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Стисле резюме 

У наступному документі представлена Модель управління охороною довкілля і 
соціальними заходами (ESMF) для проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, 
відродження» (Проект 3В). Такий підхід був прийнятий для потенційного впливу 
запропонованого Проекту на навколишнє середовище та соціальну сферу (НСС), оскільки 
підпроекти будуть сформульовані пізніше, під час впровадження. Мета ESMF - створити 
механізм і слугувати інструментом для імплементуючих агенцій - Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МРТОТ) та Укравтодору (УАД) щодо 
того, яким чином можна уникнути, мінімізувати чи пом'якшити вірогідні негативні 
екологічні наслідки та соціальний вплив, пов'язані з впровадженням Проекту. 

Мета розробки проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження» 
(Проект 3В) - зміцнити транспортну зв’язок, підтримати відновлення сільського 
господарства та сприяти залученню громад на території впровадження Проекту на сході 
України. Проект досягатиме цього завдяки діяльності в рамках трьох взаємодоповнюючих 
компонентів: 

 Компонент 1: ЗВ'ЯЗОК - Інвестиції в дороги для з’єднання сільських спільнот з 
переробниками, ринками та послугами 

 Компонент 2: ВІДНОВЛЕННЯ - Інвестиції в сільське господарство з метою 
підтримки відновлення та модернізації сектору 

 Компонент 3: ВІДРОДЖЕННЯ: Платформа підтримки впровадження. 

Місцезнаходження. Проект та його підпроекти за кожним компонентом будуть 
реалізовуватися в «трикутнику сільського господарства і послуг» та прилеглих 
сільськогосподарських районах, до яких належать Старобільський район, 
сільськогосподарський центр підконтрольних Уряду України територій Луганської області  
(ПУУТ); Сватівський район та місто Севередонецьк. 

Рейтинг ризиків проекту. Висновки оцінки екологічного та соціального впливу, який може 
спричинити впровадження Проекту, говорять про те, що він принесе переважно позитивні 
соціально-економічні результати для ПУУТ Луганської області та її населення, однак 
проектні заходи можуть створювати значні екологічні та соціальні ризики на цих територіях 
і в громадах, які підпали під вплив військового конфлікту. Класифікація екологічних та 
соціальних ризиків для Проекту ґрунтується на потенційних екологічних та соціальних 
ризиках, пов'язаних з відновленням доріг (компонент 1), будівництвом об’єкта для 
забезпечення аграрної логістики і послуг, лабораторії для перевірки харчових продуктів, а 
також іншою сільськогосподарською діяльністю (компонент 2), яка спричинить значні 
екологічні та соціальні наслідки під час фази будівництва та деякі негативні впливи на 
навколишнє середовище під час діяльності. 
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Що стосується навколишнього середовища, хоча конкретні майданчики, де будуть 
проводитись фізичні роботи, є переважно вже існуючими дорогами в урбанізованих 
районах, ключові екологічні проблеми, що були визначені, стосуватимуться: (i) поводження 
з відходами видалених дорожніх покриттів, будівельних відходів, (ii) шуму та забруднення 
пилом повітря, (iii) наявність та поводження з небезпечними матеріалами, такими як бітум, 
фарба, нафтопродукти; (iv) здоров'я та безпеки населення сіл та міст на дорогах та 
мандрівників під час відновлення доріг, а також населення, яке проживає біля будівельних 
майданчиків при зведенні об’єктів для сільського господарства; (v) впливу на якість води та 
ґрунтів у разі розливів, пов’язаних із будівництвом; якістю повітря тощо. Очікується, що ці 
негативні ризики будуть короткочасними, обмеженими ділянкою і не спричинятимуть 
жодного довгострокового накопичення ризиків. Їх можна легко пом'якшити, застосувавши 
найкращі методи та відповідні заходи пом'якшення, втілені в національному законодавстві 
та нормативно-правових актах. Можливість нараження на боєприпаси, що не вибухнули 
(БНВ), або міни є реальною на цій території і представляє як екологічні, так і соціальні 
ризики. 

Пов'язані соціальні ризики виникають на чотирьох фронтах: (i) роботи, що фінансуються за 
компонентами 1 та 2, та пов'язані з цим наслідки ESS 5; (ii) взаємодія з місцевими 
громадами та іншими відповідними зацікавленими сторонами (у тому числі з найбільш 
вразливими та неблагополучними групами) і забезпечення їхньої справжньої участі у 
процесах прийняття рішень щодо Проекту та уникнення потенційного ризику захоплення 
еліти (особливо заходів, пов'язаних з фінансуванням окремих об’єктів інфраструктури); (iii) 
складне контекстуальне середовище і базові умови на сході України через конфлікт; та (iv), 
обмежена спроможність УАД, а також МРТОТ, щодо дотримання вимог ESF. 

Усі підпроекти, які будуть фінансуватися в рамках Проекту підлягатимуть оцінці 
екологічного впливу з використанням процедур, описаних у цій Моделі управління 
охороною довкілля і соціальними заходами. Модель служить керівним інструментом для 
МРТОТ, Укравтодору, та провідних імплементуючих агентств щодо виявлення та оцінки 
потенційних екологічних і соціальних наслідків впровадження підпроектів та щодо 
підготовки Плану управління охороною довкілля і соціальними заходами (ESMP), який 
узагальнює необхідні заходи щодо пом'якшення наслідків з метою мінімізації або 
запобігання потенційним ризикам, а також надання для рекомендацій щодо екологічного 
та соціального моніторингу і звітності. Ці процедури відповідають як екологічній політиці, 
так і вимогам Уряду України та Директивам і процедурам ESMF Світового банку (2018 р.). 

Екологічний та соціальний моніторинг. Екологічний та соціальний моніторинг під час 
реалізації проектних заходів повинен містити інформацію про ключові екологічні та 
соціальні аспекти підпроектів, їх вплив на навколишнє середовище, соціальні наслідки 
впливу та ефективність заходів, що вживаються для зменшення таких наслідків. Дана 
інформація дозволить ГВП та Світовому банку оцінити успішність заходів щодо 
пом’якшення наслідків у рамках нагляду за проектами та дозволить, у разі необхідності, 
вжити коригуючих дій. 

Механізм розгляду скарг (GRM). Вбудований надійний механізм розгляду скарг (GRM) в 
рамках Проекту також забезпечить, щоб групи населення, які зазнали впливу Проекту, мали 
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можливість подавати скарги та своєчасно отримувати рішення по них. GRM буде створений 
та підтримуватиметься ГВП, щоб забезпечити функціональну, прозору та чутливу систему 
для розгляду скарг. Де необхідно, ця система може бути застосована і в інших видах 
діяльності SES, крім пов’язаних з поточним Проектом, з метою зміцнення державних 
систем. Завдяки цьому механізму, бенефіціари та громадяни можуть звернутися і 
зареєструвати будь-які скарги по всіх проблемах, пов'язаних з Проектом. Фахівці ГВП із 
соціальних питань вестимуть облік отриманих скарг. Це буде здійснюватись через декілька 
каналів, таких як пошта, електронна пошта, телефон, веб-сайт проекту, особиста 
подача. Кожна скарга відстежується та оцінюється, чи досягнуто якийсь прогрес у її 
вирішенні. Зважаючи на те, що Проект стосуватиметься великої кількості бенефіціарів, в 
ідеалі буде створена електронна система для подання, відстеження та моніторингу 
скарг. Інформаційна система моніторингу та оцінки Проекту повинна також включати 
показники моніторингу та розгляду скарг. ESMF готується і реалізується Міністерством з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МРТОТ) та Державним агентством 
автомобільних доріг України (Укравтодор).  
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1        ВСТУП. 

1.1       Мета ESMF 

Модель управління охороною довкілля і соціальними заходами (ESMF) має на меті  
уникнення, мінімізацію чи пом'якшення потенційних негативних екологічних та пов'язаних 
з цим соціальних впливів, спричинених впровадженням діяльності за компонентом 1, 
компонентом 2 та компонентом 3 проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, 
відродження» (Проект 3В). Інструмент ESMF узгоджується з вимогами Моделі екологічного 
та соціального захисту Світового банку (ESF), яка включає екологічні та соціальні стандарти 
(ESS) 

1.2       Обґрунтування ESMF 

ESMF задумана як всеосяжний стратегічний план для управління впливом на навколишнє 
середовище, спричиненим проектною діяльністю, та з метою дотримання ESF Світового 
банку. Цей документ окреслює передумови/ контекст, політичну та нормативно-правову 
базу, надає короткий опис впливу на навколишнє середовище можливих підпроектів згідно 
компонентів 1 і 2, процедур та настанов екологічної та соціальної оцінки (ESA), інституційних 
домовленостей, а також процедур проведення консультацій та розкриття 
інформації. Політика та нормативно-правова база включає також розділ, що описує обидва 
заходи, які будуть використані для забезпечення відповідності національному 
законодавству та вимогам СБ. Процедури та настанови ESA передбачають детальний 
розподіл відповідальності за підготовку, перевірку, оцінку, впровадження та моніторинг 
підпроектів. 

1.3      Підхід та методологія підготовки ESMF 

Під час підготовки ESMF були застосовані такі методи дослідження: офісний перегляд 
наявних державних нормативно-правових документів, пов'язаних з оцінкою впливу на 
навколишнє середовище та соціальну сферу; перевірка вторинних статистичних соціально-
економічних даних, доступних по районах ПУУТ в Луганській області, індивідуальні інтерв’ю 
з міжнародними та місцевими експертами, обговорення у фокус-групах, громадські зустрічі 
та консультації. 

Разом з командою СБ співробітники УАД і МРТОТ провели виїзди на місця і залучилися 
підтримкою регіональної адміністрації, команди проекту USAID, та представників ООН, для 
виявлення потенційних екологічних та соціальних ризиків і наслідків запропонованого 
Проекту з метою розробки проекту ESMF. Громадські консультації проводилися з членами 
громад, адміністраціями та організаціями громадянського суспільства (ОГС) в лютому 2019 
року, і їхні результати висвітлені в Плані залучення зацікавлених сторін. 

1.4       Опис проекту 

1.4.1      Державний, секторальний та інституційний контекст 

Майже шестирічний  затяжний конфлікт у Східній Україні став причиною негативних  
наслідків для місцевого населення, що справляє шкідливий вплив на місцевий економічний 
розвиток, добробут людей, психічне здоров'я та соціальну єдність загалом. У період з 2013 
по 2018 рік, безробіття на підконтрольних Уряду України територіях (ПУУТ) Донецької 
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області зросло вдвічі, а в Луганській області - втричі1. Обмеження доступу до привабливих 
ринків у міських центрах Луганська та Донецька, які зараз перебувають на 
непідконтрольних Уряду України територіях (НУУТ), а також залежність від сезонного 
виробництва, справляють негативний вплив на місцевий сільськогосподарський сектор та 
дрібних власників, життєдіяльність яких залежить від додаткового доходу, який вони 
можуть отримати від продажу продукції. Низький потенціал для залучення зовнішніх 
інвестицій ще більше ставить під загрозу існуючу сільськогосподарську інфраструктуру, в 
деяких випадках - з незворотними втратами. Доступ до сільськогосподарських угідь, який 
був і продовжує залишатися важливим джерелом доходу для багатьох сімей, які 
проживають поблизу лінії дотику, сильно зменшився через наявність мін. Погані дорожні 
умови, пошкоджені потоками транспорту, що пов'язано з конфліктом, є несприятливим 
фактором з точки зору транспортного сполучення для всіх, особливо для місцевих 
виробників, сільських домогосподарств, жінок та людей похилого віку, що обмежує їх у 
доступі до медичної допомоги, дитячих закладів та інших послуг. 

Запропонований проект «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження» 
(Проект 3В) спрямований на підсилення прихильності держави до відновлення та розвитку 
Східної України та висвітлює переваги соціально-економічних зв’язків для підтримки 
майбутнього врегулювання. З огляду на промислові втрати на Донбасі, багатогалузеві 
інвестиції в рамках Проекту мають на меті сприяти розвитку аграрного сектору в сільській 
місцевості на територіях, що контролюються Урядом України в Луганській області (ПУУТ), і 
можуть допомогти стимулювати майбутнє зростання та розширити можливості в 
регіоні. Пріоритетні інвестиції також враховують інтенсивний діалог із зацікавленими 
сторонами, проведений під час підготовки Проекту з національними, регіональними та 
місцевими посадовими особами, представниками агропромислової галузі, різноманітними 
сільськогосподарськими виробниками, сільськогосподарськими громадами, жінками, 
ВПО, ветеранами та молоддю у проектних сферах. Мета розробки Проекту полягає у 
зміцненні транспортного сполучення, підтримці відновлення сільського господарства та 
сприянні залученню громад на територіях впровадження Проекту на сході України. 

Проект готується згідно Моделі екологічного та соціального захисту Світового банку 
(ESF). Проект приймає стандарт ESS для визначення та оцінки, а також управління 
екологічними та соціальними ризиками і впливами, пов'язаними з цим інвестиційним 
Проектом. Один із стандартів, ESS2, стосується працівників та умов праці. Оскільки за 
результатами вивчення, проведеного Банком, екологічні та соціальні ризики були 
визначені як суттєві, агенції, що впроваджують Проект, - Міністерство у справах ветеранів 
та тимчасово окупованих територій (МВТОТ) та Укравтодор (УАД) розробили кілька 
ключових інструментів мінімізації та зменшення ризиків, які включають ESMF, Порядок 
організації праці (LMP), та Рамкову політику щодо переселення (RPF).  

 

                                                

1 У 2018 році рівень безробіття в Луганській області становив 16% і був найвищим в Україні. УКГП Україна: Звіт 

про ситуацію, 4 лютого 2020 року. https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine. 

https://reports.unocha.org/en/country/ukraine/
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1.4.2      Огляд проекту 

Проект та всі його компоненти будуть реалізовані на контрольованих Урядом України 
територіях Луганської області. Враховуючи соціально-економічні та адміністративні 
характеристики цих територій та відповідно до мети розробки Проекту, він включатиме 
наступні компоненти: 

Компонент 1: З’ЄДНАННЯ - Інвестиції в дороги для зв’язку сільських спільнот з 
переробниками, ринками та послугами. Компонент 1 підтримуватиме реконструкцію 
доріг у Луганській області для сприяння розвитку галузі сільського господарства, а також 
під’єднання сільських громад до міських центрів обслуговування на ПУУТ Луганської 
області. Місцеві дороги, що мають незадовільний стан або руйнуються, стали основним 
вузьким місцем у логістиці сільського господарства та ланцюгах поставок і стали на заваді 
загальному  розвитку регіону. Компонент 1 визначає пріоритетність дорожніх інвестицій, які 
зв'язують фермерів з переробниками, ринками та сервісними центрами на ПУУТ Луганської 
області. Цільова дорожня мережа буде відновлена до категорії категорії 2 - 3, яка являє 
собою автодорогу з двома смугами руху з технічними вимогами до безпеки, включаючи, за 
потреби, бічне бар’єрне огородження. Проектом буде профінансовано всю необхідну 
дорожню інфраструктуру, таку як мости, розв’язки та залізничні переїзди, а також заходи 
безпеки, нагляд за будівельними роботами на майданчику, та обладнання. Крім того, для 
захисту інвестицій Проект включатиме встановлення станцій для зважування автомобілів у 
русі і камер для контролю швидкості. Компонент також буде включати заходи щодо 
залучення місцевої адміністрації та громад на територіях впровадження Проекту щодо 
використання автодоріг, заходів безпеки дорожнього руху, а також надаватиме технічну 
допомогу для підтримки розвитку «під’їзних доріг» для поліпшення доступу до мережі. Це 
розвиватиме місцеву ініціативу та сприятиме стійкості транспортних інвестицій. 

Компонент 2: ВІДНОВЛЕННЯ - Інвестиції в сільське господарство з метою підтримки 
відновлення та модернізації сектору. Компонент 2 доповнить інвестиції в дорожнє 
сполучення  Компонента 1 за допомогою окремих підпроектів у сфері сільського 
господарства, спрямованих на вирішення певних наслідків конфлікту в аграрній галузі ПУУТ 
Луганської області, включаючи втрату доступу до сільськогосподарських послуг, 
переробних потужностей, тестування продукції та місцевих міських ринків, а також 
обмеження доступу до технологій та ланцюжків створення цінності з метою підтримки 
реалізації продукції багатьох дрібних виробників області. Сільськогосподарські інвестиції 
включатимуть: (a) центр аграрної логістики та послуг у Старобільську, як 
сільськогосподарський центр регіону, який включатиме елеватор зернових/ олійних 
культур; пункт перевірки якості дрібних зернових/ олійних культур; офісну будівлю для 
підтримки адміністрування та розвитку бізнесу; інноваційну платформу онлайн-торгівлі для 
зв’язку виробників з торговцями; та зону підтримки сільськогосподарських 
послуг; (b) регіональну лабораторію для тестування продукції сільського господарства і 
безпечності харчових продуктів з метою усунення критичного розриву після втрати 
доступу до тестування сільськогосподарської продукції та управління безпекою харчових 
продуктів через конфлікт; (c) розвиток сільськогосподарських кластерів для дрібних 
виробників на рівні домогосподарств. Підтримка кластерів на основі громади сприятиме 
переходу від поточного підсобного господарювання до більш організованої та орієнтованої 



ESMF: Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відроження – Проект 3В 

 

на ринок виробничої практики, включаючи підтримку ланцюгів додання цінності до виходу 
на ринок для 5 - 10 кластерів, що об’єднують від 100 до 150 дрібних виробників на рівні 
домогосподарств. 

 

Компонент 3 - ЗРОСТАННЯ: Платформа підтримки впровадження. Компонент 3 
підтримуватиме розробку платформи підтримки впровадження інвестиційних Проектів, що 
враховуватиме обмеження потенціалу, брак діалогу між громадянами та владою, і вимоги 
до національно-регіонального та місцевого співробітництва з метою ефективної реалізації 
заходів за Проектом. Компонент 3 фінансуватиме діяльність з управління Проектом для 
МВТОТ. До складу компоненту 3 також буде включено: Луганські регіональні державно-
приватні інвестиційні форуми для залучення бенефіціарів Проекту, представників 
міжнародного та українського приватного сектору, міжнародних та вітчизняних фінансових 
установ, представників Уряду та партнерів з розвитку для підвищення обізнаності та 
сприяння інвестиційним можливостям у регіоні; опитування користувачів/ бенефіціарів 
та соціальний аудит для забезпечення постійного зворотного зв'язку щодо розробки та 
реалізації Проекту (проектних процесів, бюджетів та результатів) для інвестицій в 
інфраструктуру за компонентами 1 та 2; та підтримку створення механізму зворотного 
зв’язку з бенефіціарами Проекту (BFM), включаючи Механізм розгляду скарг (GRM). 
Компонент 3 також фінансуватиме стратегічну комунікаційну діяльність. Платформа 
впровадження, що підтримується компонентом 3, сприятиме сталому розвитку та 
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можливому майбутньому масштабуванню і розширенню інвестиційних Проектів для 
охоплення інших галузей та географічних територій Східної України. 

Компонент 4: Компонент реагування на надзвичайні ситуації  

Запропонований Проєкт буде включати дії які спрямовані на допомогу у подоланні кризи 
чи надзвичайної ситуації та дозволить Уряду перерозподілити проєктні кошти на подолання 
цих викликів.  В світлі спалаху пандемії COVID-19, постійних конфліктів та нестабільності цей 
попередній «нульовий компонент» розроблений в якості механізму, який зможе 
забезпечити швидкий доступ до коштів Проєкту для виходу України з кризи, в тому числі в 
східній її частині. Діяльність в рамках цього компоненту буде спрямована на пом’якшення 
соціально-економічних впливів та наслідків кризи для населення яке постраждало від 
конфлікту на сході України. Для запуску цього Компоненту, Уряду України необхідно 
оголосити надзвичайну ситуацію або надати обґрунтування необхідності активації 
використання фінансування для подолання цієї ситуації. В разі погодження Банком з 
визначенням того що ситуація є надзвичайною та з заходами, необхідними для її 
подолання, фінансування інших компонентів Проєкту може бути перерозподілено для 
реалізації Компоненту 4. Цей Компонент буде реалізовано відповідно до політики Банку 
щодо реалізації інвестиційних проєктів, «Реалізація проєктів в умовах нагальної потреби в 
допомозі або обмеження потенціалу Клієнтів». Спеціальний додаток, присвячений цьому 
компоненту, буде доданий до  операційного посібника Проєкту, в якому буде детально 
описані фінансовий менеджмент, процедуру закупівель, запобіжні політики, прийнятні 
статті видатків та інші організаційні питання.  

2. ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ  

МРТОТ буде загальним координатором на національному рівні для проекту 3R відповідно 
до свого мандату як національне провідне міністерство з питань стратегії відновлення та 
розвитку, координації та залучення фінансової допомоги та моніторингу для постраждалих 
від конфлікту регіонів/Східної України. Представник МРТОТ також буде головою 
Координаційного підкомітету проекту 3R, який буде створений при Міжурядовій раді з 
питань відновлення східних регіонів.2 Таким чином, на макро-координаційному рівні 
нагляд за дотриманням ESMF буде здійснювати МРТОТ та Координаційний підкомітет 
проекту, до складу якого входитимуть представники різних відомств, та який буде 
забезпечувати тісну координацію проектної діяльності з обласними та місцевими 
керівниками. 

2.1 Інституційна спроможність імплементаторів в управлінні питаннями соціального та 

навколишнього середовища  

Укравтодор буде відповідальним за впровадження Компоненту 1.  Укравтодор має діючий 
контракт з ДП «Укрдорінвест», яке було створене в 2007 році для реалізації проєктів, які 
фінансуються міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KfW).  ДП 

                                                
2 Наказ Прем’єр міністра № 38560/0/1 від 3 грудня 2019 року. 
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«Укрдорінвест» є Групою впровалдення проєктів, яка займається реалізацією проєктів з 
рекострукції та будівництва автомобільних доріг, таких як і) Проєкт покращення 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до м. Київ 
(пан’європейські коридори) (фінансується ЕБРР та ЄІБ);  іі) Проєкт покращення 
автомобільних доріг та безпеки руху (профінансований МБРР), ііі) Другий проєкт 
покращення автомобільних доріг та безпеки руху (МБРР) іv) Проєкт розвитку дорожньої 
галузі (МБРР). Укрдорінвест має досвідчених співробітників, які мають досвід у сферах 
управління проектами, закупівлі, управління фінансами, а також захисних заходів у 
соціальній та екологічній сферах. Юристи та спеціалісти з питань захисту соціального та 
навколишнього середовища, які працюють на цьому підприємстві, успішно пройшли 
тренінги присвячені екологічним та соціальним стандартам МБРР (червень 2018) та мають 
відповідний досвід впровадження проєктів, які фінансуються МБРР.  

МРТОТ буде відповідальним за впровадження компонентів 2 та 3. МРТОТ було засноване 
відповідно о Постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №376. В Серпні 2019 року 
Міністерство було об’єднане з Міністерством у справах ветеранів України, проте в березні 
2020 року було відокремлене в Міністерство у справах реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України. До відповідальності Міністерства входить забезпечення гуманітарних 
питань, включаючи розмінування територій в місцях розташування населених пунктів, 
розробка стратегічного плану економічного відновлення та побудови миру на територіях, 
які постраждали від бойових дій або тимчасової окупації; залучення інвестицій, кредитів, 
грантів та технічної допомоги, розробка та впровадження інвестиційних проєктів відповідно 
до процедур передбачених законодавством; збір та аналіз інформації щодо необхідності 
відновлення інфраструктури (транспорт, енергетика, житловий фонд, комунікації, соціальна 
інфраструктура, тощо.); реєстрація, підтримка та захист прав внутрішньо переміщених осіб, 
тощо. 

З моменту створення МТОТ, Проєкт Світового Банку «Україна: Подолання наслідків 
конфлікту та розбудова спроможностей» сприяв розвитку Міністерства та нарощення його 
інституційної спроможності. МРТОТ  було створено структурний підрозділ до обов’язків 
якого входить розмінування територій та питання захисту навколишнього середовища, 
проте стратегія соціального та екологічного менеджменту ще не затверджена. Відповідно 
спроможність МРТОТ в рамках здійснення оцінки, моніторингу та керування екологічними 
і соціальними ризиками актуальних для Компонентів 2 та 3 впродовж імплементації 
проєктів розглядається як низька. Зважаючи на це, буде створено групу впровадження 
проєкту для реалізації компонентів 2 та 3 до складу якої буде залучено консультантів з 
захисту соціального та навколишнього середовища для проведення відповідних оцінок та 
розробки планів управління навколишнім та соціальним середовищем для діяльності, яка 
буде мати ризики та негативний вплив аспекти, що викликають занепокоєння, наприклад 
збереження біорізноманіття та питання переселення.  

2.2 Впровадження положень моделі управління навколишнім та соціальним 

середовищем 
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На операційному рівні, відповідно до запропонованої інституційної структури, Укравтодор 
та МРТОТ створять або залучать ГВП для впровадження Проєкту.  

Транспортний компонент (Компонент 1) буде реалізовано Укравтодором – державним 
агентством, яке вже реалізувало чи реалізовує проєкти, які фінансуються з коштів Світового 
Банку. Укравтодор зобов’язаний залучити спеціаліста з соціального та навколишнього 
середовища та інвестувати в нарощення спроможності до реалізації Проєкту на 
національному та регіональному рівнях.  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде 
відповідальним за реалізацію компонентів 2 і 3. МРТОТ буде впроваджувати Проєкт через 
ГВП на центральному рівні та проведе відбір спеціалістів до вже створеного регіонального 
офісу МРТОТ в Луганській області з метою здійснення загальної координації, моніторингу, 
комунікації та нагляду (включаючи відповідність вимогам екологічних та соціальних 
стандартів Банку) в тісній кооперації з Луганською обласною військово-цивільною 
адміністрацією. Для реалізації Компоненту 3, МРТОТ залучить партнерів для проведення 
тренінгів (включаючи тренінги з вимог соціальних та екологічних стандартів) та заходів з 
залучення місцевих громад в реалізацію Проєкту. Партнер з тренінгів та модерації також 
повинен сприяти збільшенню інституційної спроможності Міністерства та ГВП в Києві та 
Луганській області а також молодіжних лідерів 3R Youth Leaders (3RYs буде підтримувати 
залучення місцевих громад та приватного сектору та впроваджувати комунікаційні 
активності. До їх обов’язків буде входити організація заходів, які підвищують 
інформованість щодо зміни клімату та сталого розвитку сільського господарства).   В рамках 
реалізації Проєкту буде зроблено акцент на комунікаційних та просвітницьких заходах у 
цільових громадах для посилення національної прихильності, прагнення до відновлення та 
зростання територій які постраждали від конфлікту, залучення місцевого населення до 
поточних реформ та звітності щодо результатів Проєкту.  

На операційному рівні, буде ухвалено домовленість про те, що кожна ГВП матиме 
визначеного координатора з питань навколишнього та соціального середовища 
відповідального за нагляд за дотриманням екологічних та соціальних стандартів та 
впровадженням цієї моделі соціального та екологічного управління. Також роль 
координатора з питань навколишнього та соціального середовища в рамках ГВП 
включатиме розробку ESMP та управління механізмом реагування на скарги (GRM). 

Пропонована організаційна структура – установи, які беруть участь у реалізації проекту 

В Таблиці 7.1 зазначені загальні механізми впровадження та установи, які беруть участь 
у реалізації проекту (ІА), які відповідають за кожен компонент та підкомпонент. 

Етап розробки / 
проектування  

Будівництво Експлуатація 

Підкомпонент 1A: Відновлення цільової дорожньої мережі в Луганській області 

1В: Технічна допомога для утримання під’їзних шляхів 
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Етап розробки / 
проектування  

Будівництво Експлуатація 

ГВП в УКРАВТОДОРІ ГВП в УКРАВТОДОРІ ГВП в УКРАВТОДОРІ 

Підкомпонент 2A: Центр логістики та обслуговування сільськогосподарської галузі  

ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ Об'єкт і активи, закуплені в рамках 
проекту, залишаться в державній 
власності місцевої адміністрації 
Старобільська. Технічна оцінка 
включатиме консультації та аналіз 
оптимальної організації управління та 
експлуатації об'єкта, включаючи 
можливе партнерство між органами 
місцевого самоврядування та 
фермерами-учасниками і 
агробізнесом, або модель управління 
кооперативом. 

Підкомпонент 2B: Обласна лабораторія з питань перевірки сільськогосподарської 
продукції та безпеки харчових продуктів  

ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ/Міністерство 
економічного розвитку, сільського 
господарства та торгівлі/Державне 
продовольче агентство 

Підкомпонент 2C: Розвиток сільськогосподарських кластерів  

ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ / 
Постачальник послуг 
за контрактом 

ГВП у МРТОТ / Постачальник послуг за 
контрактом 

Підкомпонент 3A: Управління проектом 3В: залучення громад, молоді та приватного 
сектору 3С: Комунікація 

ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ ГВП у МРТОТ 
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Що стосується впровадження ESMF, ГВП будуть: (i) підтримувати підрядників та 
бенефіціарів (наприклад, громаду, де розташований Agrihub) шляхом надання інформації 
та допомоги у підвищенні рівня потенціалу (включаючи в частині вимог ESS та інших 
екологічних критеріїв); (ii) спрямовувати екологічні та соціальні обстеження та оцінку 
придатності субпроєктів з точки зору ESF; (iii) забезпечувати належну реалізацію ESMP та 
вимог; (iv) розглядати скарги та зворотній зв’язок від зацікавлених сторін проекту та 
громадськості, в тому числі реагувати на скарги (GRM) щодо екологічних / соціальних 
наслідків реалізації субпроєкту; (v) здійснювати нагляд за здійсненням заходів щодо захисту 
навколишнього середовища та пом'якшення наслідків, передбачених в ESMP для 
субпроєктів; (vi) забезпечувати моніторинг впливу на навколишнє середовище та 
соціального впливу як частину загального моніторингу впровадження субпроєктів; та (vii) 
звітувати про вплив на навколишнє середовище та соціальний вплив та аварійні випадки, 
що виникають під час впровадження субпроєктів. 

МРТОТ та Укравтодор відповідальні за те, щоб діяльність в рамках кожного з компонентів 
була підготовлена та здійснена у відповідності з вимогами національного законодавства та 
екологічними та соціальними стандартами Світового Банку в спосіб та строки, погоджені з 
Банком. МРТОТ та Укравтодор гарантують що будь-яка організація, яка буде залучена до 
реалізації Проєкту буде підтримувати всі проєктні зобов’язання у відповідності з вимогами 
соціальних та екологічних стандартів та спеціальними умовами кредитної угоди. Це також 
розповсюджується на супутні засоби3 які знаходятся в межах впливу МРТОТ та Укравтодору. 
Всі дії підрядників, які зроблені від імені МРТОТ та Укравтодору розглядаються як такі, які 
здійснені під прямим контролем з боку МРТОТ та Укравтодору та відповідних ГВП.  

МРТОТ та Укравтодор зобов’язані здійснювати систематичну оцінку та управління  всіма 
прямими, опосередкованими та сукупними4 ризиками для навколишнього та соціального 
середовища протягом всього циклу впровадження Проєкту пропорційно природі та 
масштабу їх прояву та наслідків.  

 

 

 

                                                
3 Супутні умови  – це засоби або діяльність, які не фінансуються в рамках реалізації Проєкту проте, на думку 

Банку, є (а) такими, що безпосередньо та суттєво пов’язані з проєктом, (b) здійснені або плануються до 

реалізації одночасно з проєктом та (с) необхідні для того, щоб проєкт був життєздатним або ці засоби або дії не 

могли б бути вчинені чи побудовані без реалізації проєкту (ESF, Світовий Банк, с.5).  

4 Сукупний вплив проєкту – це поступовий вплив проєкту, який додається до минулих, теперішніх та 

передбачуваних впливів, а також незапланованих, але передбачуваних наслідків спричинених реалізацією 

проєкту, які можуть мати прояв пізніше або в іншому місці. Сукупний вплив може бути наслідком незначних з 

точки зору одиничного випадку дій, проте висока частота цих дій протягом певного часу в сукупності може 

призвести до значних наслідків. Оцінка екологічного та соціального середовища буде враховувати сукупні 

впливи, які визнаються важливими та засновані на науковій проблематиці та / або відображають проблеми 

стейкхолдерів проєкту. Ідентифікація потенційних кумулятивних наслідків повинна відбуватися якомога раніше, 

в ідеалі на етапі визначення проєктних активностей.  
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3        БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ  

3.1       Розташування та розмір 

Луганська область розташована на сході України в середній течії басейну річки Сіверський 
Донець. Територія Луганської області представлена степами із середніми висотами 150 -200 
метрів над рівнем моря. У Луганській області є два основні типи ландшафту - степовий та 
лісовий. Ліси займають 8,6% території. Площа Луганської області - 2 668 300 га, з яких 1 908 
700 га - сільськогосподарські угіддя. Загалом у Луганській області є близько 122 річок 
загальною протяжністю 4 556 км, у тому числі шість річок довжиною понад 100 км. Басейн 
річки Сіверський Донець - частина міжнародного вододілу (річка протікає через Білорусь, 
Україну та Росію). Є декілька природних заповідників і місць - кандидатів на внесення до 
Смарагдової мережі уздовж маршрутів доріг, запропонованих для відновлення в рамках 
Проекту. 

3.2       Природне середовище 

3.2.1       Клімат 

Взагалі клімат Луганської області континентальний. Він характеризується відносно 
спекотним літом з посухою та помірно холодними зимами з нерегулярним сніговим 
покривом. Середня температура липня становить + 21 °C, а січня - 7 °C. Щорічна кількість 
опадів складає 400 - 500 мм5.  

3.3       Топографія та водозбір  

3.3.1       Гідрологія 

Відповідно до схеми районування території України за особливостями формування 
ґрунтових вод, Луганська область належить до зони нестабільного зволоження. Підземні 
води характеризуються сезонним підживленням. Формування рівня та гідрохімічного 
режиму ґрунтових вод відбувається під впливом природних та техногенних факторів. До 
природних факторів належать: геологічні, геоморфологічні, кліматичні (опади, температура 
повітря), гідрологічні. Факторами, що порушують природні умови, є інтенсивний забір води 
на водозаборах, полив на зрошуваних ділянках, витоки з водопровідних мереж та 
інфільтрація промислових ділянок. 

3.3.2       Ґрунти та геологія 

Наземний покрив Луганської області складається з чорноземів, що утворилися в процесі  
дернового ґрунтоутворення, який розвивається під лучно-степовою рослинністю. У 
північній частині превалюють чорноземи із середнім вмістом гумусу. На півдні поширені 
чорноземи із середнім і низьким вмістом гумусу, гравійні ґрунти. Щорічне утворення 
надземних і підземних мас рослинного походження та їхнє розкладання в умовах 
недостатнього зволоження сприяє утворенню значного шару гумусу, глибина якого 
коливається від 50 до 130 см. Для Луганської області характерні два типи ландшафтів - 
степові та лісові. Ліси займають 8,6% території області, які розподілені вкрай 

                                                
5 Стратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року, Сєвєродонецьк, 2016 р. 
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нерівномірно. Основні масиви лісу знаходяться в басейнах річок Сіверський Донець та 
Айдар. 

3.4       Біологічне середовище - екосистеми 

3.4.1       Флора 

Флора регіону включає 1 838 видів судинних рослин, які належать до 629 родів та 141 
родини, що становить 36% від загальної кількості судинних рослин, які ростуть в Україні. 

У третьому виданні Червоного списку України (2009 р.) степові рослини становлять 33,4% 
або 276 видів. Згідно із Законом України "Про Червону книгу України", 129 видів флори, 
більшість з яких є представниками степів, охороняються державою в регіоні. З 17 степових 
видів рослин України, які включені до Бернської конвенції про охорону дикої флори та 
фауни, в регіоні мешкає 7 видів. 

Зональна рослинність регіону - степи, які є найбільш вразливою біотою. Ценотична 
різноманітність степів представлена 102-ма асоціаціями, що належать до 12 формацій: 
ковили Лессінга, волосистої, дніпровської, Залеського, Граффа, вузьколистої, української, 
костриць валіської і борозенчастої, кострецю безостого, тонконогу вузьколистого, келерії 
гребінчастої. До степового типу також належать 59 асоціацій і 18 формацій багатої на 
ендемічні види рослинності на відслоненнях різних порід (крейдяних, вапнякових, піщаних, 
сланцевих). За різними даними, земля, покрита степовою рослинністю, у земельному фонді 
області становить від 2% до 6%. 

3.4.2       Фауна 

Фауна регіону включає 428 видів хребетних, у тому числі 48 видів риб, 9 видів земноводних, 
12 видів плазунів, 281 вид птахів та 77 видів ссавців. 76 видів хребетних тварин занесені до 
Червоного списку України. Зменшення середовища проживання дикої природи, 
браконьєрство, техногенний та антропогенний вплив на природне середовище та надмірне 
рекреаційне навантаження на природні комплекси під час відтворення дикої природи 
призводять до видового та популяційного збіднення фауни в цій місцевості. 

3.5       Природні заповідні території 

Під час конфлікту відбувся перерозподіл контролю над територіями з природними 
ареалами. Таким чином, 67 з них, із найбільш значущими за якістю та обсягом лісовими 
ресурсами залишились на контрольованих Урядом територіях (ПУУТ). І навпаки, території, 
покриті особливо цінними степовими угрупованнями, залишилися на півдні регіону, на 
непідконтрольних територіях (НУУТ), включаючи частину територій та об'єктів природно-
заповідного фонду. Площі лісових угідь, уражених пожежами, що були спричиненими 
воєнним конфліктом, становили близько 15 тис. га, з них майже 90% - ліси державного 
підприємства «Станично-Луганське експериментальне лісове господарство». Ліси 
Новоайдарського та Сєвєродонецького державних лісових господарств також були 
частково пошкоджені. 

Природно-заповідні території, що залишилися на ПУУТ, включають: Біловодський 
регіональний ландшафтний парк, 14 011 га, створений у 2001 році; заповідне урочище 
«Вільшаник» , 15 га, засноване у 1980 році; заповідне урочище «Сосновий бір», 67 га, 
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засноване у 1980 році; заповідне урочище «Сіткове», 13 га, засноване у 1980 
році; заповідне урочище «Дубовий гай», 5 га, засноване у 1980 році; заповідне урочище 
«Огидне», 71 га, засноване в 1984 р.; заповідне урочище «Луг», 117 га, засноване в 1980 
році, заповідне урочище «Нижньодуванське», 30 га, засноване в 1994 році.  

Інші природоохоронні території 
(наприклад, іхтіологічні заповідники) можна 
знайти за посиланням: 
http://pzf.land.kiev.ua/pzf6-12.html.  

В безпосередній близькості до території 
впровадження Проєкту є кілька локацій, які є 
кандидатами до Смарагдового списку об’єктів 
(сині лінії на малюнку – дороги, які будуть 
відремонтовані в рамках реалізації Проєкту, 
зелені лінії – локації, які є кандидатами до 
включення до Смарагдового списку).  

 

 

 

 

 

 

3.6       Соціально-економічні передумови 

З моменту спалаху в 2014 році, конфлікт на сході України вплинув на життя та 
життєдіяльність понад п’яти мільйонів українців через пошкодження інфраструктури, втрату 
ринків та послуг, обмеження руху, втрату зайнятості, й також мав психосоціальні 
наслідки. На сьогоднішній день загинуло понад 13 000 людей та 2,7 млн. осіб було 
переселено, включаючи понад 1,3 млн. внутрішньо переміщених осіб. Незважаючи на 
продовження угоди про припинення вогню у лютому 2015 року (Мінськ II), ситуація з 
безпекою залишається нестабільною, оскільки щоденні бойові дії відбуваються вздовж лінії 
дотику, що розділяє території, підконтрольні Уряду України (ПУУТ), і непідконтрольні  Уряду 
України (НУУТ) території на Сході України. 

Конфлікт серйозно позначився на соціально-економічній діяльності в східному 
промисловому центрі України Донецької та Луганської областей (далі - Донбас). До 
конфлікту на Донбасі мешкало 12,5 відсотків населення України, він генерував 15,7 відсотка 
загального ВВП України та чверть експорту України. Через конфлікт приблизно 70 відсотків 
підприємств Донецької та Луганської областей повідомили про зменшення інвестицій і 
доходів; були порушені торгові відносини, мали місце відсутність попиту на продукцію та 

http://pzf.land.kiev.ua/pzf6-12.html
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відтік робочої сили6. У дослідженні Світового банку щодо соціально-економічних наслідків 
конфлікту було висвітлено питання добробуту та соціально-економічні проблеми, з якими 
стикаються ВПО, ветерани та приймаючі громади7. 

Економічні наслідки конфлікту стали найбільш гострими в Луганській області. Із поділом на 
ПУУТ та НУУТ сільська й аграрна північна частина області була відокремлена від її 
індустріалізованого та більш урбанізованого півдня. З числа доконфліктного населення, що 
складало 1,5 мільйона людей, на підконтрольних Уряду України територіях Луганської 
області зараз розміщено приблизно 692 000 осіб. Двадцять два з тридцяти чотирьох міст 
регіону, включаючи місто Луганськ, що є обласним центром, зараз знаходяться на НУУТ. За 
оцінками, 84 відсотків промислових потужностей та 81 відсоток усіх робочих місць у 
Луганській області залишилися поза межами підконтрольних Україні територій. Безробіття 
на ПУУТ досягло 17,5 відсотка серед осіб працездатного віку в 2018 році, що є найвищим 
показником серед всіх областей8. Міграція з Луганська в середньому становила від 4 000 до 
6 000 осіб на рік у передконфліктний період 2008 - 2013 рр., але з тих пір зросла до понад 
13 000 осіб на рік9.  Також, за оцінками, 276 747 ВПО було зареєстровано на ПУУТ Луганської 
області станом на листопад 2019 року, що є другим за величиною значенням в країні по 
областях після Донецької. Однак чисельність населення продовжує скорочуватися через 
значний відтік. 

Дані соціальної згуртованості свідчать, що підприємництво на підконтрольних Уряду 
України територіях Луганської області має одні з найнижчих показників в Україні. Підтримка 
порядку денного реформ в Україні є слабкою і нижчою від середнього значення по 
країні. Довіра до центральних та місцевих установ низька. Мають місце яскраво виражені 
уявлення про неналежну підзвітність урядових установ10. Рівень "радянської ностальгії" 
(віддання переваги патерналістичній соціально-економічній екосистемі, що була в 
Радянському Союзі) та соціальна втома - одні з найвищих у країні. У результаті цього, 
поєднання таких речей, як неприйняття ризику, міграція, недовіра та відчуження ускладнює 
залучення до регіону. Порушення зв’язків з ринком та послугами, закриття або скорочення 
працівників промислових підприємств і сільськогосподарських переробних підприємств, 
наявність уразливих переміщених осіб та ветеранів, невизначеність, пов’язана з майбутнім 
регіону, справили економічні та соціальні наслідки. Несприйняття ризику, громадянська 
ізоляція, низький рівень довіри до державних установ та виражене розчарування у 
процесах реформ в Україні характеризують соціальне середовище на контрольованих 
Урядом України територіях Луганської області. 

Через попередні збройні зіткнення на деяких з можливих ділянок впровадження Проекту, 
а також тривалий збройний конфлікт, що жевріє на південь від місця розташування 

                                                
6 REACH, березень 2017 р., Тематична оцінка засобів до існування на Донбасі, 

http://www.reachresourcecentre.info. 
7 Світовий банк, 2017 р., Україна: Соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення 

ветеранів. 
8 МОП, Дані про безробіття по регіонах, 2018 рік. 

9 Державне статистичне агентство України, листопад 2019 р. 
10 Цей розділ одержано від SEED (Центр сталого миру та демократичного розвитку (SEED), опитування, 

проведене в Україні у 2018 та 2019 роках, дані про опитування можна отримати на сайті www.scoreforpeace.org). 

http://www.reachresourcecentre.info/
http://www.scorefor/
http://www.scorefor/
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Проекту, знахідки БНВ не виключені, але, як правило, вони не  трапляються в цьому регіоні 
на сході України. ESMF включає вимоги щодо використання встановлених міжнародних 
протоколів роззброєння для поводження з БНВ. Будуть затребувані спеціалізовані послуги 
та експертиза (наприклад, експертиза Державної служби з надзвичайних ситуацій України), 
а вартість таких послуг також буде включена до бюджетів Проекту. Ескалація конфлікту є 
малоймовірною, але можливою, і в разі ескалації зона активних бойових дій може швидко 
поширитися на відстань до 60 - 80 км від встановленої лінії дотику. 

Інвестиції, пов'язані з Проектом, у транспортну та аграрну галузі спрямовані на покращення 
інфраструктури для понад 670 000 людей, які зараз проживають на підконтрольних Уряду 
України територіях Луганська області. Більш конкретно, інвестиції у відновлення доріг за 
компонентом 1 у «трикутнику сільського господарства та послуг» з'єднають 
сільськогосподарські громади Старобільського району і об’єднані громади (населення: 43 
690), Троїцький район (населення: 19 286) та Сватовський район (населення: 33 850) з 
Луганським регіональним центром ПУУТ у м. Серевененецьк та прилеглими населеними 
пунктами, такими як Лисичанськ, м. Рубіжне та з Кремінським районом (загальна 
чисельність населення: 320 589).  

3.6.1      Вразливі групи 

Молодь, ВПО та ветерани АТО Луганської області стикаються з особливими проблемами 
розвитку. Із середнього показника 13 000 осіб, які мігрують з ПУУТ щороку, 67 відсотків 
мають вік менше 28 років, що обумовлено обмеженими можливостями громадської 
діяльності, обмеженими перспективами отримати добре оплачувану роботи та 
занепокоєнням через погану цивільну та соціальну інфраструктуру для молодих 
сімей11. Луганська область посідає друге місце після Донецької області за кількістю ВПО на 
область. З них офіційно зареєстровані понад 270 000 осіб. Проте напруга з приймаючими 
громадами низька, і ВПО добре представлені серед працівників державних служб. Тим не 
менш, переселенці стикаються з труднощами в плані доступу до землі, отримання 
задовільних житлових умов та приєднання до створених сільськогосподарських мереж на 
підконтрольних Уряду України територіях Луганської області. Більшість ВПО мають навички 
в галузі машинобудування, переробки та інших механічних або технічних спеціальностей, 
що вони придбали у своїх районах мешкання, які зараз знаходяться на НУУТ. Ветеранам 
Луганської області, як і в інших місцях, доводиться боротися з безробіттям і складним 
переходом до цивільного життя, відсутністю психосоціальної та реабілітаційної підтримки, 
тривалою відірваністю від сільського господарства та виробничих активів (якщо вони 
раніше були аграріями) та труднощами з доступом та отриманням належних їм пільг12.   

 

Конфлікт посилив гендерні розриви та умови існування для жінок в Україні, особливо 
сільських жінок. Через переважну участь чоловіків у боях багато жінок стали на чолі 

                                                
11 Дані SCORE (2019 р.) по ідентифікації чинника. Див. дані Державного агентства статистики України по 

показниках відтоку населення, 2018 - 2019 роки. 
12 Світовий банк, 2017 р., Україна: Соціально-економічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення 

ветеранів. 
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сімей.13 Жінки-пенсіонери, жінки- ВПО та домогосподарства, очолювані жінками з 
маленькими дітьми, є одними з найбільш вразливих груп населення Луганської 
області.14 Поганий стан доріг, менша частота руху громадського транспорту та довші 
маршрутні перевезення непропорційно обмежують доступ до ключових послуг жінкам, які 
проживають у сільській місцевості. Незважаючи на те, що ґендерно-мотивоване 
насильство (ГМН) не використовувалося жодною із сторін, як засіб ведення війни, жінки 
піддаються значно більшому ризику ГМН. Жінки також є важливими каталізаторами 
розвитку малого та середнього бізнесу та розвитку сільської місцевості в Україні. Вони 
суттєво сприяють сталому розвитку сімейних господарств, малих фермерських господарств 
у сільській місцевості.15 Фермери-жінки, як правило, старші, і мають вік від 40 до 65 років. 
Гендерні ролі, здебільшого, передбачають участь жінок у веденні присадибного 
господарства, продажі продукції, переробці їжі, обліку, розрахунку податків та дотриманні 
законодавства, тоді як чоловіки, як правило, керують виробництвом, логістикою і 
технікою.16  

  

  

                                                
13 ОБСЄ (2016 р.). Переміщення, пов'язане з конфліктами в Україні: Зростання вразливості постраждалих 

груп і тригери виникнення напруги в межах громад. Отримано з http://www.osce.org/ukraine-smm/261176, 

стор.14. 
14 Обговорення у фокус-групах в рамках Швидкої гендерної оцінки на підконтрольних Уряду України 

територіях Луганської області під час підготовки проекту Світового банку, лютий, 2020 р. 
15 UNCT - Гендерна тематична група. (2016 р.) Ніхто не залишається позаду: сільські жінки та дівчата, 

Державна служба статистики України, 1 січня. 

16 Консультації із зацікавленими сторонами - обговорення у фокусній групі (19-20.02.2020), Старобільськ, 

Луганська область. 

 

http://www.osce.org/ukraine-smm/261176


ESMF: Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відроження – Проект 3В 

 

4      ОПИС АДМІНІСТРАТИВНОЇ, ПОЛІТИЧНОЇ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ  

4.1      Правова, нормативно-правова, та політична база  

Українська законодавча та нормативно-правова база з питань охорони навколишнього 
середовища, охорони та безпеки праці (ОБП) включає міжнародні конвенції, протоколи та 
угоди, ратифіковані Верховною Радою України, Закони України, постанови та накази 
Кабінету Міністрів України (КМУ), накази міністерств, різні норми, процедури, стандарти та 
методичні рекомендації, нормативні документи, затверджені постановами КМУ та 
розпорядженнями міністерств. Кожен регуляторний акт повинен бути зареєстрований 
Міністерством юстиції України для набуття чинності,. 

Існують численні підзаконні акти урядових органів (міністерств, державних агенцій, 
державних інспекцій, державних служб та інших центральних органів влади), які 
визначають повноваження відповідного державного органу та заходи щодо охорони 
навколишнього середовища, соціального захисту, доступу до інформації тощо. 

Окремі аспекти охорони навколишнього середовища також регулюються відповідними 
законодавчими положеннями, що містяться в інших частинах законодавства країни 
(цивільне законодавство, водний кодекс, земельний кодекс, адміністративне право, 
кримінальне законодавство тощо). Більш конкретно, ці положення визначають характер та 
межі покарань і дисциплінарні правила, а також адміністративну, матеріальну та 
кримінальну відповідальність, що застосовуються до порушника екологічних норм і 
пов'язані зі шкодою, заподіяною правопорушником, екологічним ризиком та тяжкістю 
негативних наслідків. 

Українська законодавча та нормативна база, яка регулює екологічні та соціальні аспекти, є 
досить вичерпною, складною та місцями суперечливою. 

4.2    Відповідні національні закони та правила 

Нижче представлений огляд правових норм України у галузі охорони навколишнього 
середовища, охорони і безпеки праці та громадських питань. 

 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»17, №1264-XII, 
прийнятий 25 червня 1991 року; 

 Закон України «Про безпеку праці»18, № 2694-XII, прийнятий 14 жовтня 1992 року; 

 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення»19, № 4004-XII, прийнятий 4 лютого 1994 року; 

 Закон України «Про поводження з відходами»20, № 187/98-BP, прийнятий 5 березня 
1998 року; 

                                                
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12  
18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12  
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12  
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
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 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»21, № 3038-VI, прийнятий 
17 лютого 2011 року; 

 Закон України «Про доступ до публічної інформації», № 2939-VI, прийнятий 13 січня 
2011 року; 

 Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»22, № 2059-VIII, прийнятий 23 травня 
2017 року; 

 Закон України про «Про стратегічну екологічну оцінку», № 2354-VIII, прийнятий 20 
березня 2018 року; 

 Кодекс законів про працю України (первинний закон № 322-VIII, прийнятий 10 грудня 
1971 р.); 

 Закон України «Про відпустки»" (Закон № 504/96-ВР, прийнятий 15 листопада 1996 
р.); 

 Закон України «Про оплату праці» (Закон № 108/95-ВР, прийнятий 24 березня 1995 
р.); 

 Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» (Закон № 1045-XIV, 
прийнятий 15 вересня 1999 р.); 

 Закон України «Про охорону праці» (Закон № 2694-XII, прийнятий 14 жовтня 1992 р.) 

Деякі Закони України обговорюються нижче. 

Конституція України - вихідний пункт усієї правової бази, згідно з якою кожен громадянин 
має право на безпечне та здорове довкілля, а також на компенсацію шкоди, заподіяної 
порушенням цього права. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість 
продуктів харчування та товарів домашнього вжитку, а також право на її 
розповсюдження. Таку інформацію ніхто не може зберігати в таємниці. (Ст. 50 ЦК). 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» є основою для 
всебічного регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання та відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання та усунення 
негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, 
збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших 
природних комплексів, унікальних територій і природних об’єктів, пов'язаних з історичною 
та культурною спадщиною. 

Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є пріоритетність 
вимог екологічної безпеки, обов'язок дотримання екологічних норм, стандартів і обмежень 
щодо використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та 

                                                

21 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17  

22 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
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інших видів діяльності, гарантуючи екологічно безпечне середовище для життя людини та 
її здоров'я, зобов'язання оцінювати вплив на навколишнє середовище, публічність та 
демократичність при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля. 

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються 
цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про 
надра, охорону атмосферного повітря, охорону та використання рослинного і тваринного 
світу та іншим спеціальним законодавством. 

Закон «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон про ОВД) набрав чинності 18 грудня 
2017 року. Закон встановлює правову та організаційну політику для оцінки впливу на 
довкілля (ОВД) з метою уникнення та запобігання нанесенню шкоди навколишньому 
середовищу, забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання та відновлення природних ресурсів у процесі прийняття 
рішень щодо господарської діяльності, яка може справити значний вплив на довкілля з 
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

В рамках процесу ОВД, органам, що відповідають за довкілля (Міністерство енергетики та 
захисту довкілля України (МЕЗД) або регіональним відділенням МЕЗД), необхідно надати 
оцінку впливу на довкілля і звіт, який буде предметом громадського 
обговорення. Виходячи з цього, органи, які відповідають за довкілля, нададуть свої 
висновки щодо оцінки. Звіт про оцінку впливу на довкілля, звіт для громадського 
обговорення та думка органів, які відповідають за довкілля, є основою для видачі 
відповідного дозволу місцевими органами влади. 

Цей закон запроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля 
(ОВД) замість скасованої «Оцінки впливу на навколишнє середовище» з метою наближення 
до європейських стандартів, а саме контролю за ступенем забруднення довкілля, 
регуляторного доступу до інформації про довкілля та права участі громадян у прийнятті 
рішень щодо безпечного довкілля. 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює правові та 
організаційні основи містобудівної діяльності та спрямований на забезпечення сталого 
розвитку територій з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів. 

Цей закон є основним, який регулює всі види будівельних робіт, і визначає, яку 
документацію слід підготувати для різних видів будівельних проектів за різними класами 
наслідків (відповідальності), та яким чином проводиться експертиза такої документації. 

4.2.1 Охорона та безпека праці 

Україна має прогресивне законодавство в сфері захисту та охорони праці. Конституцією 
України передбачено право громадян на працю, вільний вибір сфери зайнятості та 
можливість заробляти нею на життя (ст. 43). Статтею 43 Конституції України гарантовано 
безпечні для здоров’я умови праці, рівень заробітної плати не нижчий, ніж це визначено 
законом; забороняється залучення жінок та меншин на роботи, які є шкідливими для 
здоров’я. Також, статтею 43 гарантується захист громадян від незаконного звільнення з 
роботи та своєчасну виплату заробітної плати за виконану роботу.  Право працівників 
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приймати участь у страйках гарантоване статтею 44 Конституції України. Статтею 45 
Конституції України гарантовано право на перерву, відпустку та відпочинок. Соціальний 
захист робітників гарантовано статтею 46 Конституції.    

Закон України «Про безпеку праці» визначає основні положення щодо реалізації 
конституційного права зайнятих громадян на охорону праці під час виконання роботи, а 
також на належні, безпечні та здорові умови праці. Окрім багатьох інших положень закону, 
працівники повинні пройти навчання з питань охорони праці та техніки безпеки, а також 
використання засобів індивідуального захисту. У разі нещасних випадків на виробництві 
законодавством передбачено, що роботодавець зобов’язаний організовувати 
розслідування та вести облік у порядку, встановленому Постановою КМУ (№ 1232 від 
30.11.2011). 

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру». Цей Закон визначає організаційно-правові основи захисту 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, 
охорони об'єктів виробничого та соціального призначення, а також довкілля від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Крім того, при реконструкції будівель повинні враховуватися різні будівельні норми та 
санітарні стандарти і норми. Нижче наведені деякі відповідні державні будівельні норми, 
санітарні вимоги та галузеві норми України: 

ДБН А.3.2-2-2009 ОСБП «Охорона праці та промислова безпека в будівництві. Основні 
положення»; 

ДБН В.2.6-33: 2008 Будівництво будівель та споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 
теплоізоляцією. Вимоги до проектування, монтажу та експлуатації» 

ДБН В.2.6-31: 2006 «Будівництво будівель та споруд. Теплоізоляція будівель» 

ДБН A.2.2-3: 2013 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека»; 

ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель та споруд. Безпека експлуатації»; 

ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель та споруд. Захист від шуму»; 

ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, будівель та споруд від шуму»; 

ДСТУ-Н Б B.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія»; 

ДСТУ-Н Б B.1.1-33: 2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 
сельбищних територій» - НАПС A.01.001-14 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»; 

ДСанПіН 2.2.4-171-10. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною» 

 

4.2.2    Соціальні питання та адміністративна/ інституційна модель відселення 
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Норми соціального захисту та праці 

Україна є членом МОП з 1954 року (як частина колишнього СРСР), а з 1991 року - як 
незалежна держава. Україна ратифікувала 71 Міжнародний стандарт (конвенцію) праці 
МОП, включаючи вісім основних і чотири пріоритетні конвенції. Уряд планує ратифікувати 
ще 8 конвенцій МОП, щоб відповідати Європейській соціальній хартії. Нормативи 
соціального захисту, безпеки та праці регулюються такими законами: 

 Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від безробіття» 
(2000 р.); 

 Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (2000 р.); 

 Закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (1992 р.); 

 Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили                       
втрату працездатності» (1999 р.), Закон про ставки внесків за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань, які спричиняють втрату працездатності. 

 Про професійну (професійно-технічну) освіту (1998); 

 Постанова Кабінету Міністрів № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням» (2001 р.) 

 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», № 
2240-III (2001 р.) 

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», № 1058-
IV (2003 р.), із змінами, внесеними у 2004 - 2012 роках. 

 

Захист, підтримка та інтеграція ВПО 

Зважаючи на затяжний конфлікт на Сході України, з 2014 року було прийнято такі 
законодавчі заходи щодо соціального захисту та недискримінаційних норм праці, 
пов'язаних з внутрішньо переміщеними особами: 

 Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (2014 р.) 

 Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (2015 р.) 

 Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб», (2015 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 509 «Про облік ВПО» (2014 р.) 
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 Постанова Кабінету Міністрів № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 
на оплату житлово-комунальних послуг» (2014 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів 
сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких 
заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених 
осіб». (2015 р.) 

 Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань № 20 «Про затвердження Порядку 
надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, 
передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення 
антитерористичної операції» (2014 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 450 про «Деякі питання надання (розміщення) 
додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованій території або переселилися з неї». (2014 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 595 про «Деякі питання фінансування бюджетних 
установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки 
окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, а також 
інших платежів з рахунків, відкритих в органах Казначейства» (2014 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 81 «Про роботу за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів 
проведення антитерористичної операції» (2015 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 1094 «Про затвердження Комплексної державної 
програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 
переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» (2015 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів 
сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких 
заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» 
(2017 р.) 

 Постанова Кабінету Міністрів № 505 «Про затвердження Основних напрямів 
розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки»  
(2015 р.) 

Підтримка та інтеграція ветеранів 
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Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій 

громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (2015 р.). 

Відсутність гендерної дискримінації 

Заохочення гендерної рівності та захист недискримінаційних заходів щодо гендерних 
питань обумовлено у таких законах: 

 Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012 р.) 

 Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запобігання та протидії дискримінації» (2014 р.) 

4.2.3 Доступ до інформації та участь громадськості в українському законодавстві 

Що стосується права громадян України брати участь в управлінні державними справамита 
в усіх місцевих референдумах передбачено Конституцією України, Стаття 38. Стаття 40 
Конституції також дозволяє всім громадянам подавати індивідуальні чи колективні 
клопотання або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, до посадових та службових осіб цих органів. Права людей, що стосуються 
доступу до інформації, консультацій та залучення надалі визнані у трьох законодавчих та 
регуляторних актах України.23  Перший - Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» (2011 р.), другий - Закон «Про звернення громадян» № 47 (1996 р.), третій - 
Постанова Кабінету Міністрів України (від 3-го листопада 2010 р.) № 996 «Порядок 
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 
політики»24. Закон «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.) визначає порядок 
здійснення та забезпечення права доступу кожної особи до інформації, що становить 
суспільний інтерес, яку мають урядові установи та інші розпорядники публічної інформації, 
визначені цим Законом. Стаття 3 Закону також встановлює гарантії дотримання зобов'язань 
розпорядників інформації: (i) надавати та розкривати інформацію; (ii) створити спеціальні 
структурні підрозділи та/ або системи в межах розпорядників інформації, які організовують 
у встановленому порядку доступ до публічної інформації; (iii) спростити процедури подання 
запитів та отримання інформації; (iv) вільний доступ до відкритих сесій державних 
установ; (v) здійснення парламентського, громадського та державного контролю за 
дотриманням прав на доступ до публічної інформації та режимів доступу до інформації; (vi) 
юридична відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 
інформації. 

Закон «Про звернення громадян» № 47 (1996 р.) надає громадянам України право 
«звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 

                                                
23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

24 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/print1390316109400037  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/print1390316109400037
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підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової 
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням 
щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних 
інтересів та скаргою про їх порушення». 

Закон «Про звернення громадян» було підкріплено у 2015 році правом громадян подавати 
електронні петиції на відповідних порталах, створених для цього Адміністрацією 
Президента, Парламентом, Урядом («центральними органами влади») та сотнями місцевих 
органів самоврядування («місцева влада»). 

Остання, третя постанова Кабінету Міністрів України, забезпечує можливість проводити 
консультації з громадськістю з питань розробки та реалізації державної політики. 

5     РЕЛЕВАНТНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ СВІТОВОГО БАНКУ 

Модель екологічного та соціального захисту Світового банку (ESF) включає Концепцію 
сталого розвитку, яка відображає прихильність Банку досягти екологічної та соціальної 
стійкості, а також передбачає відповідність інвестиційних проектів, що фінансуються 
Банком, десяти Екологічним та соціальним стандартам Світового банку (ESS): ESS 1 – ESS 10. 

ESS розроблені для того, щоб допомогти позичальникам/ агентствам, що реалізують 
Проект, та їхнім ГВП в управлінні ризиками та впливом проекту і покращити їхню екологічну 
та соціальні результативність за допомогою підходу, орієнтованого на ризики та 
результати. Бажані результати Проекту описані у цілях кожного ESS з подальшими 
специфічними вимогами, які допоможуть позичальникам досягти цих цілей за допомогою 
засобів, відповідних характеру та масштабу Проекту та пропорційних рівню екологічних та 
соціальних ризиків і наслідків. 

Діяльність за Проектом, яка буде профінансована Світовим банком, підлягає виконанню ESS 
ESF Всесвітнього банку. Актуальність кожного із стандартів для Проекту та його підпроектів 
буде перевірена під час масштабування та подальшого аналізу екологічних і соціальних 
наслідків.  

Стандарти, актуальні на даному етапі Проекту, обговорюються нижче. 

5.1      ESS 1 - Оцінка та управління екологічними і соціальними ризиками та впливом 

ESS 1 визначає відповідальність імплементуючих агенцій (IA) - УАД та МРТОТ, за оцінку, 
управління та моніторинг екологічних та соціальних ризиків і наслідків, пов'язаних з 
кожним етапом Проекту, що підтримується Банком через фінансування інвестиційних 
проектів, з метою досягнення екологічних та соціальних результатів, які відповідають 
стандартам охорони довкілля і вирішення соціальних питань (ESS). МРТОТ і УАД 
застосовуватимуть ESS 1 для виявлення та оцінки екологічних і соціальних ризиків та 
впливів, пов’язаних з кожним компонентом Проекту (підпроектів, якщо визначені) таким 
чином, що відповідає ESS у зоні впливу Проекту.  

До потенційних соціальних та екологічних ризиків і наслідків проєкту будуть віднесені: (а) 
Ризики для навколишнього середовища, включаючи: (і) шум, вібрацію впродовж 
демонтажних та будівельних робіт, джерелом яких буде робота будівельної техніки, 
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земляні роботи, тощо; ерозія ґрунтів внаслідок дощових змивів, впливу вітру впродовж 
екскавації ґрунтів, їх транспортування та переміщення; якість водяного середовища, 
деградація систем біорізноманіття через ерозію ґрунтів, складування матеріалів; вихлопні 
гази з будівельної техніки впродовж будівництва та демонтажу; небезпечні та безпечні 
відходи, які буде згенеровано на будівельних майданчиках; скид стічних вод (наприклад з 
таборів підрядника) тощо. (іі) ризики для безпеки місцевого населення (включаючи 
безпечне використання пестицидів); (ііі) ризики, які пов’язані зі зміною клімату та інші 
транскордонні або глобальні ризики та впливи; (iv) будь яка загроза збереженню, 
відновленню природніх екосистем та біорізноманіття; (v)  ті, що стосуються використання 
екосистем для споживання (риболовля, ліси); та  

b) Соціальні та екологічні ризики та впливи, включаючи: (i) загрози безпеки людей які 
можуть виникнути через ескалацію особистого, локального або міждержавного конфлікту, 
злочинів або проявів насилля; (іі) диспропорційного впливу ризиків на осіб або групи які 
можуть перебувати у складній життєвій ситуації; (ііі) будь які прояви упередженого 
ставлення та дискримінації стосовно конкретних осіб чи груп у наданні доступу до ресурсів 
та вигід проєкту, особливу у випадку, якщо ці особи або групи перебувають у вразливому 
або неблагополучному стані; (iv) негативні економічні чи соціальні впливи, пов’язані з 
примусовим відчуженням землі або обмеженням у її використанні; (v) ризики та впливи 
пов’язані з землекористуванням та використанням природних ресурсів , включаючи 
потенційний вплив на традиції землекористування, доступність землі та доступ до 
землекористування, продовольчу безпеку та інші ризики пов’язані з конфліктом за 
природні ресурси (vi) впливи на здоров’я, безпеку та благополуччя працівників та місцевих 
громад; та (vii) ризики для культурної спадщини.  

ESS 1 також буде застосовуватися у якості орієнтиру для розгляду можливих впливів на 
навколишнє середовище (повітря, воду і сушу); вирішення питання здоров'я та безпеки 
людей, соціальних аспектів тощо за допомогою ієрархічного підходу до планування та 
пом'якшення наслідків. Застосування необхідних заходів щодо зменшення ризику буде 
забезпечено шляхом включення їх до Плану екологічних і соціальних зобов'язань (ESCP), 
підготовленого Позичальником/ МРТОТ та Укравтодором у співпраці з Банком. 

Згідно з положеннями ESS 1, імплементаторами буде проводитись управління соціальними 
та екологічними ризиками та впливами протягом всього циклу реалізації Проєкту в 
систематичний спосіб та відповідно до природи та інтенсивності ризиків та впливів за 
допомогою цієї Моделі управління навколишнім та соціальним середовищем та іншими  
ESF інструментами, які маєть бути розроблені, а саме: 

 Плану управління охороною довкілля і соціальними заходами (ESMP) (Додаток 
5) для кожного підпроекту (коли вони будуть визначені). 

 Оцінки впливу на довкілля (та соціальну сферу) (якщо цього вимагає національна 
законодавча база). 

 Інструментарію реагування на інциденти, що сталися в екологічній чи соціальній 
сферах (ESIRT) (Додаток 6), який призначений для надання допомоги 
підрядникам у подоланні наслідків інцидентів, що можуть трапитися під час 
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впровадження Проекту, та надання консультацій сторонам, які впроваджують 
його, щодо  реагування на такі випадки. 

 Аналіз ризиків і критичних контрольних точок (HACCP) для Центру аграрної 
логістики згідно українських норм безпеки з метою забезпечення здоров’я 
людини та продовольчої безпеки. 

 Порядок розмінування БНВ тощо. 

Виходячи із сучасного розуміння діяльності за Проектом, потенційні ризики та наслідки для 
довкілля є передбачуваними й очікується, що вони матимуть тимчасовий та зворотний 
характер. ESMF посилається на негативний перелік підпроектів, які не підлягатимуть 
фінансуванню, тих, що мають потенціал істотного/ високого ризику (наприклад, у критичних 
ареалах або екосистемах), враховуючи, що загальний ризик Проекту є помірним. Деякі з 
потенційних підпроектів та пов'язаних з ними об'єктів/ заходів, які мають бути визначені в 
рамках Проекту, швидше за все, потребують підготовки ОВД/ ESIA 
(будівництво Агроцентру). ГВП УАД і МРТОТ повинні відповідати за розробку ESMP для 
кожного підпроекту, що буде визначений в рамках Проекту. Плани заходів щодо 
переселення (RAP) можуть вимагатись відповідно до ESS 1 та ESS 5. ГВП УАД та МРТОТ 
повинні розробити і вести щоквартальну звітність про заходи, визначені в рамках Проекту 
(це буде відображено в ESCP). Запропонований шаблон звіту про діяльність Проекту можна 
знайти у Додатку А до цього документа. 

5.2       ESS 2 - Працівники та умови праці 

ESS 2 просуває основні принципи та права в галузі праці, а також питання, пов'язані з 
дитячою та примусовою працею, свободою асоціацій та колективними переговорами. ESS 
2 також сприяє безпеці та гігієні праці на виробництві та вимагає виконання всіх робіт з 
дотриманням заходів безпеки на будівництві: обов'язкове носіння засобів індивідуального 
захисту та безпечне використання, поводження, зберігання і транспортування небезпечних 
речовин (наприклад, фарби, розчинників, клеїв, нафтопродуктів, дезінфікуючих засобів, 
матеріалів, що містять свинець тощо). Те саме стосується експлуатаційного періоду для 
всього нового встановленого обладнання (лабораторій, вітрогенераторів, сонячних батарей 
тощо). Відображаючи вимоги до охорони та безпеки праці, цей стандарт також забезпечує 
механізм подання скарг для працівників, які працюють за Проектом 
(підпроектами). Очікується, що екологічні та соціальні ризики/ наслідки, пов'язані з 
правами працівників та охороною і безпекою праці (ОБП), будуть істотними, насамперед, 
через потенційну загрозу БНВ. Ескалація конфлікту є малоймовірною, але можливою, і в 
разі ескалації зона активних бойових дій може швидко поширитися в межах 60 - 80 км від 
встановленої лінії дотику. 

Очікується, що всі сторони, які беруть участь у реалізації Проекту та підпроектів (ГВП, 
суб'єкти, що здійснюють підпроекти, підрядники), будуть дотримуватися Порядку 
організації праці (LMP), який МРТОТ та Укравтодор розробили для Проекту. LMP охоплює 
права та свободи працівників, а також вимоги до умов праці при проведенні будівельних 
робіт та описує: (i) процедури, що стосуються кожної категорії задіяних працівників; (ii) 
умови праці; (iii) огляд основних потенційних ризиків праці (якщо такі є); (iv) огляд 
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трудового законодавства України; та iv) механізм або механізми розгляду скарг, доступні 
для всіх прямих працівників та працівників, які працюють за договорами (і, якщо це 
стосується, їхніх організацій). LMP буде оновлюватися під час впровадження, коли стане 
відомо більше подробиць про діяльність за підпроектами, зокрема про види та масштаби 
будівельних робіт. 

Під час проведення конкурсних торгів на будівельні роботи учасники торгів повинні будуть 
надати Кодекс поводження щодо навколишнього середовища, соціальної сфери, охорони 
здоров'я та безпеки (ESHS), підготовлений відповідно до Правил групи Світового банку 
щодо охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки25. Підрядники, 
котрі беруть участь у цивільних роботах, розроблятимуть заходи з ОБП та процедури 
поводження при виявлення БНВ (як частина ESMP), які також включатимуть процедури 
розслідування інцидентів та звітування по них (відповідно до ESIRT у Додатку 7). 

Під егідою ESMP буде створено локальний механізм розгляду скарг GRM на рівні а 
підпроекту, пропорційний потенційним ризикам та впливу підпроекту. Крім того, буде 
надано окремий GRM для прямих працівників та тих, хто працює за договорами. GRM на 
рівні підпроекту та GRM для працівників будуть розроблені на ранній стадії і офіційно 
впроваджені перед початком будь-яких будівельних робіт26. Отримані та розглянуті скарги 
будуть перевірені під час місій з питань підтримки впровадження. 

5.3    ESS 3 - Ефективність використання ресурсів, управління та запобігання забрудненню 

ESS 3 встановлює вимоги щодо забезпечення ефективності використання ресурсів та 
запобігання забрудненню та управління ними протягом життєвого циклу Проекту, що 
відповідає Належній міжнародній промисловій практиці (GIIP). Застосовність цього ESS 
визначається під час проведення екологічної та соціальної оцінки, описаної у ESS 1. 

Загальний рівень ризиків для довкілля, пов'язаних з Проектом, вважається 
істотним. Фізичні заходи за Проектом, наскільки відомо на цьому етапі, включатимуть 
проведення будівельних робіт з реконструкції існуючих споруд/ доріг (компонент 1) та 
будівництва агрологістичного центру і лабораторії (компонент 1). Типові впливи на 
навколишнє середовище, які можна очікувати від компонентів Проекту і підпроектів, 
можуть включати (i) пил та інші форми забруднення повітря з будівельних майданчиків, 
транспортних та допоміжних споруд (включаючи асфальтобетонні заводи); (ii) шум і 
вібрацію; (iii) тверді відходи (побутові відходи та будівельні відходи, включаючи 
відпрацьоване масло і мастила); та (iv) стічні води робітничих таборів. Ці наслідки є 
тимчасовими, прив’язаними до місцевості, і ними можна керувати за допомогою низки 
                                                
25 Керівні принципи EHS - це технічні довідкові документи із загальними та галузевими прикладами належної 

міжнародної галузевої практики (GIIP), які згадуються в Моделі екологічного та соціального захисту Світового 

банку та МФК. Керівні принципи EHS містять рівні ефективності та заходи, які, зазвичай, прийнятні для Групи 

Світового банку, і які, як правило, вважаються досяжними на нових об'єктах за розумну ціну і з наявною 

технологією. Доступ до EHS можна отримати за посиланням:  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-

IFC/Policies-Standards/EHS-Guidelines/  
26 Більш детальна інформація про створення GRM надана у Плані залучення зацікавлених сторін, розробленому 

для Проекту. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/EHS-Guidelines/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/EHS-Guidelines/
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заходів, покликаних пом'якшити наслідки, які мають бути включені до ESMF та 
ESMP. Необхідні будівельні матеріали потенційно включатимуть щебінь, пісок, бетонні 
блоки та ліс. Матеріал для засипки буде завозитись з уже наявних та ліцензованих виїмок 
ґрунту в Україні та, по можливості, щонайближче до місця виконання робіт за Проектом, 
щоб зменшити відстань транспортування. Якщо виникне необхідність створювати нові 
виїмки, Проект повинен забезпечити дотримання всіх національних норм, оцінок та вимог 
для щодо отримання дозволу та відновлення виїмок, як це може вимагатися ESMP для 
конкретного місця виконання робіт.  

Оцінка супутніх заходів, ризиків та наслідків будівельних робіт з запропонованими 
заходами пом'якшення, пов'язаними з відповідними вимогами ESS3, включаючи сировину, 
використання води, забруднення повітря, поводження з небезпечними матеріалами та 
небезпечними відходами, будуть чітко визначені у ESMP і будуть включені до тендерних 
документів. 

ESMF та ESMP також будуть містити вимоги щодо обстеження та оцінки впливів та 
описуватимуть заходи з пом'якшення, включаючи застосування найкращих практик та 
ретельний нагляд за роботами, для: (i)  обмеження вирубки дерев та рослинності до 
мінімуму та виправданих технічними вимогами та щодо дотримання відповідного 
національного законодавства здійснення замішуючих заходів коли вирубка рослинності 
неминуча; та (ii) мінімізація втрат та ерозії ґрунту. 

Рідкі та тверді відходи включатимуть переважно викопаний ґрунт, машинне мастило для 
будівельної техніки, бетонні блоки, шматки металу та скла тощо. Відходи будуть 
відсортовані та зберігатися та утилізуватися на затверджених місцях. В рамках ESMP 
підрядника повинен бути розроблений План поводження з відходами, який буде 
окреслювати практику збору, зберігання, транспортування та утилізації будівельних 
відходів, включаючи небезпечні відходи. 

Оскільки Компонент 2 передбачає реабілітацію сільськогосподарських споруд (наприклад, 
відновлення зрошувальних систем або сховищ), як наслідок може бути збільшення 
використання пестицидів. ESMF включає положення щодо обстеження таких майбутніх 
наслідків, і на основі результатів скринінгу для таких підпроектів повинен бути 
підготовлений План управління пестицидами. Якщо маломасштабна діяльність в рамках 
реалізації аграрних компонентів Проєкту спричинить створення твердих/ рідких відходів 
або будь-яких інших побічних продуктів (наприклад, сховище з олією), для таких 
підпроектів буде розроблений План поводження з відходами. 

5.4     ESS 4 - Здоров'я та безпека громади 

ESS 4 зосереджується на ризиках та впливах проектів на здоров'я та безпеку громад. ESS 4 
визнає, що проектні заходи, обладнання та інфраструктура можуть збільшити вплив ризиків 
та наслідків на громаду. Крім того, ті громади, які вже зазнали наслідків конфлікту, також 
можуть зазнати прискорених або посилених наслідків через здійснення діяльності за 
Проектом, таких як часткове або повне закриття дороги/ транспортного маршруту 
(Діяльність 1 компонента з реконструкції доріг); вибране місце розташування, будівництво 
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та експлуатація центру аграрної логістики та послуг (компонент 2); вибір кластерів 
(компонент 2) тощо. 

МРТОТ та УАД несуть відповідальність за подолання ризиків для здоров'я, безпеки та 
впливу на спільноти, на які впливає Проект, уникаючи або мінімізуючи такі ризики та 
наслідки і приділяючи особливу увагу людям, які через свої особливі обставини можуть 
бути вразливими. 

Застосування цього ESS 4 має багато вимірів. Питання охорони здоров'я та безпеки 
населення пов'язані з типовими ризиками/ наслідками на будівельних майданчиках 
(реконструкція та будівельні роботи, заплановані відповідно до компонентів 1 та 2), такими 
як пил, шум і вібрація, відходи та притік робочої сили. Проект фінансує реконструкцію доріг 
(компонент 1), а також будівництво об'єктів, пов'язаних із сільським господарством, для 
яких потрібні будівельні майданчики зі стаціонарним обладнанням, яке може здійснювати 
шкідливі викиди в атмосферу (наприклад, заводи з виробництва асфальту, виготовлення 
бетонних сумішей) є найбільш поширеними при організації будівельних робіт в 
Україні. ESMF та ESMP включатимуть положення щодо створення санітарно-захисної зони 
(СЗЗ) відповідно до національного законодавства, а також отримання відповідних дозволів 
та погоджень. 

Крім того, МРТОТ та Укравтодор дотримуватимуться процедури ESIRT (додаток 6) для 
виконання вимог ESS. 

Під час підготовки Проекту, в рамках SEP і в співпраці з місцевими громадами, готується 
GRM для громадськості. Виконавець повинен буде призначити спеціальний персонал із 
соціальних питань відповідно до SEP, який буде інформувати місцеві громади про графік 
будівництва, очікуваний вплив та інші цікаві для них питання, а також отримувати від них 
скарги чи відгуки. 

Через попередній збройний конфлікт на деяких з можливих ділянок виконання Проекту, а 
також триваючий збройний конфлікт, що жевріє на південь від місця розташування 
Проекту, знахідки БНВ не виключені, але, як правило, вони не  трапляються в цьому регіоні 
на сході України. ESMF включає вимоги щодо використання встановлених протоколів 
роззброєння для поводження з БНВ. (Додаток 7). 

5.5    ESS 5 - Відведення земель, обмеження щодо використання земель, та примусове 
переселення 

ESS 5 визнає, що відведення  земель, пов'язане з проектами, та обмеження використання 
земель можуть мати негативний вплив на громади та людей. Відведення земельних 
ділянок або обмеження їхнього використання може спричинити фізичне переміщення 
(переселення, втрату житлової ділянки або втрату житла), економічне переміщення (втрату 
ділянки, активів або доступу до активів, що призводить до втрати джерел доходу чи інших 
засобів до існування), або і того, й іншого. 

Компонент 1 фінансуватиме відновлення існуючих місцевих доріг, тому відведення землі 
та/ або фізичне переміщення малоймовірне, але невеликі власники магазинів уздовж 
дороги можуть тимчасово зазнати втрат під час проведення робіт. Потенційні відведення 
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невеликих земельних ділянок, сервітути та питання спадщини не повністю визначені згідно 
компоненту 2, і вони потребують подальшої оцінки (такі наслідки також будуть 
розглядатись за допомогою Рамкової політики щодо переселення (RPF)). 

Ризики та наслідки будуть визначені за допомогою процесу соціального скринінгу 
(контрольного списку), а відповідні заходи щодо їхнього пом'якшення, якщо це необхідно, 
будуть включені до ESMPs або RAP, підготовлених для конкретного майданчика. Проекти 
ESMF та RPF, підготовлені МРТОТ та УАД, описують процес виявлення можливих соціальних 
ризиків, спричинених будівництвом, включаючи наслідки, пов'язані із землекористуванням 
та переселенням, а також дії/ кроки та заходи щодо пом'якшення наслідків, які слід задіяти 
у випадку, якщо такі будуть виявлені. ESMF та RPF також включають вимоги щодо нагляду 
та моніторингу стосовно впливів, які стосуються ESS 5. 

5.6    ESS 6 - Збереження біорізноманіття і стале управління живими природними 
ресурсами 

ESS 6 визнає, що захист та збереження біорізноманіття та стійке управління живими 
природними ресурсами є основою сталого розвитку. Біорізноманіття визначається як 
різнорідність серед живих організмів в усіх місцях існування, включаючи, серед іншого, 
наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплекси, до складу яких вони 
входять; сюди входить різноманітність у межах видів, між видами та екосистемами. 
Біорізноманіття часто лежить в основі послуг екосистем, що поціновують люди. Отже, вплив 
на біорізноманіття часто може негативно впливати на екосистемні послуги. 

ESS 6 визнає важливість підтримки основних екологічних функцій середовищ існування, 
включаючи ліси та біорізноманіття, яке вони підтримують. Середовище існування  
визначається як наземна, прісноводна або морська географічна одиниця або повітряний  
шлях, що підтримує зібрання живих організмів та їх взаємодію з неживим середовищем. Всі 
середовища існування підтримують комплекси живих організмів і відрізняються за 
видовим різноманіттям, численністю та важливістю. 

Загальна територія впровадження Проекту включає об’єкти Смарагдової мережі, що вказує 
на чутливість до біорізноманіття району. Однак передбачені роботи з цивільного 
будівництва повинні бути обмежені щодо впливу і зони впливу, а також щодо періоду 
виконання. Запропоновані підпроекти будуть перевірені на предмет можливого 
негативного впливу, а ті, що мають такий вплив на критичні середовища проживання або 
екосистеми, будуть виключені з розгляду в рамках цього Проекту. Поліпшення доріг також 
може мати результатом кращий та більш зручний доступ до «захищених» територій, таких 
як об’єкти Смарагдової мережі. Позичальник працюватиме у тісній співпраці з 
відповідальними органами та місцевими громадами, щоб забезпечити належну 
ідентифікацію чутливих районів та розробити заходи щодо їх охорони під час будівництва, 
а також на етапі експлуатації Проекту. Актуальність ESS 6 буде повторно переглянута після 
уточнення списку підпроектів перед оцінкою. 

5.7    ESS 7 - Корінні народи/ історично недооцінені традиційні місцеві громади Африки 
на південь від Сахари. 

ESS 7 не застосовується до Проекту. В країні немає визнаних корінних жителів. 
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5.8     ESS 8 - Культурна спадщина 

ESS 8 визнає, що культурна спадщина забезпечує спадкоємність у матеріальних та 
нематеріальних формах між минулим, теперішнім та майбутнім. Люди ототожнюють з 
культурною спадщиною відображення та вираження своїх цінностей, вірувань, знань та 
традицій, що постійно розвиваються. Культурна спадщина в багатьох своїх проявах важлива 
як джерело цінної наукової та історичної інформації, як економічний та соціальний актив 
для розвитку, і як невід'ємна частина культурної ідентичності та практики. ESS 8 визначає 
заходи, спрямовані на захист культурної спадщини протягом життєвого циклу Проекту. 

Вимоги ESS 8 поширюються на культурну спадщину незалежно від того, чи була вона 
юридично захищена або попередньо ідентифікована чи порушена. Вимоги ESS 8 
застосовуються до нематеріальної культурної спадщини лише в тому випадку, якщо фізична 
складова Проекту матиме істотний вплив на таку культурну спадщину, або якщо Проект має 
намір використовувати таку культурну спадщину для комерційних цілей. 

Проект може в деяких випадках відновлювати об'єкти, включені до списку місць 
національної чи місцевої культурної спадщини. Очікується, що ці роботи з реконструкції та 
відновлення, в основному, включатимуть ремонт та модернізацію будівель, а також можуть 
охопити деякі внутрішні комунальні мережі (світло, вода, опалення, кондиціонування тощо) 
та благоустрій території. Відповідно до вимог ESS 8 та національного законодавства, 
реконструкція кожного такого місця буде розроблена та здійснена відповідно до принципів 
належної практики у галузі культурної спадщини. До ГВП будуть включені фахівці з питань 
охорони здоров'я, які мають знання загальних аспектів збереження спадщини, а за потреби 
- спеціалізовані експерти. ESMF надає загальні положення, які слугують орієнтиром для 
ESMP на місцях виконання робіт з метою вжиття заходів щодо збереження культурних 
ресурсів. 

Крім того, проведення будівельних робіт може потребувати здійснення земляних робіт, при 
виконанні яких існує вірогідність знайти значущі предмети культурної спадщини. Для 
вирішення цього питання, і дотримуючись вказівок, викладених у ESMF, ESMP усіх таких 
підпроектів міститиме спеціальні пункти у всіх контрактах на проведення будівельних робіт 
щодо «порядку дій у разі випадкових знахідок», які визначатимуть, як поводитись у разі 
виявлення випадкових знахідок при виконанні підпроекту. 

5.9     ESS 9 - Фінансові посередники 

Участь ФП не передбачена в даному Проекті. 

5.10  ESS 10 - Залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації 

За допомогою ESS 10 СБ визнає важливість відкритої та прозорої взаємодії між ІА 
(ГВП  МРТОТ та Укравтодору) і зацікавленими сторонами Проекту як необхідний елемент 
належної міжнародної практики. Ефективне залучення зацікавлених сторін може 
покращити екологічну та соціальну стійкість проектів, прийняття проектів та внести вагомий 
внесок в їх успішну розробку та реалізацію. 
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ESS 10 застосовується до всіх проектів, які підтримуються Банком. ГВП МРТОТ та УАД будуть 
співпрацювати із зацікавленими сторонами, що є невід'ємною частиною екологічної та 
соціальної оцінки, а також розробки та реалізації Проекту, як визначено у ESS 1. 

МРТОТ та Укравтодор підготували План залучення зацікавлених сторін (SEP) до проведення 
оцінки відповідно до вимог ESS 10. План залучення зацікавлених сторін (SEP)27 включає 
зацікавлені сторони, різних бенефіціарів та осіб, на яких безпосередньо впливає Проект 
(осіб, які постраждали від Проекту), включаючи малозабезпечені та вразливі верстви 
населення. 

Проект SEP буде опублікований якомога раніше до проведення оцінки, щоб забезпечити 
проведення змістовних консультації та внесок зацікавлених сторін до отримання кінцевої 
версії для оцінки. У рамках SEP, МРТОТ та Укравтодор/ ГВП запровадять процедури 
зовнішньої комунікації з екологічних та соціальних питань, пропорційні ризикам та впливам 
проектної діяльності, відповідно до вимог ESS 10. 

У якості компоненту SEP, МРТОТ та Укравтодор запустять механізм GRM для Проекту, щоб 
забезпечити надання зворотного зв'язку і скарг. В структурі механізму GRM, кожна ІА 
матиме координаторів, які забезпечують функціонування GRM з веденням журналу 
реєстрації скарг, визначенням строків, і системою їхнього відстеження. Проект також буде 
включати конкретні показники залучення громадян, такі як: задоволеність громади якістю 
інвестицій; відгуки громади щодо ефективності процесів залучення; та чутливість до скарг 
організацій, які впроваджують Проект. Ці показники будуть далі розроблятися під час 
підготовки. 

6       ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ І ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 

6.1       Позитивний вплив 

Реалізація проекту покращить існуючі умови дорожньої інфраструктури на регіональному 
та місцевому рівнях, з очікуваними позитивними наслідками для місцевого та 
регіонального економічного розвитку територій, які зазнали негативного впливу протягом 
п'яти років затяжного конфлікту. Відновлена дорожня інфраструктура додатково підвищить 
доступність громадських об’єктів та послуг, покращить сполучення громадським 
транспортом, ефективність транспорту та громадську безпеку для міського, а також 
сільського населення. Передбачене оновлення вуличного освітлення та соціальної 
інфраструктури (наприклад, зупинок автобусів, пішохідних переходів) підвищить безпеку 
громадського транспорту для жінок та покращать їхню свободу пересування. Очікуваний 
позитивний вплив інвестицій в окремі об’єкти аграрної інфраструктури сприятиме 
відновленню ринкових зв’язків, модернізації сільськогосподарського виробництва, і 
посилить критичні послуги громадської підтримки у проектних сферах. 

Проект сприятиме покращенню соціально-економічної інклюзії цільових уразливих груп та 
громад, а також молоді в зоні, ураженій конфліктом, шляхом підключення цих груп до 
ринків, розбудови потенціалу місцевого врядування, місцевого бізнесу та людських 

                                                

27 SEP доступний як окремий документ, і він буде оприлюднений разом з ESMF. 
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ресурсів (наприклад, місцева компанія з будівництва/ обслуговування автодоріг 
(компонент 1), місцеві органи з управління агрологістичним центром, лабораторія для 
перевірки якості харчових продуктів (компонент 2), кластерний підхід для дрібних 
землевласників та сімейних ферм (компонент 3) тощо). 

6.2       Негативні ризики та наслідки 

Очікується, що запропонований Проект матиме суттєві екологічні та соціальні 
наслідки. Класифікація екологічних та соціальних ризиків Проекту ґрунтується на 
потенційних екологічних та соціальних ризиках, пов'язаних з відновленням доріг 
(компонент 1), будівництвом центру аграрної логістики, лабораторії для перевірки якості 
харчових продуктів, та іншими видами сільськогосподарської діяльності (компонент 2), які 
створюють значний екологічний та соціальний вплив під час фази будівництва, а також 
призводять до певних негативних наслідків для довкілля  під час експлуатації.  

У частині захисту навколишнього середовища, незважаючи на те, що об’єкти будівництва 
будуть розташовані поблизу існуючих автомобільних доріг в урбанізованих районах,  
основними питаннями захисту навколишнього середовища будуть: (і) управління 
відходами від фрезерування доріг (іі) забруднення повітря пилом та шум (ііі) наявність та 
поводження з небезпечними відходами, такими як бітум, фарби, маслянисті матеріали; (iv) 
здоров’я та безпека населення в населених пунктах вздовж автомобільних доріг та 
користувачів впродовж здійснення капітального ремонту, а також населення, яке проживає 
біля аграрних об’єктів, в розвиток яких підуть інвестиції Проєкту; (v) Впливи на якість води 
та ґрунтів в разі розливів під час будівництва; якість повітря, тощо. Очікується, що потенційні 
негативні наслідки, пов'язані з Проектом, матимуть тимчасовий і зворотний характер та не 
будуть результатом довгострокових кумулятивних ризиків. Ці ризики можна буде легко 
пом’якшити  шляхом застосування найкращих практик та вимог національного 
законодавства. Існує вірогідність  знаходження боєприпасів або мін в районі реалізації 
Проєкту.   

Пов'язані соціальні ризики виникають на чотирьох фронтах: (i) роботи, що фінансуються в 
рамках компонентів 1 та 2, та пов'язані з цим наслідки, які стосуються ESS5 (відчуження 
земель та інших активів); (ii) взаємодія з місцевими громадами та іншими зацікавленими 
сторонами (у тому числі з найбільш уразливими групами) та забезпечення їх реальної участі 
у процесах прийняття рішень впродовж реалізації проекту та уникнення потенційного 
ризику захоплення еліти (зокрема, діяльності, пов’язаної з фінансуванням вибраної 
інфраструктури ); (iii) складне контекстуальне середовище та базові умови на сході України 
через конфлікт; та (iv), обмежена спроможність Укравтодору, а також МРТОТ стосовно 
дотримання вимог ESF. 

Нижче описані потенційні несприятливі екологічні та соціальні впливи в рамках 
капітального ремонту доріг, для будівництва агрохабу та лабораторії -  їх проектування / 
закупівлі,  проведення будівельних робіт та експлуатації. 

6.2.1    Негативні ризики та наслідки для довкілля 

Під час проектування. 
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 Нехтування екологічними та соціальними аспектами під час підготовки проекту 
реконструкції доріг та тендерної документації; 

 Нехтування екологічними та соціальними аспектами та НАССР під час підготовки 
техніко-економічного обґрунтування для центру аграрної логістики та послуг; 

 Нехтування проведенням консультацій з громадськістю відносно погодження 
проведення робіт з капітального ремонту доріг під час посівної або збору 
врожаю.  

 Включення застарілих методів, інженерних рішень та небезпечних складових 
будівельних матеріалів у загальний проектно-технічний план реконструкції/ 
ремонту. 

На етапі ремонту доріг і будівництва центру аграрної логістики та послуг і лабораторії. 

 Відходи та небезпечні матеріали. Під час робіт з будівництва/ модернізації/ 
реконструкції/ відновлення будуть утворюватися потоки різних відходів: 
викопаний ґрунт, асфальт, комунальні відходи, упаковка, дренажні труби, 
обрізки кабелів, відходи, що розкладаються біологічно, також у невеликій 
кількості можлива поява небезпечних відходів, спричинених витоком палива з 
механізмів, бітуму та нафтовмісних матеріалів. Забруднення повітря (пил, частки 
бетону, тверді частки, вихлопи), спричинене виїмкою грунту та земляними 
роботами, видобутком матеріалів, транспортуванням обладнання та 
вантажними автомобілями/ технікою може справляти негативний вплив як на 
здоров'я людини, так і на навколишнє середовище; 

 Забруднення ґрунту через складування будматеріалів, будівельних відходів, 
підтікання нафтопродуктів з машин та випадки неконтрольованих розливів; 

 Неконтрольовані викиди небезпечних матеріалів (наприклад, клеїв, 
нафтопродуктів, розчинників, фарби тощо) та відходів (азбестовмісного 
покрівельного матеріалу, можливо, фарб, що містять свинець, у смітті після 
демонтажу) внаслідок неправильного використання, поводження, зберігання та 
транспортування; 

 Забруднення води у разі викиду забруднюючих речовин (мастил, нафтопродуктів 
тощо) на тимчасовому будівельному майданчику та їхнього потрапляння до 
сусідніх струмків та інших водойм; 

 Втрата середовищ існування флори та фауни. Навряд чи підпроекти 
здійснюватимуться в чутливих районах, місцях проживання будь-яких видів, які 
є рідкісними чи знаходяться під загрозою зникнення. Однак зняття рослинного 
покриву під час реконструкції можливе для влаштування тротуарів, зберігання 
будівельних матеріалів й обладнання, зберігання відходів або виконання певних 
робіт з покращення інфраструктури (наприклад, заміна водопровідних труб, 
установка нагрівального приладу тощо); 
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 Інші негативні впливи, такі як шум і вібрація, рух транспортних засобів (доставка 
будівельних матеріалів, видалення відходів, експлуатація кранів, підйомників, 
фронтальних навантажувачів тощо) і будівельної техніки можуть спричиняти 
певні неприємні речі, включаючи шум та вібрацію машин, які впливатимуть на 
людей; 

 Вплив на здоров'я та інші наслідки для громади, спричинені експлуатацією 
важкої техніки, виробництвом асфальту, цементних сумішей; 

 Небезпека, пов’язана з працею та охороною праці, ризик аварій на будівельних 
майданчиках для працівників, викладачів та студентів. Випадки, пов'язані з 
роботами, такі як опіки, падіння та порізи також можуть статися через помилки 
людей і працівників, які не користуються відповідними ЗІЗ, необхідними для їх 
виконання, та через механічні несправності обладнання. Аварії також можуть 
бути наслідком неправильного зберігання обладнання, фарби, розчинників та 
інших будівельних матеріалів, а також неналежного поводження з будівельними 
відходами. Іншою причиною аварій під час будівельної фази Проекту є 
дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів та автомобілів, оскільки 
обладнання і матеріали транспортуються до місця проведення робіт, а відходи 
вивозяться з будівельного майданчика до визначеного місця утилізації. Такі 
нещасні випадки можуть призвести до розливу речовин, знищення майна, травм 
та загибелі людей на майданчику. У результаті діяльності може виникнути кілька 
ризиків, пов’язаних з ОБП, спричинених діяльністю, процесами, матеріалами та 
обладнанням, які беруть участь у будівельній фазі проекту; 

 Випадкові знахідки БНВ під час реконструкції доріг та земляних робіт, особливо 
у вітрозахисних смугах на узбіччі доріг; 

 Випадкові знахідки об’єктів національної культурної спадщини; 

 Дорожньо-транспортні пригоди, спричинені будівництвом (вантажні автомобілі, 
що в’їжджають чи виїжджають, працівники, студенти та інші пішоходи); 

 Небезпека пожежі, оскільки в місцях проведення будівельних робіт існує 
небезпека спонтанного займання, особливо у сховищах палива, механічних 
майстернях (під час зварювання та різання сталі), диму від спалювання сміття, в 
місцях для куріння та столярних цехах. 

На етапі експлуатації. 

 Небезпеки і ризики для здоров’я у разі впливу біологічних небезпек (зберігання 
врожаю в центрі аграрної логістики та послуг без дотримання вимог НАССР, в 
лабораторії), небезпечних будівельних матеріалів. Очікується, що під час 
будівництва центру аграрної логістики та послуг, вимоги НАССР будуть дотримані 
з метою вирішення всіх основних проблем охорони здоров'я. Під час експлуатації 
повинні бути забезпечені належне обслуговування (наприклад, відведення 
стічних вод та послуги прибирання, послуги ремонту), внутрішні комунікації та 
системи пожежної безпеки; 
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 Вплив на здоров'я, травми та пошкодження інфраструктури/ обладнання через 
відсутність правил безпеки та інструктажу щодо використання лабораторного 
обладнання і хімічних матеріалів. 

6.2.2    Негативні соціальні наслідки 

Соціальні ризики Проекту виникають на декількох фронтах: 

Для здоров’я та безпеки населення сіл і міст уздовж доріг та мандрівників під час 
здійснення етапів відновлення доріг, а також населення, яке проживає біля будівельних 
майданчиків. Також може мати місце тимчасовий вплив на інвестиції, пов'язані з сільським 
господарством. 

Обмеження доступу. Будівельна діяльність у рамках деяких підпроектів з відбудови 
місцевої інфраструктури може призвести до тимчасового закриття існуючих маршрутів/ 
шляхів на етапі виконання підпроектів, що може спричинити обмеження доступу до 
будинків, земельних ділянок або інших приватних чи громадських об’єктів. Будівництво та/ 
або реконструкція шкільних будівель також може спричинити певні незручності для 
населення. Навіть незважаючи на те, що більшість подібних робіт на місцевому рівні буде 
виконуватись підрядниками, будуть вжиті належні заходи й обачливість, щоб уникнути 
будь-яких зловживань у використанні працівників, нещасних випадків чи суперечок з 
місцевими громадами через залучення зовнішньої робочої сили для виконання 
будівельних робіт.  ESMP, підготовлені в рамках Проекту для окремих майданчиків, 
включатимуть, якщо необхідно, заходи з пом'якшення наслідків для зменшення можливих 
негативних наслідків і ризиків, а громадські слухання будуть проводитись по кожному 
будівельному майданчику до початку будівельних робіт. 

Трудові ризики, пов'язані з працівниками за договорами на рівні підпроектів. Підпроекти 
будуть реалізовуватись місцевими підрядниками, і більшість працівників, які працюють за 
договорами, залучатимуться на місцевому рівні. Усі підрядники повинні будуть мати 
письмовий договір зі своїми працівниками, що суттєвою мірою відповідає цілі ESS 2, 
зокрема, стосовно експлуатації дітей та примусової праці. 

Ризики охорони та безпеки праці (ОБП) оцінюються на рівні від помірних до значних і 
пов'язані з типом робіт, які слід виконати. Ризики вважаються низькими, оскільки усі 
підрядники повинні будуть розробити та впровадити письмові процедури організації праці, 
включаючи процедури створення та підтримання безпечного робочого середовища 
відповідно до вимог ESS 2. 

Ризики вразливості, конфліктів та насильства. Розташування місця впровадження Проекту, 
яке межує із зоною збройного конфлікту та на постконфліктній території, призводить до 
декількох ризиків. Це включає ризик нараження на боєприпаси, що не вибухнули (БНВ), і 
деякі місця можуть потребувати проведення розмінування перед початком будівельних 
робіт. Для працівників буде необхідно прийняти належні процедури нейтралізації БНВ, 
практики охорони та безпеки праці (вимоги ОБП) під час будівництва та обслуговування/ 
експлуатації. Також центр аграрної логістики і послуг зобов'язаний прийняти НАССР (Аналіз 
ризиків та критичних контрольних точок) та інтегрувати його у свою операційну 
модель. Постійне використання доріг (які пізніше будуть відновлені завдяки Проекту) 
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військовою технікою, яка транспортується неналежним чином (наприклад, танки повинні 
перевозитися на вантажівці) до зони конфлікту,  вантажними автомобілями з надмірною 
масою, підвищує ризик руйнування цих доріг та від’єднання  уразливих громад від ринків 
та важливих послуг (освіта, медична допомога, пожежна служба). Падіння духу, недовіра, 
втома, страх невизначеності через тривалий характер конфлікту може потенційно завадити 
населенню - бенефіціару Проекту активно і по-справжньому брати участь у проектних 
заходах. Більше того, хоча ґендерно-мотивоване насильство (ГМН) не використовувалося 
жодною із сторін, як засіб ведення війни, жінки піддаються значно більшому ризику 
ГМН.28  Вбудовані процеси соціального включення, гендерної чутливості та участі у всіх 
компонентах, але особливо в компоненті 3, стимулюватимуть залучення зацікавлених 
сторін, розвиток тісних стосунків, а отже, очікується краща співпраця між цільовими 
бенефіціарами. Оскільки переважаюча частина населення є російськомовною, питання 
мовної чутливість також буде дотримане у всіх каналах та матеріалах, пов’язаних із 
спілкуванням та інформуванням. 

Невиконані сподівання місцевих зацікавлених сторін. Ще одним ризиком можуть стати 
високі сподівання з боку місцевих зацікавлених сторін, які беруть участь у Проекті. Такі 
очікування, якщо вони не будуть задоволені, можуть призвести до невдоволення та 
обурення, що, в свою чергу, може призвести до руйнівних дій стосовно Проекту чи тих, хто 
бере участь у Проекті. Цей ризик буде зменшений шляхом ретельного управління ГВП 
очікуваннями від початку Проекту, шляхом проведення виїзних та ознайомчих засідань для 
орієнтації на ранніх етапах Проекту та впродовж його впровадження. Проект буде залежати 
від молодіжних лідерів, найнятих за компонентом 3а, а також від створених CBOs, які добре 
обізнані з місцем и розуміють чутливість на місцевому рівні. 

Врядування та антикорупційні ризики. Проект також підтримуватиме зусилля щодо 
встановлення належного врядування в Проекті. Заходи включатимуть навчання місцевих 
зацікавлених сторін принципам та практиці врядування, таким як: (i) підзвітність у 
державних справах; (ii) відносини з вищими рівнями влади; (iii) інструменти для належного 
врядування (пакти доброчесності, соціальний аудит, прозорість та розкриття інформації); та 
(iv) антикорупційна оцінка та аудит процесів. Акцент буде зроблений на заходах, 
спрямованих на мінімізацію можливостей для зловживань, шахрайства та корупції на 
різних етапах проектного циклу. 

Гендерні наслідки. Маловірогідні але потенційно можливі негативні наслідки, пов’язані з 
жінками, можуть включати сексуальну експлуатацію та ґендерно-мотивоване насильство 
(ГМН) через створення тимчасових таборів для будівельників, що зводитимуться на 
території громади на час здійснення дорожніх робіт. Оскільки можливості для зайнятості у 
регіоні обмежені, жінки з навколишніх районів можуть шукати опортуністичні джерела 
доходу. Урядовий партнер - Укравтодор - відповідатиме за вжиття належних заходів 
профілактики та впровадження кодексів поведінки для імплементуючих агенцій/ 
постачальників послуг, включаючи зміцнення служб громадського здоров'я (наприклад, 

                                                
28 Лукас, Б., Рохвердер, Б., і Туль, K. (2017 р.). Гендерні питання і конфлікт в Україні. Звіт довідкової служби 

K4D. Брайтон, Великобританія: Інститут досліджень розвитку. 
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запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом) поблизу тимчасових 
будівельних таборів. Будуть також запроваджені відповідні інформаційні кампанії та 
кампанії на рівні громади. Новозбудовані автобусні зупинки за компонентом 1 можуть 
використовуватись для таких цілей (наприклад, кампанія з підвищення рівня обізнаності 
щодо запобігання ГМН), у той час як буде впроваджений надійний механізм розгляду скарг 
для забезпечення належного та своєчасного розв’язання будь-яких скарг, пов'язаних з 
Проектом. Очікувані прямі та непрямі вигоди для жінок включатимуть ліквідацію двох 
гендерних розривів: (i) гендерний розрив у доступі до послуг та покращена безпека 
громадського транспорту через покращення та більш ґендерно-чутливу дорожню 
інфраструктуру, що розглядається в компонентах 1 і 2), гендерний розрив у соціально-
економічному розширенні можливостей та розширенні жіночого підприємництва, доступі 
до ринків та можливостей працевлаштування в межах компоненту 2. Компонент 3 також 
забезпечить залучення зацікавлених сторін до участі у гендерному аспекті та участь у 
мобілізації громади, соціальній відповідальності та моніторингу Проекту. Після завершення 
Проекту очікується, що чоловіки та жінки матимуть більшу свободу та безпеку пересування, 
матимуть кращий доступ до ринків, отже, розширені можливості для підприємництва, 
зайнятості та отримання доходу.  

Вплив на вразливі групи. Соціальні ризики Проекту також можуть впливати на аспекти 
соціальної інклюзії, особливо пов'язані з уразливими групами та громадами, що 
перебувають у неблагополучному середовищі, та студентами поза міськими 
районами. Відповідно до ESS 10, під час обговорень із зацікавленими сторонами при 
підготовці SEP, були визначні такі уразливі групи, як сільське населення, жінки (дрібні 
домогосподарки та підприємці в агробізнесі), ВПО, ветерани та молодь29. Хоча більшість 
населення Луганської області зазнає негативного впливу конфлікту, згадані групи 
стикаються з різноманітними комплексними проблемами, включаючи поєднання більш 
високого рівня безробіття, соціальної дискримінації, обмеженого доступу до послуг та 
земельних ділянок, залежність від виплати соціальної допомоги тощо. Луганська область 
посідає друге місце після Донецької області за кількістю ВПО на область. З них офіційно 
зареєстровані понад 270 000 осіб. Проте напруга з приймаючими громадами низька, і ВПО 
добре представлені серед працівників державних служб. Тим не менш, переселенці 
стикаються з труднощами в плані доступу до землі, отримання задовільних житлових умов 
та приєднання до створених сільськогосподарських мереж на підконтрольних Уряду 
України територіях Луганської області.  Крім загрози стійкості життєдіяльності цих 
вразливих груп та загальному соціально-економічного добробуту, така вразливість 
накладається на психосоціальну травму щоденного існування в зоні, що постраждала від 
конфлікту.  

                                                
29 Із середнього показника 13 000 осіб, які мігрують з ПУУТ щороку, 67 відсотків мають вік менше 28 років, що 

обумовлено обмеженими можливостями громадської діяльності, обмеженими перспективами отримати добре 

оплачувану роботи та занепокоєнням через погану цивільну та соціальну інфраструктуру для молодих сімей 

(Дані SCORE, 2019 рік, по ідентифікації чинника. Див. дані Державного агентства статистики України по 

показниках відтоку населення, 2018 - 2019 роки). 
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Для подолання виявлених наслідків, МРТОТ, Укравтодор, бенефіціари підпроектів та 
підрядники повинні вжити ряд заходів щодо пом'якшення наслідків, які слід чітко 
визначити в ESMP, що готуються по окремих проектних майданчиках. Вибір, проектування, 
укладання договорів, моніторинг та оцінка підпроектів будуть відповідати керівним 
принципам зменшення ризику, викладеним у Додатках. Діяльність з розбудови потенціалу 
в рамках компонента 3 буде стосуватись ліквідації всіх прогалин у потенціалі партнерів, які 
долучаються до впровадження Проекту. 
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7 УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ТА СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ 

7.1 Впливи та заходи пом'якшення наслідків 

У таблиці 7.1 нижче наведено потенційні екологічні та соціальні ризики, які були визначені 
під час перевірки впливу на навколишнє середовище та соціального впливу (ES), 
пов’язаного з реалізацією Проекту, та відповідні заходи щодо пом'якшення наслідків. Вплив 
на навколишнє середовище та соціальний вплив, пов’язаний з реалізацією проекту на 
етапах проектування, будівництва та експлуатації, включає забруднення повітря, 
забруднення води, забруднення ґрунту, шум, пил, видалення дерев, руйнування існуючих 
споруд, генерацію будівельних та інших відходів та поводження з ними, питання здоров'я 
та безпеки та інші. Потрібні заходи з пом'якшення наслідків для мінімізації впливу на 
навколишнє середовище та соціального впливу за рахунок зменшення виявленого 
потенційного впливу на навколишнє середовище. Після того як підпроекти будуть 
визначені, для кожного підпроекту потрібно буде підготувати ESMP. 

Таблиця 7.1. Короткий опис ризиків, пов’язаних із дотриманням ESS та пом'якшувальних 
заходів 

Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Етап проектування 

Підготовка 
запрошення на тендер 
(тендерна 
документація) та 
укладання договорів 

Ігнорування 
екологічних та 
соціальних питань 
під час 
реконструкції, 
включаючи 
культурну спадщину 
(наприклад, 
історичні будівлі) 

Підготовка ТЗ з положеннями про вплив 
на навколишнє середовище та 
екологічний вплив (ES) 

Підготовка ТЕО для AgriHub з 
положеннями про вплив на навколишнє 
середовище і соціальний вплив та 
положеннями HACCP  

Включення частини 2 та частини 3 Плану 
управління охороною довкілля і 
соціальними заходами - шаблон ESMP 
(Додаток 5) 

Додати договірне положення щодо 
управління ризиками в галузі впливу на 
навколишнє середовище і соціального 
впливу відповідно до національних 
стандартів ESS та стандартів ESF ESS 
Світового банку (вимога дотримуватися 
положень OHS (охорони праці і техніки 
безпеки), положень про поводження з 
відходами та пилом, шуми та вібрації). 
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Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Включити вимоги щодо постачання 
нетоксичних матеріалів. 

Невідповідний термін 
проведення ремонтних 
робіт 

Перебої в 
навчальному 
процесі; збільшення 
масштабів 
негативного впливу 
на студентів / 
викладачів. 

Планування робіт з ремонту доріг між 
періодами посіву та збору врожаю. 

Загальний дизайн / 
технічний проект 
ремонту / відновлення, 
з урахуванням статусу 
культурної спадщини 
будівлі HEI 

Погана якість 
технічного проекту, 
погана якість 
матеріалів, які 
будуть 
використовуватися 
для реконструкції і 
будівництва доріг, 
відсутність 
підтвердження 
культурної / 
історичної цінності 

Забезпечити, щоб дизайн ремонту 
доріг, дизайн AgriHub та лабораторій 
забезпечували безперешкодний доступ 
для всіх, включаючи людей з 
обмеженими можливостями; 

Закупівля будівельних матеріалів без 
небезпечних компонентів. 

Підтвердження цінності культурної 
спадщини будівель та проведення 
ремонту відповідно до вимог. 

Етап будівництва 

Забруднення, шум, рух 
транспорту на етапі 
будівництва 

Ризики, пов'язані з 
земляними 
роботами; копання 
траншей для 
прокладки розводки 
і труб; знесення 
внутрішніх стін та 
штукатурки, 
утеплення зовнішніх 
стін тощо. 

Вибір спеціалізованих компаній; 
Проведення попередніх технічних 
досліджень; підготовка детальної 
специфікації. 

ESMP має відповідати ESS 
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Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Забруднення повітря Викликані 
розкопками 
(очищений ґрунт) та 
земляними 
роботами, 
видаленням 
матеріалів, 
транспортуванням 
техніки та 
вантажними 
автомобілями. 

Система контролю забруднення повітря 
(відповідність стандартам викидів 
вихлопів будівельної техніки (етап 
виконання робіт; полив ґрунту перед 
земляними роботами; видалення 
невикористаних будівельних матеріалів 
та відходів; технічне обслуговування 
транспортних засобів тощо. 

Пил від поводження з або 
транспортування агрегатів, цементу 
тощо, має бути зведений до мінімуму 
шляхом розбризкування або іншими 
методами 

 

Забруднення ґрунту Розливи масла з 
важкої техніки, 
фарби, інших 
хімікатів (під час 
ремонтних робіт) 

Технічна відповідність машин; 
дотримання інструкцій з експлуатації, 
стічні води належним чином 
зберігаються та утилізуються на 
затверджених ділянках тощо. 

Забруднення води Викид 
забруднюючих 
речовин (масла, 
нафтопродукти 
тощо). 

Септики, які розміщуватимуться у 
будівельному таборі, повинні бути 
виготовлені з непроникного 
матеріалу та спорожнятись 
відповідно до діючих правил. Стічні 
води мають належним чином 
зберігатися та транспортуватися 
спеціальною вантажівкою до 
централізованого колектора стічних 
вод / іншого затвердженого місця на 
основі погодження, отриманого від 
місцевих органів влади на етапі 
проектування. 
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Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Суворий контроль за поводженням з 
накопиченими відходами та 
використанням автомобілів та 
будівельної техніки відповідно до 
встановлених стандартів; вибрати 
оптимальний маршрут для мереж 
водопостачання. 

Залучення висококваліфікованих 
фахівців для попереднього 
інструктажу щодо вимог безпеки; 
мають бути створені альтернативні 
дороги та шляхи для забезпечення 
доступу до громадських об'єктів; 

Слід підготувати проектні положення 
для альтернативних дренажних 
стоків. 

 

Втрата флори та фауни Ризик вирізки або 
видалення 
рослинності 
(дерева, чагарники) 
та зменшення 
зелених зон навколо 
будівель EI для цілей 
будівництва 

Створення зелених зон, пошук 
альтернативних рішень (щоб уникнути 
вирубки дерев), посадка дерев для 
компенсації можливого знищення 
зелених насаджень та дефіциту в 
частині потужностей секвестрації CO2 

Небезпечні відходи 
(тверді та рідкі) 

Накопичення 
будівельних 
відходів; сміттєві 
відходи в результаті 
знесення, миття 
обладнання на 
місці, невідповідна 
утилізація сміття 

Роздільне збирання та вивезення 
відходів (відведені ділянки); 
ідентифікація та укладання контрактів з 
підприємствами з видалення відходів 
(зазначено в контрактному видаленні 
відходів); забезпечення мобільних 
туалетів для працівників як чоловічої, 
так і жіночої статі. 
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Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Знесені дерев’яні (з фарбою) елементи 
утеплення (віконні рами, дахи тощо) 
належним чином списуються, 
зберігаються та транспортуються у 
затверджене місце для подальшого 
використання та не використовуються 
для опалення. 

Шум і вібрація Рух транспортних 
засобів та 
будівельної техніки. 

Регулярне технічне обслуговування 
машин та устаткування з використанням 
обладнання з шумопоглинаючими 
технологіями. Забезпечення 
працівників індивідуальними засобами 
захисту від шуму, наприклад, захисними 
навушниками. Розміщення знаків 
навколо майданчику для інформування 
людей про підвищений рівень шуму. 
Регулярне технічне обслуговування 
обладнання для забезпечення його 
ефективності та дієвості. Дотримання 
нормативних вимог щодо шуму / 
вібрації, які діють в Україні, та 
стандартів СБ 

Питання охорони праці 
і техніки безпеки 

Небезпека для 
здоров'я (травми і 
нещасні випадки). 

Положення ESMP щодо питань охорони 
праці і техніки безпеки, Процедура 
ESIRT. Забезпечення маркування всіх 
потенційних небезпек. Навчання 
працівників щодо ризиків, пов'язаних із 
обладнанням, забезпечення 
належними засобами індивідуального 
захисту та забезпечення їх 
використання. Забезпечення 
безпечного зберігання обладнання та 
небезпечних матеріалів. 
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Коли та чому Що (опис впливу) Що з цим робити (пом'якшувальні 
заходи) 

Ризик пожежі На будівельних 
ділянках може 
виникати 
самозаймання  

Забезпечення наявності протипожежної 
техніки, причому в легкодоступних 
місцях, а також забезпечення належної 
підготовки працівників, які працюють на 
майданчику, до її використання, а також 
регулярного обслуговування цієї 
техніки. Створення безпечних та 
адекватних пунктів збору на випадок 
виникнення пожежі та аварійних 
ситуацій та забезпечення їх належного 
маркування. Забезпечення навчання. 

Можливість натрапити 
на нерозірвані снаряди 
(UXO) 

Шкода, каліцтво, 
смерть або хвороба 
членів громади  

Навчання підрядників / роботодавців, 
робітників розпізнавати нерозірвані 
снаряди (UXO) / міни та дотримуватися 
визначених правил техніки безпеки. 

Етап експлуатації 

Токсичні та біологічно 
небезпечні речовини 

Використання 
неякісних 
(несертифікованих) 
будівельних 
матеріалів 

Додавання конкретних вимог 
(використовувати нетоксичні 
матеріали) під час тендерів та 
будівництва. 

HACCP для AgriHub та лабораторії 
тестування продуктів харчування. 

Ризики безпеки Шкода, травма, 
смерть або хвороба 
членів громад 

Підготовка вказівок / інструкцій з 
безпеки (поведінка, хімічні речовини, 
обладнання, яке слід використовувати 
тощо). 

Навчання працівників AgriHub та 
лабораторій як дотримуватися вказівок 
щодо безпеки та запобігати 
потенційних ризиків. 

Обладнання лабораторії засобами 
захисту та матеріалами. 
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8 ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ESMF  

Для виконання вимог ESMF команда проекту буде виконувати наступні кроки: 

 

8.1 Огляд підпроектів з точки зору екологічних та соціальних ризиків та наслідків 

У ході впровадження Проекту МРТОТ та ГВП УАД здійснюватимуть скринінг в рамках 
імплементації компонентів, застосовуючи встановлені критерії на основі керівних 
принципів, про які йде мова нижче.  

 

Вибрані підпроекти будуть проходити процес екологічного та соціального скринінгу або 
"скринінг" відповідно до вимог національного законодавства та ESF (ESS) СБ відповідно до 
цього ESMF. Визначення екологічних та соціальних ризиків підпроектів здійснюватиметься 
за результатами екологічного та соціального скринінгу. 

Після того, як перевірка підпроекту буде завершена і він буде затверджений для 
фінансування в рамках Проекту 3R, відповідальна ГВП буде готувати та оновлювати 
періодично (щоквартально та щорічно) Звіт про діяльність проекту (шаблон наведено у 
Додатку 1). Звіт про проектну діяльність повинен надходити на розгляд фахівців з 
екологічних та соціальних питань Банку щоквартально (кожні три місяці). 

Види діяльності, які є неприйнятними для підпроектів Проекту 3R. 

Початковий скринінг прийнятності підпроекту буде ґрунтуватися на списку виключених 
видів діяльності, які не будуть дозволені СБ. Тому пропозиції підпроектів, які включають ці 
заходи, не будуть розглянуті для фінансування. 

КРОК 1
• Ідентифікація підпроектів

КРОК 2
• Екологічний та соціальний скринінг

КРОК 3

• Розробка спеціальних захисних інструментів, їх огляд, 
оприлюднення та консультації, а також затвердження

КРОК 4
• Впровадження, нагляд, моніторинг та оцінка
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Зважаючи на те, що загальний ризик проекту є істотним, при відборі підпроектів слід 
звірятись із переліком неприйнятних видів діяльності для підпроектів, які не будуть 
дозволені СБ із потенційним істотним / високим ризиком та Списком виключень МФК (2007) 

30 . Проект не підтримуватиме будівельні та відновлювальні роботи, які потребують 
переселення, здійснюватимуть негативний вплив на джерела доходу/ засобів для 
існування; включатимуть будь-який вид вимушеного виселення людей; негативно 
впливатимуть на активи фізичних осіб або домогосподарств, не відповідають необхідним 
технічним та якісним специфікаціям, не забезпечують рівну оплату за рівну роботу жінок та 
чоловіків, тощо. 

Тип та масштаби проектів. Підпроекти, які вважаються «Підпроектами з високим рівнем 
ризику», фінансуватися не будуть. Рейтинг "високий ризик", як правило, означає наступні 
наслідки (a) суттєвий вплив на людське населення, в тому числі, на населені пункти та 
місцеві громади; (b) зміна важливих для навколишнього середовища територій, включаючи 
водно-болотні угіддя, природні ліси, луки та інші "критично важливі" природні середовища 
існування та екосистемні послуги; (c) прямі скиди забруднюючих речовин, які є досить 
великими, щоб викликати погіршення якості повітря, води чи ґрунту, зменшення 
чисельності зникаючих видів та погіршення стану "критично важливих" середовищ 
існування; (d) масштабні фізичні порушення на території майданчику та/або навколишньої 
місцевості; (e) видалення, споживання або перетворення значної кількості лісових та інших 
важливих природних місць існування, включаючи наземні, підземні та водні екосистеми; (f) 
модифікація гідрологічного циклу, яку можна виміряти в кількісних показниках; (g) 
небезпечні матеріали в більш ніж незначних кількостях; (h) вимушене переміщення людей 
та інші значні соціальні порушення. 

Місцезнаходження. Існує ряд локацій, які слід враховувати, приймаючи рішення про оцінку 
проекту як "високого ризику": (a) в чутливих та цінних екосистемах та поблизу таких 
чутливих та цінних екосистем та "критично важливих" середовищ існування - ялівцеві ліси, 
водно-болотні угіддя, дикі землі, вразливі ґрунти та особливі місця проживання зникаючих 
рідкісних та ендемічних видів; (b) в або поблизу районів з археологічними та / або 
історичними пам'ятками або існуючими культурними та соціальними установами, або 
поблизу таких районів; (c) в густонаселених районах, де може знадобитися переселення 
або потенційний вплив забруднення та інші порушення можуть суттєво вплинути на 
громади; (d) в регіонах, в яких здійснюються інтенсивні заходи забудови, або там, де 
виникають конфлікти щодо розподілу природних ресурсів; уздовж водотоків, у місцях 
поповнення водоносних горизонтів або у водоймах, що використовуються для 
водопостачання питної води; а також на землях або водах, що містять цінні ресурси 
(наприклад, водойми рибогосподарської категорії, корисні копалини, лікарські рослини, 
високоякісні сільськогосподарські ґрунти). Підпроекти, розташовані в безпосередній 
близькості від таких районів, будуть класифіковані як проекти з високим рівнем ризику, і 
вони не розглядатимуться  в плані підтримки за проектом 3R. 

                                                

30https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-

resources/ifcexclusionlist 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/ifcexclusionlist
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/company-resources/ifcexclusionlist
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Чутливість. Чутливі проблемні питання можуть включати наступні (але не обмежуються 
ними): перетворення водно-болотних угідь, потенційний несприятливий вплив на зникаючі 
види та місця проживання, а також на заповідні території чи ділянки, вимушене 
переселення, вплив на міжнародні водні шляхи та інші проблемні питання, наприклад. 
утилізація токсичних відходів 

Величина (масштаб). Існує ряд способів, за допомогою яких можна виміряти величину 
(масштаб), наприклад, абсолютна величина ресурсу чи екосистеми, на яку здійснюється 
вплив, величина, на яку здійснюється вплив, відносно до наявного запасу ресурсу чи 
екосистеми, інтенсивність впливу та його терміни та тривалість. Крім того, з урахуванням 
ймовірності виникнення конкретного впливу та сукупного впливу запропонованої дії та 
запропонованих підпроектів, очікується, що ступінь їх впливу на навколишнє середовище 
буде від низької до помірної, а ступінь їх соціального впливу буде від помірного до 
істотного. Таким чином, лише підпроекти, ризик яких буде оцінений як «істотний ризик» 
або менший ризик, будуть розглядатися для підтримки за проектом 3R. 

8.2 Скринінг соціальних та екологічних ризиків  

Всі субпроєкти проходитимуть через процес екологічного та соціального скринінгу або 
"скринінг", використовуючи вимоги національного законодавства та Екологічних і 
соціальних стандартів Світового Банку (ESS) відповідно до цього ESMF. Визначення 
екологічних та соціальних ризиків підпроектів визначатиметься результатами екологічного 
та соціального скринінгу. 

Після того, як буде підтверджено, що субпроєкти не входять до переліку заборонених видів 
діяльності, спеціалісти з екологічного та соціального захисту з боку ГВП, проведуть швидку 
оцінку ймовірного впливу на навколишнє середовище та оцінку потенціального 
примусового переселення, заснованого на вимогах національного законодавства та 
екологічних та соціальних стандартах Світового Банку, шляхом заповнення форми, 
представленої в Додатку 2. Контрольний чеклист з соціальних питань, який знаходиться у 
Додатку 3,  також буде заповнений.   Для кожного Компоненту, будуть ідентифіковані  
ризики для вразливих груп осіб. Соціальна оцінка також буде проведена з метою 
забезпечення включення заходів з ефективного пом’якшення можливих негативних 
наслідків під час розробки проєктної документації. Результати скринінгу будуть 
відображені у формі, представленій у Додатку 4. 

Після того, як перевірка підпроекту буде завершена і затверджена для фінансування в 
рамках Проекту 3R, відповідальна ГВП буде готувати та періодично оновлювати 
(щоквартально та щорічно) Звіт про діяльність в рамках реалізації проекту (шаблон 
наведено у Додатку 1). Звіт про проектну діяльність повинен надходити на розгляд фахівців 
з питань екологічних та соціальних питань Банку щокварталу (кожні три місяці). 
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8.3 План управління навколишнім та соціальним середовищем Клієнта та 
підрядника 

ESMP. Після перевірки підпроектів та їх затвердження з боку імплементаторів та команди з 
СБ як підпроектів, що підлягають реалізації, ГВП готують план управління навколишнім і 
соціальним середовищем (ESMP) (або оцінку впливу на навколишнє та соціальне 
середовище, якщо це застосовується відповідно до національного законодавства) для 
кожного підпроекту перед проведенням тендеру на проведення будівельних робіт (у 
випадку сільськогосподарського компоненту - до початку проведення заходів в рамках 
компоненту). ESMP повинен детально визначати проєктну діяльність, впливи на 
навколишнє середовище та суспільство, заходи пом'якшення наслідків, заходи з  
моніторингу та звітності. Всі впливи під час реконструкції / будівництва, описані нижче, 
будуть короткотерміновими та локальними, з низькою або помірною інтенсивністю та 
керованими. 
 
ESMP підрядника. Підрядник несе відповідальність за підготовку та впровадження заходів 
щодо пом'якшення наслідків для запобігання або мінімізації негативних впливів на 
навколишнє і соціальне середовище та людське здоров'я, а також забезпечення безпеки 
праці. Підрядник повинен забезпечити повний контроль над екологічними та соціальними 
аспектами та дотриманням всіх положень та технічних вимог проєкту, що стосуються 
охорони навколишнього середовища та соціального захисту (пом'якшення впливів 
будівництва в цілому, включаючи забруднення, порушення ґрунту, видалення дерев / 
рослинності, ґрунтів та інші впливи та захист прилеглих земель, лісів та водних шляхів). 

Більш детальна інформація про екологічну програму буде розроблено на етапі мобілізації 
в рамках Плану Підрядника з управління навколишнім і соціальним середовищем (C-ESMP). 
У рамках свого Плану підрядника з управління навколишнім та соціальним середовищем  
(C-ESMP) Підрядник повинен розглянути такі питання (серед наведених у Додатку 5): План 
майданчика будівельного табору; управління шумом; управління якістю повітря; 
управління захистом ґрунтів, план рекультивації та озеленення; управління якістю води; 
управління матеріалами; План реагування на надзвичайні ситуації; План поводження з 
відходами; План управління дорожнім рухом; Здоров'я та охорона здоров'я та безпека 
громад; механізм прийому та розгляду скарг. 

8.4  Заходи з моніторингу та звітності 

8.4.1 Плани моніторингу 

Громади продовжуватимуть брати участь у процесі підготовки, будівництва та/або 
закупівель шляхом здійснення активних функцій моніторингу та нагляду. Буде розроблена 
окрема схема організації щодо моніторингу громади та соціальної підзвітності, щоб 
гарантувати відсутність конфлікту інтересів між виконавцями та тими, хто здійснюватиме 
моніторинг. Моніторинг громади буде зосереджений на (i) перевірці відповідності вимогам 
до ESMF та (ii) оцінці задоволеності бенефіціарів реалізацією проекту та якістю надання 
послуг. Він також стане корисним методом збору інформації щодо досвіду та уроків, 
отриманих із завершених циклів підпроекту, та надання рекомендацій щодо наступного 
циклу підпроектів, якщо це застосовується. 
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В рамках Компоненту 3 буде надаватися підтримка у проведенні заходів з моніторингу і 
оцінки (M&E) для відстеження, документування та інформування про хід виконання та 
результати проекту. Команда з M&E у ГВП МРТОТ буде нести відповідальність за загальний 
звіт про хід виконання та результати. В рамках цього Компоненту здійснюватиметься 
фінансування ГВП МРТОТ для підготовки звітності за проектом - піврічні звіти та 
щоквартальні звіти за МСФЗ, які не пройшли аудит - які надаватимуться Світовому банку. В 
рамках цього Компоненту також здійснюватиметься фінансування моніторингових 
спостережень на проміжному етапі та на етапі для оцінки показників результатів на рівні 
PDO. ГВП МРТОТ буде відповідати за підготовку звіту про завершення. Моніторинг  
виконання екологічних та соціальних заходів здійснюватимуть фахівці ГВП з питань охорони 
навколишнього середовища. Їх метою буде перевірка основних моментів відповідності 
ESMF, ходу впровадження, обсягу консультацій та участі місцевих громад. 

8.4.2 Обов'язки з моніторингу та звітності  

Екологічний моніторинг реконструкції доріг та будівельних майданчиків для створення 
Agrihub / лабораторій буде включати регулярні спостереження за ґрунтом, водою та 
рослинністю в межах ділянок та навколо них. Залучення спеціаліста СБ з питань захисних 
заходів до моніторингу та оцінки допоможе розробити систематичний моніторинг 
навколишнього середовища на відремонтованих ділянках. 

Фахівці з ГВП з питань впливу на навколишнє середовище і соціального впливу (ES) будуть 
відвідувати майданчики підпроектів за необхідності. Виходячи з показників виконання 
захисних заходів різних підпроектів, спеціалісти ГВП з питань E&S надаватимуть 
рекомендації щодо наступних виплат підрядникам, які отримали контракт на реалізацію 
підпроектів у рамках компонентів проекту 3R. Якщо буде виявлено невідповідність ESCP 
та/або ESS, подальші виплати будуть припинені, поки не буде забезпечено відповідність 
ESF. 

Крім того, в проектних сферах ГВП будуть нести відповідальність за визначені вище заходи 
моніторингу впливу на навколишнє середовище та соціального впливу як складову частину 
попереджувальних заходів та заходів пом'якшення впливу, запропонованих для усунення 
можливих несприятливих наслідків впливу. Цей моніторинг буде включено до загального 
плану моніторингу проекту, який необхідно надавати Світовому банку для оцінки 
показників виконання проекту. 

У рамках своєї екологічної та соціальної моніторингової діяльності ГВП будуть проводити 
випадкові перевірки проектних ділянок для визначення ефективності вжитих заходів та 
впливу заходів, які здійснюються в рамках підпроектів, на навколишнє середовище. ГВП 
також відповідають за обробку, розгляд та моніторинг скарг та інших видів зворотного 
зв’язку, зокрема щодо екологічних та соціальних питань. 

УАД та МРТОТ відповідатимуть за звітність за ESF та будуть:  

 Підтримувати адекватну систему управління навколишнім та соціальним 
середовищем, забезпечуючи відповідність національній законодавчій базі, а також 
екологічним і соціальним стандартам Світового Банку; 
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 Готувати щоквартальні звіти щодо прогресу з впровадження заходів з пом’якшення 
впливів на соціальне та навколишнє середовище, викладених в Моделі та планах 
управління навколишнім і соціальним середовищем; 

 Консолідувати як частину регулярних звітів щодо поточного стану реалізації Проєкту 
та статус впровадження Планів  з управління навколишнім та соціальним 
середовищем (Додаток 1) та подавати їх в Банк щоквартально;  

 Готувати річні звіти про вплив на навколишнє середовище, що виник під час 
впровадження підпроектів, та аналізувати ефективність заходів щодо пом'якшення 
наслідків, що застосовуються для мінімізації негативних наслідків; 

 Забезпечувати, щоб активності в рамках реалізації Проєкту здійснювалися у 
відповідності з узгодженою проєктною документацією, законодавством, 
екологічними та соціальними вимогами, які було включено в тендерну 
документацію;  

 Забезпечення розробки та дотримання стандартів управління персоналом у 
відповідності до норм безпеки праці та санітарних вимог; 

 Розробляти загальні плани та вимоги до звітів підрядників про заходи щодо захисту 
довкілля та пом'якшення наслідків впливу, а також переглядати плани моніторингу 
та звіти підрядників; 

 Контролювати дії Підрядника та субпідрядників з метою здійснення контролю за 
дотриманням вимог захисту навколишнього та соціального середовища а також 
Планів управління навколишнім і соціальним середовищем; 

 Представляти вплив заходів щодо пом'якшення наслідків та заходи з пом’якшення 
впливу на навколишнє середовище та соціального впливу для широкої 
громадськості за допомогою спеціальних публікацій або / та щорічних публічних 
семінарів 

 Фіксувати та зберігати результати здійснення нагляду та моніторингу проектів 
протягом усього життєвого циклу проекту. Вони представлятимуть підсумкові звіти 
про хід впровадження ESMF / ESMP та аспекти E&S підпроектів Світовому банку раз 
на півроку та, як частину цієї звітності, надаватимуть оновлену інформацію щодо 
отриманих скарг/зворотного зв’язку, які вже були розглянуті які ще можуть очікувати 
розгляду. Готувати щоквартальні звіти про хід виконання заходів, запропонованих 
ESMP для окремих підпроектів; 

 Здійснювати регулярний моніторинг механізму прийому та розгляду скарг та реєстру 
скарг (Додаток А в Плані залучення зацікавлених сторін), зберігати скарги та 
документи, пов’язані з їх вирішенням в приміщенні ГВП, надавати Банку оновлення 
статусу розгляду скарг, які вже було розглянуто та тих, які знаходяться в процесі 
розгляду.  
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8.4.3 Моніторинг на рівні громади 

В рамках Підкомпоненту 3B надаватиметься підтримка у здійсненні заходів соціальної 
підзвітності та заходів, які сприяють залученню громад, які беруть участь у проекті, таким 
чином, щоб це посилювало вплив проекту 3R, збільшувало залучення громад до проектної 
діяльності та сприяння прозорості та підзвітності у проекті. Молодіжні лідери у проекті 3R 
(3RYs) також можуть відігравати допоміжні ролі у моніторингу відповідності ESMF у заходах, 
що виконуються за компонентами 1 та 2. Молодіжні лідери звітуватимуть визначеному 
координатору ГВП з питань ESS. 

8.4.4 Звітність про екологічні та соціальні інциденти 

Для того, щоб повністю відповідати вимогам ESF СБ, всі підпроекти, реалізовані в рамках 
Проекту, та супутні об'єкти, будуть занесені до Звіту про проектну діяльність31, шаблон звіту 
наведено у Додатку 1. Актуальний План діяльності за проектом буде подаватися 
спеціалістам СБ з ES кожні три місяці. 

Незважаючи на значні зусилля щодо управління екологічними та соціальними ризиками, 
пов'язаними з діяльністю Проекту, завжди можуть траплятися інциденти. Інцидент у цьому 
контексті - це нещасний випадок або негативна подія, що є наслідком невиконання 
стороною-виконавцем національного законодавства та вимог Банку щодо ESF, або умов, 
що виникли через несподівані або непередбачені події під час реалізації проекту. Приклади 
інцидентів включають: загибель людей, серйозні аварії і травми; соціальний вплив від 
припливу робочої сили, сексуальна експлуатація та жорстоке поводження (SEA) або інші 
форми гендерного насильства (GBV); значне забруднення навколишнього середовища, 
втрата біорозмаїття або критично важливого середовища проживання, втрата фізичних 
культурних ресурсів та втрата доступу до ресурсів громади. 

Цей Інструментарій реагування на екологічні та соціальні інциденти (ESIRT) призначений 
для того, щоб допомагати установам, які беруть участь у реалізації проекту, вирішувати 
питання, пов’язані з інцидентами, які трапляються під час впровадження Проекту, та 
консультувати установи, які беруть участь у реалізації проекту, щодо їх реагування на такі 
інциденти. 

ESIRT не є заміною регулярного нагляду за проектами та звітності, але він був розроблений 
для надання допомоги сторонам, які беруть участь у реалізації проекту,  коли вони 
дізнаються про інциденти під час здійснення нагляду або в будь-який інший час. 

ESIRT складається з наступних шести кроків з управління інцидентами і процесу звітності: 

A. Крок 1 Початкова комунікація  

B. Крок 2 Класифікація 

C. Крок 3 Вивчення  

D. Крок 4 Реакція  

                                                
31В Додатку A до цього ESMF пропонується шаблон для фіксації видів діяльності за проектом та фіксації процесу 

їх виконання.  
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E. Крок 5 Подальші заходи  

Ролі та обов'язки УАД та МРТОТ у реагуванні на інциденти окреслені у кожному з кроків. 
Цей ESIRT також містить Розділ про реагування та заходи з коригування, де наводяться 
приклади можливої реакції на інциденти сторін, які беруть участь у реалізації. 

Детальна розбивка кроків ESIRT надана у Додатку 6. 
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9. ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ  

9.1 Попередні консультації  

На етапі підготовки Проєкту було організовано низку публічних консультацій з місцевою владою, 
громадськими організаціями, фермерами та громадянами в присутності представників 
Укравтодору. Метою консультацій було визначити основні проблеми Луганської області та 
визначити які заходи сприятимуть розширенню можливостей щодо розвитку місцевих громад. В 
результаті цих громадських консультацій необхідність капітального ремонту основних дорожніх 
коридорів була підтримана всіма зацікавленими сторонами (місцевою владою, громадами, 
громадськими організаціями, фермерами тощо). Більш детальну інформацію щодо консультацій на 
стадії підготовки проєкту можна знайти у Плані залучення зацікавлених сторін (СЕП)32. 

9.2 Оприлюднення ESMF 

Публічне розголошення цією моделі управління навколишнім та соціальним середовищем було 
здійснено шляхом його публікації на офіційних сайтах органів, які будуть залучені до реалізації 
Проєкту. Через обмеження, які пов’язані з світовою пандемією вірусу COVID-19 та відповідно до 
обмежень введених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», МРТОТ та Укравтодором були проведені віртуальні/віддалені публічні 
консультації та залучення місцевих стейкхолдерів. Електронна версія моделі управління 
навколишнім і соціальним середовищем  українською мовою було надано місцевим стейкхолдерам 
для ознайомлення (місцеві міські та районні адміністрації, громадські організації, фермери, 
бізнесмени). Всім стейкхолдерам було надано форму зворотнього зв’язку для надання пропозицій 
та зауважень стосовно цього документу. Також, всі документи та контакти для надання 
пропозицій/зауважень/коментарів з боку стейкхолдерів було опубліковано на офіційних сайтах 
Сватівської, Сєвєродонецької та Старобільської міських рад. Впродовж періоду публічного 
розкриття документів, стейкхолдерами був засвідчений високий рівень інформованості щодо цілей 
Проєкту та було підтверджено важливість їх досягнення для розвитку Луганської області.  

Процес консультацій з місцевими стейкхолдерами залишається відкритим впродовж всього циклу 
реалізації Проєкту. Стейкхолдери можуть звернутися до Укравтодору або МРТОТ зі своїми 
пропозиціями / запитами на отримання інформації впродовж всіх стадій реалізації Проєкту. Всі 
отримані звернення будуть розглянуті впродовж 30 днів відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян».  

Наступні публічні консультації будуть здійснені на подальших стадіях реалізації Проєкту, впродовж 
розробки проєктної документації та підготовки Планів з управління навколишнім та соціальним 
середовищем, Плану дій з переселення або за вимогою місцевих громад.  

 

 

 

 

                                                
32 Впродовж підготовки Проєкту, було проведено ряд зустрічей з представниками МРТОТ, Луганської обласної 

адміністрації, фермерами та органами місцевої влади 
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10. Механізм  подання та розгляду скарг  

10.1 Мета механізму подання та розгляду скарг на рівні Проєкту 

ОБ’ЄМ: Механізм розгляду скарг буде доступний для зацікавлених сторін для подання 

питань, зауважень, коментарів, пропозицій та скарг шляхом надання форм для зворотнього 

зв’язку на всіх субпроєктах.  

Користувачі Механізму: Бенефіціари Проєкту, особи, які зазнають негативного впливу від 

Проєкту ( ті особи, які зазнають прямого чи опосередкованого, позитивного чи негативного 

впливу), а також для широких верств населення для цілей, зазначених у попередньому 

абзаці.  

Управління механізмом: Механізм прийому та розгляду скарг буде керований ГВП з боку 

МРТОТ та УАД під прямим контролем зазначених імплементаторів.  

Подання скарг: Скарги можуть бути висловлені на будь якій стадії реалізації Проєкту.  

10.2 Структура та процес організації механізму прийому та розгляду скарг 

Як зазначалось у попередньому розділі, процедура подання громадянами звернень, скарг 
та рекомендацій визначена в Законі про звернення громадян та змінах до нього через 
поправку про електронні петиції 2015 року. Відповідно до зазначеного закону та статті 40 
Конституції України, Проект 3R пропонує наступні канали, за допомогою яких громадяни, 
бенефіціари та особи, які попадають під вплив проекту (PAP), можуть подавати скарги щодо 
діяльності, яка фінансується проектом: 

a. Електронною поштою:  

УКРАВТОДОР, ГВП ДП «Укрдорінвест», e-mail: mail@ukrdorinvest.gov.ua 

МРТОТ: e-mail: info@mtot.gov.ua; panama2004@ukr.net 

b. Через веб-сайт:  

УКРАВТОДОР: https://ukravtodor.gov.ua/4497/elektronne_zvernennia.html  

МРТОТ: https://mtot.ua/ua/elektronne-zvernennya 

c. За телефоном:  

УКРАВТОДОР: (044) 287-51-78; (044) 287-70-60 

МРТОТ: (044) 536-92-39; (044) 536-92-34 

d. В письмовій формі в УКРАВТОДОР та МРТОТ: Листи, адресовані ГВП, надсилаються 
на адресу: УКРАВТОДОР – Україна, Київ 02000, вулиця Фізкультури 9  

МРТОТ – Україна, Київ 01196, площа Лесі Українки 1  

e. Особисто: за вказаними вище адресами або за адресами органів яким  
вищезазначений орган делегував відповідні повноваження 

f. Інше: письмові скарги співробітникам проекту (під час нарад за проектом) 

mailto:mail@ukrdorinvest.gov.ua
mailto:info@mtot.gov.ua
https://ukravtodor.gov.ua/4497/elektronne_zvernennia.html
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Проект повинен забезпечити гнучкість в каналах, доступних для подачі скарг, а також 
забезпечити доступ до контактної інформації для осіб, які подають скарги. 

З цією метою, крім журналу подання скарг, наданого проектом (додаток А), громадяни 
також можуть подавати свої звернення відповідно до статті 5 Закону України "Про 
звернення громадян". В останньому випадку звернення, подані громадянами, повинні 
містити повне ім’я, місце проживання, суть питання, коментар, заяву, скаргу, твердження, 
запит чи вимогу. Письмове звернення має бути підписане та датоване заявником 
(заявниками).Звернення, надіслане електронною поштою до зазначених вище установ, які 
беруть участь у реалізації проекту (IAs), повинно містити адресу електронної пошти або 
поштову адресу, або будь-який інший спосіб зв’язку, щоб можна було відповісти на 
звернення. Використання електронного підпису для звернень по електронній пошті не є 
вимогою. 

Відповідь. Про результати перевірки скаржника буде повідомлено електронним листом 
або електронною поштою. Відповідь ґрунтується на матеріалах розслідування та, якщо 
необхідно, містить посилання на національне законодавство 

Координатор проекту може продовжити кінцевий термін розгляду скарги на 30 робочих 
днів, і скаржник повинен бути поінформований про цей факт, із зазначенням наступного: 
(а) необхідні додаткові консультації для надання відповіді на скаргу; (b) скарга стосується 
складного обсягу інформації і необхідно вивчити додаткові матеріали для відповіді. 

10.3 Журнали реєстрації скарг 

Особа, яка отримує скаргу, заповнює форму скарги (див. Додаток А) та реєструє скаргу у 
Реєстрі скарг, який веде менеджер GRM. Потім скаргу слід негайно внести у систему 
відстеження для сортування та перенаправлення до відповідного відділу, відповідального 
за розслідування та розгляд скарги, або до співробітників, якщо скарга пов’язана з 
конкретною проектною діяльністю. Координатор проекту несе відповідальність за 
визначення, до кого направляти скаргу, чи потребує скарга розслідування (чи ні) та за 
часовий термін відповіді на неї. 

При визначенні особи, яка буде проводити розслідування, Координатор проекту повинен 
забезпечити відсутність конфлікту інтересів, тобто всі особи, які беруть участь у процесі 
розслідування, не повинні мати жодних матеріальних, особистих чи професійних інтересів 
у результаті та не мати особистих чи професійних зв’язків зі скаржниками чи свідками. 

Після встановлення процесу розслідування особа, відповідальна за управління GRM, 
здійснює реєстрацію та вносить ці дані до Реєстру скарг. 

Потрібно також реєструвати та повідомляти про кількість та тип пропозицій та питань, щоб 
їх можна було аналізувати для покращення проектної комунікації. 

Шаблон журналів скарг наведено у Додатку А «Запис про скарги / запити» до документа 
SEP, який буде оприлюднений з ESMF. 
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10.4 Моніторинг та звітність за скаргами 

Політика, процедури та регулярні оновлення системи GRM, подані та вирішені скарги 
будуть доступні на веб-сторінці www.bellesexport.by. Вони будуть оновлюватися 
щоквартально. 

Виконавчий директор щоквартально буде оцінювати функціонування GRM для того, щоб: 

• Надавати проектній групі та керівництву щомісячний/щоквартальний «знімок» 
результатів GRM, включаючи будь-які пропозиції та запитання. 

• Проводити огляд стану скарг для відстеження тих, які ще не вирішені, та пропонувати 
будь-які необхідні заходи щодо виправлення становища. 

Під час щоквартальних засідань ГВП команда проекту обговорює та переглядає 
ефективність та використання GRM та збирає пропозиції щодо її вдосконалення. 

У піврічні звіти про реалізацію проектів, що надходять до Банку, MERP повинен включити 
розділ GRM, який має містити оновлену інформацію про наступне: 

• статус створення GRM (процедури, укомплектування персоналом, підвищення обізнаності 
тощо); 

• Кількісні дані щодо кількості отриманих скарг, кількості, що були релевантними, та 
кількості вирішених; 

• Якісні дані про тип наданих скарг та відповідей, невирішені питання; 

• Час, витрачений для вирішення скарг; 

• Кількість скарг, вирішених на найнижчому рівні, переадресованих на більш високі рівні; 

• Будь-які конкретні проблеми, які виникли у зв’язку з процедурами / комплектуванням 
персоналом чи використанням; 

• Чинники, які можуть впливати на використання системи зворотного зв'язку GRM / 
бенефіціар; 

• Будь-які вжиті коригувальні заходи. 

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про звернення громадян", звернення розглядаються та 
вирішуються не пізніше одного місяця з дня їх надходження, та негайно ті, які не потребують 
додаткового вивчення, але не пізніше 15 днів з дати її отримання. Якщо питання, порушені 
у зверненні, не можуть бути вирішені протягом одного місяця, керівник органу, 
підприємства, установи, організації або його заступник визначають необхідний час для його 
розгляду та повідомляють про це особі, від якої надійшло звернення. При цьому весь термін 
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. 

Для розгляду скарги особа, відповідальна за розслідування скарги, збиратиме факти, щоб 
сформувати чітке розуміння обставин, що стосуються скарги. Розслідування / подальші 
заходи можуть включати відвідування майданчика, перегляд документів та зустрічі з тими, 
хто міг би вирішити цю проблему. 
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Результати розслідування та запропонована відповідь скаржнику будуть представлені на 
розгляд Координатору проекту, який прийме рішення про подальші дії. Після прийняття 
рішення та повідомлення  скаржника, слідчий фахівець описує дії, які необхідно здійснити, 
у формі скарги (див. Додаток А до SEP), а також деталі розслідування та висновки, та подає 
відповідь виконавчому директору для підписання. 

У піврічні звіти про реалізацію проектів, що надходять до Банку, MERP повинен включити 
розділ GRM, який має містити оновлену інформацію про наступне: 

• статус створення GRM (процедури, укомплектування персоналом, підвищення обізнаності 
тощо); 

• Кількісні дані щодо кількості отриманих скарг, кількості скарг, які були релевантними, та 
кількості вирішених; 

• Якісні дані про тип наданих скарг та відповідей, невирішені питання; 

• час, витрачений для вирішення скарг; 

• кількість скарг, вирішених на найнижчому рівні, переадресованих на більш високі рівні; 

• будь-які конкретні проблеми, які виникли у зв’язку з процедурами / комплектуванням чи 
використанням; 

• чинники, які можуть впливати на використання системи зворотного зв'язку GRM / 
бенефіціар; 

• будь-які вжиті коригувальні заходи. 

10.5 Система реагування на скарги Світового банку 

Громади та особи, які вважають, що проект, який здійснюється за підтримки Світового банку 

(СБ), негативно впливає на них, можуть подавати скарги з використанням  механізмів 

реагування на скарги, які існують на проектному рівні, або до Служби реагування на скарги 

СБ (GRS). GRS забезпечує негайний розгляд отриманих скарг для вирішення проблем, 

пов'язаних з проектом. Громади та особи, які зазнали негативного впливу в результаті 

реалізації проекту, можуть подати скаргу до незалежної інспекції Світового банку, яка 

визначає, чи сталася шкода, чи може статися внаслідок недотримання СБ своєї політики та 

процедур. Скарги можуть бути подані в будь-який час після того, як питання, які викликають 

занепокоєння, були безпосередньо доведені до відома Світового банку, а керівництво 

банку отримало можливість надати відповідь. Для отримання інформації про те, як 

подавати скарги до корпоративної Служби реагування на скарги Світового банку (GRS), 

відвідайте веб-сторінку http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-

services/grievance-redress-service. Для отримання інформації про те, як подавати скарги до 

Інспекціїї Світового банку, перейдіть на сторінку http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
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Додаток 1. Звіт про діяльність проекту (підпроекти) 

Поточний стовпчик статусу робіт повинен містити детальний план-графік на місяць/рік з 

позначенням відповідного місяця для різних етапів підпроекту (розробка, будівельні 

роботи) 

Назва 
підпроекту 
/ короткий 

опис 
діяльності 

Статус 
націон
альної 
проце
дури 

отрим
ання 

дозвол
ів від 

еколог
ічних 
служб 
- ОВНС 
(ОВД): 

Не 
потріб

но / 
В 

процес
і/ 

Завер
шено 

Статус 
ESMP / 
aRAP / 
План 

залучення 
зацікавле
них сторін 

/ 
громадсь

кі 
консульта

ції 

Скарги, 
отримані 
протягом 
звітного 
періоду, 
предмет 

скарг, статус 
вирішення 
(очікує / в 
процесі / 

вирішено) 

Поточний 
стан робіт 
(терміни 

виконання 
проектних 

робіт та 
початку / 

завершення, 
невирішені 
проблеми, 
дані GRM) 

Відвіду
вання 

майдан
чика 

протяго
м 

звітног
о 

періоду 
(дати, 

результ
ати, 

видані 
запити 

на 
коригу
вальні 

дії, 
подаль
ші дії)) 

Наступн
е 

заплано
ване 

відвідув
ання 

майданч
ика 

(дати, 
конкрет

ні 
питання, 

які 
потрібно 
перевіри

ти) 

Компонент 1 / ПІДПРОЕКТ 1 

       

       

Компонент 2 / ПІДПРОЕКТ 1 
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Додаток 2. Контрольний список питань екологічного скринінгу 

Частина 1 (заповнюється працівниками ГВП МРТОТ/Укравтодору)  

1. Назва підпроекту:  

2. Короткий опис підпроекту, в якому зазначається: характер проекту, вартість проекту, 
фізичний розмір, площа майданчика, місцезнаходження, власність на нерухомість, 
наявність поточних операцій, плани розширення або нового будівництва (опис можна 
скопіювати з пропозиції щодо підпроекту та прикласти). 

3. Чи матиме проект вплив на параметри навколишнього середовища, перелічені нижче 
на етапах будівництва або експлуатації? Зазначте, з перевіркою, під час якої етапу будуть 
відбуватися впливи та чи потрібні заходи пом'якшення. 

Екологічні параметри Етап 
підготовки 

Етап експлуатації Необхідні заходи з 
пом'якшення 
наслідків Так / Ні 

Чи впливає компонент /субпроєкт на наступні об’єкти  

Відкриті джерела води    

ґрунтові води    

Території які 
перебувають під 
захистом ( природні 
заповідники, об’єкти 
смарагдового списку), 
зони проживання 
захищених видів 

   

Зрізання дерев / кущів / 
рослинності 

   

Земляні роботи (виїмка, 
переміщення верхнього 
родючого шару, тощо).  

   

Вплив на історичні будівлі 
та території 

   

Використання 
небезпечних матеріалів 
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Організація будівельного 
майданчику в населених 
пунсктах 

   

Організація тимчасового 
табору та виробничих 
баз підрядника 

   

Активності, які 
вимагають чи 
призведуть до збільшення 
використання пестицідів 

   

 

Частина 2 (заповнюється ГВП МРТОТ / Укравтодору на основі результатів екологічного 
обстеження та визначення обсягів) 

 

Категорія екологічного ризику проекту (істотний або помірний) _____ 

 

Чи потрібні ESIA та / або ESMP та контрольний список ESMP (так чи ні) _____ 

Які конкретні питання слід вирішити в ESIA / ESMP? 
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Додаток 3. Контрольний список питань соціального скринінгу 

Контрольний список питань скринінгу для оцінки соціальних наслідків та ризиків 

підпроектів 

Ймовірні соціальні наслідки / ризики Так Ні Невідомо Деталі 
1. Чи буде втручання включати нові фізичні 

будівельні роботи? 
  

 

 

2. Чи включає втручання модернізації або 
реконструкції існуючих фізичних об'єктів?   

 
 

3. Чи може втручання викликати будь-які 
незворотні пошкодження або втрату житла, 
інші активів, використання ресурсів? 

  

 

 

4. Чи є ділянка, обрана для цієї роботи, вільною 
від обтяжень і чи належить вона до земель 
загального користування/державної 
власності/ общинної землі? 

  

 

 

5. Чи вимагає втручання в рамках даного 
підпроекту придбання приватних земельних 
ділянок? 

  

 

 

6. Якщо ділянка перебуває у приватній 
власності, чи можна придбати цю землю 
шляхом врегулювання на основі переговорів? 
(Згодний покупець - Згодний продавець) 

  

 

 

7. Якщо земельну ділянку необхідно придбати, 
чи відомі фактичний розмір ділянки та статус 
власності? 

  

 

 

8. Чи готові ці власники землі добровільно 
пожертвувати необхідну землю для цього 
підпроекту? 

  

 

 

9. Чи існує ймовірність того, що власники 
земельних ділянок, які зазнають впливу, 
втратять більше 10%  площі своєї земельної 
ділянки/споруд через пожертвування? 

  

 

 

10. Чи доступна земля для завезення матеріалів 
або транспорту для будівельних робіт у 
межах існуючої ділянки/  Право 
проходу/проїзду? 

 
 

 

 

11. Чи є люди, які не мають права власності і які 
проживають / займаються бізнесом на 
запропонованій ділянці / локаціях проекту, 
які використовуються для будівельних робіт? 

  

 

 

12. Чи можливий якийсь тимчасовий вплив? 
  

 
 

13. Чи є можливість виїзду, закриття ділової / 
комерційної діяльності/ припинення 
діяльності людей, що має на меті заробити 
кошти на проживання під час будівництва? 
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14. Чи є фізичні переміщення людей через 
будівельні роботи?   

 
 

15. Чи передбачає цей проект переселення будь-
яких осіб? Якщо так, дайте детальну 
інформацію. 

  

 

 

16. Чи будуть втрати / пошкодження 
сільськогосподарських земель, врожаю на 
корені, дерев? 

  

 

 

17. Чи буде втрата доходів та засобів до 
існування?   

 
 

18. Чи втратять люди назавжди або тимчасово 
доступ до об'єктів, послуг чи природних 
ресурсів? 

  

 

 

19. Чи призведе проект до втрати зайнятості/ 
робочих місць   

 
 

20. Чи призведе  проект до надмірного припливу 
робочої сили внаслідок нового будівництва   

 
 

21. Чи вимагає будівельна діяльність залучення 
додаткової/кваліфікованої робочої сили поза 
межами населеного пункту 

  

 

 

22. Чи стане підпроект/будівельні роботи 
причиною руйнування/порушень у житті 
місцевого населення 

  

 

 

23. Чи стане будівництво нових будівель, 
дренажних ліній причиною будь-якого 
погіршення якості сусідніх будинків, 
колодязів, земель 

  

 

 

24. Чи призведе це втручання до будь-яких 
міжгрупових або внутрішньогрупових 
напруг/конфліктів 

  

 

 

25. Чи є якісь групи, які  знаходяться у 
невигідному   становищі або є вразливими 
(включаючи корінне населення, соціально 
маргіналізовані громади, такі як роми, люди 
похилого віку, бездомні, етнічні меншини, які 
проживають у запропонованих місцях, або 
постраждали від втручання? 
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Додаток 4. Результати екологічного та соціального скринінгу 

Результати екологічного та соціального скринінгу 

Позначте той, який застосовується  

□ Категорія ризику «Високий». Значний 
негативний вплив, виключити з 
фінансування 

 
□ Категорія ризику "Суттєвий". 
Обмежений або тимчасовий вплив 

 
□ Категорія ризику "Помірний". 
Обмежений або тимчасовий вплив 

 
□ Категорія ризику «Низький» 
Мінімальний вплив / відсутність впливу 

 

Підготував: 

Ім’я та підпис: 

Посада: 

Дата: 

Затверджено: 

Ім’я та підпис: 

Посада: 

Дата: 
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Додаток 5. Шаблон плану екологічного та соціального управління для будівельної та 
відновлювальної діяльності 

План екологічного та соціального управління (ESMP) для підпроектів повинен в загальних 
рисах визначати пом'якшення, моніторинг та адміністративні заходи, яких слід вжити під 
час реалізації проекту, щоб уникнути або усунути негативні впливи на навколишнє 
середовище. Для проектів проміжного екологічного ризику (проекти значного ризику) 
ESMP також може бути ефективним способом узагальнення заходів, необхідних для 
досягнення ефективного пом'якшення негативних впливів на навколишнє середовище. 

Частина 1 містить загальну інформацію про проект, яка включає описову частину, що 
характеризує проект та конкретизує інституційні та законодавчі аспекти, технічний зміст 
проекту, потенційну потребу в програмі нарощування потенціалу та опис процесу 
громадських консультацій. 

Частина 1: Загальна інформація про проект. 

ІНСТИТУЦІЙНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

Країна   

Назва Проекту   

Область та сфера 
застосування проекту 

 

Інституційні 
механізми 

(СБ) 

Світовий банк 

 

Управління 
проектом 

Одержувач інвестицій 

Організація 
впровадження 

(Ім'я та контактна 
інформація) 

Нагляд за 
виконанням 

ESSs 

Місцевий 
нагляд з боку 

районного 
відділу освіти 

Нагляд за 
будівельними 

роботами 

Підрядник 

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ 

Назва діяльності  

Опишіть місце 
розташування 

 Додаток 1: Карта об'єкта  

[ ] Так [ ] Ні 

Хто є власником 
земельної ділянки? 

 

Загальна інформація 
про географічні, 

фізичні, біологічні, 
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геологічні, 
гідрографічні та 

соціально-економічні 
характеристики 

Опис географічних, 
фізичних, 

біологічних, 
геологічних, 

гідрографічних та 
соціально-

економічних 
наслідків проектної 

діяльності 

 

Орієнтовна потреба в 
сировині та 

матеріалах для 
будівництва 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Визначити 
національне та 

регіональне 
законодавство та 

дозволи, що 
застосовуються до 

проектної діяльності 

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Вкажіть, коли / де 
відбулися / чи 

відбуватимуться 
громадські 

обговорення 
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Частина 2: Заходи щодо зменшення впливу на навколишнє середовище та соціального впливу 

План екологічного та соціального управління (ESMP) визначає можливі та економічно ефективні заходи, які можуть знизити 
потенційно значні несприятливі впливи на навколишнє середовище до прийнятних рівнів. План включає компенсаційні заходи, 
якщо заходи пом'якшення наслідків неможливо здійснити, вони не є економічно ефективними або достатніми. Зокрема, ESMP 
(a) визначає та узагальнює всі очікувані значні негативні впливи на навколишнє середовище (включаючи ті, що стосуються 
корінного населення людей або вимушеного переселення); (b) містить опис - з технічними деталями - кожного заходу 
пом'якшення, включаючи тип впливу, якого він стосується, та умови, за яких це потрібно (наприклад, безперервно або у 
випадку виникнення непередбачуваних обставин), а також дизайни, описи обладнання та операційні процедури, якщо це 
доречно; (c) оцінює можливий вплив цих заходів на навколишнє середовище; та (d) забезпечує зв'язок з будь-якими іншими 
планами щодо пом'якшення наслідків (наприклад, для вимушеного переселення, корінного населення або культурних 
цінностей), необхідних для проекту. 

В шаблоні ESMP описані типові основні підходи до пом'якшення наслідків для контрактів на будівництво із помірними, 
локалізованими наслідками. Прийнято вважати, що цей формат забезпечує ключові елементи Плану екологічного та 
соціального управління (ESMP) або Моделі екологічного та соціального управління (ESMF), щоб відповідати вимогам Світового 
банку щодо оцінки впливу на навколишнє середовище та соціального впливу. 

 

Проєктні активності та 

потенційні впливи  
Пом’якшувальні заходи  

Інституційна 

відповідальність 

ФАЗА ПРОЄКТУВАННЯ 

Оцінка 
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Нехтування екологічними та 

соціальними аспектами під 

час розробки проєктної 

документації з капітального 

ремонту доріг та тендерних 

документів; 

Нехтування екологічними та 

соціальними аспектами 

управління пестицидами під 

час підготовки техніко-

економічного обгрунтування; 

Нехтування думкою 

зацікавлених сторін; 

Використання застарілих 

методів, інженерних рішень 

та небезпечних матеріалів 

при плануванні капітального 

ремонту  

Технічне / інженерне проектування буде ресурсоефективним, 

орієнтованим на запобігання забруднення навколишнього середовища, 

передбачати заходи адаптації до зміни клімату, стійкими та екологічно 

чисті, доступними та враховувати інклюзивність, засновані на найкращих 

доступних технологіях / найкращих промислових практиках в секторі; 

розглядатиме альтернативи технічних рішень та розташування; 

враховуватиме облаштування необхідних санітарно-захисних зон (СПЗ) 

Зацікавлені сторони будуть ідентифіковані та їх думка буде врахована 

відповідно до положень Плану залучення зацікавлених сторін; 

План управління навколишнім і соціальним середовищем буде 

розроблено для кожного підпроекту перед проведення тендеру на 

закупівлю будівельних робіт; 

В разі, якщо це передбачено національним законодавством, ОВД буде 

розроблена для вибраних підпроектів; 

Місцеві управління архітектури та будівництва та територіальні органи 

Міністерства охорони навколишнього середовища будуть 

проінформовані про майбутні роботи.   

ГВП 

ФАЗА БУДІВНИЦТВА 

Загальне управління екологічними та соціальними ризиками 
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Недотримання вимог 

національного законодавства 

екологічного та соціального 

захисту може спричинити 

затримки впровадження 

проекту, репутаційні ризики 

тощо. 

Всі дозволи на охорону навколишнього середовища та охорони здоров'я 

(такі як дозвіл на викиди для стаціонарних джерел, дозвіл на відкриття 

нового грунтового кар'єру тощо), дозволи (такі як встановлення 

санітарно-захисних зон, погодження місця розташування виробничих 

потужностей тощо), погодження (наприклад, схваленнязвіту з ОВД тощо) 

та ліцензії (наприклад, ліцензії на конкретні види робіт тощо) 

отримуються у строки відповідно до вимог законодавства України. 

Підрядник 

 Умови праці 

Працівники та відвідувачі 

можуть бути травмовані на 

місцях будівництва та 

проведення демонтажних 

робіт, в разі недотримання 

правил / норм охорони праці. 

План управління трудовими ресурсами буде розроблений та 

впроваджений. 

Умови проживання робітників на базі підрядника повинні відповідати 

методичним рекомендаціям: «Проживання працівників: процеси та 

стандарти. Посібник МФК та ЄБРР». 

ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) повинні бути надані для всіх 

працівників та відповідати вимогам міжнародних стандартів (обов'язкове 

використання касок, респіраторів та захисних окулярів, захисних джгутів 

та спеціального взуття, де це необхідно). 

Для підвищення участі місцевого населення в реалізації Проєкту, там де 

це можливо, будуть підготовлені та працевлаштовані місцеві мешканці.  

На робочому майданчику будуть забезпечені належні санітарні 

приміщення (туалети та душові) з достатнім запасом гарячої та холодної 

проточної води, мила та пристроїв для сушіння рук. Необхідним є 

встановлення тимчасової системи септиків для житлового табору 

Підрядника для запобігання забрудненню довколишніх водотоків. 

Підрядник 
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Будуть здійснені заходи з підвищення обізнаності працівників щодо 

загального управління відносинами з місцевим населенням, ухвалений 

кодекс поведінки, який відповідатиме міжнародним практикам та буде 

здійснюватися контроль за його суворим дотриманням, включаючи 

звільнення працівників та фінансові штрафи адекватного розміру. 

Будуть проведені інструктажі з охорони здоров’я та праці, використання 

засобів захисту, дій в разі ідентифікації юоєприпасів (Додаток 7) 

Охорона здоров’я та безпека та здоров'я населення: пожежі, вибухи та боєприпаси 

Ризик виникнення пожеж чи 

вибузів впродовж фази 

будівництва на майданчиках 

зберігання техніки та 

паливно-мастильних 

матеріалів можуть бути 

підвищеними, особливо в разі 

недотримання техніки 

безпеки.. Це потенційно може 

стати загрозою життю та 

здоров’ю робітників та 

відвідувачів майданчику або 

осіб, які проходять повз них. 

Також це може призвести до 

руйнувань будівель та 

житлових приміщень.  

Буде залучено підрядника з розмінування для розробки технічних вимог щодо 

обстеження та видалення боєприпасів та вибухонебезпечних предметів, 

проведення технічного огляду всієї передпроектної документації та проведення 

обстеження на предмет знаходження на цій території боєприпасів та 

вибохонебезпечних предметів та їх видалення в разі ідентифікації відповідно до 

міжнародних та національних процедур. 

Перед початком будь-яких земляних робіт підрядник гарантує, що будівельний 

майданчик був попередньо оглянутий на предмет наявності  вибухонебезпечних 

об’єктів,  та те що він буде дотримуватися процедури, описаної у Додатку 7. 

Будівельний майданчик повинен бути обладнаний сертифікованим 

протипожежним обладнанням, зокрема, вогнегасниками та пожежними щитами 

із необхідним обладнанням, резервуаром води для пожежогасіння та 

пожежними гідрантами. Заходи з протипожежного захисту включають також 

дотримання умов зберігання паливно-мастильних матеріалів та дотримання 

правил роботи з використанням відкритого вогню, вибухових речовин тощо. 

ГВП (в частині 

залучення 

підрядника з 

розмінування) та 

Підрядники 
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План аварійних ситуацій на випадок пожеж буде розроблений для будівельних 

таборів, стоянок асфальтобетонних установок тощо. Робітники будуть  

регулярно проходити інструктаж відносно порядку дій у випадку виникнення 

пожеж та  порядку використання вогнегасників. 

Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: запобігання забрудненню повітря 
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Можливе збільшення рівня 

забруднення повітря на 

будівельних майданчиках за 

рахунок використання 

техніки, асфальтобетонних 

установок та обробки 

матеріалів на майданчиках, а 

також через збільшення 

інтенсивності руху 

транспорту, пов’язаного із 

будівельними та 

демонтажними роботами. 

Основними забруднювачами 

стануть пил, SO2, NOx, CO, 

бензопірен та вуглеводи. 

Негативний вплив на якість 

атмосферного повітря буде 

мати місце головним чином, 

поблизу будівельних ділянок 

та місць демонтажу та вздовж 

доріг, що ведуть до цих 

ділянок 

Під час земляних робіт застосовуються методи пилоподавлення, 

наприклад розпилення води  або змочування землі. 

Під час проведення демонтажних робіт в середині приміщень вище 

першого поверху, будуть застосовані жолоби для сміття.  

Будівельні відходи (сміття яке хгенероване в результаті демонтажу), 

вилучені ґрунтові та неметалічні будівельні матеріали зберігаються на 

спеціально обладнаних майданчиках з своєчасним зволоженням та 

пилоподавленням. 

Під час пневматичного буріння або видалення поверхневого шару 

бруківки та фундаменту пил придушується постійним зрошенням та / або  

встановленням захисних екранів. 

Навколишні тротуари та дороги повинні утримуватися в чистоті від пилу 

та будівельних відходів для зменшення рівня пильового забруднення. 

Вся техніка буде проходити своєчасні технічні огляди на станціях 

технічного обслуговування на предмет викидів CO та диму, не 

допускається простой будівельної техніки з включеними двигунами на 

холостому ходу.  

Під час пневматичного буріння або демонтажу бруківки та фундаментів 

пил буде подавлятися постійним розприскуванням води та 

встановленням захисних екранів.  

Викиди пилу та речовин від транспорту  зводяться до мінімуму за рахунок 

належної експлуатації техніки та нагляду за ділянкою. 

Будуть застосовані сучасні будівельні методи та енергоефективні 

технології. 

Підрядник 
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Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: запобігання забрудненню ґрунтів 

Розливи мастил з важкої 

техніки, фарб, інших хімікатів 

(під час капітального ремонту 

/ будівельних робіт 

Технічна відповідність машин; дотримання інструкцій з експлуатації, 

стічні води належним чином зберігаються та утилізуються на 

затверджених ділянках тощо. 

Підрядник 

Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: забруднення ґрунтових та поверхневих вод 

Поверхневі води можуть бути 

забруднені випадковими 

розливами та витоками з 

машин, сміттям під час робіт 

на  мостах, а також 

зваженими частинками під 

час робіт на / біля річки. 

Також може бути тимчасове 

забруднення брудною водою, 

твердими побутовими та 

будівельними відходами з 

робочих таборів. Під мостами 

можуть спостерігатися 

короткочасні помутніння та 

замулення річки. Будівельні 

матеріали, такі як гравій, пісок 

і бетон, можуть вимиватися в 

річки під час дощу. 

Запобігання нерегульованого видобутку підземних вод, а також 

неконтрольованого скидання технологічних вод, цементних суспензій 

або будь-яких інших забруднених вод у грунти чи річки. Підрядник 

отримає необхідні дозволи на використання води та водовідведення. 

На місці проведення робіт організовуються дренажні системи та 

вживаються заходи щодо запобігання забрудненню, блокуванню чи 

іншим можливим негативним впливам на природні екосистеми поблизу 

об'єктів будівництва.  

Вживаються заходи щодо запобігання розливу паливно-мастильних 

матеріалів та інших токсичних чи небезпечних речовин. 

Миття будівельних машин та техніки проводиться лише в спеціально 

відведених місцях для запобігання потрапляння забруднених стічних вод 

у поверхневі води 

Належне управління всіма ділянками будівельного майданчика для 

запобігання забруднення від усіх будівельних активностей. 

Регулярне обслуговування протизсувних конструкцій. . 

Contractor / PIU 

(only for Pesticide 

Management Plan 

and Waste 

Management Plan 

for operational 

stage) 
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Грунтові води можуть бути 

забруднені випадковими 

розливами, витоками з місць 

тимчасового зберігання 

нафти та палива та витоками 

з машин під час будівництва. 

Крім того, діяльність у 

кластерах сільського 

господарства може вести до  

використання / застосування 

пестицидів. 

Стічні води з будівельних таборів будуть очищатися на будівельних 

майданчиках за допомогою очисних споруд. 

Передбачене облаштування дренажної системи та переливних труб. 

Складування викопних матеріалів в найближчі річки забороняється. 

Хімічні речовини на будівельних майданчиках, такі як мастило, бензин, 

знежирювачі, антифриз, вироби з бетону та асфальту, ущільнювачі, 

фарби та стічні води, пов'язані з цими продуктами, будуть збережені, 

оброблені та утилізовані таким чином, що мінімізує їх потрапляння у стік. 

Будівельний майданчик регулярно очищається від будівельних відходів 

та тимчасових споруд. 

На майданчику встановлюються відповідні заходи щодо контролю ерозії 

та замулювання, наприклад, тюки сіна та мулові огорожі, щоб запобігти 

відкладення мулу та спричинення надмірного помутніння дренажного 

каналу та річки. 

На основі результатів скринінгу, для підпроектів, реалізація яких може 

спричинити збільшення використання пестицидів, розробляється План 

управління пестицидами. 

На основі оцінки використовуваних технологій для підпроектів, які 

генерують тверді / рідкі відходи або будь-які інші побічні продукти, 

розробляється План поводження з відходами. 

Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: Шум та вібрація 
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Основними джерелами шуму 

будуть демонтажні роботи, 

будівельне обладнання та 

вантажні автомобілі. 

Інтенсивність шуму 

дорожньої техніки залежить 

від типу машин, її обладнання 

та відстані від робочого місця 

до чутливої зони та житлової 

забудови. Особливо 

проблематичним є шум, що 

створюється роботою 

бульдозерів, вібраторів, 

компресорів, екскаваторів та 

дизельних вантажних 

автомобілів. Шум, що 

генерується під час 

будівництва, буде 

тимчасовим та 

локалізованим. 

Будівельні роботи проводяться лише в час, зазначений у дозволі / 

тендерній документації / договорі. Роботи проводяться строго у робочий 

час у робочий день. Роботи не будуть проводитись у вихідні та святкові 

дні. У разі необхідності проведення робіт, що спричиняють більш високий 

рівень шуму, мешканці, які живуть поблизу, повідомляються про це за 10 

днів. 

Під час роботи кришки двигунів генераторів, повітряних компресорів та 

інших подібних пристроїв будуть закриті, обладнання буде розташоване 

на максимальній відстані від місць проживання населення. 

Адекватна звукоізоляція всіх транспортних засобів та обладнання 

здійснюється за допомогою використання пінопласту, гуми та інших 

звукоізоляційних матеріалів. Тимчасові протишумові бар'єри 

встановлюються, де це доречно. Працівники забезпечуються 

засобамиіндивідуального захисту, які будуть використовуватися при 

виконанні робіт які супроводжуються високим рівнем шуму. За 

можливості буде застосовано оптимізація маршрутів руху техніки з 

урахуванням розташування чутливих до шуму локацій.  

Буде використане сучасне обладнання, яке відповідає сучасним нормам 

шуму, або обладнання, яке  переобладнане для задоволення необхідних 

стандартів 
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На рівень шуму від 

експлуатації впливають 

інтенсивність руху, склад 

автопарку, швидкість руху, 

технічний стан транспортного 

засобу, вік транспортного 

засобу та стан дороги. 

Джерелами шуму автомобіля 

є двигун і шум від шин, які 

контактують з дорожнім 

покриттям. Найбільш 

шумними є важкі вантажні 

автомобілі та причепи з 

дизельними двигунами; 

найбільш "тихими" є нові та 

дорожчі машини 

Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: зсуви та ерозія 

Неправильне облаштування 

опорних конструкцій при 

проведенні глибоких виїмок 

може призвести до зсувів, що 

спричинить загрозу для 

робітників та сусідніх споруд. 

Гола земля схильна до зсувів 

у разі сильних опадів. 

Грунтовий матеріал отримується з уже існуючих та ліцензованих 

грунтових кар'єрів в Україні , які знаходяться на максимально близькій 

відстані  до реалізації проекту, для зменшення відстані транспортування. 

На об’єкті вживаються протиерозійні та протизсувні заходи, зокрема 

будівництво дренажних каналів, рекультивація для запобігання 

переміщенню осілого ґрунту за межі будівельного майданчика. 
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Також є потенціал для 

проявів вітрової та водної 

ерозії під час будівництва. 

Стіни глибоких виїмок підтримуються відповідно до технічних вимог. 

Необхідно уникати видалення рослинності та бруківки, а оголений грунт 

засівати чи вимощувати якомога швидше після закриття будівельного 

майданчика. Необхідним є  армування укосів для запобігання ерозії 

ґрунту. Стік зливових вод  повинен бути влаштований до початку 

земляних робіт 

Ефективність використання ресурсів та запобігання забрудненню: Відходи та небезпечні матеріали 

На етапі будівництва будуть 

згенеровані деякі види 

відходів: 

- інертні мінеральні 

матеріали, такі як грунт, пісок, 

гравій та бетонний щебінь, які 

будуть повністю перероблені 

та використані як будівельні 

матеріали; 

- потенційно шкідливі або 

небезпечні речовини, такі як 

відходи будівельних таборів і 

майстерень, бетонні суспензії 

з мийних установок, 

План поводження з відходами буде розроблений як частина ESMP 

підрядника. Цей план визначає процедури поводження з небезпечними 

відходами. 

Для всіх основних видів відходів, що будуть згенеровані внаслідок 

проведення робіт із виїмки родючого ґрунту, демонтажу та будівництва, 

будуть визначені місця збору, зберігання та утилізації відходів. 

Будівельні відходи будуть відокремоені від побутових відходів, шляхом 

їх  зборух в окремі контейнери. 

Будівельні відходи збирають та передають ліцензованим компаніям для  

знешкодження відповідно до Реєстру об’єктів для використання, 

знешкодження, зберігання та захоронення відходів в Україні. 

Документація щодо утилізації або переробки відходів повинна 

зберігатися  як доказ правильного поводження з відходами. 
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бочки та контейнери з-під 

палива, мастильних 

матеріалів та будівельних 

хімікатів, металобрухт та 

відпрацьовані зварювальні 

електроди; 

- деревні відходи з вирубаних 

дерев та інших органічних 

речовин від очищення 

будівельного майданчика; 

- побутові відходи з 

будівельних таборів. 

У разі неправильного 

транспортування та утилізації 

відходів будівництва та 

демонтажу, це може 

спричинити забруднення 

ґрунту, поверхневих і 

підземних вод у місцях 

захоронення та небезпеку 

для здоров’я на маршрутах 

транспортування. 

Тимчасове зберігання всіх небезпечних або токсичних речовин та 

відходів класів небезпеки 1 та 2 на об'єкті організовується в окремих 

приміщеннях відповідно до законодавства України (ртутьмісні відходи, 

свинцеві батареї, електролітові батареї тощо) з обмеженням 

несанкціонованого доступу сторонніх осіб та з відповідним маркуванням. 

Транспортування відходів відбувається у відповідності до законодавства 

України про перевезення небезпечних відходів. 

Методи збору та утилізації відходів визначені для всіх основних типів 

відходів, очікуваних від проведення виїмки, демонтажних та будівельних 

робіт. 

Відходи мінерального походження та відходи згенеровані в результаті 

проведення демонтажних робіт  відокремлюються від загальних відходів, 

органічних, рідких та хімічних відходів шляхом сортування на майданчику 

та зберігаються у відповідних контейнерах. 

Будівельні відходи збираються та утилізуються належним чином 

ліцензованими компаніями. Тимчасовий збір відходів в місцях, які можуть 

бути підтоплені, не допускається. 

Певні матеріали, коли це можливо, можуть бути повторно 

переробленими та повторно використаними  (за винятком матеріалів, які 

містять азбест). 

Якщо азбест буде ідентифіковано на будівельному майданчику, він 

повинен бути чітко позначений як небезпечний матеріал. Коли це 

можливо, азбест належним чином складується та герметизується для 

мінімізації впливу. 
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Відходи, що утворюються під 

час фази експлуатації, 

будуть, головним чином, 

гравійними та сольовими 

залишками від зимового 

догляду, мулом / макушкою з 

відстійників для зливових 

вод, а також асфальтом, 

бетоном та гравієм від 

ремонтних та технічних робіт. 

Жоден з цих відходів не є 

небезпечним, і шляхи 

утилізації будуть або 

існуючими комунальними 

спорудами для поводження з 

відходами, сміттєзвалищами 

мінеральних матеріалів 

(гравієм, щебенем) або 

спорудами для переробки. 

Роботи з складування та утилізації азбесту повинні проводити тільки 

досвідчені робітники.  

Вилучений азбест заборонено використовувати повторно. 

Тимчасове зберігання всіх небезпечних або токсичних речовин на 

будівельному майданчику  повинно відбуватися у безпечних 

контейнерах, на яких розміщені дані про склад, властивості та 

походження відходів. 

Регулярне перевезення будівельних матеріалів здійснюється без 

складування великих партій матеріалів на будівельних майданчиках. 

Ємності з небезпечними матеріалами повинні бути розміщені у 

герметичні контейнери для запобігання розливів. 

Здоров'я та безпека громади: транспортні дороги, дорожній рух та ДТП 

На здоров'я та безпеку 

громад впливатиме схеми 

організації руху, проживання 

працівників Підрядника, 

облаштування будівельних 

майданчиків тощо. 

Протоколи OHS відповідно до Правил Світового Банку з охорони 

навколишнього середовища та безпеки створені для забезпечення 

безпеки громад під час проведення робіт 

Місцеві будівельні та екологічні інспекції, органи влади та громади будуть 

зазделегідь повідомлені про проєктну діяльність 

Contractor 
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Інтенсифікований рух важкої 

техніки та вантажних 

автомобілів до та з 

будівельних майданчиків та 

знесень може збільшити 

ймовірність дорожньо-

транспортних пригод 

Підготовка та реалізація Плану управління будівельними майданчиками 

(як частина ESMP підрядника), яким регулюється належним чином 

встановлення та розміщення будівельних майданчиків, забезпечення 

доступу до будинків, ринків, сільських кладовищ тощо. 

До початку робіт буде підготовлено План управління дорожнім рухом (як 

частина ESMP підрядника). План управління включатиме визначення 

оптимальних маршрутів та часу доставки будівельних матеріалів, 

транспортування будівельних відходів та сміття яке утворене в 

результаті проведення демонтажних робіт на місця захоронення. У разі 

необхідності, рух транспорту тимчасово може бути перенаправлений на 

об'їзні маршрути та встановлене тимчасове обмеження швидкості у 

відповідності до параметрів об'їздної дороги. Місця проведення робіт 

мають бути чітко позначені відповідними знаками та належним чином 

огороджені парканами та відокремлені від громадських просторів. 

Пловинні бути організовані безпечні переходи. Також необхідним є 

облаштування налужного освітлення будівельного майданчикапротягом 

темної пори доби.  

Всі роботи виконуються в безпечному та дисциплінованому порядку, 

покликаному мінімізувати вплив на працівників, місцевих мешканців, 

користувачів дороги та навколишнє середовище. 

В місцях проведення потенційно небезпечних робіт будуть встановлені 

попереджуючі знаки для громадського транспорту.  

Буде організована система контролю за дорожнім рухом та навчання 

персоналу. 

Забезпечені безпечні доріжки та проходи для пішоходів у місцях руху 

громадського транспорту та будівельних транспортних засобів. 
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Придбання земель, обмеження у користуванні землею та примусове переселення 

Експропріація землі не 

очікується, але потенційно 

існує вірогідність того, що для 

реалізації проєктних рішень 

буде необхідним незначне 

землевідведення. Також 

може мати місце обмеження 

доступу до земель, які є 

джерелом до існування 

законних або неформальних 

користувачів землі. 

В разі необхідності відчуженя землі чи компенсації доходів від втрати 

доступу до активів будуть застосовані положення Рамкового документу 

про політику переселення.  

ГВП / Підрядник 

Збереження біорізноманіття та стале управління  природними ресурсами 

Проведення будівельних 

робіт може підчищити рівенбь 

забруднення рослин, що 

може призвести до 

порушення їх росту та 

розвитку та може прискорити 

процес старіння. 

У районі проведення робіт не 

спостерігається регулярних 

чи сезонних маршрутів 

міграції тварин.  

Буде проведено огляд та інвентаризація великих дерев, які ростуть 

поблизу  здійснення будівельних робіт. Великі дерева повинні бути 

марковані та огороджені, їх коренева система має бути захищена для 

запобігання пошкодження дерев.  

В місцях, де ділянки підпроекту перетинається з об'єктами занесеними 

до Смарагдового списку (дорожні роботи), такі точки позначаються в 

ESMP підрядника. Доступ до об'єктів внесених до Смарагдового списку 

тимчасово відгороджується для захисту та обмеження впливу від 

будівництва (шум, пил тощо) 

Підрядник 
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Історико-культурна  спадщина 

Споруди які мають статус 

об’єкту історичної та 

культурної спадщини та 

випадкові знахідки 

артефактів 

Якщо будівельні роботи проводяться в будівлі, що має історичну та 

культурну цінність, то про це повідомляється Міністерство культури / 

Місцевий департамент і отримуються всі необхідні дозволи від органів 

влади, а всі будівельні роботи плануються та проводяться відповідно до 

вимог законодавства України. 

Реконструкція кожної такої ділянки проєктується та керується відповідно 

до найкращих практик  у галузі культурної спадщини. 

Порядок пошуку артефактів або інших можливих «випадкових знахідок», 

виявлених під час земляних або будівельних робіт, буде розроблений як 

частина ESMP підрядника. 

Підрядник 

Фаза експлуатації 

Здоров'я та безпека громадян 

можуть зазнати негативного 

впливу через збільшення 

інтенсивності руху, 

погіршення стану місцевих 

доріг, які будуть використані 

для транспортування 

будівельних матеріалів.  

Буде розроблений план управління дорожнім рухом з відповідними 

знаками та розміткою.  

ГВП 

Умови зайнятості працівників, 

професійні ризики робітнгиків 

AgrHhub та лабораторій. 

Прийняті протоколи OHS, що відповідають Правилам Світового Банку з 

охорони навколишнього середовища та техніки безпеки, забезпечення 

засобами персонального захисту 

ГВП 
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Частина 3: План екологічного та соціального моніторингу 

Для того, щоб відслідковувати вимоги, обов’язки та витрати на моніторинг впровадження заходів з пом’якшення впливу на 
навколишнє середовище, визначених за результатами аналізу, включеного в оцінку впливу на навколишнє середовище для 
проектів з високим ризиком та істотним ризиком, слід використовувати моніторинг. Екологічний та соціальний моніторинг під 
час реалізації проекту надає інформацію про ключові екологічні та соціальні аспекти проекту, зокрема про вплив проекту на 
навколишнє середовище та соціальний вплив, та про результативність заходів пом'якшення впливу. Така інформація дає змогу 
позичальнику та Банку оцінити успішність заходів з пом'якшення впливу в рамках здійснення нагляду за реалізацією проекту, 
а також дозволяє вживати коригуючих заходів коли це необхідно. Отже, ESMP визначає цілі моніторингу та вказує тип 
моніторингу, з прив’язками до впливів, оцінка яких проведена у звіті ESA, та заходів щодо пом'якшення наслідків, описаних у 
ESMP. Зокрема, розділ моніторингу ESMP надає (a) конкретний опис та технічні деталі заходів моніторингу, включаючи 
параметри, що підлягають вимірюванню, методи, які слід використовувати, місця відбору проб, частоту вимірювань, межі 
виявлення (де це доцільно), визначення порогових значень, які будуть сигналізувати про необхідність коригуючих дій; та (b) 
процедури моніторингу та звітності для (i) забезпечення раннього виявлення умов, через які необхідно вживати конкретні 
заходи щодо пом'якшення впливу, та (ii) надання інформації про хід та результати пом'якшення наслідків. 

Формат плану моніторингу наведено в таблиці нижче. Як і у ESMP, цикл проекту розбивається на три етапи (будівництво, 
експлуатація та виведення з експлуатації). Формат також включає в себе рядок для інформації базового рівня, яка має 
вирішальне значення для досягнення надійного та достовірного моніторингу. Основні елементи матриці: 

• Що є об’єктом моніторингу? 

• Де проводиться моніторинг? 

• Як слід контролювати параметр для забезпечення коректних порівнянь? 

• Коли або як часто моніторинг є необхідним або найбільш ефективним? 

• Чому здійснюється моніторинг певного параметра (що це говорить нам про вплив на навколишнє середовище)? 
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На додаток до цих питань корисно визначити витрати, пов'язані з моніторингом (як інвестиційні, так і періодичні) та інституційні 
обов'язки. 

Коли план моніторингу буде розроблений та введений у дію в контексті реалізації проекту, ГВП попросить надавати звіти з 
певною періодичністю та включатиме ці результати у свої періодичні звіти до Світового банку, а також надаватиме наявні 
результати працівникам Банку під час наглядових місій. 

 
Етап 

Параметр 
моніторингу 

Моніторинг якого 
атрибуту буде 
здійснюватися? 

Місце 
розташування 

моніторингової 
діяльності 

Вкажіть місце 
для 

моніторингу 
для кожного 

вибраного 
атрибута 

Порядок 
моніторинг

у 
Як будуть 

проводитис
я 

вимірюванн
я? 

План-графік 
моніторингу 
Який термін 

/ або 
регулярно? 

Організація 
моніторингу 
Вкажіть осіб 
відповідальн

их за 
моніторинг 

кожного 
атрибуту 

Вартість 
моніторингу 

Вкажіть 
витрати, 
пов'язані з 

моніторингом, 
якщо вони не 
включені до 
бюджету 
проекту 

Проектуванн
я 

      

Будівництво       

Експлуатація       



ПРОЕКТ 
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Частина 4: Розвиток потенціалу та навчання 

Для підтримки своєчасної та ефективної реалізації екологічних компонентів та заходів щодо 
пом'якшення наслідків, передбачених у проекті, ESMP спирається на оцінку наволишнього 
та соціального середовища щодо існування, ролі та можливостей екологічних підрозділів 
на місцевому рівні чи на рівні ГВП.  У разі необхідності ESMP рекомендує створити або 
розширити такі підрозділи та провести підготовку персоналу, щоб забезпечити можливість 
виконання рекомендацій викладених в оцінці навколишнього середовища - зокрема, 
конкретний опис інституційної структури - хто відповідає за проведення заходів 
пом'якшення та моніторингу (наприклад, за управління, нагляд, забезпечення виконання, 
моніторинг реалізації, заходи з коригування, фінансування, звітування та навчання 
персоналу).  

Частина 5: Графік реалізації та кошториси 

Для всіх трьох аспектів (заходи з пом'якшення впливу, моніторинг та розвитку потенціалу) 
ESMP визначає (а) графік здійснення заходів, які повинні бути здійснені в рамках проекту, із 
зазначенням етапів і координації з планами реалізації проекту в цілому; та (b) оцінки 
капіталу та поточних витрат та джерел коштів для впровадження ESMP. Ці показники також 
інтегровані в загальні таблиці вартості проекту. 

Частина 6: Інтеграція  ESMP з Проектом 

Рішення позичальника про продовження проекту та рішення Банку про його підтримку 
частково базується на очікуванні, що ESMP буде виконуватись ефективно. Таким чином, 
Банк очікує, що у плані буде наведено конкретний опис окремих заходів щодо пом'якшення 
впливу та моніторингу та розподілу інституційних обов'язків, і що він буде інтегрований у 
загальне планування, дизайн, бюджет та виконання проекту. Така інтеграція досягається 
шляхом включення ESMP у проект таким чином, щоб план отримав фінансування та нагляд 
за його виконанням так само як і для інших компонентів. 
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Додаток 6. Вимоги до звітності ESIRT 

1. Процес управління інцидентами та звітності 

A. Крок 1 - Початкові комунікації 

У разі надзвичайної події на будь-якому з об'єктів проекту, Підрядники інформують про це 
ГВП та / або Команду банку, інформують відповідні органи відповідно до місцевих норм; 
забезпечують безпеку працівників і громадськості та забезпечують негайну допомогу. 

Як тільки будь-якому члену команди Виконавця або ГВП стане відомо про ймовірний або 
фактичний інцидент, член команди повідомляє про це ГВП та / або команду Банку. Це 
початкове повідомлення має бути відправлено незалежно від серйозності інциденту. 
Найважливішим елементом цього спілкування є швидкість. Наступні питання - це посібник 
щодо типу інформації, яку потрібно швидко зібрати для надання повідомлення про 
інцидент: 

• Який інцидент трапився? Що сталося? З чим або з ким? 

• Де і коли стався інцидент? 

• Що таке джерело інформації? Як ви дізналися про інцидент? 

• Чи є основні факти інциденту чіткими та беззаперечними, або існують суперечливі 
версії? 

• За яких умов чи обставин стався інцидент? 

• Інцидент триває досі чи він під контролем? 

• Чи пов’язаний він із втратою життя чи серйозною шкодою? 

• Наскільки серйозним був інцидент? Як це вирішується? Як реагують МРТОТ та 
Укравтодор? 

• Які, якщо такі є, необхідні додаткові подальші дії та які пов’язані із цим терміни? 

• Чи причетний до інциденту персонал Банку? 

Вимога щодо звітування буде визначена в ESCP проекту. Як цього вимагають договори, 
Підрядник повідомляє про інциденти в ГВП - МРТОТ та Укравтодор забезпечать включення 
зобов’язань щодо звітування про відповідність вимогам ESHS  у договори про виконання 
робіт та інші відповідні договори. МРТОТ та Укравтодор здійснюватимуть моніторинг 
повідомлень про інциденти. 

B. Крок 2 - Класифікація (проводиться командою Банку) 

На підставі отриманої інформації Команда Банку класифікує інцидент на основі декількох 
факторів, включаючи характер та обсяг інциденту, а також наскільки терміново може 
знадобитися відповідь. Існує три рівні класифікації: індикативний, серйозний та тяжкий. 
Огляд різних рівнів наведено нижче. 

Посібник з класифікації інцидентів:  
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Індикативний 

 Відносно незначний та дрібномасштабний локалізований інцидент, який 
негативно впливає на малі географічні райони чи невелику кількість людей 

 не призводить до значної чи непоправної шкоди 

 Невиконання зобов’язань з реалізації узгоджених заходів E&S з обмеженими 
безпосередніми наслідками 

Серйозний 

 Інцидент, який завдав або може завдати значної шкоди навколишньому 
середовищу, працівникам, громадам або природним чи культурним ресурсам 

 Невиконання заходів E&S із значним впливом або неодноразове невиконання 
політики E&S  стосовно інцидентів 

 Відсутність виправлення випадків індикативного невиконання, які потенційно 
можуть спричинити значні наслідки 

 Виправити повністю складно та / або дорого  

 Може призвести до певного рівня тривалого пошкодження або травми 

 Вимагає термінової реакції 

 Може становити значний репутаційний ризик для Банку 

Тяжкий 

 Будь-який смертельний випадок 

 Інциденти, які завдали або можуть завдати великої шкоди навколишньому 
середовищу, працівникам, громадам, природним чи культурним ресурсам 

 Відсутність виправлення випадків серйозного невиконання, які потенційно 
можуть спричинити серйозні наслідки і які складно та/або дорого виправити 
повністю 

 Це може призвести до високого рівня тривалого пошкодження або травми 

 Вимагає термінової та негайної реакції 

 Створює значний репутаційний ризик для Банку 

C. Крок 3 - Розслідування - Що сталося? 

МРТОТ та Укравтодор (Компонент 1): 

 оперативно надають інформацію на запит Банку, та надають допомогу в організації 
відвідання місця інциденту. 
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 Беруть на себе відповідальність або змушують Виконавця здійснити аналіз 
кореневих причин (RCA), щоб зрозуміти та задокументувати першопричину 
(першопричини) інциденту. RCA буде базуватися на існуючих в країні процесах. 
Масштаб розслідування (RCA), проведеного МРТОТ та підрядником Укравтодору, 
має бути пропорційним тяжкості інциденту. МРТОТ та Укравтодор або Підрядник 
будуть відповідати за фінансування підготовки RCA. 

 RCA буде підготовлено якнайшвидше, в ідеалі протягом 10 днів після інциденту. 
Висновки RCA будуть використані Підрядником, МРТОТ та Укравтодором для 
розробки заходів, які будуть включені до Плану дій щодо вжиття коригуючих 
заходів відповідно до стандартів (SCAP) як доповнення до існуючих інструментів 
запобіжних заходів проекту. 

 Надати Банку RCA та повну інформацію про інцидент у разі необхідності надавати 
допомогу у організації додаткового відвідування сайту. 

МРТОТ та Укравтодор (Компонент 1) забезпечуватимуть розслідування інцидентів для 
визначення того, що сталося та з яких причин, щоб можна було реалізувати процеси та 
здійснити заходи, щоб уникнути їх повторного виникнення та застосовувати відповідні 
засоби для врегулювання ситуації. Команда Банку може підтримувати МРТОТ та 
Укравтодор у забезпеченні того, щоб Підрядником, або МРТОТ та Укравтодором, був 
проведений відповідний RCA. 

D. Крок 4 – Відповідь 

МРТОТ та Укравтодор (компонент 1) розроблять SCAP та обговорять його з Банком, 
включаючи дії, обов'язки та терміни виконання, а також програми моніторингу МРТОТ та 
Укравтодору. 

У випадку індикативних інцидентів документація про інцидент та відповідь МРТОТ та 
Укравтодора / Підрядника можуть бути єдиною необхідною дією. У випадку серйозних та 
тяжких інцидентів, коли МРТОТ та Укравтодор / Підрядник проводять розслідування RCA 
або інше розслідування, Банк та МРТОТ та Укравтодор домовляться про комплекс заходів, 
спрямованих на усунення першопричин, щоб сприяти запобіганню будь-яких повторних 
виникнень інциденту. Заходи, визначені як належні групою проекту будуть відображені у 
Плані дій щодо вжиття коригуючих заходів відповідно до стандартів (SCAP). 

Рамка 2 – Приклад плану дій МРТОТ та Укравтодору за фактом смертельного випадку, 
пов’язаного із проектом 

1) Щомісячні наради на об’єкті, в яких бере участь ГВП та надається оновлена 
інформація стосовно запобіжних заходів 

2) Щомісячний звіт про хід роботи консультанта з питань нагляду наддасть 
детальну інформацію про стан впровадження ESMP, а також про надзвичайні 
події та скарги 
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3) ГВП надсилатиме Банку щомісячні звіти про хід роботи протягом 1 тижня з 
моменту отримання їх від наглядових консультантів 

4) Журнали реєстрації надзвичайних ситуацій та скарг розміщуються на всіх 
будівельних майданчиках 

5) Про будь-яку важку травму (яка потребує медичної допомоги на місці) або 
інцидент із смертельним випадком необхідно повідомляти Банку протягом 48 
годин з наданням базової інформації, а детальний звіт про інцидент має бути 
поданий якнайшвидше, в ідеалі протягом 10 робочих днів, та включати наступну 
інформацію: 

a) аналіз першопричин та 

b) план коригуючих дій щодо: 

i) негайних заходів пом'якшення у випадку якщо небезпека продовжує 
існувати (наприклад, огородження, вивіска, охоронці) 

ii) компенсація постраждалій сім'ї на основі чіткого обґрунтування 

 iii) оцінка ризиків та правильне застосування процедур управління ESHS та 

 iv) середньо- та довгострокові заходи пом'якшення наслідків впливу, включаючи 
посилення заходів безпеки, перевірки та додаткове навчання. 

c) Моніторинг виконання та звітність 

 

SCAP визначає дії, обов'язки та терміни, які мають застосовувати МРТОТ та Укравтодор. 
МРТОТ та Укравтодор будуть відповідати за впровадження SCAP. SCAP може включати, 
наприклад, дії МРТОТ та Укравтодора, такі як проектування або модернізація та 
впровадження систем управління впливом на навколишнє середовище, соціальним 
впливом, питаннями охорони здоров'я та безпеки, тренінги для підтримки постійної 
безпечної роботи, компенсації за травму чи смертельний випадок, коригуючі заходи із 
запобігання забрудненню контролю за ним, які повинні застосовуватися протягом 
декількох тижнів або років, відповідно до конкретних обставин проекту. SCAP може 
включати вимоги щодо консультацій з громадою, виплат компенсацій, пов'язаних з 
програмою переселення, або рекультивацією сільськогосподарських угідь, пошкоджених 
підрядниками. SCAP також може передбачати або вимагати від Банку таких дій, як надання 
технічної допомоги Банком та / або реструктуризації позики, включаючи додаткове 
фінансування, якщо це необхідно. 

Якщо Банк вважатиме, що заходи SCAP не будуть ефективними, або якщо МРТОТ та 
Укравтодор продемонстрували відсутність бажання або спроможності застосувати 
коригувальні заходи, Банк може розглянути рішення про повне або часткове припинення 
виплат до моменту здійснення таких дій, або, за певних обставин, може розглянути 
можливість скасування всього проекту або його частини після призупинення. 
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E. Крок 5 – Подальші дії 

МРТОТ та Укравтодор (компонент 1) впровадять SCAP, здійснюватимуть моніторинг ходу 
виконання, звітуватимуть Банку про реалізацію. 

Якщо Банк вважатиме, що заходи SCAP не будуть ефективними, або якщо МРТОТ та 
Укравтодор продемонстрували відсутність бажання або спроможності застосувати 
коригувальні заходи, Банк може розглянути рішення про повне або часткове припинення 
виплат до моменту здійснення таких дій, або, за певних обставин, може розглянути 
можливість скасування всього проекту або його частини після призупинення.  

2. Відповіді та коригуючі заходи 

Наведені в цьому розділі ілюстративні приклади відповідей та коригуючих заходів для 
різних типів інцидентів до та під час реалізації проекту призначені для проектних команд та 
керівництва. 

Приклади у сфері охорони здоров'я та безпеки 

Приклади можливої реакції Банку та МРТОТ і Укравтодора на інциденти у сфері охорони 
праці і техніки безпеки різного ступеня тяжкості представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 Можлива реакція на інциденти у сфері охорони праці і техніки безпеки різного 
ступеня тяжкості 

Проблеми у сфері 
охорони праці і техніки 
безпеки  

Можливі дії МРТОТ та Укравтодора  

Тяжкі  

Будь-яка смертельний 
випадок, постійна 
інвалідність або спалах 
небезпечної для життя 
інфекційної хвороби, 
пов’язані з проектом 

 

• Вдосконалити огородження, системи сигналізації, 
інформаційні таблички, навчання, робочі процеси та 
процедури 

• Усунення прогалин у компетентності, знаннях, кількості 
команд проекту з охорони праці і техніки безпеки та / або 
команд управління проектом 

• Забезпечити проведення оцінки ризику у сфері охорони 
праці і техніки безпеки та розробку, впровадження та 
виконання відповідних планів управління 

Серйозні  

Значна (не смертельна) 
непередбачувана 
ситуація або потенційно 
небезпечна ситуація 

• Перевірити відповідні розділи оцінки ризику у сфері 
охорони праці і техніки безпеки на предмет адекватності 

• Вдосконалити огородження, інформаційні таблички, 
навчання, методи праці 

• Примусове використання засобів індивідуального захисту 
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Проблеми у сфері 
охорони праці і техніки 
безпеки  

Можливі дії МРТОТ та Укравтодора  

• Доукомплектувати групу впровадження проекту (ГВП), 
спеціалістом у сфері охорони праці і техніки безпеки, який 
має належну компетенцію та досвід  

Серйозні  

Повторні спостереження 
небезпечної поведінки 
або явних порушень 
протоколів безпеки 

• Покращити використання механізму реагування на скарги 

 

• Перевірити відповідні розділи оцінки ризику у сфері 
охорони праці і техніки безпеки на предмет адекватності 

• Впровадити (переглянутий) план управління у сфері 
охорони праці і техніки безпеки (OHS) включно з навчанням  

Індикативні  

Неодноразовий випадок 
відсутності відповіді на 
повідомлення щодо 
виправлення проблем в 
сфері захисних засобів 
(наприклад, набір засобів 
безпеки не повний або 
відсутній) 

• Усунути невирішені проблеми 

• Повторити навчання для підвищення рівня обізнаності та 
обмін повідомленнями 

• Покращити робочий процес або процедуру 

Приклади E&S  

Приклади можливої реакції Банку та МРТОТ і Укравтодору  на екологічні і соціальні 
інциденти різного ступеня тяжкості представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2. Можлива реакція Банку та МРТОТ і Укравтодору  на екологічні і соціальні 
інциденти різного ступеня тяжкості 

Екологічні/Соціальні Можливі дії МРТОТ та Укравтодору  

Тяжкі (Соціальні)  

Примусове переселення 
без належного процесу 
або компенсації 

• Визначити осіб, яких було виселено, та забезпечити 
компенсацію і підтримку для ідентифікації нового житла / 
інших об'єктів, як це доречно, відповідно до вимог Банку 
щодо захисних заходів, включаючи відповідні 
консультації 

• Чіткі вказівки виконавцю (виконавцям) проекту щодо 
процесу переселення, включаючи санкції за 
недотримання вимог МРТОТ та Укравтодору / Банку; 
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Екологічні/Соціальні Можливі дії МРТОТ та Укравтодору  

• Запровадити всі заходи, визначені у SCAP  

Тяжкі (Екологічні)  

Браконьєрство або 
торгівля зникаючими 
видами 

• Взаємодіяти з правоохоронними органами, щоб зупинити 
браконьєрство 

• Навчання для боротьби з браконьєрством для працівників 
проекту та членів громади для чіткого розуміння стимулів та 
санкцій 

• Включити положення про санкції за неналежну поведінку 
працівників, в тому числі браконьєрство, в договори з 
Підрядниками 

• розробити альтернативну програму засобів до існування 
для громад розташованих  навколо природоохоронних 
територій 

Серйозні (Соціальні)  

GRM не функціонує  

• Переглянути GRM та вирішити проблеми (оновлення, 
покращення доступу, оприлюднення GRM у громаді / 
громадах, краща організація процесу реагування) 

• Навчати співробітників ГВП управлінню та моніторингу 
GRM 

• Призначте відповідальними кваліфікованих працівників 
ГВП 

Індикативні (Екологічні)  

Вуглеводневі або хімічні 
розливи з низьким та 
середнім рівнем впливу 
на навколишнє 
середовище 

• Удосконалити робочий процес або процедури, якщо це 
необхідно 

• Провести навчання персоналу проекту щодо розливів та 
пов'язаних з цим процедур 

• При необхідності посилити моніторинг на об’єкті 

• Переглянути формулювання в договорах на предмет 
відповідності формулювань стосовно санкцій 
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Додаток 7. Порядок управління ризиками та порядок дій на випадок виявлення знахідки 
для снарядів/мін, які не розірвались 

Визначення нерозірваних снарядів / мін 

Термін снаряд, який не розірвався (UXO) - відноситься до боєприпасів (бомб, ракет, 
артилерійських снарядів, мінометні снаряди, гранат тощо), які були використані, але не 
здетонували як передбачалося. Термін UXO включає артилерійські та танкові патрони, 
мінометні снаряди, капсюлі-запалювачі, гранати та великі та малі бомби, включаючи 
касетні боєприпаси, боєприпаси, ракети та реактивні снаряди. UXO, як правило, знаходять 
в районах, де відбувався конфлікт або на військових полігонах. Вони часто надзвичайно 
нестійкі і можуть вибухнути при найменшому дотику. Травми часто можуть виникати, коли 
люди займаються землеробством або проводять будівельні роботи в забрудненій 
місцевості і торкаються їх, переміщують або неправильно поводяться з ними. Нещасні 
випадки з UXO часто призводять до більшої кількості смертельних випадків, ніж з мінами 
через більш високий вміст вибухівки та фрагментів. 

Касетний боєприпас - це форма вибухової зброї, що скидається з повітря або запускається з 
поверхні землі, яка випускає або викидає менші боєприпаси. Зазвичай це кластерна бомба, 
яка викидає вибухові дрібні бомби, призначені для вбивства особового складу та знищення 
транспортних засобів. Інші касетні боєприпаси призначені для знищення злітно-посадкових 
смуг або ліній електропередач, розпорошення хімічної чи біологічної зброї або для 
розсіювання мін. Деякі озброєння на базі боєприпасів можуть розкидати не боєприпаси, а, 
наприклад, листівки. Оскільки касетні бомби розкидають велику кількість дрібних бомб на 
широкій території, вони становлять небезпеку для цивільних осіб як під час атак, так і після 
них. Нерозірвані дрібні бомби можуть вбивати або калічити мирне населення та/або 
вражати непередбачені цілі протягом довгого часу після закінчення конфлікту, а їх пошук та 
видалення коштують дорого. 

Міни - це пастки, що активуються жертвами, Міна може бути націлена на людину та / або 
транспортний засіб. Міна містить певну кількість вибухівки, яка зазвичай міститься в корпусі 
(як правило, в металі, пластику чи дереві), і механізм детонації, який підриває основний 
заряд вибухівки. Помітити міни важко, оскільки з часом вони вкриваються  рослинністю та 
ґрунтом або навмисно прикриваються, щоб приховати. Деякі міни розміщуються глибоко в 
ґрунті для конкретних цілей, для них застосовуються специфічні методи детонації. Міни 
створюються та розміщуються відповідно до багатьох різних категорій в залежності від того, 
на яку особу або річ вони націлені, або  відповідно до їх цільової особи чи речей чи іншої 
мети. Вони можуть бути активовані за допомогою ряду механізмів, таких як тиск, розтяжка, 
електричний сигнал або магнітний вплив. Деякі сучасні міни можуть бути активовані за 
допомогою інших засобів, таких як електронний датчик. 

Міни, як правило, класифікуються на два типи: протитанкові (або проти транспортних 
засобів) та протипіхотні. Протипіхотні міни також зазвичай поділяються на чотири категорії 
на основі їх основного способу заподіяння травм: вибух; фрагментація; обмежуюча 
фрагментація; і спрямована фрагментація. 

Правові та інституційні засади діяльності з розмінування в Україні. 
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У листопаді 2018 року Національне бюро зі стандартизації прийняло Національні стандарти 
протимінної діяльності, розроблені за підтримки міжнародних учасників гуманітарних 
заходів протимінної діяльності. Це забезпечить, що всі суб'єкти проводять розмінування 
відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності (IMAS). У грудні 2018 року 
Парламент України прийняв 6 грудня 2018 року Закон України № 2642-VIII про протимінну 
діяльність. Закон стосується створення національного органу з питань протимінної 
діяльності, а також порядку акредитації суб'єктів протимінної діяльності в Україні. 
Очікується, що імплементація закону призведе до більш скоординованого, ефективного, 
прозорого, безпечного та якісного розмінування, на благо всіх людей, які проживають у 
районах, що постраждали від конфлікту. 

Учасники процесу гуманітарної протимінної діяльності: 

 Національні: Міністерство оборони, Державна служба з надзвичайних ситуацій, 
Спеціальна транспортна служба, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та ВПО, Національна поліція, Міністерство закордонних 
справ. Кабінет Міністрів створює Національний орган протимінної діяльності та 
Національний центр протимінної діяльності. Моя безпечна Україна, Асоціація 
саперів України. 

 Міжнародні: Датська рада біженців - Датська група з розмінування (DRC- DDG), 
HALO Trust Ukraine, Швейцарський фонд з розмінування (FSD), ОБСЄ, МКЧХ, ПРООН, 
ЮНІСЕФ та інші. 

Примітка стосовно результату 33 

 

Ситуація з мінами у GCT в Луганській області 

                                                
33 http://ndekc.volyn.ua/files/pages/f/5e/329cfcb669e50f49553d1665d9b1d5ef/pamyatka/pamyatka.pdf 

http://ndekc.volyn.ua/files/pages/f/5e/329cfcb669e50f49553d1665d9b1d5ef/pamyatka/pamyatka.pdf
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На веб-сайті Міністерства оборони (Міноборони) у відкритому доступі є карта34  районів 
забруднення UXO. Є підтверджені небезпечні райони, позначені червоними трикутниками, 
поблизу Сватово та на південь від Лисичанська. Ці райони були очищені від мін; однак шанс 
натрапити на випадкову знахідку високий, особливо на кордонах сіл та у вітрозахисних 
лісосмугах уздовж доріг35. 

 

 

Управління ризиком та порядок дій у разі виявлення знахідки 

(i) UXO/ Скринінг ризику мін 

Підпроект в рамках компонента 1 та компонента 2, що передбачає цивільні / фізичні 
роботи, підозрювані райони, що схильні до виявлення НХО / мін, з історією НХО будуть 
перевірені установами, які беруть участь у реалізації проекту (за підтримки сусідніх громад) 
під час проведення екологічного та соціального скринінгу підпроекту (див. Додаток 2 та 

                                                
5https://mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3 

6За даними представника датської групи з розмінування Данської ради у справах біженців, яка є одним з 

найбільш активних міжнародних партнерів в діяльності з розмінування. 

https://mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3
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Додаток 3). Якщо за результатами скринінгу буде виявлено потенційний ризик, громада 
розгляне альтернативний майданчик або змінить підпроект. 

(ii) Заходи з пом’якшення впливу 

Навіть після проходження скринінгу ризиків та уникнення забруднених мінами / UXO 
районів під час проведення скринінгу, існує можливість "випадкових знахідок" предметів, 
які можуть виявитися снарядами, під час реалізації проекту в районах підпроектів. Щоб 
мінімізувати ризик подібних знахідок, при впровадженні проекту слід дотримуватись 
наступних заходів. 

Вивчити процедури виявлення та вилучення мін / UXO, які існують у країні, наприклад, 
процедуру, розроблену Міністерством внутрішніх справ, її можна знайти в інтернеті36. 

Вибір маршрутів 

 Вибирайте загальні та безпечні маршрути, якими користуються багато місцевих 
жителів; уникайте використання маршрутів, якими зазвичай не їздять рано вранці 
та вночі, коли видимість погана; не використовуйте дороги чи стежки, вкриті 
великою кількістю рослин 

 Не їдьте у невідомі місця, покинуті райони, які раніше були укриттям для 
військових частин, або де відбулися бої, або стався вибух міни 

 Ознайомтеся з місцевими позначеннями мін та суворо дотримуйтесь правил 

 Якщо інформація про міни на вибраному маршруті є неточною, виберіть інший 
маршрут  

 Не торкайтеся до об'єктів, які вам не знайомі або виглядають недоречними в 
даному середовищі 
 

Обмін інформацією 

 Підрядники повинні завжди запитувати у місцевих жителів інформацію про місця, 
де потенційно можуть бути / є міни і завжди уникати таких місць / маршрутів 

 Установи, які беруть участь у реалізації проекту, їхні відповідні ГВП, підрядники та 
субпідрядники повинні підвищувати рівень поінформованості всього персоналу, 
який працює на майданчику або відвідує його, а також сусідньої громади. 

Попереджувальні знаки про міни 

Міжнародним знаком існування мін в певній місцевості є череп з двома схрещеними 
кістками під ним. 

Готовність 

                                                
7 http://ndekc.volyn.ua/files/pages/f/5e/329cfcb669e50f49553d1665d9b1d5ef/pamyatka/pamyatka.pdf 

http://ndekc.volyn.ua/files/pages/f/5e/329cfcb669e50f49553d1665d9b1d5ef/pamyatka/pamyatka.pdf
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Спільноти, які проживають в зонах ризику, пов'язаного з наявністю UXO/мін, повинні мати 
інформацію про місце розташування та контактні дані сусідніх клінік чи закладів охорони 
здоров’я, які можуть лікувати серйозні рвані рани та відривні переломи/відриви кінцівок. 
Підрядники ГВП також повинні володіти такою інформацією та повідомляти її усім 
працівникам. 

Заходи пом’якшення впливу 

Запровадити порядок дій  "На випадок виявлення знахідки" (див. нижче), який чітко 
визначає безпечні дії, які слід вжити у випадку, якщо під час впровадження проекту 
трапляються міни чи будь-які інші предмети, які можуть виявитися снарядами. 

Організувати і координувати негайну утилізацію міни, щоб звести до мінімуму зупинки 
робіт у випадку виявлення  підозрілих об'єктів. 

 (iii) Порядок дій на випадок виявлення знахідки 

У разі виявлення підозрюваних предметів під час робіт: 

Негайно припинити всі роботи і вийти, використовуючи той самий шлях, який 
використовувався; 

Відразу ж обмежити доступ для всіх осіб, в тому числі працівників, в будь-якому випадку; 

Негайно повідомте про існування UXO / міни в певній зоні, зателефонувавши на "101" 
(аварійні служби), "102" (поліція) та до сусідньої громади, і переконайтесь, що ніхто не 
заходить у ці райони до тих пір, поки не приїдуть представники органів влади та не очистять 
територію від мін. Будь ласка, зверніться до 

Встановити знаки та маркування із застосуванням жовтих, червоних та синіх мотузок у зоні 
знаходження мін, щоб попередити громадськість; 

Після цього інформацію про виявлення мін необхідно повідомити відповідним ГВП МРТОТ 
та Укравтодора (для компонента 1) та МРТОТ (для компонента 2). 

Потім інформація покроково повідомляється в обласний департамент МНС груп  
нетехнічної інженерної розвідки (Датській групі з розмінування (DDG); Трасту HALO тощо) 

Провести безпечне знешкодження підозрілих об’єктів за підтримки відповідних операторів 

Потім інформація про відповідні випадки повинна бути передана МРТОТ та Укравтодору 
(для компонента 1) та МРТОТ (для компонента 2) відповідним ГВП, які потім повідомляють 
Світовий банк. 


