істотного  негативного 

впливу на лісові екосистеми. Відтак, дана Програма не підпадатиме під дію положень 

охоронної політики – п. 4.04 («Природне місцеперебування флори і фауни») і п. 4.36 

(«Ліси»). Таким чином, дослідження впливу на навколишнє середовище підтверджує той 

факт, що у відповідності з положеннями Операційної політики Світового Банку (п. 4.01 – 

«Екологічна оцінка») запропонована Програма підпадає_під категорію «B».  

В окремих випадках реалізація даної Програми може призвести до зміни місця 

розташування суб’єктів комерційної діяльності. У таких випадках, у відповідності з 

положеннями політики Банку, яка стосуються вимушеного переселення (OP/BP4.12), 

позичальник, після проведення відповідних консультацій з особами, які підпадають під 

вплив даної Програми, має підготувати План переселення та оприлюднити належним 

чином у відповідній місцевості та на відповідних місцевих мовах.  
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ДОДАТОК 1: РАМКОВИЙ ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ 
МУНІЦИПАЛІТЕТІВ  

 

 

Графік  Вплив   План мінімізації 

можливого негативного 

впливу  

Витрати  Відповідальність  

Етап будівництва/демонтажу  

Рік: 1-й  

Місяці: 1-й –  

2-й  

Усі види впливу  Підготовка Плану 

екологічного управління 

(ПЕУ) для ділянки 

будівництва / демонтажу. 

Проект плану має бути 

представлений не пізніше, 

ніж через 1 місяць після 

повідомлення про укладення 

договору. Остаточний план 

має бути представлений до 

кінця 2-го місяця. Розгляд 

матеріалів підрозділом з 

управління проектом (ПУП). 

Невисокі   Виконавець  

Впродовж 

усього етапу 

будівництва / 

демонтажу 

Шумове 

забруднення 

навколишнього 

середовища  

Роботи виконуються у робочі 

дні, виключно у звичайні 

робочі години. У разі 

необхідності проведення 

робіт, які можуть призвести 

до підвищення рівня шуму в 

нічний час, не пізніше, ніж за 

10 днів до їх проведення 

необхідно повідомити про 

них мешканців, які 

проживають неподалік. У 

разі необхідності мають бути 

встановлені шумові бар'єри. 

Робітники повинні бути 

забезпечені засобами 

індивідуального захисту, які 

будуть використовуватися 

при виконанні ними 

високошумових робіт.  

Невисокі  Виконавець 

Тимчасове 

забруднення 

повітря  

Завдяки забезпеченню 

належного управління 

роботами та контролю 

безпеки робіт на ділянці 

будівництва рівень викидів 

пилу та автотранспортних 

Невисокі  Виконавець  
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викидів має бути  зведений 

до мінімуму. До мінімуму має 

бути зведено не  викликане 

необхідністю  використання 

транспорту. У тривалі сухі 

періоди мають вживатися 

заходи з уловлювання пилу  

(наприклад , розбризкування 

води).  Відкриті поверхні на 

ділянці будівництва та 

прилеглих територіях 

необхідно  регулярно 

очищати  від пилу. У 

випадках необхідності 

робітники мають бути 

забезпечені захисними 

масками.  

Забруднення 

ґрунту, ґрунтових 

вод і поверхневих 

вод внаслідок 

розливів і витоку 

мастила або палива  

Завдяки забезпеченню 

належного управління 

роботами та контролю 

безпеки робіт на ділянці 

будівництва ризик 

забруднення мастилом / 

паливом має бути зведений 

до мінімуму. З метою 

виявлення можливих витоків 

необхідно здійснювати 

регулярні перевірки 

обладнання і механізмів. 

Мийка обладнання та 

механізмів на ділянці не 

припускається. Відпрацьовані 

мастили мають збиратися та 

зберігатися до їхньої 

утилізації в хімічних 

контейнерах у спеціально 

відведених для зберігання 

безпечних місцях. У разі 

виявлення ПХБ-вмісних 

мастил вони видаляються у 

суворій відповідності з 

відповідними національними 

процедурами. 

Транспортування й утилізація 

відходів має здійснюватися 

компаніями, які мають 

ліцензії на ведення такої 

діяльності. 

Невисокі  Виконавець  

Графік  Вплив   План мінімізації 

можливого негативного 

впливу  

Витрати  Відповідальність  

Впродовж 

усього етапу 

Забруднення ґрунту 

і води, отримання 

До моменту транспортування 

до спеціально відведених для 

Невисокі  Виконавець  
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будівництва / 

демонтажу 

травм 

працівниками 

виконавця та 

іншими особами 

внаслідок 

неправильного 

зберігання відходів 

будівництва та 

демонтажу 

утилізації місць, відходи 

будівництва / демонтажу 

мають зберігатися у 

призначеному для зберігання 

безпечному місці. 

Транспортування й утилізація 

відходів має здійснюватися 

компаніями, які мають 

ліцензії на здійснення такої 

діяльності. Місця 

тимчасового зберігання 

відходів мають бути 

відокремлені від території 

проведення робіт, особи, які 

не мають відношення до 

робіт, до місць зберігання не 

допускаються.  

Впродовж 

усього етапу 

будівництва / 

демонтажу 

Отримання травм 

працівниками й 

відвідувачами  

Дотримання вимог техніки 

безпеки і виконання 

інструкцій, в тому числі 

використання засобів 

індивідуального захисту, 

мають забезпечуватися і 

перебувати під постійним 

контролем керівника ділянки 

будівництва або демонтажу. 

Особа, що відповідає за 

питання охорони здоров'я та 

безпеки на рівні компанії, 

повинна  регулярно брати 

участь в організації та 

проведенні моніторингу та 

раптових перевірок на 

ділянці будівництва / 

демонтажу.  

Невисокі  Виконавець, 

керівництво 

ділянки 

будівництва, на якій 

здійснюються 

роботи, особа, що 

відповідає за 

питання охорони 

здоров'я та безпеки 

на рівні компанії  

Шкода здоров'ю 

людей внаслідок 

впливу 

азбестовмісних 

матеріалів  

У випадках проведення робіт 

із азбестовмісними 

матеріалами працівники 

повинні забезпечуватися 

відповідним захисним 

одягом, в першу чергу – 

респіраторними масками. 

При проведенні демонтажу 

азбестовмісних конструкцій 

територія проведення робіт 

має бути (по можливості) 

ізольована від прилеглих 

територій з використанням, 

наприклад, пластикового або 

тканинного покриття. 

Транспортування й утилізація 

азбестовмісних відходів має 

здійснюватися 

уповноваженою 

Невисокі  Виконавець, 

керівництво 

ділянки 

будівництва, на якій 

проводяться 

роботи  
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організацією в суворій 

відповідності із 

встановленими 

національними процедурами 

і процедурами, 

встановленими на рівні 

компанії.  

Підвищення ризику 

дорожньо-

транспортних 

пригод  

Для ділянок будівництва та 

демонтажу розробляється 

План управління рухом 

транспорту, який підлягає 

виконанню. Такі плани 

управління мають 

передбачати, наприклад, 

встановлення оптимальних 

маршрутів та часу для 

доставки будівельних 

матеріалів, транспортування 

відходів будівництва та 

демонтажу на звалища і т. д. 

У разі виникнення 

відповідної необхідності 

можлива тимчасова зміна 

напрямку руху транспорту, 

встановлення і вимога 

дотримання обмежень 

безпечної швидкості на 

період проведення робіт. 

Ділянка будівництва має  

бути чітко позначена та  

відокремлена від територій 

загального користування. 

Для пішоходів мають бути 

створені і відповідним чином 

позначені безпечні шляхи 

проходу.  

Невисокі  Виконавець  

Графік  Вплив   План мінімізації 

можливого негативного 

впливу  

Витрати  Відповідальність  

Впродовж 

усього етапу 

будівництва / 

демонтажу 

Ризики, пов'язані з 

пожежами та 

вибухами  

Має бути забезпечене 

дотримання відповідних 

стандартів та інструкцій 

пожежної безпеки. Мають 

проводитися регулярні 

перевірки котелень 

відповідними органами 

пожежної безпеки. Має  бути 

розроблений аварійний план 

на випадок виникнення 

пожежі. Робітники повинні 

проходити регулярне 

навчання з питань дій у 

пожежонебезпечних 

Невисокі  Виконавець  
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ситуаціях та використання 

засобів пожежогасіння.  

Зсуви, обвали та 

ерозія  

Стіни глибоких розкопів 

завжди мають зміцнюватися  

та підтримуватися у 

відповідності із 

встановленими технічними 

вимогами. Слід уникати не 

викликаного необхідністю 

видалення рослинності і 

пошкодження тротуарів, а 

відкритий ґрунт має бути 

вкритий насадженнями або 

тротуарним покриттям 

якомога швидше після 

закриття ділянки будівництва 

або демонтажу. До початку 

проведення екскаваційних 

робіт має бути налагоджений 

дренаж зливових вод.  

Невисокі  Виконавець  

Забруднення, 

викликане 

неналежними 

транспортуванням 

та утилізацією 

відходів  

Металобрухт має бути 

відокремлений від відходів 

будівництва та демонтажу 

для повторного 

використання. Небезпечні 

відходи (тобто азбестовмісні 

матеріали, лампи, що містять 

ртуть) також підлягають  

відокремленню та утилізації у 

спосіб, передбачений 

чинними правилами та 

інструкціями. Утилізація всіх 

видів відходів має 

здійснюватися тільки у 

відповідних місцях утилізації. 

Транспортування й утилізація 

відходів має здійснюватися 

уповноваженою 

організацією в суворій 

відповідності із 

встановленими 

національними процедурами 

і процедурами, 

встановленими на рівні 

компанії.  

Невисокі  Виконавець  

Вплив на історичні, 

культурні або 

релігійні об’єкти та  

пам'ятки  

Проведення аудиту при 

застосуванні, здійсненні,  

моніторингу та організації 

звітності з питань заходів, 

визначених конкретним ПЕУ, 

і неухильне дотримання 

процедур, встановлених 

відповідними українськими 

Невисокі  Керівництво 

компанії, що 

здійснює 

централізоване 

теплопостачання   
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законами і нормативними 

актами, у разі випадкового 

виявлення на ділянках 

будівництва або демонтажу 

культурно значимих 

артефактів. У випадку 

виявлення будь-яких 

історичних / археологічних 

артефактів роботи на ділянці 

припиняються, а про факт 

знахідки інформуються 

відповідні  органи місцевої 

влади.  

Графік  Вплив   План мінімізації 

можливого негативного 

впливу  

Витрати  Відповідальність  

Етап експлуатації  

Рік: 1-й  

Місяці: 1-й –  

2-й  

Усі види впливу  Підготовка ПЕУ. Розгляд 

матеріалів ПУП  місцевими 

природоохоронними 

органами. Проведення 

консультацій із 

зацікавленими сторонами, в 

тому числі з громадськістю.  

Невисокі  Оператор об’єкту, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Під час 

експлуатації  

Забруднення 

повітря  

Пріоритет повинен бути 

наданий новому обладнанню 

та новим технологіям з 

низьким рівнем викидів 

забруднюючих речовин. 

Нове обладнання має 

відповідати встановленим в 

Україні стандартам викидів. 

Ця вимога має бути 

включена у конкурсну 

документацію / технічні 

характеристики.  

Перемінні  Керівництво 

компанії, що 

здійснює 

централізоване 

теплопостачання  

Шумове 

забруднення 

навколишнього 

середовища  

Працівники, які піддаються 

впливу шуму, повинні 

користуватися засобами 

індивідуального захисту, як 

того вимагають інструкції з 

питань охорони здоров'я та 

безпеки. Має бути 

забезпечене запобігання 

поширенню шуму на 

максимально можливому 

рівні – з використанням 

різних видів конструкцій, а 

також із застосуванням 

шумоізоляційних матів і 

тканин поблизу джерел 

Невисокі  Оператор об’єкту, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  
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утворення шуму.  

Під час 

експлуатації, 

регулярно   

Ризики, пов'язані з 

пожежами та 

вибухами  

Має бути забезпечене 

дотримання відповідних 

стандартів та інструкції 

пожежної безпеки. Мають 

проводитися регулярні 

перевірки котелень 

відповідними органами 

пожежної безпеки. Має  бути 

розроблений аварійний план 

на випадок виникнення 

пожежі. Робітники повинні 

проходити регулярне 

навчання з питань дій у 

пожежонебезпечних 

ситуаціях та використання 

засобів пожежогасіння. 

Невисокі  Оператор об’єкту, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Під час 

експлуатації, 

регулярно   

Забруднення 

ґрунту, ґрунтових 

вод і поверхневих 

вод, а також 

загрози здоров’ю 

людей внаслідок 

випадкових 

розливів і витоків  

Має  бути розроблена 

надійна  система 

утримування  розливів. У 

стані готовності має 

перебувати обладнання 

реагування на виникнення 

надзвичайних ситуацій для 

збору розлитих речовин. 

Мають бути розроблені 

відповідні процедури 

реагування на надзвичайні 

ситуації. Персонал об’єкту 

має бути належним чином 

обізнаний у порядку дій у 

випадках розливів і витоків 

мастила або палива. Крім 

того, до плану навчань 

мають бути включені 

питання використання та 

підтримання у належному 

стані обладнання реагування 

на виникнення надзвичайних 

ситуацій. На регулярній 

основі мають проводитися 

навчання та тренування з 

елементами моделювання 

дій персоналу у 

надзвичайних ситуаціях.  

Невисокі  Оператор об’єкту, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Графік  Вплив   План мінімізації 

можливого негативного 

впливу  

Витрати  Відповідальність  

Під час 

експлуатації, 

регулярно   

Забруднення ґрунту 

і води, отримання 

травм 

працівниками 

План утилізації відходів має  

регулярно оновлюватися. 

Розділення відходів має 

здійснюватися на основі 

Невисокі  Оператор об’єкту, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 
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виконавця та 

іншими особами 

внаслідок 

неправильного 

зберігання відходів 

будівництва та 

демонтажу  

 

 

максимальної доцільності. 

Збір, транспортування й 

утилізація відходів мають 

здійснюватися 

уповноваженою 

організацією в суворій 

відповідності із 

встановленими 

національними процедурами 

і процедурами, 

встановленими на рівні 

компанії.  

рівні Компанії  

 

  



  

 Проект звіту   

 Для обговорення 58 (50) 

   

 21 листопада 2013 8UKRWBF- 

 

 
 

 

 

© ÅF-Consult Ltd 2013 

 
 

 

ДОДАТОК 2: ПЛАН МОНІТОРИНГУ  

 

 

Етап  Параметри  Місце 

проведення 

моніторингу  

Яким шляхом 

буде 

проводитися 

моніторинг  

Періодич-

ність  

Витрати   Відповідальність  

Будівництво / 

демонтаж  

Шумове 

забруднення 

Рівень шуму 

Мають бути 

визначені 

точки 

контролю 

(моніторингу) 

навколо 

ділянок 

будівництва / 

демонтажу, 

поблизу 

чутливих в 

екологічному 

плані 

територій та 

об’єктів 

(наприклад, 

житлові 

райони, 

школи, 

лікарні)  

Шляхом 

здійснення 

вимірювань з 

використанням 

вимірювачів 

рівня шумів; 

необхідно 

дотримуватись 

національних 

стандартів, 

визначених для 

способів 

вимірювання  

На 

випадковій 

основі. У 

разі 

отримання 

скарг.  

Невисокі  Виконавець, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Забруднення 

повітря  

Пил, що 

здувається, 

утворюваний 

під час 

проведення 

земляних 

робіт і руху 

транспорту, 

димові  

гази від 

транспорт-

них засобів  

Мають бути 

визначені 

точки 

контролю 

(моніторингу) 

навколо 

ділянок  

будівництва / 

демонтажу, 

поблизу 

чутливих в 

екологічному 

плані 

територій та 

об’єктів 

(наприклад, 

житлові 

райони, 

школи, 

лікарні)  

Візуальним 

шляхом. 

Вимірювання 

загальної 

кількості 

зважених часток у 

випадках 

масштабного 

будівництва / 

демонтажу, а 

також 

екстремальних 

погодних умов.  

На 

регулярній 

основі.  

У тривалі  

сухі періоди. 

У разі 

отримання 

скарг.  

Невисокі  Виконавець, 

особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Відходи  

План 

утилізації 

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу, а 

Візуальним 

шляхом; вивчення 

документації 

Здійснення 

постійного 

контролю з 

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 
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відходів 

будівництва і 

демонтажу  

також на 

ділянках, куди 

транспорту-

ються відходи  

звалища відходів, 

моніторинг вимог 

тендерних 

документів  

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Відходи  

Утилізація 

азбестовмісн

их матеріалів  

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу, а 

також на 

ділянках, куди 

транспорту-

ються відходи  

Візуальним 

шляхом; вивчення 

документації 

звалища відходів, 

моніторинг вимог 

тендерних 

документів  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Етап Параметри Місце 

проведення 

моніторингу 

Яким шляхом 

буде 

проводитися 

моніторинг 

Періодич-

ність 

Витрати Відповідальність 

Будівництво / 

демонтаж  

Питання 

виробничого 

і загального 

здоров'я та  

безпеки.  

Дотримання 

правил 

техніки 

безпеки і 

процедур 

безпечного 

ведення 

робіт. 

Виробничі 

ділянки 

мають бути 

по за 

межами 

досяжності 

осіб, які не 

мають 

відношення 

до ведення 

робіт.   

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу  

Шляхом 

перевірок  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Підвищення 

ризику 

дорожньо-

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу  

Шляхом 

перевірок  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 
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транспорт-

них пригод  

План 

управління 

рухом 

транспорту. 

Чітко 

позначені та  

відокремлені 

ділянки. 

Наявність 

безпечних 

шляхів 

проходу.  

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Небезпека 

пожеж та 

вибухів  

Необхідність 

дотримання 

стандартів та 

виконання 

інструкцій.  

Плани дій у 

надзвичай-

них 

ситуаціях. 

Проведення 

відповідних 

навчань.  

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу  

Шляхом 

перевірок  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Зсуви, 

обвали та 

ерозія  

Підтриму-

вальні 

конструкції. 

Дренаж 

зливових 

вод. 

Уникнення 

не 

викликаного 

необхідністю 

видалення 

рослинності.  

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу  

Шляхом 

перевірок  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

боку 

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 

відповідальний за 

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Етап Параметри Місце 

проведення 

моніторингу 

Яким шляхом 

буде 

проводитися 

моніторинг 

Періодич-

ність 

Витрати Відповідальність 

Будівництво / 

демонтаж  

Об’єкти 

культурної 

спадщини  

Випадкові  

На ділянках 

будівництва / 

демонтажу  

Шляхом 

перевірок  

Здійснення 

постійного 

контролю з 

боку 

Невисокі  Виконавець, 

представник 

Компанії, 

відповідальний за 



  

 Проект звіту   

 Для обговорення 61 (50) 

   

 21 листопада 2013 8UKRWBF- 

 

 
 

 

 

© ÅF-Consult Ltd 2013 

 
 

археологічні 

та культурні 

знахідки  

Виконавця. 

Проведення 

перевірок 

представни-

ком 

Компанії на 

випадковій 

основі  

ділянку 

будівництва / 

демонтажу  

Експлуатація  Забруднення 

повітря  

Концентрації 

викидів NO2, 

CO  

Витяжна 

труба 

котельні. У 

місцях, що 

визначаються 

окремо, 

поблизу 

вразливих в 

екологічному 

плані 

територій та 

об’єктів 

(наприклад, 

житлові 

райони, 

школи, 

лікарні)  

Шляхом 

вимірювань  

Здійснення 

регулярних 

вимірювань 

у відповід-

ності з 

нормати-

ними 

вимогами  

Невисокі  Керівництво 

об’єкту, особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Шуми  

Рівень шуму  

Робочі місця у 

котельнях та 

на інших 

шумних 

об’єктах. 

Розташовані 

поблизу 

території у 

випадку 

високого 

рівня шуму.  

Шляхом 

вимірювань  

Здійснення 

регулярних 

вимірювань 

у відповід-

ності з 

норматив-

ними 

вимогами  

Невисокі  Керівництво 

об’єкту, особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ  

на рівні  Компанії  

Небезпека 

пожеж і 

вибухів  

Необхідність 

дотримання 

стандартів та 

виконання 

інструкцій.  

Плани дій у 

надзвичай-

них 

ситуаціях. 

Проведення 

відповідних 

навчань.  

У котельнях та 

на інших 

об’єктах.  

Шляхом 

перевірок  

Постійний 

моніторинг  

Невисокі  Керівництво 

об’єкту, особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Забруднення У котельнях, у Шляхом Постійний Невисокі  Керівництво 
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ґрунту, 

ґрунтових 

вод і 

поверхневих 

вод   

Наявність 

систем 

контролю 

розливів. 

Наявність 

обладнання, 

розроблено-

го для 

реагування 

на 

виникнення 

надзвичай-

них ситуацій. 

Проведення 

відповідних 

навчань.  

разі 

необхідності 

(наприклад, 

виходи 

викидів 

стічних вод, 

місця 

зберігання 

паливно-

мастильних 

матеріалів)  

перевірок  моніторинг  об’єкту, особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ на 

рівні Компанії  

Етап Параметри Місце 

проведення 

моніторингу 

Яким шляхом 

буде 

проводитися 

моніторинг 

Періодич-

ність 

Витрати Відповідальність 

Експлуатація  Відходи  

План та 

практика 

утилізації 

відходів  

У котельнях та 

на інших 

відповідних 

об’єктах  

Шляхом 

перевірок  

Постійний 

моніторинг  

Невисокі  Керівництво 

об’єкту, особа, 

відповідальна за 

реалізацію ПЕУ  

на рівні Компанії  
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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЕКТОРУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ 
 

 

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
 

 

 

 

 

РАМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ПОЛІТИКУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

 

(проект) 
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РАМКОВИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ПОЛІТИКУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

(проект) 

СЛОВНИК  ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ  

 

Дата закінчення строку стосується дня, в який і після якого будь-яка особа, яка 

користується земельною ділянкою або активами на земельній ділянці, необхідної для 

використання в рамках проекту, не буде мати право на компенсацію. Такою датою часто є 

день, коли починається перепис осіб та майна цих осіб на території реалізації проекту.  

Компенсація означає оплату – у грошовій або натуральній формі – відновної 

вартості придбаного майна та / або активів, які підпадають під вплив даного проекту.  

Права на отримання відшкодування означають права певної категорії, яка 

відповідає встановленим вимогам, на компенсацію та на інші форми допомоги, що надаються 

особам, які підпадають під вплив даного проекту, відповідно до критеріїв прийнятності.  

Процедура розгляду та задоволення скарг – це процедура, встановлена у 

відповідності з законодавством, місцевими нормативними актами або адміністративними 

рішеннями, для забезпечення можливості власників та інших осіб, які підпадають під вплив 

даного проекту, вирішувати проблеми, пов'язані з питаннями придбання, компенсації або з 

іншими аспектами переселення.  

Вимушене набуття земельної власності означає процес, за допомогою якого 

державна влада або орган державної влади з особу до відчуження усієї земельної ділянки 

або частини земельної ділянки, яка знаходиться у її / його власності або володінні, у власність 

або у володіння цього органу державної влади, для суспільних цілей на відшкодувальній 

основі (в обмін на винагороду).  

Придбання земельної власності означає вилучення або відчуження земельних 

ділянок, будівель або інших активів, які знаходиться на цих земельних ділянках, з метою 

реалізації даного проекту.  

Ринкова вартість означає найбільш ймовірну ціну продажу або вартість, до якої 

найчастіше прагнуть покупці і продавці. Вона припускає, що покупці і продавці мають 

достатні знання, діють на конкурентній основі і раціонально, мотивовані особистим інтересом 

отримати максимум і діють незалежно один від одного та без змови, шахрайства або 

введення в оману.  

Особа, яка підпадає під негативний вплив проекту (ОПНВП): особа, яка втрачає 

активи та / або права на використання та / або можливості створення доходу (наприклад, 

земельну ділянку, споруду, сільськогосподарські культури, бізнес), оскільки ці активи / права / 

можливості розташовані на земельній ділянці, яка підлягає придбанню або використанню на 

задоволення потреб реалізації даного проекту.  

Переміщення означає фізичне переміщення осіб, які  підпадають під негативний 

вплив даного проекту, з місця проживання, місця роботи або службових приміщень, де вони 

перебували до реалізації проекту.  
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Відновна вартість означає суму, яка має бути виплачена для заміни (оплати) вартості 

земельної ділянки й усіх активів на ній, без будь-яких відрахувань на амортизацію.  

Рамковий документ про політику переселення (РДПП) стосується даного 

інструмента (документа) щодо запобіжних заходів, який є загальним Планом дій щодо 

компенсації, переселення і реабілітації осіб, які  підпадають під негативний вплив даного 

проекту, з метою реалізації даного проекту. Рамковий документ описує процес і методи 

проведення переселення в рамках реалізації даного проекту, включаючи компенсацію, 

переміщення і реабілітацію осіб, які  підпадають під негативний вплив даного проекту.  

План дій з переселення (ПДП) означає плани дій з переселення, підготовлені для 

конкретних мікропроектів.  

Переселення означає всі заходи, прийняті в рамках проекту з метою мінімізації 

будь-якого  негативного впливу на майно та / або засоби до існування осіб, які підпадають 

під негативний вплив даного проекту, включаючи компенсацію, переміщення (у відповідних 

випадках) та реабілітацію.  

Регіональний підрозділ управління проектом (РПУП) означає підрозділ який 

утворює кожне з підприємств, що беруть участь в проекті, з свого власного персоналу для 

підготовки тендерної документації, розробки специфікацій, ведення процесу закупівель у 

відповідності до правил і процедур Світового Банку, ведення фінансової звітності за проектом 

у відповідності до процедур Світового Банку, наглядати за фізичними роботами, проводити 

моніторинг і оцінку, готувати поточні звіти щодо виконання проекту. 

ОПИС ПРОЕКТУ  

 

На період підготовки  РДПП детальні технічні плани виконання запропонованих 

будівельних робіт у системі централізованого теплопостачання не були завершені. Діяльність 

у рамках запропонованої Програми модернізації системи централізованого теплопостачання 

не передбачає діяльності «з нуля» – будь-яке будівництво відбуватиметься в межах територій 

існуючих міст. Більшість видів діяльності здійснюватиметься у межах котелень, які знаходяться 

в експлуатації, виробничих ділянок всередині будинків та будівель. Закриття деяких котелень 

з числа тих, що експлуатуються, з одночасним підключенням окремих теплових мереж, що 

експлуатуються, вимагає прокладання нових магістральних трубопроводів мереж 

централізованого теплопостачання. Трубопроводи, як правило, прокладаються вздовж 

міських вулиць. У міських районах більша частина ліній прокладається під землею, що не 

потребує відведення земель у постійне користування.  

Будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу 

внаслідок реалізації даної програми не очікується. Не виключається, що у м. Кам'янець-

Подільський виконання робіт у рамках даного проекту потребуватиме придбання у постійне 

користування міських земельних ділянок, які орендуються для ведення підприємницької 

діяльності.  
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У м. Херсон для виконання робіт з модернізації трубопроводу системи 

централізованого теплопостачання можуть бути тимчасово зайняті території, які 

використовуються неофіційними продавцями та постачальниками в комерційних цілях або 

використовуються під неофіційно облаштовані паркувальні майданчики, що не виключатиме 

необхідність тимчасового переміщення.  

 

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ РДПП  

 

У рамках підготовки даного проекту Уряд України вимагає передбачити у Рамковому 

документі про політику переселення (РДПП) задоволення потреб осіб, які підпадають  під 

вплив даного проекту. РДПП має бути складений у відповідності із стандартами розробленої 

Урядом політики переселення і положеннями політики Світового банку, які стосуються 

вимушеного переселення (OP 4.12). Крім того, позичальнику, за наявності детальних технічних 

проектів, орієнтованих на конкретні ділянки, необхідно буде підготувати один або декілька 

планів дій з переселення (ПДП). Основною метою даного Рамкового документа про політику 

переселення є опис та роз’яснення політики, принципів, процедур та інституційних 

механізмів, які будуть застосовуватися  з метою мінімізації можливих негативних соціальних 

та економічних наслідків, які можуть виникнути внаслідок реалізації даного проекту. РДПП 

формулюється з метою встановлення та роз’яснення принципів переселення, інституційних 

механізмів та умов проектування, які застосовуватимуться до будівельно-відновлювальних 

робіт, що виконуватимуться  після затвердження проекту. 

Після того, як буде оприлюднена відповідна і конкретна інформація про діяльність у 

рамках даного проекту, мають бути підготовлені і згодом представлені у Всесвітній банк на 

затвердження плани дій з переселення (ПДП), які відповідають РДПП. Така інформація 

включає в себе детальний технічний проект, який робить можливим визначення чітких 

потреб щодо придбання землі. Індивідуальні ППД, що підлягають підготовці, мають визначати 

для кожного конкретного випадку порядок дій та заходи, які необхідно вжити для належної 

компенсації та / або надання допомоги особам, які підпадають під вплив даного проекту. 

ППД мають визначати повний спектр осіб, які підпадають під вплив даного проекту, і 

обґрунтовувати їхнє переміщення після розгляду альтернатив, які могли б допомогти звести 

до мінімуму або уникнути переміщення цих осіб.  

У випадку невжиття відповідних заходів для забезпечення ретельного планування і 

здійснення вимушене переселення, вимушене переселення може викликати серйозні 

довгострокові труднощі, зубожіння й екологічний збиток. З цих причин загальні цілі, 

передбачені у сфері вимушеного переселення  Рамковим документом про політику 

переселення, є такими:  

 

(a) У випадках, коли це можливо, слід уникати вимушеного переселення або зводити 

його до мінімуму, досліджуючи всі життєздатні альтернативні варіанти проектних рішень.  

(b) У випадках, коли неможливо уникнути переселення, заходи з переселення мають 

бути розроблені і здійснені у вигляді програм сталого розвитку, забезпечуючи достатні 
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інвестиційні ресурси для того, щоб особи, переміщувані внаслідок реалізації даного проекту, 

теж мали вигоду від проекту. Переміщувані особи мають отримати змістовні консультації і 

повинні мати можливість брати участь у плануванні та впровадженні програм переселення.  

(c) Слід забезпечити надання допомогти переміщуваним  особам в їхніх зусиллях 

поліпшити або, принаймні, відновити  засоби  до існування і рівень життя у реальному 

вираженні до рівня, на якому вони знаходилися до моменту переміщення цих осіб, або до 

рівня, який домінував до початку реалізації даного проекту, в залежності від того, який з цих 

рівнів був вищим. 

 

ПРИНЦИПИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕСЕЛЕННЯ 

І САМЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

 

Головний принцип РДПП полягає у переміщенні якомога меншої кількості людей  

(зведенні переселення до мінімуму). Цього принципу необхідно дотримуватися під час 

здійснення будь-якої діяльності у рамках даного проекту.  

У рамках реалізації даного проекту в окремих містах може виникнути необхідність у 

придбанні земельних ділянок для будівництва нових об'єктів, необхідних для вдосконалення 

систем централізованого теплопостачання. Для модернізації трубопроводів мереж 

централізованого теплопостачання необхідним буде відведення земель у тимчасове  

користування. 

 

Для визначення компенсації слід дотримуватися наступних основних принципів 

переселення: 

 

 За рахунок ретельного відбору необхідних ділянок мають бути ужиті всі можливі 

заходи, спрямовані на зведення до мінімуму придбання приватних земель і уникнення 

придбання бізнесу.  

 З огляду на зазначене вище, під час реалізації даного проекту мають максимально 

можливо використовуватися землі, що знаходяться у муніципальній власності.  

 У випадках, коли придбання земель є необхідним, мають враховуватися  майнові та 

спадкові права осіб, які підпадають під вплив даного проекту, і виконуватися 

процедури, визначені у Рамковому документі про політику переселення документі й 

відповідних ПДП.  

 Підготовка та реалізація плану придбання землі і плану виплати компенсацій має 

здійснюватися на основі принципу прозорості за участю осіб, які підпадають під вплив 

даного проекту, та відповідних установ.  

 Оцінка землі, видів бізнесу та інших активів, за які виплачується компенсація, буде 

здійснюватися на основі повної відновної вартості.  
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 Мають бути  замінені будь-які об'єкти інфраструктури, наприклад, дороги, 

водопровідні труби  та  комунікаційні мережі, які будуть пошкоджені під час 

виконання діяльності у рамках реалізації даного проекту.  

 Питання, пов’язані з компенсацією, реєстрацією земельних ділянок і передачею 

земель мають, мають, наскільки це можливо, вирішуватися на основі взаєморозуміння 

з власниками, без прагнення залучати судові інстанції.  

 Особи, які підпадають під вплив даного проекту, мають бути забезпечені землею 

взамін або отримати компенсацію у повному обсязі, без відрахувань на будь-які цілі, 

до початку будівництва на території, яка підпадає під вплив даного проекту.  

 Зазначені принципи поширюються на всіх осіб, які підпадають під вплив даного 

проекту, незалежно від тяжкості впливу того, чи вони мають право власності на землю 

або активи.  

 Особливу увагу слід приділяти потребам уразливих груп (осіб), які підпадають під 

вплив даного проекту.  

 

ПІДГОТОВКА, РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПДП  

 

Плани дій з переселення для окремих ділянок проекту мають бути розроблені  після  

отримання інформації про точну кількість і тип земельних ділянок, які будуть виділені, а також 

про кількість осіб, які підпадають під вплив даного проекту. Виходячи з наявної на  даний час 

інформації, можна стверджувати, що необхідними будуть тільки два ПДП:  

 

a) для придбання земельних ділянок у м. Кам'янець-Подільський, які знаходяться у 

муніципальній власності та орендуються для ведення підприємницької 

діяльності.   

b) для тимчасового  економічного переміщення торговельних точок неофіційних 

продавців у м. Херсон на ринку, під яким пролягає трубопровід мережі 

теплопостачання, який підлягає модернізації.  

Заходи, які мають бути здійснені для виконання кожного індивідуального плану дій з 

переселення, включають у себе:  

(i) Процес попередньої перевірки. Мета попередньої перевірки полягає у 

визначенні й урахуванні максимальної кількості проблемних питань, пов’язаних з 

переселенням. ПДП має детально розглядати усі аспекти виплати компенсації 

особам, які підпадають під вплив даного проекту.   

 (ii) Визначення осіб, які підпадають під вплив даного проекту.  

 (iii) Підготовка плану дій з переселення як такого.  
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Кожен план дій з переселення має бути розглянутий та затверджений  Світовим 

банком до початку виконання будь-яких робіт на ділянці, яка підпадає під вплив даного 

проекту, або здійснення будь-яких дій стосовно осіб, які підпадають під його вплив. 

Мають бути проведені консультації з громадськістю та забезпечена участь 

громадськості у процесі підготовки та реалізації ПДП. Це дасть ПДП можливість сприяти як 

розробці, так і реалізації заходів, передбачених  даним  проектом, а також зменшити  

ймовірність  виникнення конфліктних ситуацій. Ефективний і тісний контакт з місцевими 

громадами дуже важливий для забезпечення успішної реалізації даного проекту. Крім 

налагодження розгорнутих громадських консультацій з місцевими громадами, особливу увагу 

необхідно  приділити проведенню консультацій з особами, які потенційно підпадають під 

вплив даного проекту. 

 

ПРИДБАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД 

ВПЛИВ ПРОЕКТУ. 

Категорії осіб, які підпадають під вплив даного проекту, можуть включати (i)  осіб, які 

мають правовий титул на землю та майно, і осіб, які такого титулу  не мають; а також (ii) осіб, 

які тимчасово втрачають доступ до землі або активів (наприклад, на період здійснення 

будівельних робіт), або осіб, які втрачають такий доступ назавжди.  

Земельні ділянки, які можуть бути необхідні для реалізації даного проекту, 

розподіляються на такі категорії: 

- земельні ділянки, які не підлягають компенсації: земельні ділянки, які знаходяться у 

муніципальній власності, земельні ділянки, які знаходяться у громадському користуванні;  

- Земельні ділянки, які підлягають компенсації: земельні ділянки, якими повністю або 

частково володіють приватні особи, комерційні структури або організації для ведення 

комерційної діяльності або земля здана в оренду або зайнята користувачами без документів 

на це. 

Залежно від типу земельної ділянки, яка може бути розподілена або бути тимчасово 

використана у рамках даного Проекту, і даних, які надають залучені до участі у даному 

Проекті муніципалітети щодо поточного використання земельних ділянок, були визначені такі 

категорії осіб, які підпадають під вплив даного проекту, та компенсаційні заходи:  
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Категорії осіб, які підпадають під 

вплив проекту  

Компенсаційні  заходи  

Орендарі земельних ділянок, які 

знаходяться у громадському 

користуванні / муніципальній 

власності  

З метою уникнення втрат у доходах орендарі, наприклад 

комерційні компанії або інші орендарі, які втрачають 

частину орендованої землі, мають бути інформовані 

відповідними міськими адміністраціями на прохання 

комунального підприємства за 3 місяці заздалегідь. У 

відповідності з чинним законодавством, для 

відображення земельної ділянки, яка має бути виведена 

для реалізації даного проекту, у договори оренди мають 

бути внесені відповідні зміни. Орендарям, за їх 

бажанням мають бути представлені альтернативні 

варіанти оренди земельних ділянок.  

Неофіційні продавці та 

постачальники, об’єкти яких 

підлягають тимчасовому 

переміщенню внаслідок виконання 

робіт в рамках проекту  

Мають бути забезпечені альтернативними місцями для 

ведення торгівлі та підтримкою у переміщенні в разі 

необхідності або отримати компенсацію за втрату 

доходів і завдання збитків активам, завданих 

переміщенням внаслідок виконання робіт в рамках 

проекту. Період переміщення має бути якомога 

коротшим.  

Державна власність (держава, 

муніципалітет)  

Передача земельних ділянок з метою реалізації даного 

Проекту здійснюватиметься без компенсації для 

комунальних підприємств.  

 

Усі витрати, пов’язані з переселенням, несе відповідне комунальне підприємство.  

 

ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

Придбання земельної власності і переселення  

 

З метою придбання земельної власності має використовуватися наступна 

законодавча основа:  

 Конституція України (ст. ст. 13, 14, 41), яка встановлює, що «Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним» і 

«Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як 

виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за 

умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 

об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 

воєнного чи надзвичайного стану» (ст. 41);  

 Земельний кодекс України (від 1 січня 2002 року) (а саме ст. ст. 92, 144 – 149);  
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 Цивільний кодекс України (від 16 січня 2003 року № 435-IV), який визначає 

порядок припинення прав власності на нерухоме майно у зв'язку з придбанням або 

відчуженням земель, на яких знаходиться майно, для державних потреб, а також питання 

нормативно-правового регулювання, пов'язані із захистом прав власності;  

 Адміністративний процесуальний кодекс України (від 6 липня 2005 року), який 

визначає порядок здійснення проваджень, пов'язаних з придбанням земельних ділянок для 

суспільних потреб, тобто рішення у справах про примусове відчуження земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна, які розташовані на цих ділянках, для суспільних потреб, 

мають протягом двох місяців з моменту подачі позову виносити суди загальної юрисдикції;  

 Закон України «Про відчуження земельних ділянок,  інших об'єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені,  які перебувають у приватній власності,  для суспільних потреб 

чи з мотивів суспільної необхідності» від 17 листопада 2009 року № 1559-VI;  

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 19 травня 2009 

року № 3395-VI;  

 Закон України «Про оцінку земель»;  

 Закон України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

 Закон України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі»;  

  «Порядок визначення та відшкодування збитків  власникам землі та 

землекористувачам», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 

року № 284;  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002  року № 1531 «Про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок»;  

 Закон України від 12 липня 2001 року N 2658-III «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;  

 Політика Світового банку у сфері вимушеного переселення (OP 4.12).  

 

Тимчасове використання земельних ділянок на етапі будівництва  

 

Компенсація за тимчасове користування земельними ділянками на етапі будівництва 

встановлюється наступними постановами Кабінету Міністрів України:  

 «Порядком визначення та відшкодування збитків  власникам землі та 

землекористувачам», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

квітня 1993 року № 284.  

 

Розходження між законодавством України та вимогами Операційної 

політики Світового банку у сфері переселення (OP 4.12) 
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Закони та нормативно-правові 

акти України  

Положення OP 4.12 Операційної політики СБ  

Компенсуються лише збитки / 

руйнування, завдані під час 

реалізації проекту 

зареєстрованим спорудам / 

будівлям  

 

Компенсуються збитки / руйнування, завдані під час 

реалізації проекту усім спорудам / будівлям  

 

Компенсуються лише втрати 

доходів / комерційні втрати, 

понесені офіційними 

землекористувачами   

Компенсуються втрати доходів / комерційні втрати, 

понесені як зареєстрованими, так і 

незареєстрованими орендарями (тобто незалежно 

від реєстрації)  

Відсутні конкретні положення, які 

б регламентували процес 

планування переселення, а також 

конкретні інструменти, 

включаючи підготовку будь-якого 

плану, пов'язаного з придбанням 

земельної власності та 

переселенням  

До виплати компенсації має бути підготовлений 

План заходів з переселення з чітко визначеними 

часовими рамками  

Відсутні  положення про:  

- Відновлення доходів / 

засобів до існування,  

- Допомогу особам, які 

підпадають під найбільш істотний 

вплив даного проекту, або 

найбільш вразливих категорій 

таких осіб.  

Політика СБ  вимагає відновлення доходів / засобів 

до існування, великих втрат, а також витрат, 

понесених особами, які підпадають під вплив 

даного проекту в процесі переселення.  

Рішення, що стосуються питань 

придбання землі та переселення, 

обговорюються тільки між 

власниками земель і органами, 

уповноваженими здійснювати 

придбання земельної ділянки.  

Інформація про кількісну оцінку об’єктів, які 

підпадають під вплив проекту, вартості активів, 

прав, а також сум компенсації / фінансової 

допомоги, має бути доведена до осіб, які 

підпадають під вплив проекту, до здійснення оцінки 

проекту.  

У відповідності з вимогами 

грузинського законодавства не 

представляється конкретний план 

Консультації з громадськістю та забезпечення участі 

громадськості є невід'ємною частиною політики СБ, 

це – безперервний процес на етапах розробки 
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проведення консультацій з 

громадськістю.  

концепції, підготовки, реалізації і, нарешті, на етапі 

після реалізації проекту.  

В разі якщо розходження між законодавством України та вимогами Операційної політики 

Світового банку у сфері переселення (OP 4.12) стосуватимуться процесів описаних даним 

Рамковим документом про політику переселення, будуть виконуватися положення OP 4.12. 

 

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ 

ПІД ВПЛИВ ПРОЕКТУ  

Особи, які підпадають під негативний вплив проекту, матимуть право на 

компенсацію, виходячи з того, який вони мають статус користування потенційною територією 

проекту.  

У відповідності з положенням ОР 4.12 особи, які підпадають під негативний вплив 

проекту, мають визначатися як особи, які підпадають під вплив діяльності в рамках проекту, 

наслідком чого стало:  

 Переміщення або втрата житла;  

 Втрата активів або доступу до активів та / або  

 Втрата  джерела доходу, бізнесу або засобів до існування, незалежно від того, чи 

повинна особа, яка підпадає під негативний вплив, переїжджати в інше місце чи ні.  

 

Усі особи, які підпадають під негативний вплив проекту – незалежно  від їхнього 

статусу  або від того, мають вони офіційний правовий титул, законні права або ж посягають 

на землю незаконно, – мають право на отримання певного виду допомоги, якщо вони 

користувалися територією проекту до дати закінчення строку. Особи, які користувалися 

територією після проведення соціально-економічного дослідження, не мають права на 

компенсацію або будь-яку допомогу у зв'язку з переселенням.  

Керівні принципи OП 4.12 Світового банку вимагають надання компенсації за 

втрачені активи або активи, які підпали під (негативний) вплив, і відновної вартості 

землевласникам як з правовим титулом, так і без правового титулу, а також допомогу в 

переселенні за втрачені доходи та засоби до існування. У даному проекті відсутність 

офіційних правових титулів не повинна бути перешкодою для надання допомоги у 

переселенні і реабілітації.  

Важливо ще на ранньому етапі підготовчого процесу встановити дату закінчення 

строку з метою уникнення спекуляцій і незаконних посягань на більш пізньому етапі.  

Відповідна дата закінчення строку буде часом, коли буде здійснена оцінка осіб та 

їхньої власності на ділянках реалізації даного проекту.  
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Встановлення дати закінчення строку необхідне для того, щоб запобігти раптовій 

появі можливостей та (або) запобігти терміновим заходам мінімізації можливого негативного 

впливу стосовно вибраної земельної ділянки, створюючи тим самим серйозний ризик для 

проекту.  

Місцеві органи влади мають відігравати ключову роль у виявленні 

землекористувачів, оскільки більшість з них мала б набути звичайні права на користування 

земельною ділянкою за рішенням цих органів.  

 

СТОРОНИ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ, ТА МАЮТЬ ПРАВА НА 

ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ  

 

Усі особи, чиї землі та / або власність і бізнес були придбані для потреб 

даного проекту, мають визначатися як особи, які підпадають під негативний вплив, і 

мають право на компенсацію. Вони поділяються на такі категорії:  

 Орендарів земель, які знаходяться у приватній або державній власності.  

 Осіб, які до дати закінчення строку неофіційно використовують або займають 

земельні ділянки, необхідні для реалізації проекту.  

 

Власники державних земель, наприклад, міські ради, не будуть мати право на 

грошову компенсацію від реалізації даного проекту. Земельні ділянки, які знаходяться 

у державній власності, передаються комунальним підприємствам на безоплатній 

основі. Разом з тим, даний проект, має визначити орендарів і користувачів земельних 

ділянок, які знаходяться у державній власності, які підпали під істотний вплив від 

проекту, і запропонувати цим групам альтернативи землекористування або оренди 

земельних ділянок. Виходячи з поточних оцінок, наявність орендарів / користувачів 

державних земель, які підпадають під істотний вплив від проекту, не прогнозується. 

Тим не менш, положення про осіб, які підпадають під істотний вплив від проекту, 

було включене в Матрицю прав на отримання відшкодування в контексті можливого 

визначення таких груп в ході реалізації даного проекту.  

Матриця прав на отримання відшкодування наведена як Додаток «В» до даного 

документа. Точна кількість осіб, які підпадають під негативний вплив (державні власники, 

суб’єкти підприємницької діяльності та орендарі), не буде відомою до завершення підготовки 

детального  технічного проекту.  

 

Очікується, що особи, які підпали під найбільш істотний вплив, отримають взамін 

прийнятні земельні ділянки, які будуть визначені і стануть доступними перед тим, як 

відбудеться придбання земельних ділянок. Усі особи, які підпали під вплив проекту, мають 
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право на отримання компенсації за втрату земельної власності або завдані збитки і втрату 

доходів, мають отримати належну компенсацію до початку виконання робіт в рамках даного 

на відповідних територіях.  

 

На територіях неофіційного розміщення або використання земельних ділянок 

користувачам має надаватися підтримка під час переміщення або забезпечуватися 

компенсація основних активів, комерційних втрат або інших збитків.  

 

МЕТОДИ ОЦІНКИ АКТИВІВ / ДОХОДІВ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД НЕГАТИВНИЙ 

ВПЛИВ ПРОЕКТУ  

Кожен актив має бути пронумерований і вписаний у реєстр.  Інформація про вартість 

кожного типу активів має бути  попередньо надрукована, показана особі, яка підпадає під 

негативний  вплив, і перерахована з урахуванням типу і кількості втрат, які дана особа понесе.  

Має бути показана загальна сума компенсації для цієї категорії втрат, так само, як і загальна 

сума усіх втрат.  Має бути підписаний  бланк інвентаризації  та оцінки, а його копія має бути 

видана на місці особі, яка підпадає під негативний  вплив.  У цьому бланку буде сказано і 

повідомлено особі, яка підпадає під негативний  вплив, про те, що інвентаризація не буде 

вважатися офіційною, доки цій особі не буде видано другу підписану копію, завірену 

персоналом з нагляду за проектом.  У цей же час особі, яка підпадає під негативний  вплив, 

також буде видано  копію процедури розгляду та задоволення скарг.  

 

Власники земельних ділянок (землекористувачі), незадоволені результатами оцінки, 

можуть звернутися до суду у відповідності з процедурами, встановленими українським 

законодавством. Ухвала суду має також визначати, хто має сплачувати витрати, пов'язані із 

судовою суперечкою.   

 

У випадку, якщо неофіційні продавці та постачальники до початку виконання робіт в 

рамках проекту не забезпечуються альтернативними земельними ділянками, а засоби до 

існування цих неофіційних продавців та постачальників підпадають під негативний вплив, 

вони мають право на отримання компенсаційного пакету. 

 

 

ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ПРАВ НА ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ 

ОБОВ'ЯЗКИ КОЖНОЇ ЗАДІЯНОЇ ОСОБИ  

 

Кожен ПДП має містити детальну інформацію про розмір компенсації і про процеси 

компенсації, як це описано у даному РДПП. Комунальне підприємство має оприлюднити ПДП 

через засоби масової інформації та органи державної влади. Фахівці Регіонального підрозділу 

управління проектом (РПУП) мають підтримувати безпосередній контакт із 

землекористувачами, ділянки яких підпадають під вплив даного проекту, для того, щоб 
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інформувати їх про результати оцінки, процедури передачі земельних ділянок і компенсації, а 

також про процес будівництва.  

 

Після досягнення домовленості з власником земельної ділянки, яку необхідно 

придбати, орган влади, який прийняв рішення про придбання землі для суспільних потреб, 

має надати цьому власнику або іншу земельну ділянку, рівноцінну тій, яка вилучається у 

нього, в межах тієї самої території, або грошову компенсацію за земельну ділянку (пункт 5 

статті 12 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб».  

 

Сума компенсації розраховується окремо для кожної конкретної земельної ділянки 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279, на 

сторінці 2 якої наведено таблицю з цінами за 1 гектар землі, встановленими для різних 

регіонів, з одного боку, та для земель різного цільового використання (землі, призначені під 

будівництво споруд, рілля, сіножаті, пасовища, землі під багаторічні насадження тощо), з 

другого боку.  

 

Відшкодування збитків землекористувачам (та власникам землі) здійснюється у 

відповідності з «Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

1993 року № 284, в якій також визначено права власників землі та землекористувачів на 

відшкодування збитків та порядок його отримання.  

 

Переміщення має здійснюватися місцевими органами влади і контролюватися 

позичальником через РПУП. Кошти на виплату грошової компенсації мають бути надані 

комунальним підприємством, переказані місцевій державній адміністрації та виплачені 

місцевою державною адміністрацією.  

 

У випадку, якщо виплата компенсації за придбання земельних ділянок або за 

переміщення не завершена, поблизу земельних ділянок, які підпадають під вплив проекту, не 

можуть здійснюватися жодні будівельні роботи.  

 

МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ СКАРГ   

Слід підкреслити, що ризик подачі скарг буде зведений до мінімуму завдяки тому, що 

особи, які підпадають під вплив проекту і мають бути переселені, братимуть участь у роботі 

комісії з оцінки і матимуть можливість досягти згоди під час проведення спільного 

обговорення. У випадку, якщо така згода не буде досягнута, особи, які підпадають під вплив 

проекту, матимуть право звернутися до місцевих органів влади з претензіями стосовно того, 

що рішення комісії з оцінки може завдати їм збитків. У разі, якщо, особи, які потенційно 

підпадають під негативний вплив, не погоджуються з розміщенням запропонованих споруд, 

вони можуть зареєструвати своє заперечення під час переговорів та розробки проекту плану.  
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Після затвердження Плану дій з переселення, який  стосується відповідної земельної ділянки, 

особи, які підпадають під негативний вплив, можуть вести переговори з комунальним 

підприємством і органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади про 

виплату компенсації за оренду землі до початку виконання будівельних робіт поблизу 

земельних ділянок, які підпадають під вплив проекту.  

Скарги, пов'язані з будь-яким аспектом даного проекту, мають розглядатися шляхом 

переговорів, спрямованих на досягнення взаємоприйнятної згоди. Особи, які підпадають під 

негативний вплив проекту, можуть діяти у відповідності з наведеними нижче процедурами:  

- Особа, яка підпадає під негативний вплив проекту, має подати скаргу, використовуючи 

один з механізмів подання скарг, встановлених комунальним підприємством (за 

допомогою  «гарячої лінії», направлення письмової скарги поштою або подання 

особисто в адміністративну будівлю комунального підприємства) та / або міську раду 

(звернення в інформаційно-довідкову службу, або «контакт-центр»; направлення 

письмової скарги поштою або подання особисто в адміністративну будівлю міської 

державної адміністрації);  

- У випадку, якщо не буде досягнуто порозуміння або укладена мирова угода, або якщо 

особа, яка підпадає під негативний вплив проекту, не отримає відповіді, ця особа може 

звернутися до РПУП.  

РПУП призначає особу, яка відповідає за реєстрацію претензій і скарг і намагається 

вирішити їх на місцевому рівні. Контактна інформація про таку особу у складі РПУП має бути 

доведена до осіб, які підпадають під негативний вплив проекту, у ході проведення зустрічей з 

громадськістю. Здійснюється реєстрація скарги, а сама скарга подається до Світового банк у 

відповідності з погодженими термінами.  

- У випадку, якщо особа, яка підпадає під негативний вплив проекту, буде незадоволена 

отриманим рішенням, вона / він може, як останній засіб, звернутися до суду належної 

юрисдикції.  

- Процедура розгляду та задоволення скарг має бути представлена на місцевому рівні під 

час проведення громадських слухань, присвячених РДПП, і подальших громадських 

слухань, присвячених ПДП.  

 

БЮДЖЕТ І ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ 

Станом на даний час немає можливості оцінити бюджет переселення, що 

пояснюється такими причинами:  

 

 відсутні остаточні дані щодо переселення і виділення земельних ділянок, необхідних 

для реалізації проекту;  
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 втрати засобів до існування мають компенсуватися на підставі самої останньої 

середньодобової плати, яка буде визначена ближче до прогнозованої дати 

переміщення.  

 

Відповідальність за переселення і фінансування виділення земельних ділянок 

покладається на комунальні підприємства що їм виділяються земельні ділянки.  

 

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД 

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ, І УЧАСТЬ ЦИХ ОСІБ.  

Консультації мають бути проведені як стосовно Рамкового документа про політику 

переселення, який встановлює низку ключових параметрів, у відповідності з якими 

здійснюватиметься  переселення, так і стосовно окремих ПДП, які мають бути підготовлені 

для кожного субпроекту.  ПДП має бути оприлюднений, а консультації стосовно нього 

проведені таким саме чином, як і стосовно Додатку 4 ЕСО, у якому він міститься.  

Плани дій з переселення мають бути оприлюднені під час проведення зустрічей з 

громадськістю та особами, які підпадають під негативний вплив проекту, а також через 

місцеві ЗМІ або на веб-сторінках комунальних підприємств.  

Громадські консультації та участь осіб, які підпадають під негативний вплив проекту, 

мають важливе значення, оскільки вони дають можливість цим особам зробити свій внесок 

як у розробку, так і у здійснення діяльності в рамках даного проекту, знизити ймовірність 

виникнення конфліктних ситуацій та збільшити вигоди, які отримають особи, які підпадають 

під негативний вплив проекту. 

Для цілей даного проекту зацікавленими сторонами мають вважатися усі ті особи та 

установи, які зацікавлені в успішному плануванні і реалізації даного проекту. Сюди входять усі 

особи та установи, які підпадають під позитивний і негативний вплив проекту. Архіви 

громадських консультацій має вести РПУП.  

Процес консультацій має забезпечити проведення консультацій з усіма особами та 

установами, які визначені як зацікавлені сторони. Інформація про даний проект має бути 

доведена до громадськості з метою забезпечення можливості отримати значущий внесок 

зацікавлених сторін і підвищити успішність реалізації даного проекту.  

 

ЗАХОДИ З МОНІТОРИНГУ.  

Позичальник має призначити особу в складі РПУП, яка здійснюватиме моніторинг 

процедури придбання земельних ділянок і доповідатиме у Світовий банк про порушення й 

недоліки під час реалізації планів дій з переселення або будь-який неочікуваний негативний 

вплив на осіб, які підпадають під вплив проекту.  

РПУП має тісно співпрацювати з органами міської влади для здійснення моніторингу 

процесів переселення і виплати компенсацій особам, які підпадають під негативний вплив 
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проекту, в рамках відповідних субпроектів. Для моніторингу переселення РПУП має кожні 

шість місяців здійснювати випадкову вибірку субпроектів, в рамках яких проводиться 

переселення, відвідувати територію реалізації кожного з них і доповідати про хід 

переселення. Результати моніторингу мають бути узагальнені у звіті, адресованому Світовому 

банку, який використовує основні показники реалізації даного проекту як теми звітності.  Крім 

того, мають бути надані коментарі щодо ходу переселення.  

 

ШАБЛОН ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ПЛАНІВ ДІЙ З ПЕРЕСЕЛЕННЯ  

Індивідуальний ПДП має включати, як мінімум, наступні елементи:  

(a) матеріали вивчення даних перепису переміщуваних осіб і оцінку активів;  

(b) виклад сум компенсацій та інших видів у зв’язку з переселенням, виплата яких має 

бути забезпечена;  

(c) проведення консультацій з переміщуваними особами з питань прийнятних 

альтернативних варіантів;  

(d) інституційну відповідальність за реалізацію програми і процедури розгляду та 

задоволення скарг;  

(e) організаційні заходи моніторингу і реалізації програми; а також  

(f) графік і бюджет. 
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Матриця прав на отримання компенсації  

 

Елемент  Вплив 

проекту   

Категорія осіб, які 

підпадають під вплив 

проекту  

Право на отримання компенсації  

Будівництво 

нових 

котелень  

Відведення 

земельних 

ділянок у 

постійне 

користування  

 

 

Власники земельних 

ділянок 

(землекористувачі), в тому 

числі неофіційні і 

незаконні користувачі  

З метою уникнення втрат у доходах 

орендарі, наприклад комерційні 

компанії або інші орендарі, які 

втрачають орендовані землі, мають 

бути інформовані відповідними 

міськими адміністраціями на прохання 

комунального підприємства за 3 

місяці заздалегідь. У відповідності з 

чинним законодавством, для 

відображення земельної ділянки, яка 

має бути виведена для реалізації 

даного проекту, у договори оренди 

мають бути внесені відповідні зміни. 

Орендарям за їх бажанням мають бути 

представлені альтернативні варіанти 

оренди земельних ділянок. 

 

Не очікується що земельні ділянки, 

необхідні для виконання даного виду 

діяльності в рамках проекту 

неофіційно або незаконно 

виористовуються. Тим не менш, у разі 

виявлення таких випадків користувач 

має отримати компенсацію за втрату 

споруд або інших основних активів, 

комерційні втрати або інші заподіяні 

збитки.  

 

Державна власність 

(держава, муніципалітет)  

Передача земельних ділянок з 

компенсацією або без компенсації   

Землекористувачі  

Приватні власники  

 

 

 

Виплата компенсації у відповідності з 

положеннями Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 листопада 

1997 року № 1279.  

 

Компенсація за порушення; 

компенсація за загиблі насадження; 

повернення земельних ділянок до 

початкового фізичного стану для 

передачі. 
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Модернізація 

трубопроводів  

Відведення  

земельних 

ділянок у 

тимчасове 

користування  

 

 

Неофіційні продавці та 

постачальники, об’єкти 

яких підлягають 

тимчасовому 

переміщенню внаслідок 

виконання робіт в рамках 

проекту  

Мають бути забезпечені 

альтернативними місцями для 

ведення торгівлі та підтримкою у 

переміщенні в разі необхідності або 

отримати компенсацію за втрату 

доходів і завдання збитків активам, 

завданих переміщенням внаслідок 

виконання робіт в рамках проекту. 

Період переміщення має бути якомога 

коротшим.  

 

У випадку, якщо неофіційні продавці 

та постачальники до початку 

виконання робіт в рамках проекту не 

забезпечуються альтернативними 

земельними ділянками, а засоби до 

існування цих неофіційних продавців 

та постачальників підпадають під 

негативний вплив, вони мають право 

на отримання компенсаційного 

пакету. 


