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1. Вступ
ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес» пропонує розробити Дністровський вітроенергетичний
проект потужністю 100 МВт («Проект») на ділянці близько за 40 км на північ від
Чорноморського узбережжя в Одеській області, Україна. Ефективне залучення
зацікавлених сторін необхідне, щоб уникнути та мінімізувати соціальні ризики
запропонованої Дністровської вітроелектростанції та забезпечити довгострокову
суспільну підтримку для здійснення Проекту.
Цей документ є Планом залучення зацікавлених сторін (SEP), який описує заплановані
консультації та залучення зацікавлених сторін до Проекту. Він окреслює системний підхід
до залучення зацікавлених сторін, який допоможе ЮПР з часом розвивати та
підтримувати конструктивні відносини із зацікавленими сторонами протягом усього
періоду Проекту. Документ також передбачає механізм подання скарг для зацікавлених
сторін, які бажають висловити своє занепокоєння щодо Проекту.
SEP був розроблений у відповідності до міжнародних стандартів, що вимагаються
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними
фінансовими установами (МФУ), оскільки проект може вимагати фінансування ЄБРР та,
можливо, інших міжнародних інвестиційних банків.
SEP – динамічний документ, який підлягатиме періодичному моніторингу, перегляду та
актуалізації ЮПР на всіх етапах реалізації Проекту і, за необхідності, відповідно до нових
або змінених видів діяльності, включаючи зміни в розробці Проекту або новостворені
зацікавлені сторони.
Взаємодія та консультації із зацікавленими сторонами спрямовані на інформування та
вдосконалення прийняття рішень в рамках Проекту та побудову взаєморозуміння шляхом
активної участі окремих осіб, груп та організацій, які беруть участь у Проекті. Це сприяє:
■
Визначенню та залученню всіх груп потенційного впливу та окремих осіб;
■
Створенню чіткого розуміння Проекту серед тих, хто відчує вплив;
■
Визначенню на початковому циклі Проекту проблем, які можуть становити ризик
для реалізації Проекту або для зацікавлених сторін;
■
Забезпеченню належних заходів з мінімізації впливу (здійсненних, ефективних та
результативних); і
■
Створенню систему довгострокових зв'язків між Проектом та громадами, що є
вигідним для всіх сторін.

2. Опис виробництва
2.1. Місце розташування Проекту
Площа проектування Дністровського вітропарку розташована на північ від міста БілгородДністровський від 70 до 130 метрів над рівнем моря. На сході проект межує з
Дністровським лиманом та територією дельти Дністра, важливою для збереження
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видового різноманіття та кількісного багатства птахів (IBA), а на заході – з
сільськогосподарськими угіддями. Площу побудови перетинає автострада Одеса-Ізмаїл (Е
87) місцевого значення, яка проходить практично через увесь майданчик (Рис. 1).
Розташування території вітропарку показане на Рисунку 1, а запропонований макет
показаний на Рисунку 2 нижче.
Територія Проекту представлена виключно сільськогосподарськими угіддями,
розділеними штучними лісосмугами. Ґрунтові дороги перетинають ділянку, дозволяючи
доступ на великі поля для ведення сільського господарства. Район можливого місця
побудови Проекту відносно мало населений; існує низка невеликих населених пунктів з
достатньою кількістю населення, а саме: Удобне, Старокозаче, Семенівка та Молога.

Рисунок 1 План проекту території розташування Дністровської вітроелектростанції

5
План залучення зацікавлених сторін та механізм розгляду скарг ДВЕС 100 МВт
Травень 2019 р.

Рисунок 2 2 План розташування турбіни ДВЕП 100 МВт

2.2. Характеристики Проекту
Дністровський вітропарк складатиметься з 26 (двадцяти шести) вітротурбінних
генераторів («ВТГ» або «Турбіни»), номінальною потужністю від 3,8 до 4,0 МВт кожна.
Встановлено, що загальна встановлена електроенергетична потужність Вітропарку
становитиме 100 МВт з можливістю збільшення до 150 МВт за умови надання додаткової
потужності з'єднання. ЮПР попередньо обрали три варіанти турбін для Проекту: GE 1373.8 MW 131 HH, Nordex N131-3.9 MW134 HH та Vestas V136-4.0 MW 112 HH. Остаточне
рішення щодо постачання турбін очікується до квітня 2019 року.
В даний час для Проекту оцінюється ВТГ – турбіна GE Wind потужністю 3,8 МВт на
башти висотою 131 метр та діаметром ротора 137 метрів.
Вітропарк також передбачає наступну інфраструктуру:
•
•
•
•

Підземні фундаменти діаметром приблизно 16 метрів, до 14 паль глибиною до 30
метрів.
Прямокутна ділянка гравію поруч із фундаментами розміром приблизно 33 x 100
метрів для розміщення частин крана та турбін під час будівництва.
Мережа під'їзних доріг шириною 5 метрів, яка з'єднує всі вітрові турбіни.
Підземна електрична кабельна мережа 35 кВт (приблизно 45 км), яка підключатиме
вітрові турбіни до підстанції Проекту.
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•

Підстанція 35/110 кВ з приблизно 2,7 км підземних високовольтних ліній
електропередачі, що з'єднуються з мережею Одеського Обленерго на підстанції у
Старокозачому.

Місця розташування вітрових турбін були вибрані вздовж наявних польових доріг для
мінімізації впливу інфраструктури вітропарку на теперішнє землекористування.
ЮПР проводить консультації з місцевою владою стосовно того, чи розміщувати робочі
бригади в селах, чи у новому будівельному таборі, що буде розташовано у центрі
території Проекту.
Планується, що будівництво та встановлення 1-ї черги розпочнеться у другому кварталі
2019 року (9 вітрових турбін загальною потужністю 34,5 МВт) і завершиться у 4 кварталі
2019 року, коли відбудеться введення в експлуатацію. Турбіни почнуть експлуатуватися у
першому кварталі 2020 року. В рамках 2-ї черги (решта 17 вітрових турбін загальною
потужністю 65,1 МВт) будівництво та встановлення почнеться у 3/4 кварталі 2019 року та
завершиться у другому кварталі 2020 року, коли відбудеться введення в експлуатацію.
Турбіни почнуть експлуатуватися у третьому кварталі 2020 року. У рамках проекту будуть
побудовані дороги. Основні під'їзні дороги до проектної території та проектування
під'їзних доріг до місця розташування турбін будуть виконані на початку будівництва.
2.3. Необхідність розвитку
Запропонований вітропарк потрібний, оскільки на національному рівні:
•

•
•

Це забезпечить цінне джерело відновлюваної енергії для використання в Україні
для підтримки розвитку інфраструктури та національних цілей розвитку
відновлюваної енергії, включаючи передбачені в:
o Декреті Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з
енергоефективності до 2020 року» від 25 листопада 2015 року.
o Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року» від 1 жовтня 2014 р. №
902-р.
o Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» від 17
грудня 2008 р. N 1567-р.
o Енергетичній стратегії України на період до 2035 року: «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленій розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р; та
o Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії» № 514-VIII від 04.06.2015.
Це забезпечить Білгород-Дністровський район дуже необхідною електроенергією;
Це посилить енергетичний сектор України, сприяючи диверсифікації джерел
енергії; в 2015 році імпортозалежність країни складала 51,6%, що є значним
ризиком для її енергетичної безпеки. Питання зменшення залежності від імпорту є
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•
•
•

одним з ключових пріоритетів Енергетичної стратегії України на період до 2035
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».
Це зменшить залежність країни від спалювання викопного палива, оскільки
приблизно 36% електроенергії виробляється на вугільних теплових та
когенераційних електростанціях;
Це покращить безпеку застарілих засобів виробництва електроенергії в країні,
оскільки приблизно 55% її виробництва - від радянських атомних електростанцій; і
Це допоможе Україні досягти своїх цілей на 2020 рік, як це передбачено в її Угоді
про асоціацію з ЄС (11% від загального обсягу споживання повинно надходити з
відновлюваних джерел енергії до 2020 року).

На регіональному та місцевому рівнях запропонований вітропарк необхідний, оскільки:
•

•

•

Це забезпечить необхідне надійне енергопостачання до південної Одеської області
України.
o Виробнича потужність регіону складається лише з однієї когенераційної
установки потужністю 32 МВт, яка виробляє електроенергію лише в
опалювальний сезон. Ця установка не може задовольнити споживчий попит
в одному районі Одеси, не кажучи вже про весь регіон.
o З 2012 року в Одеській області було побудовано 5 великих сонячних
електростанцій загальною встановленою потужністю 218 МВт, де
електроенергія отримується вдень та якщо використовуватимуться системи
зберігання.
Знизити залежність півдня Одеської області від зовнішніх джерел енергії; і
o Переважна частина південного регіону отримує електроенергію від ЮжноУкраїнської АЕС.
o Південно-західні райони Одеської області отримують електроенергію з
Кучурганської електростанції, що експлуатується російською компанією
«Інтер РАО ЄЕС»
Це забезпечить робочі місця на місцевому рівні та інші економічні покращення,
особливо на етапі будівництва.

2.4. Підсумок очікуваних наслідків
Оцінка екологічного та соціального впливу була проведена на трьох етапах Проекту:
будівництво, експлуатація та виведення з експлуатації. Впливи класифікуються як такі,
що стосуються екології та охорони природи, ландшафтних та візуальних впливів,
транспорту, шуму, соціально-економічних наслідків, охорони здоров'я та порушення
громадського порядку, викидів в ґрунт та води, викидів в атмосферу, археології та
культурної спадщини.
Визначеними наслідками можна управляти та пом'якшувати їх вплив відповідно до
передового досвіду. Заходи, які будуть прийняті, - своєчасне інформування місцевого
населення про будівельні роботи та відшкодування будь-яких збитків, завданих на
місцевих під'їзних дорогах, а також відновлення будь-яких порушених земель. Реалізація
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Проекту вимагає певного придбання землі, яка була і буде продовжена шляхом
добровільних операцій без використання обов'язкових процедур.
Докладніша презентація всіх впливів проекту та передбачених заходів пом'якшення
наслідків викладена у Заяві про екологічний та соціальний вплив Проекту (ESIS) та План
екологічних та соціальних заходів (ESAP), доступний у наступних місцях:
•
•
•

www.ukrainepowerresources.com – електронна копія
Офіс ЮПР в м. Києві - паперові копії
o 4-й поверх, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, м. Київ, Україна 01030
Відділення місцевої громади в Удобному, Старокозачому, Семенівці та Молозі –
паперові копії
o Удобне: розташоване за адресою: с. Удобне, вул. Коцюбинського, 75, 67731
(Сільська рада)
o Старокозаче: розташоване за адресою: с. Старокозаче, вул. Соборна, 34,
67730 (Рада об’єднаної громади)
o Семенівка: с. Семенівка, вул. Молодіжна, 2, 67750 (сільська рада)
o Молога: с. Молога, вул. Кишинівська, 221 «А», 67751 (Рада об’єднаної
громади)

3. Нормативні вимоги
3.1. Національні вимоги
Конституція України (1996 р.) гарантує право громадян України брати участь у
громадських слуханнях, отримувати доступ до екологічної інформації та оскаржувати
рішення влади. Основні законодавчі та нормативні акти, що стосуються доступу до
інформації:
•
•
•

•

Право громадян України на отримання інформації, а також принципи розкриття
інформації, встановлено Законом України «Про інформацію» (1992 р.);
Правила подання скарг на соціальні питання регулюються Законом України "Про
звернення громадян» (1996 р.);
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" (2011 р.) передбачає,
що затвердження Генеральних планів, планів територіального районування та
детальних планів територій органами влади забороняється без попереднього
публічного розкриття інформації, збору пропозицій та громадських слухань. Закон
визначає процедуру вирішення спорів, що виникають під час слухань, і вимагає,
щоб влада розкривала результати оцінки та пояснювала порядок їх розгляду;
Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади (Постанова від 5 листопада 2008 р. N 976) регулює зобов'язання
органів влади щодо проведення Громадської експертизи на вимогу НГО, інших
асоціацій, громадських організацій, профспілок, роботодавців та представники
місцевих адміністративних органів;
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•
•

•

Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.) визначає
функції та порядок публічного розголошення інформації про навколишнє
середовище та його захист;
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017 р.) визначає участь
громадськості у провадженні природоохоронного законодавства та ОВД. Закон
також дає право здійснювати громадську екологічну експертизу окремими
експертами та/або НГО; і
Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля
(Наказ № 168 Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України) визначає порядок громадського обговорення та розкриття інформації.

Вимоги щодо інформування та взяття до уваги суспільних інтересів визначені
Державними будівельними нормами України ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів
оцінки впливів на довкілля (ОВД) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і
споруд». Деякі положення Оргуської конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань
навколишнього середовища були включені до цієї ДБН після ратифікації Україною
Конвенції в 1999 році. Згідно з ДБН, замовник проекту зобов'язаний:
•
•
•
•

через органи місцевої влади інформувати населення про плановану діяльність;
визначити місце і порядок проведення громадських слухань;
зібрати звернення громадян, здійснити розгляд та врахування зауважень і
пропозицій;
Опублікувати «Заяву про наміри» та «Заяву про екологічні наслідки діяльності» в
засобах масової інформації.

3.2. Вимоги ЄБРР
Усі проекти, що фінансуються ЄБРР, повинні відповідати передовій міжнародній практиці
та, зокрема, вимогам щодо залучення зацікавлених сторін та громадських слухань, як
зазначено в Екологічній та соціальній політиці ЄБРР від 2014 року і в десяти
експлуатаційних вимогах (Performance requirements - PRs) ЄБРР. Проект оцінювався на
основі PR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 і 10. ЄБРР PR 7 (Корінні народи) і PR 9 (Фінансові посередники)
не застосовуються, оскільки на території проекту немає корінних народів, і ніякі фінансові
посередники не були задіяні. Основним PR, пов'язаним з Консультацією із зацікавленими
сторонами та розкриттям інформації, є PR10 «Розкриття інформації та залучення
зацікавлених сторін». Таким чином, ЄБРР вважає залучення зацікавлених сторін
постійним процесом, який включає:
•
•
•

публічне розголошення клієнтом відповідної інформації, з тим щоб забезпечити
значущі обговорення з зацікавленими сторонами
суттєві консультації з потенційно задіяними сторонами; та
процедуру або політику, за допомогою якої громадяни можуть робити коментарі
або подавати скарги.
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4. Резюме попередньої діяльності із залучення зацікавлених
сторін
Зацікавлені сторони до цього часу зосередили увагу на публічних консультаціях щодо
регулювання планування, переговорів щодо придбання земельних ділянок, консультації
стосовно програми корпоративної соціальної відповідальності, взаємодії з місцевою
радою та представниками територіальних громад сіл Удобне, Старокозаче, Семенівка та
Молога; публічне представлення української Оцінки впливу на довкілля («ОВД»)
(вимагається Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII).
ОВД підлягала процедурі розголошення та громадських слухань із зацікавленими
сторонами відповідно до українських нормативних вимог та політики ЄБРР. Перше
повідомлення про публікацію ОВД було опубліковане 30 травня 2018 року в
Національному реєстрі ОВД на веб-сайті Міністерства екології та 31 травня 2018 року у
місцевій газеті «Слово Придністров'я» та регіональній газеті «Чорноморські новини». Це
перше повідомлення запрошувало громадськість прокоментувати зміст звіту про ОВД
протягом 20 робочих днів. На цій підставі був підготовлений звіт про ОВД та був
представлений на розгляд громадськості протягом 35 робочих днів – з 9 серпня по 28
вересня 2018 року. Друге повідомлення про публікацію EIA було опубліковано 9 серпня
2018 року в Національному реєстрі ОВД на веб-сайті Міністерства екології разом із
повним звітом про ОВД, і того ж дня повідомлення також було опубліковане в місцевій
газеті «Слово Придністров'я» та регіональній газеті «Чорноморські новини». Звіт про ОВД
був доступний для публічного ознайомлення, а заперечення або зауваження можна було
подати на юридичну адресу ТОВ «Дністровська ВЕС», сільрад сіл Старокозаче, Удобне,
Семенівка та Молога, а також Білгород-Дністровської державної районної адміністрації та
Міністерстві екології. «Висновок» був отриманий 25 жовтня 2018 року, і в ньому
зазначаються умови навколишнього середовища для здійснення діяльності, яких
ЮПР/Дністровська Вітроелектростанція має повністю дотримуватися.
Для отримання розгляду та коментарів, були здійснені звернення до наступних
зацікавлених сторін:
іі
• Білгород-Дністровська районна державна адміністрація
• Територіальна громада с. Маяки (до якої входить с. Удобне)
• Територіальна громада с. Старокозаче (до якої входить с. Козацьке)
• Територіальна громада с. Семенівка
• Територіальна громада с. Молога
• Власники земельних ділянок у місцях запланованої розробки проекту
• Фермери, які орендують поля поруч із проектом
• Одеська обласна адміністрація
• Екологічна НГО «Лагуна»
• Науково-дослідний інститут біологічного різноманіття наземних та водних
екосистем України
• Азово-Чорноморська орнітологічна станція
• НГО «Карітас»
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Громадські слухання відбулися 23 серпня 2018 року в Білгород-Дністровському, Молозі,
Семенівці, Козацькому (Старокозачому) та Удобному. Під час цих слухань було дано усні
відповіді на запитання. Жодних письмових скарг чи рекомендацій не було зареєстровано
в період громадських слухань; ЮПР отримали підтвердження публічного коментаря від
Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінекології) від 13 липня 2018
року, в якому зазначалося, що коментар чи пропозиція щодо змісту звіту про ОВД не були
надані Міністерству екології від громади. 25 жовтня ЮПР отримав підтвердження про те,
що до Міністерства екології не надходило жодних зауважень та пропозицій щодо самого
звіту про ОВД від громади, а також затвердження звіту про ОВД Міністерством.
У Звіті громадських обговорень щодо Національного ОВД про діяльність ДВЕС від 25
жовтня 2018 року детально розглянуто всі питання, які піднімалися на громадських
обговореннях та впродовж періоду розкриття інформації (деталі звіту англійською та
українською мовою див. в Додатку Б). У документі також детально розглядаються
наступні відповіді від ЮПР, для більш детальної інформації див. Додаток Б. Таким чином,
наступні загальні питання були підняті громадою, включаючи надані відповіді:
- Що це за компанія, звідки вони, хто фінансує проект?
▪ ЮПР надала інформацію щодо компанії, її історії, і розповіла про приватне
фінансування проекту.
- Загальні питання щодо проекту, в тому числі: кількість турбін, графік будівництва,
інформація щодо функціонування зеленого тарифу.
▪ Було надано інформацію стосовно загальної кількості турбін, та їх кількості на
окремих ділянках. ЮПР обговорювала графік будівництва та зелений тариф,
включаючи ставки та його застосування.
- Яким чином компанія пов’язана з Обленерго, включаючи питання про ремонтні
роботи та постачання?
▪ ЮПР пояснила зв’язки з Обленерго, також заначивши, що відповідні ремонтні
роботи та постачання залишаться без змін. Різниця буде лише в тому, що вітропарк
буде підключений до підстанції Обленерго.
- Які будуть проведені заходи з компенсації за придбання земель та вигоди, які
отримає громада у зв’язку з проектом?
▪ ЮПР пояснила процеси придбання земель та надала інформацію стосовно вигод,
які отримують громади за рахунок інвестування вітропарку, включно з виплатами
податків та добровільною програмою компенсаційних соціальних виплат.
- Якими є недоліки або вплив проекту, включаючи вібрації та інфразвук?
▪ ЮПР надала детальні пояснення щодо шумів та відстаней захисної зони.
Ймовірність вібрацій було повністю виключено, також були надані пояснення
щодо того, що інфразвук знаходиться поза діапазоном, який сприймають органи
чуття людини. Було також показані відповідні відеоролики для зняття цих питань.
У національному ОВД був підкреслений потенційний розрив, пов’язаний із
рекомендаціями та громадськими коментарями/пропозиціями, отриманими від
зацікавлених сторін. ЮПР рекомендується надати вичерпні відповіді на питання,
відмічені як розглянуті або прийняті до уваги частково (Звіт громадських обговорень
щодо Національного ОВД про діяльність ДВЕС від 25 жовтня 2018 року, англійська
версія, ст. 3).
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Під час процесу придбання земельних ділянок, ЮПР зустрілися з землевласниками для
обговорення договорів. Проведено зустрічі з усіма землевласниками та орендарями.
Місця, щодо яких орендар не надав згоди, негайно вилучили з розгляду.
Протягом розробки проекту, ЮПР підтримує тісні зв'язки з Одеською обласною
адміністрацією, Білгород-Дністровською державною районною адміністрацією та
територіальними громадами.
Це знайшло відображення в Меморандумах про
співробітництво та партнерство, які були підписані у серпні 2018 року між Дністровським
вітропарком та Одеською обласною адміністрацією, Білгород-Дністровською державною
районною адміністрацією, територіальними громадами сіл Маяки, Молога, Семенівка та
Старокозаче.
У березні 2019 року були проведені додаткові зустрічі із зацікавленими сторонами як
частина вимог ЄБРР щодо фінансування. Міжнародні консультанти разом з ЮПР
зустрілися з наступними зацікавленими сторонами та відвідали відповідні території
проекту, щоб зробити звіт про комплексну екологічну та соціальну перевірку:
Зустріч у сільській раді села Маяки
• Голова Маяківської сільської ради
Зустріч в сільській раді села Удобне
• Заступник сільської ради Удобного, земельний власник
Зустріч із Старокозацькою сільською радою
• Голова Старокозацької сільської ради
• Староста (голова села)
Зустріч з Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією
• Голова Білгород-Дністровської районної державної адміністрації
• Заступник голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації
• Редактор районної газети (районна газета «Слово Придністров'я»)
Зустріч з Семенівською сільською радою
• Голова Семенівської сільської ради
Зустріч з археологом
Зустріч з сільською радою села Молога
• Голова сільської ради села Молога
Зустріч з місцевим фермером, що орендує землю у землевласника
Всі відповіді, отримані під час цих зустрічей з зацікавленими сторонами, були
позитивними.
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5. Ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін
Метою ідентифікації зацікавлених сторін є визначення та виявлення пріоритетних зацікавлених сторін проекту для проведення
консультацій. Ідентифікація зацікавлених сторін є постійним процесом, і, таким чином, ключові зацікавлені сторони будуть
ідентифіковані на різних етапах Проекту.
ЮПР визначено групи зацікавлених сторін, на які може вплинути Проект або які зацікавлені в реалізації Проекту, а також
запропоновано методи зв'язку та засоби масової інформації для кожної групи, представлені в Таблиці 1.
Як зазначено в розділі 4, ЮПР підтримує тісні зв'язки з місцевими громадами та регулярно співпрацює з місцевими жителями та
адміністрацією в рамках програми корпоративної та соціальної відповідальності (КСВ) для визначення потреб та побоювань
зацікавлених сторін.
Група зацікавлених
сторін

Ключові
очікування

Зовнішні зацікавлені сторони
Люди, які проживають
Компенсація будь(або користуються
яких збитків;
земельними ділянками)
та власники підприємств, Стабільна плата за
що працюють на
оренду/сервітут
території Проекту,
задіяні території, де були
або будуть придбані
земельні ділянки, а також
райони, які, як
очікується, зазнають
впливу від транспортних

Основні
питання, які
викликають
занепокоєння

Недостатня
компенсація

Вплив на
зацікавлені
сторони (від
низького = 1
до високого
= 5)

Вплив
зацікавлених
сторін (від
низького = 1
до високого =
5)

5

3

Зміна способу
життя
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Рекомендації

Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими
сторонами для
визначення земельних
питань

робіт. Це включає в себе
площі територіальних
громад сіл Удобне,
Старокозаче, Семенівка
та Молога.
Користувачі приватних
та громадських земель,
які будуть порушуватись
під час транспортування
та встановлення ВТГ.
Представники місцевих
громад - сіл Удобне,
Старокозаче, Семенівка
та Молога

Компенсація будьяких збитків;

Недостатня
компенсація

Стабільна плата за
сервітути.

Зміна способу
життя

Створення нових
робочих місць;

Екологічні та
соціальні
питання

4

3

Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими
сторонами для
визначення земельних
питань

3

3

Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими
сторонами

Покращення
місцевої
інфраструктури
(електроенергії,
доріг, шкіл)

Роботи із встановлення
та вирішення
питань/задоволення
очікувань
Проводьте регулярні
зустрічі з керівниками та
жителями громад

Члени місцевих громад сіл Удобне, Старокозаче,
Семенівка та Молога

Покращення
місцевої
інфраструктури
(електроенергії,
доріг, шкіл)

Зміни способу
життя

2

Екологічні та
соціальні
питання
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1

Повідомляйте громади
про всі етапи розвитку
Проекту
Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими
сторонами
Роботи із встановлення

та вирішення
питань/задоволення
очікувань
Визначте вразливі групи
і проводьте з ними
роботу, включаючи, але
не обмежуючись,
пенсіонерами,
багатодітними сім’ями
та тими, хто має
проблеми зі здоров’ям, з
усіма, хто може мати
особливі очікування та
занепокоєння
Проводьте регулярні
зустрічі з жителями
громад

Уразливі групи, такі як
ромські групи. Інші
потенційно уразливі
групи, такі як ті, що
живуть за межею
бідності, жіночі
домогосподарства.

Впевнитися, що їх
почуто і уникнути
маргіналізації

Адміністрація БілгородДністровського, сільські
ради сіл Маяки,

Поліпшення
екологічного стану
в межах сіл та

Зміни способу
життя,
маргіналізація

2

1

2

4

Екологічні та
соціальні
питання
Погіршення
стану довкілля;

16
План залучення зацікавлених сторін та механізм розгляду скарг ДВЕС 100 МВт
Травень 2019 р.

Повідомляйте громаду
про всі етапи розвитку
Проекту
Забезпечити залучення
уразливих груп до
діяльності зацікавлених
сторін, описаної вище,
шляхом активної
ідентифікації таких груп
та забезпечення
інклюзивності процесу.
Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими

Старокозаче, Семенівка
та Молога, у тому числі
відділи земельних
відносин та охорони
навколишнього
середовища

районів;
Покращена
інфраструктура
(енергія, дороги та
інші місцеві
інвестиції через
програму КСВ)

Недотримання
національних
вимог

сторонами

Соціальні
питання

Збільшення доходу
Поліпшення
економічних умов
та умов праці

Вище керівництво ЮПР

Місцеві інвестиції
через програму
КСВ
Впровадження
проекту за планом

Затримки, збій
або закриття
проекту

5

5

Заінтересовані НГО та
інші організації

Поліпшення якості
навколишнього
середовища

Використання
альтернативних
джерел енергії;
Прозорість
спілкування та
прийняття
рішень

1

3

Відповідні національні та
регіональні органи влади,

Суворе дотримання
національного

Погіршення
стану довкілля;

2

5
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Продовжуйте
консультації та діалог із
зацікавленими
сторонами
Підтримувати відкритий
і прозорий діалог

Продовжуйте
консультації та діалог із

наприклад: Міністерство
екології та природних
ресурсів України та
Міністерство культури
України (Археологічні
дослідження)

законодавства;
Поліпшення якості
навколишнього
середовища;

зацікавленими
сторонами

Недотримання
національного
законодавства та
вимог

Поліпшення
економічних умов
та умов праці
Працівники ЮПР

Впровадження
проекту за планом;
Збереження
робочого місця;
Покращення
робочих умов

Тимчасові будівельники
та субпідрядники

Можливості щодо
працевлаштування;
Покращення
робочих умов

Внутрішні зацікавлені сторони
Втрата роботи;
4

3

Запровадження та
поширення трудових
політик

2

Прозора процедура
найму, завчасне
повідомлення про умови
та політики найму

Прозорі умови
найму

Прозорі умови
найму

3
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6. Розкриття інформації та план залучення зацікавлених сторін
6.1 Огляд
Цей ПЗЗС розроблений для вирішення занепокоєнь громадськості, пов’язаних з ключовими екологічними та соціальними
ризиками, шляхом проведення консультацій із зацікавленими сторонами та розкриття інформації.
6.2 Консультації із зацікавленими сторонами та розкриття інформації
Консультації з зацікавленими сторонами та розкриття інформації охоплюватимуть наступні основні завдання:
- Своєчасне розкриття інформації про Проект
- Інформована участь та важливі двосторонні консультації із залученими зацікавленими сторонами
- Розробка та впровадження механізму розгляду скарг для забезпечення вирішення проблем і побоювань залучених зацікавлених
сторін
6.3 Розкриття інформації
СЗЗ, ОВД, ПЕСЗ, ПЗЗС та додатковий звіт з ОВНССС буде опублікований на офіційному веб-сайті ЮПР
(www.ukrainepowerresources.com) українською та англійською мовами. Визнаючи мультикультурне середовище, в якому буде
працювати Проект, ЮПР також надасть переклади документів або розділів документів на мови національних меншин, якими
розмовляють у частині зони впливу Проекту, наприклад, на російську мову, за умови отримання таких запитів. Щонайменше,
СЗЗ буде опубліковано російською.
Керівники та співробітники ЮПР співпрацюватимуть з відповідними місцевими органами влади та відомствами під час
розробки проекту та протягом реалізації кожного елементу Проекту. Регулярні зустрічі будуть проводитися для обговорення
будь-яких питань, а звіти про хід роботи будуть представлені ЮПР.
ЮПР, за сприяння органів місцевого самоврядування та територіальних громад забезпечить поінформованість місцевого
населення, особливо мешканців та підприємств, які живуть або працюють неподалік від території Проекту або користуються
земельними ділянками, які можуть бути задіяні в Проекті. Це особливо стосується старту будівельних робіт та очікуваних
впливів.
6.4 Методики проведення консультацій
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Національна ОВД була представлена відповідним органам влади України у травні 2018 р. Громадські слухання, визначення яких
надається Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (№ 2059-VIII) проводилися з 30 травня до 28 вересня 2018 року
(див. Розділ 4). Офіційні висновки та погодження щодо громадських слухань звіту про ОВД були опубліковані в Національному
реєстрі ОВД на веб-сайті Міністерства екології 25 жовтня 2018 року.
До початку будівництва буде проведена зустріч з власниками та користувачами приватних та державних земель, які будуть
порушені під час будівництва для транспортування та встановлення ВТГ. Теми для обговорення включатимуть оцінку врожаю та
інших збитків, механізм подання претензій та отримання платежів, будь-які обмеження щодо використання земель, а також
очікувані труднощі при доступі до земельних ділянок під час модернізації доріг.

7. Розкриття інформації та план залучення зацікавлених сторін
ЮПР визнає, що критичним аспектом залучення є надання інформації зацікавленим сторонам у найзручніший для них спосіб. У
наведеній нижче таблиці представлені запропоновані методи взаємодії, визначені для кожної групи зацікавлених сторін.
Зацікавлена сторона(и)
Зовнішні зацікавлені сторони
Люди, які проживають (або
користуються земельними
ділянками) та власники підприємств,
що працюють на території Проекту,
задіяні території, де були або будуть
придбані земельні ділянки, а також
райони, які, як очікується, зазнають
впливу від транспортних робіт. Це
включає в себе площі
територіальних громад сіл Удобне,
Старокозаче, Семенівка та Молога.

Спосіб залучення

Відповідальність Строк виконання

Інформація, що надається
мешканцям/підприємствам, які
користуються земельними ділянками
або працюють у районах, на яких
вплинув Проект, через громадські
зустрічі, а також на публічних
дошках оголошень (у БілгородДністровському районі та
територіальних громадах - Удобне,
Старокозаче, Семенівка та Молога)
та попереджувальні знаки.

Група
розробників
ЮПР

Місцеві ЗМІ
ESIS, ESAP і SEP опубліковані на
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Протягом усієї реалізації
проекту, у відповідних
випадках

веб-сайті ЮПР
(www.ukrainepowerresources.com) та
за вказаними вище місцями
розташування

Користувачі приватних та
громадських земель, які будуть
порушуватись під час
транспортування та встановлення
ВТГ.
Представники територіальних
громад - сіл Удобне, Старокозаче,
Семенівка та Молога

ЮПР за сприяння місцевих органів
влади та місцевих рад громад
забезпечить інформування про
Проект місцевого населення,
особливо резидентів та бізнесів, які
проживають чи ведуть свою
діяльність поруч із місцем
впровадження Проекту, чи які
використовують землі, що зазнають
впливу. Це особливо стосується
запуску будівельних робіт та
очікуваних наслідків.
Громадські збори для пояснення
процесу будівництва та його впливу
на земельні ділянки, а також
заплановані компенсаційні заходи та
їх виконання.
Оголошення на публічних дошках
оголошень та у місцевих ЗМІ.
Регулярне спілкування по телефону
або через зустрічі, оновлення
розвитку проекту та звіти

Група
розробників
ЮПР

До початку будівництва

Група
розробників
ЮПР

На всіх етапах Проекту

Зацікавлена сторона(и)
Спосіб залучення
Відповідальність Строк виконання
Зовнішні зацікавлені сторони
Адміністрація БілгородОфіційна кореспонденція та зустрічі, Вище
До початку будівництва
Дністровського, сільські ради сіл
надання актуальної інформації про
керівництво ЮПР та під час реалізації
Маяки, Старокозаче, Семенівка та
стан проекту та звітів
Молога, у тому числі відділи
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земельних відносин та охорони
навколишнього середовища
Вище керівництво ЮПР

Дозвільні процедури

Зацікавлені НГО та
інші організації

Місцеві ЗМІ

Відповідні національні та
регіональні органи влади,
наприклад: Міністерство екології та
природних ресурсів України

Регулярна звітність про розвиток
проекту, вплив та вжиті заходи

ESIS, ESAP і SEP опубліковані на
веб-сайті ЮПР
Офіційна кореспонденція та зустрічі,
надання актуальної інформації про
стан виконання

Група
розробників
ЮПР
Група
розробників
ЮПР

Протягом усієї реалізації
Проекту
Протягом усієї реалізації
Проекту

Вище
Під час розробки проекту
керівництво ЮПР

Дозвільні процедури
Всі зацікавлені сторони

Публічне розкриття інформації
Початок періоду розкриття:
Веб-сайти ЮПР та ЄБРР
Місцеві ЗМІ, в тому числі газети та
соціальні мережі

Вище
Перед і наприкінці
керівництво ЮПР періоду розкриття

ЮПР організує відкриту зустріч під час
періоду розкриття для оприлюднення
та отримання коментарів
громадськості

Закінчення періоду розкриття:
ЮПР повинна організувати
громадські збори для отримання
коментарів і рекомендацій в
результаті розкриття
Внутрішні зацікавлені сторони
Працівники ЮПР

Дошка оголошень
Порядок роботи зі скаргами

Вище
Протягом усієї реалізації
керівництво ЮПР Проекту
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Тимчасові будівельники та
субпідрядники

Кодекс поведінки
Інформація в контракті, дошка
оголошень, тренінги
Порядок роботи зі скаргами
Кодекс поведінки

Вище
При виборі
керівництво ЮПР субпідрядників та під час
будівництва
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8. Моніторинг, звітність та відповідальність
ЮПР готуватиме щорічні екологічні та соціальні звіти, які описують вплив Проекту,
здійснені заходи з мінімізації цього впливу та оздоровлення навколишнього середовища, а
також резюме розгляду зовнішніх скарг. Ці звіти будуть щорічно розміщуватися на вебсайті ЮПР і будуть надані всім зацікавленим сторонам, включаючи ЄБРР.
ЮПР підтримує численні можливості та здійснює різноманітні заходи з розвитку місцевих
громад, що зазнали впливу, і на національному рівні. ЮПР впровадив програму
корпоративної соціальної відповідальності, яка більш детально описана в ESIS.

9. Механізм розгляду скарг
ЮПР буде ініціювати реалізацію офіційного порядку розгляду скарг (оскарження) на
ранніх етапах реалізації Проекту, щоб дізнатися про занепокоєння та погляди громад.
Процедура подання скарги буде використовуватися як інструмент вчасного та успішного
вирішення проблем зацікавлених сторін, а також для моніторингу відносин Проекту з
задіяними громадами на різних етапах реалізації Проекту, включаючи проектування,
будівництво, експлуатацію, виведення з експлуатації та діяльність після виведення з
експлуатації. Важливо, щоб механізм був неупередженим, прозорим і справедливим.
Резюме скарг та заходів, вжитих для їх вирішення, будуть оприлюднюватися на регулярно
відповідно до PR 10.
ЮПР та Підрядник(и) отримують та розглядають всі коментарі та скарги, пов'язані з
Проектом. Зразок форми громадської скарги проекту надано в кінці цього документа
(Додаток А). Будь-яка особа або організація може надсилати коментарі та / або скарги
особисто, по телефону, поштою або електронною поштою, використовуючи контактну
інформацію, надану в кінці документа.
На усі коментарі та скарги будуть надані усні та письмові відповіді, відповідно до
бажаного методу зв'язку, зазначеного заявником, якщо надаються контактні дані заявника.
Заявники можуть залишатися анонімними.
Усі скарги будуть зареєстровані та підтверджені протягом 5 робочих днів та надані
відповіді протягом 20 робочих днів після отримання скарги. Особи, які подають свої
коментарі або скарги, мають право вимагати зберігання їхнього імені в таємниці.
Скарги будуть вирішуватися відповідно до таких кроків:
Крок 1: Отримання та реєстрація скарги
Крок 2: Розгляд та оцінка
Крок 3: Заходи щодо вирішення на місцевому рівні, якщо це можливо:
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Якщо ні, відхиліть скаргу або передайте за місцем призначення. Повідомте
рішення скаржнику.
Якщо так, див. Крок 4.
Крок 4: Визначте підхід
Крок 5: Застосуйте підхід
Крок 6: Забезпечте відстеження та документальне оформлення
Крок 7: Перевірте, чи було вирішене питання
Якщо ні, перегляньте підхід
Крок 8: опрацюйте відгуки та зробіть висновки.
ЮПР буде стежити за тим, як підрядники обробляють скарги та забезпечують належне їх
вирішення в терміни, зазначені вище.
ЮПР буде вести журнал скарг про всі скарги (в тому числі ті, що були отримані та
адресовані Підрядниками, на підставі яких будуть подані звіти про управління скаргами та
включені до щорічних екологічних та соціальних звітів, розміщених на веб-сайті ЮПР та
поданих зацікавленим сторонам, включаючи ЄБРР.
У випадках, коли скаржник не задоволений відповіддю на свою скаргу або звертається
повторно, ЮПР запрошує представників відповідної територіальної громади для участі у
процедурі та взаємного прийняття та виконання рішення. У будь-який час скаржники
також можуть звертатися за засобами судового захисту відповідно до законодавства
України.
Для працівників ЮПР доступний окремий внутрішній механізм подання скарг, який
також буде доступний для контрактних працівників, коли вони почнуть працювати.

10. Контактні дані для громадськості
ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес»
Контактна особа: Ірина Бондаренко, координатор
Адреса: 4-й поверх, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, м. Київ, Україна 01030
Тел.: +38 097 951 09 25
E-mail: ibondarenko@ukrainepowerresources.com
Веб-сайт: www.ukrainepowerresource.com
Контактні дані Підрядника(-ів) будуть додані згодом, після визначення Підрядника(-ів).
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Додаток A – Порядок подання скарги та форма скарги

Record date on
Зафіксувати
the Complaint
дату
у журналі
Log
скарг

Complaint
ОтриманаReceived
скарга
(verbally
or writing)формі)
(в усній
або письмовій
Complete
Complaint
Action
Заповнити
бланк скарги
Form
(PartsАAта
& В)
B)
(частини

Complete
Action Section
(Part(частина
C) (if
Заповнити
розділImmediate
з невідкладними
заходами
С)
appropriate)
and assign responsibility
(за необхідності)
та призначити
відповідальність
(частини А та В)

Так
Yes

NoНі

Immediate заходи
action
Невідкладні
sufficient
достатні
to satisfy complaint

Establish
long term corrective
Запровадити
довгострокові
заходи з
action (Part(частина
C)
виправлення недоліків
С)
Establish follow-up
details
(Part D) D)
Визначити
подальші
дії (частина

Record date on
Зафіксувати
the Complaint
дату
у журналі
Log
скарг

Проінформувати
заявника
(за необхідності)
Inform complainant
(if appropriate)
of theщодо
proposed
corrective
action недоліків
запропонованих
заходів
з виправлення
Implement the
corrective
action
Реалізувати
заходи
з виправлення
недоліків
Carry
out follow
up of дії
the з
Виконати
подальші
corrective action
виправлення
недоліків

Так
Yes

Record date on
Зафіксувати
the Complaint
дату
у журналі
Log
скарг

Заходи з
виправлення
Correctiveнедоліків
action satisfies the
complaint
задовольняють
скаргу

Inform complainant
of про
Проінформувати
заявника
action недоліків
заходиcorrective
з виправлення

Close
out форму
the complaint
(Part D)
Закрити
скаргиform
(частина
D)

Record date on
Зафіксувати
the Complaint
дату
у журналі
Log
скарг
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ДОДАТОК А – Приклад форми скарги
Вихідний номер:
ПІБ
Примітка: за бажанням,
ви можете залишитися
анонімним або вимагати
не розголошувати свою
особу третім особам без
вашої згоди
Контактна інформація та
бажаний спосіб зв’язку
Будь ласка, вкажіть, який
для Вас спосіб зв'язку
найкращий (поштова
адреса, телефон,
електронна пошта).

Я б хотів анонімно подати скаргу (зауважте, що
якщо ви вирішите залишитися анонімним,
відповідь не буде надана)
Я прошу не розголошувати мою особу без моєї
згоди
Поштою: Будь ласка, зазначте поштову адресу:

Телефоном:

Електронною поштою:

Мова
Будь ласка, позначте
мову, якою ви бажаєте
спілкуватися

Українська
Російська
Інша

Опис інциденту або скарги: Що сталося? Де це сталося? З ким це сталося? Який
наслідок проблеми? Джерело та тривалість проблеми?

Дата інциденту/подання скарги
Одиночний інцидент/скарга (дата___________)
Це сталося більш ніж один раз (скільки разів?
___ )
Постійно (ця проблема зараз існує)
Яким би ви хотіли бачити рішення проблеми?
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Будь ласка, поверніть цю форму за однією з наступних адрес:
ТОВ «Юкрейн Пауер Ресоурсес»
Контактна особа: Ірина Бондаренко, координатор
Адреса: 4-й поверх, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, м. Київ, Україна 01030
Тел.: +38 097 951 09 25
Адреса електронної пошти: ibondarenko@ukrainepowerresources.com
Або контактній особі-посадовій особі громади
Василь Харченко, координатор по зв’язкам з громадськістю
Адреса: 4-й поверх, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, м. Київ, Україна 01030
Тел .: +380 050 282 6877
Тел. 2: +380 067 291 9505
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Додаток Б:
Додаток Б – Звіт громадських обговорень
Англійською мовою:
https://www.dropbox.com/s/9d4eh43j3ql3kku/DWPP%20National%20EIS%20Public%20Hearing%20Report%202
5.10.2018%20eng.pdf?dl=0
Українською мовою:
https://www.dropbox.com/s/4audhma902zv8mx/DWPP%20National%20EIS%20Public%20Hearing%20Report%2
025.10.2018%20ukr.pdf?dl=0
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