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1. ВСТУП  

Цей План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) визначає вимоги до організації і 
проведення процесу залучення зацікавлених сторін і громадських консультацій, 
процедуру визначення зацікавлених сторін і механізм розгляду скарг і звернень 
зацікавлених сторін, запланованих до використання в ході проведення Стратегічного 
екологічного аналізу (СЕА) Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні 
(Програми USELF).  
 
1.1 Загальна інформація про Проект  

З метою залучення представників бізнесових кіл до участі в реалізації проектів у сфері 
сталої енергетики, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) розпочав 
реалізацію Програми USELF. Програма USELF передбачає надання допомоги з розробки 
і кредитного фінансування проектів в галузі відновлюваної енергетики, які відповідають 
необхідним економічним, технічним і екологічним стандартам.  
 
Спільно з відповідними державними органами влади України, керівництво Програми 
USELF організувало проведення Стратегічного екологічного аналізу (СЕА) Програми з 
метою визначення оптимальних технологій відновлюваної енергетики для найбільш 
перспективних в плані розвитку відновлюваної енергетики районів України.  Метою СЕА 
є планування і оптимізація процесу екологічного аналізу для майбутніх конкретних 
проектів в галузі розвитку і використання джерел відновлюваної енергії.  

Процес СЕА включає оцінку потенційних впливів розробки і реалізації проектів в галузі 
відновлюваної енергетики на природні ресурси, населення і економіку.  В рамках цього 
процесу визначаються загальні стратегії уникнення, зведення до мінімуму і 
пом’якшення цих впливів в ході розробки і реалізації запропонованих проектів.   

ЄБРР вважає залучення зацікавлених сторін важливою частиною найкращої практики 
ведення підприємницької діяльності, проявом корпоративної громадянської позиції та 
шляхом до підвищення якості проектів.. Зокрема, ефективна участь громадськості має 
ключове значення для успішного управління соціальними та екологічними ризиками і 
впливами на населення в районах реалізації проектів, та отримання більших і кращих 
вигод для місцевих громад. Відповідно до вимог ЄБРР, процес залучення зацікавлених 
сторін до участі в проведенні СЕА для Програми USELF організований у вигляді двох 
основних етапів (Рисунок 1).  
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• Ключовими завданнями етапу визначення обсягів та складу робіт із СЕА 

(листопад 2010 – травень 2011) стало розкриття інформації щодо процесу СЕА 
для Програми USELF і визначення ключових екологічних і соціальних проблем, 
які вимагали більш детального вивчення в рамках СЕА. 
 

• Наступний етап – стратегічний екологічний аналіз і вивчення сценаріїв розвитку 
відновлюваної енергетики (лютий – вересень 2011) – передбачає завершення 
робіт з підготовки проекту Екологічного звіту за результатами СЕА для Програми 
USELF і започаткування процесу консультацій з метою обговорення проекту Звіту 
із СЕА із зацікавленими сторонами і широкою громадськістю.   

 
1.2 Цілі Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) 

Основним завданням ПЗЗС є формулювання стратегії залучення різних груп 
зацікавлених сторін і громадськості до участі в процесі СЕА для Програми USELF.  В 
рамках ПЗЗС будуть визначені і охарактеризовані ключові групи зацікавлених сторін, 
включаючи громадськість і інші сторони, які мають певний інтерес до Програми. Крім 
того, План містить спеціальні розділи, присвячені таким питанням як організація і 
проведення процесу консультацій, врахування зауважень і коментарів зацікавлених 
сторін, а також механізм розгляду будь-яких скарг і звернень, які можуть надходити від 
зацікавлених сторін.  
 
1.3 Структура ПЗЗС 

Текст ПЗЗС організований наступним чином:  
 

• Глава 2 містить стислий опис відповідних нормативно-правових вимог до 
організації і проведення процесу залучення зацікавлених сторін і 
громадських консультацій. 

Рисунок 1: Процес СЕА для Програми USELF 
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• Глава 3 підсумовує попередні і поточні заходи щодо залучення зацікавлених 
сторін і проведення консультацій із громадськістю. 

• Глава 4 визначає ключові групи зацікавлених сторін в рамках процесу СЕА 
для Програми USELF, а також методи спілкування з ними. 

• Глава 5 містить програму заходів щодо залучення зацікавлених сторін і 
надання інформації.  

• Глава 6 визначає функції і обов’язки, пов’язані з організацією і проведенням 
консультацій і наданням інформації в рамках процесу СЕА. 

• Глава 7 і Глава 8 визначають процедуру надання коментарів і зауважень 
щодо СЕА, а також механізм розгляду зауважень, коментарів, звернень і 
скарг, який використовуватиметься розробниками СЕА в процесі роботи із 
зацікавленими сторонами. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ 

2.1 Українське законодавство з питань проведення консультацій з громадськістю  

Слід зазначити, що метою проведення СЕА для Програми USELF не є забезпечення 
підтримки рішень, які можуть прийматись тим чи іншим органом державної влади. 
Результати і висновки СЕА насамперед призначені для того, щоб створити необхідну 
основу для планування діяльності ЄБРР з реалізації Програми USELF в Україні. Саме 
тому мова йде про Стратегічний екологічний аналіз, а не про Стратегічну екологічну 
оцінку. Чинне національне законодавство не містить вимог щодо обов’язкового 
проведення СЕО для запропонованого інструменту кредитування, який також не 
підпадає під жоден з критеріїв, що визначають зобов’язання України в рамках 
Протоколу ЄЕК ООН про Стратегічну екологічну оцінку, ратифікованого Україною. 
 
Україна є стороною Орхуської конвенції, яка вимагає надання громадськості доступу до 
екологічної інформації і права участі в процесі прийняття рішень з екологічних питань1 і 
є одним з ключових правових актів, що застосовуються по відношенню до процесу СЕА. 
Національне законодавство також передбачає широку участь громадськості в процесі 
прийняття рішень. На рівні ключових стратегічних документів і програм українське 
законодавство передбачає необхідність проведення консультацій з громадськістю з 
питань, які стосуються розробки і реалізації державної політики2

 

.  Строго говорячи, цей 
СЕА не є предметом регулювання чинного національного законодавства, але його 
вимоги враховуються в ході планування процесів залучення зацікавлених сторін для 
того, щоб вписати ці процеси в національний нормативно-правовий контекст.  

Таким чином, процес залучення зацікавлених сторін до Стратегічного екологічного 
аналізу Програми USELF будується у відповідності до принципів найкращої міжнародної 
практики і вимог Екологічної і соціальної політики ЄБРР (2008), насамперед включаючи 
Вимогу до ведення діяльності 10 «Розкриття інформації і залучення зацікавлених 
сторін» (ВВД10), яка визначає конкретні вимоги щодо забезпечення розкриття 
інформації і залучення зацікавлених сторін. Процес залучення зацікавлених сторін 
також враховує вимоги Орхуської конвенції. 
 
Крім того, Стратегічний екологічний аналіз Програми USELF регулюється положеннями 
Директиви ЄС щодо Стратегічної екологічної оцінки (Директива ЄС щодо СЕО 
2001/42/EC) як складової вимог ЄБРР, а також положеннями Протоколу про СЕО до 
Конвенції Еспо як складової чинного українського законодавства.  
 
2.2 Директива ЄС щодо СЕО 

Процес залучення зацікавлених сторін, передбачений цим Планом, відповідає вимогам 
Директиви щодо СЕО. Кожна окрема Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) базується на 
системному підході, спрямованому на забезпечення належної оцінки, пом’якшення, 
доведення до відома осіб, що приймають рішення, і моніторингу значних кумулятивних 
                                                      
1 Конвенція ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) 
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формування та 
реалізації державної політики» 
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екологічних і соціально-економічних впливів, пов’язаних з прийняттям і реалізацією 
планів і програм (ПП), а також на надання можливостей для участі громадськості.  Така 
оцінка виконується на рівні окремих планів і програм, і базується на комплексному 
підході. До складу оцінки входить два ключових елементи:   

• Підготовка екологічного звіту, в якому визначаються, характеризуються і 
оцінюються імовірні значні кумулятивні впливи реалізації планів або 
програм, а також розглядаються обґрунтовані альтернативні варіанти.  

• Проведення консультацій із зацікавленими сторонами і громадськістю 
(включаючи місцеві органи влади, відповідальні за охорону навколишнього 
середовища; інші органи влади; громадськість, яка зазнає або може зазнати 
впливу в результаті реалізації планів або програм, або має певний інтерес по 
відношенню до них; відповідні НУО, академічні установи та інші зацікавлені 
сторони) 

 
Екологічний звіт, в якому аналізуються всі питання, пов’язані з визначенням масштабів 
та складу впливів, аналізом альтернативних варіантів, визначенням і аналізом впливів, 
моніторингом впливів на навколишнє середовище, а також результати консультацій із 
зацікавленими сторонами і громадськістю мають бути розглянуті перед офіційним 
затвердженням планів або програм.  

 
2.3 Вимоги ЄБРР щодо залучення зацікавлених сторін і проведення громадських 

консультацій  

ЄБРР вимагає, щоб ПЗЗС був розроблений і доведений до відома громадськості на 
етапах визначення обсягів та складу робіт із СЕА і проведення консультацій щодо Звіту 
із СЕА з метою інформування громадськості про можливості прийняття участі в цих 
консультаціях і надання коментарів, а також про результати розгляду скарг і звернень,  
отриманих від громадян.  
 
Ключові принципи, вимоги, методологічні і процедурні аспекти процесу залучення 
зацікавлених сторін в рамках проектів, фінансованих ЄБРР, детально викладені в тексті 
Екологічної і соціальної політики ЄБРР (2008) і Вимоги до ведення діяльності 10 (ВВД10) 
«Розкриття інформації і залучення зацікавлених сторін»3

 

. ВВД10 окреслює системний 
підхід до залучення зацікавлених сторін, який допоможе клієнтам Банку вибудувати і 
підтримувати конструктивні відносини зі своїми зацікавленими сторонами, включаючи 
місцеве населення, яке зазнаватиме впливу в процесі їхньої діяльності. 

Відповідно до вимог ЄБРР, процес залучення зацікавлених сторін і консультацій з 
громадськістю в рамках СЕА для Програми USELF включатиме наступні основні етапи:  
 

• Визначення ключових зацікавлених сторін, включаючи уповноважені 
органи влади і зачеплені групи населення 

• Визначення всіх деталей механізму надання інформації і проведення 
консультацій з уповноваженими органами влади і зацікавленими групами 
громадськості  

                                                      
3 Екологічна і соціальна політика ЄБРР 2008 року (http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/2008policy.pdf) 
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• Залучення зацікавлених сторін розглядається як безперервний процес, 
який починається на самій ранній стадії розробки проекту і триває 
протягом всього його життєвого циклу 

• Особлива увага має приділятись роботі із зачепленими і вразливими 
групами громадян 

• Необхідно розробити, детально описати і запровадити механізм розгляду 
скарг і звернень громадян  

 

Процес залучення зацікавлених сторін і підготовки ПЗЗС в рамках Стратегічного 
екологічного аналізу Програми USELF також керувався положеннями Посібника з 
належної практики МФК4

3. СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПРОЦЕСУ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 

СТОРОНАМИ 

, які визначають найкращі існуючі підходи до залучення 
зацікавлених сторін. 

3.1 Попередні заходи ЄБРР щодо залучення зацікавлених сторін і проведення 
консультацій в Україні  

В 2007-2008 роках, на самих ранніх стадіях розробки програми розвитку відновлюваної 
енергетики в Україні, ЄБРР ініціював реалізацію проекту під назвою «Створення засад 
для розвитку відновлюваної енергетики в Україні» (Етап I) (номера контрактів за 
системою ЄБРР TCS 21216 і 25329), який був профінансований Урядом Нідерландів. 
Метою цього проекту було надання технічної підтримки в розробці нормативно-
правової бази розвитку відновлюваної енергетики і розбудові інституціонального 
потенціалу Міністерства палива і енергетики (МПЕ) України і Національного агентства 
України з питань ефективного використання енергоресурсів (НАЕР). Одним із напрямків 
робіт за проектом була організація і проведення масштабного діалогу із зацікавленими 
сторонами з метою формування належної бази регулювання діяльності з розвитку 
відновлюваної енергетики в Україні. 
 
В ході цього діалогу був визначений ряд ключових зацікавлених сторін, включаючи 
місцеві органи влади і регуляторні органи на різних рівнях, потенційні донорські 
організації, науково-дослідні інституті і приватні підприємства-розробники. З 
представниками всіх цих цільових груп був встановлений контакт, і за їхньою участю 
був проведений ряд зустрічей і семінарів.  
 
3.2 Консультації в процесі розробки СЕА для Програми USELF 

Консультації в рамках розробки СЕА для Програми USELF включали два етапи: 

• Етап 1

                                                      
4 http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement.pdf 

 (листопад 2010 – травень 2011): В ході проведення консультацій на стадії 
визначення обсягів та складу робіт із СЕА для Програми USELF інформація щодо 
процесу СЕА для Програми USELF і Звіт щодо визначення обсягів та складу робіт 
із СЕА були надані 135 представникам різних груп зацікавлених сторін; причому 
індивідуальні співбесіди буди проведені із 48 представниками цих груп. 



 

  (9) 
Листопад 2011                     

         СЕА для Програми USELF 
План залучення зацікавлених сторін 

Попередній перелік зацікавлених сторін, сформований за результатами 
визначення і аналізу зацікавлених сторін, був розширений і доповнений таким 
чином, щоб забезпечити належне охоплення тих пріоритетних районів, які були 
визначені як перспективні для розвитку відновлюваної енергетики в рамках 
Програми USELF (Західна Україна, Чорноморський регіон і басейн Дніпра). 
Особлива увага приділялась роботі з представниками місцевих органів влади, 
підприємств-виробників, підприємств-розробників і компаній, які надають 
консультаційні послуги з питань розробки/реалізації проектів в галузі 
відновлюваної енергетики в Україні. У травні-червні 2011 року були проведені 
дві зустрічі з представниками НУО і спеціалістами-практиками у Києві і Одесі. 

 
• Етап 2

- 

 (грудень 2011 – квітень 2012): Цей етап передбачає проведення 
консультацій з метою обговорення проекту Звіту із СЕА для Програми USELF. Ці 
консультації проводяться саме зараз і більш детальна інформація щодо 
програми цих консультацій міститься далі у Главі 5. Запропонована стратегія 
подальших консультацій передбачає наявність підтримки з боку регіональних 
органів влади та/або потужних бізнесових структур (наприклад, торгівельно-
промислові палати т спеціалізовані об’єднання, які займаються питаннями 
розвитку відновлюваної енергетики). Ця підтримка є важливою передумовою 
успішного проведення процесу консультацій в регіонах. В цілому, в рамках Етапу 
2 передбачається проведення двох раундів консультацій із зацікавленими 
сторонами, які включатимуть наступні заходи:  

Презентаційні зустрічі

- Підсумкові зустрічі: за наявності відповідної обґрунтованої 
зацікавленості, такі зустрічі будуть проведені в усіх цільових регіонах 
через місяць після презентаційних зустрічей. 

 в цільових регіонах: висновки СЕА будуть 
представлені на розгляд зацікавлених сторін на регіональному рівні; 
матеріали СЕА будуть надані для розгляду і ознайомлення, і з цією метою 
будуть організовані місцеві громадські приймальні. По одній об’єднаній 
зустрічі буде організовано в адміністративному центрі кожного регіону; 
місце і дата проведення зустрічі будуть узгоджені з відповідними 
обласними адміністраціями і оголошені через офіційні ЗМІ, де також буде 
опублікована інформація щодо місць розміщення відповідної 
документації. Орієнтовний графік проведення зустрічей міститься у 
Додатку C до цього документу. Коли з’явиться детальна інформація щодо 
місця і часу проведення цих зустрічей, графік у Додатку C буде 
відповідним чином уточнений.  

 
 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН І МЕТОДИ КОМУНІКАЦІЙ  

В цій главі описані різні категорії визначених зацікавлених сторін і методи взаємодії/ 
комунікації з ними. В ній також визначені конкретні засоби масової інформації, які 
будуть використовуватись для інформування зацікавлених сторін про заплановані 
заходи.  
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В якості початкового кроку до залучення зацікавлених сторін і проведення консультацій 
з ними в рамках процесу СЕА для Програми USELF були визначені ті ключові групи 
зацікавлених сторін, які можуть зазнавати впливу в процесі реалізації Програми або 
мають певний інтерес по відношенню до неї.  Таким чином були визначені 7 ключових 
категорій, до яких були віднесені ті 135 зацікавлених сторін, які були виявлені на 
попередніх етапах:   
 

• Програма USELF і потенційні кандидати на участь у Програмі (компанії-
розробники проектів); 

• Державні органи влади 
• Регіональні органи влади  
• Торгівельно-промислові палати в областях 
• Національні і міжнародні НУО 
• Академічні установи, науково-дослідні інститути і консультаційні 

організації 
• Широка громадськість 

 
Карта зацікавлених сторін на Рисунку 2 відображує географічне розташування 
визначених зацікавлених сторін на території України. Визначення цільових регіонів 
проводилось на основі наступних критеріїв: 

• Потенціал для реалізації проектів в галузі відновлюваної енергетики 
(наявність джерел відновлюваної енергії і інвестиційна активність); 

• Регіони, які не були охоплені на етапі попередніх консультацій; 
• Наявність існуючих об’єктів і інфраструктури відновлюваної енергетики. 

 
Таблиця 1 містить інформацію про ключові групи зацікавлених сторін і процес 
комунікації з ними, включаючи визначення конкретних способів комунікації і засобів 
масової інформації, які будуть використовуватись для інформування зацікавлених 
сторін про заплановані консультаційні заходи або будь-які значні зміни.  
 
Крім того, був сформований реєстр зацікавлених сторін, який міститься у Додатку A. до 
цього реєстру включені всі зацікавлені сторони, які були виявлені в ході проведення 
попередніх раундів консультацій в рамках процесу СЕА.   
 
Якщо хтось з читачів також матиме бажання бути включеним до реєстру зацікавлених 
сторін, їм рекомендується звернутись до Івана Максімова, представництво компанії 
Black & Veatch у Москві, за наступними телефонними номерами: +7 (495) 232-67-38 
(Москва), +380 68 121-1245 (номер українського оператора мобільного зв’язку); або 
електронною поштою за адресою: maximovi@bv.com. Таким чином ви будете включені 
до списку розсилки і отримуватиме інформацію щодо ходу процесу СЕА для Програми 
USELF, а також про підготовлені звіти, заплановані зустрічі і інші можливості участі в 
консультаціях.  
 
Будь-які пропозиції щодо удосконалення передбачених методів або засобів комунікації 
вітаються і можуть надаватись за контактними адресами, визначеними наприкінці 
документу (Глава 7). 

mailto:maximovi@bv.com�
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Таблиця 2: Ідентифікація зацікавлених сторін в рамках процесу СЕА для Програми USELF, методи залучення і комунікації 

 Група зацікавлених 
сторін 

Характеристика Засоби залучення і комунікації Запропонований 
засіб 

розповсюдження 
інформації 

1. Програма USELF і 
потенційні кандидати 
на участь у Програмі 

Програма USELF та потенційні кандидати на 
участь у ній є основними вигодонабувачами 
і ключовими зацікавленими сторонами в 
рамках процесу СЕА.  Ця група зацікавлена в 
розробці Програми USELF; вони також мають 
забезпечити оцінку і вирішення екологічних і 
соціальних питань, пов’язаних з їхніми 
проектами, з метою дотримання вимог ЄБРР 
и чинного українського законодавства.  

- Поточні робочі зв’язки з 
Програмою USELF 
- Спілкування електронною 
поштою і телефоном 
- Семінари з питань розвитку 
інституціонального потенціалу 

- Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 
www.uself-ser.com5

 
 

2. Органи державної 
влади 

Органи державної влади, до сфери 
відповідальності яких відносяться такі 
питання як розвиток альтернативної 
енергетики, розподіл електроенергії, 
охорона навколишнього середовища, 
охорона здоров’я, культурна спадщина, 
сільське господарство, розвиток туризму, 
можуть бути зацікавлені в конкретних 
аспектах СЕА для Програми USELF і його 
результатах. 

- Поточні робочі зв’язки з 
Міністерством палива і енергетики, 
НКРЕ, Держенергоефективності і 
Міністерством екології і природних 
ресурсів  
- Інформування органів влади за 
допомогою інформаційних 
листівок, електронних повідомлень 
і телефонних дзвінків 
- Особисті зустрічі 
- Офіційне листування 

Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 

www.uself-ser.com 
 

 - Міністерство палива 
та енергетики 
- Національна комісія 
регулювання 
електроенергетики 
(НКРЕ) 
- Державне агентство з 
енергоефективності і 
енергозбереження 
(Держенергоефективно
сті) 
- Міністерство екології і 
природних ресурсів  

                                                      
5 Протягом 120-денного періоду громадських консультацій всі ключові документи будуть розміщені на сайті процесу СЕА для Програми USELF в англійському і українському варіантах. Крім того, на 
цьому з сайті буде підтримуватись спеціальний форум для обговорення цих документів. Інформація, розміщена на сайті, буде періодично оновлюватись шляхом публікації останніх новин, які 
стосуються процесу консультацій і обговорення матеріалів СЕА 

http://www.uself-ser.com/�
http://www.uself-ser.com/�
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Таблиця 2: Ідентифікація зацікавлених сторін в рамках процесу СЕА для Програми USELF, методи залучення і комунікації 

 Група зацікавлених 
сторін 

Характеристика Засоби залучення і комунікації Запропонований 
засіб 

розповсюдження 
інформації 

3. Регіональні органи 
влади 

Регіональні органи влади (регіональні 
структури виконавчої влади) безпосередньо 
відповідають за забезпечення економічного 
розвитку регіонів і їхньої інвестиційної 
привабливості, розробку технологій 
ефективного використання енергії та інші 
питання. Зазвичай вони більше зацікавлені в 
конкретних проектах, ніж в оцінках 
стратегічного рівня. У той же час, регіони, які 
вважаються найбільш перспективними для 
розвитку відновлюваної енергетики, можуть 
бути безпосередньо зацікавлені в процесі 
СЕА для Програми USELF та його результатах.  

- Поточні робочі зв’язки з 
регіональними і місцевими 
органами влади 
- Особисті зустрічі та/або зустрічі з 
представниками регіональної 
громадськості 
- Офіційне листування 

 
 

- Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 

www.uself-ser.com 
 

 

4. Торгівельно-
промислові палати в 
областях 

В деяких регіонах України торгівельно-
промислові палати є активними і важливими 
учасниками інвестиційних процесів. Вони 
виконують функції посередників між 
бізнесовими структурами, органами влади і 
громадськістю. З представниками 
Торгівельно-промислової палати Криму були 
проведені консультації ще під час 
попереднього консультаційного раунду, і в 
результаті цих консультацій були отримані 
цінні коментарі і пропозиції. Торгівельно-
промислові палати в регіонах вважаються 
важливими потенційними партнерами в 

- Особисті зустрічі та/або зустрічі з 
представниками регіональної 
громадськості 
- Офіційне листування  
- Спілкування електронною 
поштою і телефоном 

Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 
www.uself-ser.com 
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Таблиця 2: Ідентифікація зацікавлених сторін в рамках процесу СЕА для Програми USELF, методи залучення і комунікації 

 Група зацікавлених 
сторін 

Характеристика Засоби залучення і комунікації Запропонований 
засіб 

розповсюдження 
інформації 

організації і проведенні громадських 
консультацій в цільових регіонах.  

5. Національні і 
міжнародні НУО 

Природоохоронні НУО і ті неурядові 
організації, які займаються питаннями 
ефективного використання енергії/ розвитку 
альтернативної енергетики, також були 
включені до переліку зацікавлених сторін.  

- Засідання у форматі круглого 
столу і технічні семінари 
- Особисті зустрічі 
- Розсилка інформаційних листівок 
електронною поштою і спілкування 
телефоном 

Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 

www.uself-ser.com 
 

6. Академічні установи, 
науково-дослідні 
організації і 
спеціалісти-практики 
в галузі відновлюваної 
енергетики 

Академічні установи і спеціалісти-практики, 
які безпосередньо займаються питаннями 
збереження біорізноманіття, управління 
річковими басейнами, оздоровлення 
річкових басейнів, проведення 
орнітологічних і екологічних досліджень та 
іншими екологічними аспектами проектів 
розвитку відновлюваної енергетики, можуть 
бути безпосередньо зацікавлені в 
результатах оцінки екологічних впливів 
відповідних планів і програм.  

- Особисті зустрічі та/або зустрічі з 
представниками регіональної 
громадськості/ семінари 
- Спілкування електронною 
поштою і телефоном 

- Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 
www.uself-ser.com 
- Національні газети 
«Сегодня»; «Дело» 

7. Ключові регіональні 
групи зацікавлених 
сторін: 

Широка громадськість в цільових регіонах 
була визначена як одна з потенційно 
зацікавлених сторін. Однак визначення 
місцевих громад в якості зацікавленої 
сторони не представляється можливим – 
переважно через стратегічний характер 
оцінки.  

- Відкриті зустрічі та зібрання з 
метою обговорення Звіту з СЕА для 
Програми USELF –Презентаційні 
зустрічі будуть організовані в 
приміщеннях обласних державних 
адміністрацій або торгівельно-
промислових палат. По одній 

Національні газети 
«Сегодня»; «Дело» 
(Київ) 

 - Донецьк Регіональні газети: 
«Донецкие новости»; 
«Донбасс» (Донецьк) 
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Таблиця 2: Ідентифікація зацікавлених сторін в рамках процесу СЕА для Програми USELF, методи залучення і комунікації 

 Група зацікавлених 
сторін 

Характеристика Засоби залучення і комунікації Запропонований 
засіб 

розповсюдження 
інформації 

- Львів об’єднаній зустрічі планується 
провести на регіональному рівні. 
Місце проведення буде узгоджене 
з обласними адміністраціями 
(та/або іншими групами 
підтримки). В кожному регіоні буде 
проведено по одній об’єднаній 
зустрічі. Якщо буде виявлена 
більша зацікавленість, можуть бути 
організовані додаткові зустрічі на 
районному рівні. Місця і час 
проведення зустрічей 
оголошуватимуться через офіційні 
ЗМІ за два тижні до дати 
проведення кожної зустрічі. 
- Всі матеріали СЕА будуть 
розміщені в роздрукованій формі 
(українською мовою) і електронній 
формі (англійською і українською 
мовами) в приміщеннях місцевих 
рад та /або бібліотек. 

Регіональні газети: 
«Високий замок», 
«Львівська газета» 
(Львів) 

- Ужгород Регіональні газети: 
«Ужгород», «Неділя» 
(Ужгород) 

- Сімферополь Регіональні газети: 
«Крымские известия», 
«Крымская правда» 
(Крим) 

- Одеса Регіональні газети: 
«Odesa Daily», 
«Одеській вісник» 
(Одеса) 
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5. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ З РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ 

ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Цей розділ висвітлює хід проведення консультацій на етапі визначення складу і 
обсягів робіт із СЕА, підходи до організації консультацій на етапі обговорення проекту 
Звіту із СЕА, а також ті види інформації, яка надаватиметься зацікавленим сторонам і 
громадськості в ході обговорення проекту Звіту із СЕА для Програми USELF.  
 
5.1 Розкриття інформації 

В ході проведення консультацій на етапі визначення складу і обсягів робіт із СЕА 
зацікавленим сторонам, визначеним в рамках процесу СЕА для Програми USELF, була 
надана наступна інформація:  

• Загальний огляд процесу СЕА для Програми USELF, в якому 
визначаються головні цілі СЕА та спосіб залучення зацікавлених сторін і 
організації процесу консультацій (інформаційна листівка про процес 
СЕА для Програми USELF в роздрукованій і електронній формі, 
українською і англійською мовами).  

• Стисле резюме проекту розробки СЕА для Програми USELF і поточний 
стан робіт з його виконання 

• Проект Звіту з визначення обсягів та складу робіт із СЕА для Програми 
USELF (англійською і українською мовами). Цей документ був 
розміщений на вебсайті процесу СЕА для Програми USELF за адресою 
www.uself-ser.com, а також надавався на компакт-диску за запитом.  

 
Протягом 120-денного періоду консультацій, присвячених обговоренню проекту Звіту 
з СЕА для Програми USELF (грудень 2011 – квітень 2012), до уваги зацікавлених сторін 
і широкої громадськості буде запропонована і надана наступна інформація:  

• Проект Екологічного звіту в рамках СЕА для Програми USELF 
(англійською і українською мовами) буде розміщений на вебсайті 
процесу СЕА для Програми USELF (www.uself-ser.com), або 
надаватиметься в електронній формі на компакт-диску за особистим 
запитом.  

• Технічні звіти щодо потенціалу і сценаріїв розвитку окремих видів 
відновлюваної енергетики (енергія біомаси, сонячна енергія, мала 
гідроенергетика, енергія вітру) в Україні (англійською і українською 
мовами) розміщені на вебсайті процесу СЕА для Програми USELF 
(www.uself-ser.com), або надаватиметься в електронній формі на 
компакт-диску за особистим запитом.  

• План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) до Програми USELF, який 
також буде розміщений на вебсайті процесу СЕА для Програми USELF 
(www.uself-ser.com), або надаватиметься в електронній формі на 
компакт-диску за особистим запитом. Цей документ також буде 
доступний в англійському та українському варіантах.  

• Доопрацьований інформаційний буклет про процес СЕА для Програми 
USELF, в якому буде описаний процес СЕА, його мета, сфера 
практичного застосування та основні результати (доступний в 
українському варіанті). Цей буклет розповсюджуватиметься серед 
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ключових зацікавлених сторін за допомогою електронної пошти. Він 
також буде розміщений на вебсайті процесу СЕА для Програми USELF 
(www.uself-ser.com).  

 
В ході проведення консультацій з метою обговорення проекту Звіту з СЕА для 
Програми USELF використовуватиметься комплекс методів і засобів комунікації, 
перелік яких міститься у Таблиці 2. В загальному вигляді, спектр методів комунікації 
включатиме наступне:  

• Публікація проекту Екологічного звіту в рамках СЕА для Програми USELF 
та ПЗЗС для Програми USELF українською і англійською мовами на 
вебсайті процесу СЕА для Програми USELF: www.uself-ser.com 

• Як зазначалось вище, електронні версії проекту Екологічного звіту в 
рамках СЕА для Програми USELF та ПЗЗС для Програми USELF на 
компакт-дисках надаватимуться за особистим запитом 

• Зазначені документи в роздрукованому і електронному варіантах 
будуть розміщені для ознайомлення в приміщеннях місцевих рад 
та/або бібліотек в цільових регіонах  

• Регіональні зустрічі із зацікавленими сторонами (у вигляді відкритих 
зібрань) 

• Технічні семінари 
• Публікація оголошень в національних і місцевих засобах масової 

інформації  
• Офіційне листування з органами державної влади 
• Спілкування електронною поштою та телефоном 

 
5.2 Програма залучення зацікавлених сторін і проведення консультацій 

Наступна Таблиця 3 визначає ключові заходи, передбачені програмою залучення 
зацікавлених сторін і проведення консультацій.  Орієнтовний графік публікації 
матеріалів із СЕА для Програми USELF і проведення ключових зустрічей міститься у 
Додатку C до цього Плану. Цей графік буде уточнений перед опублікуванням проекту 
Екологічного звіту в рамках СЕА для Програми USELF і технічних звітів, присвячених 
сценаріям розвитку відновлюваної енергетики. В уточненому графіку будуть 
остаточно визначені місця і дати проведення регіональних презентаційних 
зустрічей

 

 для того, щоб всі зацікавлені сторони могли заздалегідь передбачити час 
для своєї участі в цих зустрічах.  

Заходи/події Завдання Матеріали для 
розкриття 

Часові рамки 

1. Етап визначення складу і обсягів робіт (грудень 2010 – травень 2011) 

1.1. Індивідуальні 
консультації з 
представниками 
визначених 
зацікавлених сторін 
(Додаток A) 

Збір інформації щодо 
існуючої ситуації; 
представлення 
процесу СЕА 

Попередня 
інформаційна 
листівка про процес 
СЕА для Програми 
USELF (англійською і 
українською мовами) 

Грудень 2010 

1.2. Розміщення 
проекту Звіту з 

Представлення 
документу 

Проект Звіту з 
визначення обсягів 

Лютий 2011 
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Заходи/події Завдання Матеріали для 
розкриття 

Часові рамки 

визначення обсягів та 
складу робіт із СЕА в 
мережі Інтернет і 
створення 
інтерактивного сайту 
для отримання 
зауважень і 
коментарів 
зацікавлених сторін 

громадськості для 
ознайомлення і 
обговорення 

та складу робіт із СЕА 
(англійською і 
українською мовами) 

1.3. Спілкування з 
ключовими 
зацікавленими 
сторонами за 
допомогою 
телефону/електронної 
пошти/звичайної 
пошти 

Збір зауважень і 
коментарів 
зацікавлених сторін 
щодо Звіту з 
визначення обсягів та 
складу робіт із СЕА  

Проект Звіту з 
визначення обсягів 
та складу робіт із СЕА 
(англійською і 
українською мовами) 

Квітень – травень 
2011 

1.4. Семінар з розвитку 
інституціонального 
потенціалу, 
організований спільно 
з Програмою USELF  

Формування 
потенціалу для 
ведення діалогу серед 
виконавців Програми 
USELF, кандидатів на 
участь у ній і місцевих 
експертів; 
ознайомлення з 
підходом до 
проведення СЕА 

Проект Звіту з 
визначення обсягів 
та складу робіт із 
СЕА; роздаточні 
матеріали 
(українською мовою) 

Червень 2011 

1.5. Регіональна 
нарада в Одесі і 
зустріч з 
представниками НУО в 
форматі круглого столу 
в Києві 

Презентація проекту 
Звіту з визначення 
обсягів та складу робіт 
із СЕА 

Проект Звіту з 
визначення обсягів 
та складу робіт із СЕА 
(українською мовою) 

Травень 2011 

1.6. Семінар з розвитку 
інституціонального 
потенціалу для 
існуючих і потенційних 
кандидатів на участь в 
Програмі USELF 

Підвищення рівня 
поінформованості і 
формування 
інституціонального 
потенціалу з питань 
використання 
результатів СЕА на 
рівні індивідуальних 
проектів 

Проект Звіту з 
визначення обсягів 
та складу робіт із 
СЕА, ПЗЗС 

Червень 2011 

2. Другий етап: Консультації з метою обговорення проекту Звіту із СЕА для Програми 
USELF (листопад 2011 – січень 2012) 

2.1. Підготовка 
масштабної 
інформаційної 
кампанії 

Презентація процесу 
СЕА та його 
результатів 

• Екологічний звіт в 
рамках СЕА для 
Програми USELF 
українською 
мовою 

Жовтень – 
листопад 2011  
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Заходи/події Завдання Матеріали для 
розкриття 

Часові рамки 

• Тематичний звіт з 
екологічних 
питань в рамках 
СЕА для Програми 
USELF українською 
мовою  

• Технічні звіти в 
рамках СЕА для 
Програми USELF 
українською 
мовою 

• Доопрацьований 
інформаційний 
буклет про процес 
СЕА та його 
результати 

2.1.1. Підготовка 
проектів звітів з СЕА 
українською мовою  

Переклад 
документації із СЕА на 
українську мову 

• Екологічний звіт в 
рамках СЕА для 
Програми USELF 
українською 
мовою 

• Тематичний звіт з 
екологічних 
питань в рамках 
СЕА для Програми 
USELF українською 
мовою  

• Технічні звіти в 
рамках СЕА для 
Програми USELF 
українською 
мовою 

• ПЗЗС для 
Програми USELF 
українською 
мовою 

Грудень 2011 

2.1.2. 
Розповсюдження 
інформаційного 
буклету про процес 
СЕА для Програми 
USELF серед 
зацікавлених сторін 

Розробка 
інформаційного 
буклету, 
присвяченому 
висвітленню процесу 
СЕА та його 
результатів 

Доопрацьований 
інформаційний 
буклет про процес 
СЕА для Програми 
USELF, в якому буде 
описаний процес 
СЕА, його мета, 
сфера практичного 
застосування та 
основні результати  

Випуск буклету: 
Грудень 2011 
 
Період 
розповсюдження:  
Починаючи з 
грудня 2011 і далі 

2.1.3. Підготовка 
статей, присвячених 
процесу СЕА для 
Програми USELF, для 

Презентація процесу СЕА та його результатів За 14 днів до 
проведення 
кожної 
регіональної 
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Заходи/події Завдання Матеріали для 
розкриття 

Часові рамки 

публікації в 
регіональних ЗМІ 

зустрічі 

2.2. Перший раунд 
обговорень в цільових 
регіонах.  
Презентаційні зустрічі 
із зацікавленими 
сторонами на 
регіональному рівні:  

Презентація проектів 
звітів з СЕА для 
Програми USELF, 
включаючи 
Екологічний звіт в 
рамках СЕА для 
Програми USELF, 
Тематичний звіт з 
екологічних питань в 
рамках СЕА для 
Програми USELF та 
ПЗЗС для Програми 
USELF.  

• Проект 
Екологічного звіту 
в рамках СЕА для 
Програми USELF 

• Тематичний звіт з 
екологічних 
питань в рамках 
СЕА для Програми 
USELF українською 
мовою  

• ПЗЗС для 
Програми USELF 

• Інформаційний 
буклет про процес 
СЕА для Програми 
USELF 

Грудень 2011-
лютий 2012 

Донецьк 
Львів 

Ужгород 
Сімферополь 

Одеса 

2.4. Визначення в 
кожному цільовому 
регіоні місць, де 
представники 
громадськості і 
зацікавлені сторони 
можуть ознайомитись 
з матеріалами СЕА – 
найімовірніше цими 
місцями будуть 
громадські бібліотеки 
(або інші місця, 
рекомендовані 
органами влади та 
іншими місцевими 
партнерами) 

  Січень – лютий 
2012 (в рамках 
презентаційних 
зустрічей) 

2.5. Регіональні 
зустрічі у форматі 
круглого 
столу/семінари для 
запрошених учасників 
в цільових регіонах 

• Надання проектів 
звітів з СЕА для 
розгляду і 
обговорення  

• Отримання 
зауважень, 
коментарів, 
пропозицій і 
рекомендацій від 
зацікавлених 
сторін на 
регіональному 
рівні 

• Проект 
Екологічного звіту 
в рамках СЕА для 
Програми USELF 

• Тематичний звіт з 
екологічних 
питань в рамках 
СЕА для Програми 
USELF українською 
мовою  

• ПЗЗС для 
Програми USELF 

• Інформаційний 
буклет про процес 
СЕА для Програми 
USELF 

Лютий – Квітень 
2012.  
 
Конкретні дати 
зустрічей будуть 
оголошені на 
офіційних 
вебсайтах процесу 
СЕА і Програми 
USELF та в 
місцевих газетах 
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Заходи/події Завдання Матеріали для 
розкриття 

Часові рамки 

2.6. Зустріч у форматі 
круглого столу з 
представниками НУО в 
Києві, якщо буде 
виявлена достатня 
зацікавленість в такій 
зустрічі  

• Обговорення 
результатів СЕА 

• Збір зауважень і 
коментарів від 
представників 
НУО 

• Проект 
Екологічного звіту 
в рамках СЕА для 
Програми USELF 

• Тематичний звіт з 
екологічних 
питань в рамках 
СЕА для Програми 
USELF українською 
мовою  

• ПЗЗС для 
Програми USELF 

• Інформаційний 
буклет про процес 
СЕА для Програми 
USELF 

Лютий- Березень 
2012 

2.7. Збір зауважень і 
коментарів щодо 
проекту Звіту з СЕА 

Обговорення 
результатів СЕА 

Проекти звітів із СЕА Постійний 
процес, який 
триватиме 
протягом 120-
денного періоду 
консультацій з 
грудня 2011 по 
квітень 2012 

2.8. Закриття періоду 
отримання зауважень і 
коментарів від 
громадськості  

Отримання і обробка 
зауважень і 
коментарів 

Проекти звітів з СЕА По закінченню 
120-денного 
періоду 
консультацій 

2.9. Підготовка 
аналітичного звіту і 
остаточного варіанту 
Звіту з СЕА 

• Врахування всіх 
коментарів і 
зауважень  

• Підготовка 
підсумкового звіту 
за результатами 
процесу 
консультацій в 
рамках СЕА для 
Програми USELF 

Остаточний варіант 
Звіту з СЕА 

Квітень 2012 
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6. ФУНКЦІЇ І ОБОВ’ЯЗКИ 

Група експертів компанії Black & Veatch і ЦЕО «Еколайн» займатиметься організацією і 
проведенням заходів, пов’язаних із залученням зацікавлених сторін і громадськими 
консультаціями.  Передбачається, що процес реалізації ПЗЗС завершиться після 
закінчення робіт з підготовки СЕА для Програми USELF (квітень 2012).   
 

7. КОМЕНТАРІ ДО МАТЕРІАЛІВ СЕА 

Одразу після опублікування проектів звітів з СЕА для Програми USELF розпочнеться 
120-денний період ознайомлення з ними і надання коментарів, який триватиме з 1 
грудня 2011 до 1 квітня 2012. Протягом цього періоду всі зацікавлені сторони 
матимуть можливість прокоментувати надані матеріали, запропонувати свої 
уточнення або доповнення до інформації, яка стосується процесу СЕА. Будь-яка особа 
або організація може надати свої коментарі і зауваження особисто або за допомогою 
звичайної пошти, електронної пошти або факсимільного зв’язку, направивши своє 
повідомлення за адресами, які зазначені нижче.  Отримані коментарі будуть 
розглянуті і, якщо це буде визнано доцільним, відповідні зміни і доповнення будуть 
внесені до матеріалів СЕА для Програми USELF. 
 
Отримані коментарі будуть узагальнені і упорядковані за тематикою або 
проблематикою. В принципі надання відповідей на кожний отриманий коментар не 
передбачається; наприкінці періоду консультацій зацікавлені сторони будуть 
поінформовані за допомогою описаної вище процедури (тобто шляхом публікації 
інформації на вебсайті або в регіональних друкованих виданнях) про остаточне 
рішення, а також про суть отриманих коментарів і спосіб, у який вони були враховані.  
Коментарі можуть надаватись або в письмовій формі, або шляхом усного 
висловлювання під час зустрічей з громадськістю, коли всі отримані коментарі і 
зауваження будуть протоколюватись. 
 

• Електронні повідомлення можуть надсилатись за допомогою активного 
посилання «Коментарі представників громадськості» на сайті www.uself-
ser.com  

• Коментарі також можуть направлятись електронною або звичайною поштою 
на адресу компанії Black & Veatch або ЦЕО «Еколайн». 

Коментарі та зауваження можуть надаватись українською, російською або 
англійською мовами. Для надання відповідей на будь-які запитання, що стосуються 
процесу отримання і розгляду коментарів і зауважень, буде залучений спеціальний 
український представник. З будь-якими запитаннями слід звертатись до наступних 
контактних осіб:  

1. Іван Максімов, представництво компанії Black & Veatch в Росії, Росія, 109147, 
Москва, Мосаларко Плаза 1, вулиця Марксистська 16; телефон: +7 (495) 232-
67-38 (Москва); +380 68 121-1245 (номер українського оператора мобільного 
зв’язку); Email: maximovi@bv.com  

http://www.uself-ser.com/�
http://www.uself-ser.com/�
mailto:maximovi@bv.com�
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2. Сергій Варламов (український представник), телефон: +380 099 133-9146; Email: 
varlamovsergiy@mail.ru 

 

8. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ І ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

У випадку виникнення будь-яких скарг щодо процесу СЕА застосовуватиметься 
спеціальна окрема процедура.  Факт отримання кожної скарги підтверджуватиметься 
відправнику протягом 5 робочих днів, а відповідь по суті надаватиметься протягом 20 
робочих днів. Скарги можна направляти будь-яким з наступних способів: 
 

• Електронні повідомлення можуть надсилатись за допомогою активного 
посилання «Коментарі представників громадськості» на сайті www.uself-
ser.com; при цьому слід зробити спеціальну позначку «Скарга» в темі або в 
тексті повідомлення. 

• Скарги також можуть направлятись електронною або звичайною поштою на 
адресу компанії Black & Veatch. 

 

Скарги можуть надсилатись звичайною або електронною поштою. Форма скарги 
міститься у Додатку B.  Скаржник має право надіслати анонімну скаргу, але навіть у 
цьому випадку рекомендується вказати надійний канал зворотного зв’язку для 
отримання відповіді. Скарги також можуть висловлюватись телефоном, але абоненту 
буде рекомендовано подати скаргу або надати коментарі в письмовій формі, або 
висловити їх під час будь-якої зустрічі з громадськістю, протягом якої вестиметься 
протокол.   
 
Всі отримані скарги або звернення будуть підсумовуватись і реєструватись у 
спеціальному журналі реєстрації скарг і звернень громадян, в якому фіксуватиметься 
наступна інформація: ім’я/група, до якої належить особа, що подала скаргу або 
надала коментар, дата отримання коментаря, стислий опис суті питання, інформація 
щодо рекомендованих коригувальних заходів (якщо такі будуть необхідні) і дата 
надання відповіді. Будь-яка особа або організація може подати свої скарги і 
звернення особисто або за допомогою звичайної пошти, електронної пошти або 
факсимільного зв’язку, направивши своє повідомлення за адресами, які зазначені 
вище. На всі скарги надаватимуться відповідні в усній або письмовій формі – 
відповідно до того бажаного методу комунікації, який буде визначений скаржником 
під час заповнення форми для скарг і звернень.  
 
Будь-які скарги, звернення та зауваження слід направляти наступними каналами: 
Контактна особа – Іван Максімов, представництво компанії Black & Veatch в Росії. 
Поштова адреса: Росія, 109147, Москва, Мосаларко Плаза 1, вулиця Марксистська 16; 
Телефон: +7 (495) 232-67-38; Факс: +7 (495) 232-6739; Контактний номер телефону 
українського оператора мобільного зв’язку: +380 68 121-1245 (для запитань). Також за 
бажанням можна використовувати наступну адресу електронної пошти: 
maximovi@bv.com, або відповідне посилання на сайті процесу СЕА для Програми 
USELF. 
 

mailto:varlamovsergiy@mail.ru�
http://www.uself-ser.com/�
http://www.uself-ser.com/�
mailto:maximovi@bv.com�


 

  ) 
Листопад 2011                     

             СЕА для Програми USELF 
План залучення зацікавлених сторін 

(21) 

ДОДАТОК A – ПЕРЕЛІК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, ВИЗНАЧЕНИХ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ 

ПОПЕРЕДНІХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА НА СТАДІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ТА СКЛАДУ РОБІТ ІЗ СЕА 

ДЛЯ ПРОГРАМИ USELF (ЛИСТОПАД 2010 – ТРАВЕНЬ 2011).   
 

Група зацікавлених сторін 

Регіон Рівень проявленої 
зацікавленості / 

коментарі, отримані на 
стадії визначення обсягів 

та складу робіт із СЕА 

Міжнародні зацікавлені сторони   

Програма USELF   
ЄБРР   
Потенційні кандидати на участь в Програмі 
USELF (будуть визначені) 

  

Державні органи влади   
Міністерство екології і природних ресурсів 
України 

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Міністерство палива і енергетики 
Київ Контакт відбувся / низький 

рівень зацікавленості 

Міністерство надзвичайних ситуацій 
Київ Контакт відбувся / 

зацікавленості нема 

Міністерство охорони здоров’я  
Київ Контакт відбувся / 

зацікавленості нема 
Міністерство культури і туризму Київ Контакт відбудеться пізніше  
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва і житлово-комунального 
господарства  

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Національне агентство екологічних 
інвестицій 

Київ Контакт відбудеться пізніше 

Національна комісія регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) 

Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Державне агентство України з 
енергоефективності і енергозбереження 
(Держенергоефективності) 

Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Державний комітет України з 
енергозбереження 

Київ Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

Комітет Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики і ядерної безпеки 

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Регіональні органи влади   
Головне управління розвитку інфраструктури 
і енергозабезпечення 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Головне управління економіки Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Управління інвестиційного і інноваційного 
розвитку, відділ залучення інвестицій і 
моніторингу проектів 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Донецька обласна державна адміністрація Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
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Група зацікавлених сторін 

Регіон Рівень проявленої 
зацікавленості / 

коментарі, отримані на 
стадії визначення обсягів 

та складу робіт із СЕА 

Закарпатська обласна державна 
адміністрація 

Ужгород Контакт відбудеться пізніше 

Закарпатська обласна державна 
адміністрація, управління економіки 

Ужгород Контакт відбудеться пізніше 

Торгівельно-промислова палата 
Закарпатської області 

Ужгород Контакт відбудеться пізніше 

Чернігівська обласна державна адміністрація Чернігів Контакт відбудеться пізніше 
Головне управління економіки Чернігівської 
обласної державної адміністрації 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

Торгівельно-промислова палата Чернігівської 
області 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

Програма розвитку та інтеграції Криму 
(ПРООН) 

Сімферополь Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Республіканський комітет АРК з охорони 
навколишнього середовища 

Сімферополь Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Республіканський комітет АРК з палива і 
енергетики  

Сімферополь Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

Центр землекористування Сімферополь Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Міністерство економічного розвитку АРК Сімферополь Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

Державне управління охорони 
навколишнього середовища Львівської 
області 

Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Управління вугільної промисловості і 
паливно-енергетичного комплексу Львівської 
ОДА 

Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Місцеві органи влади   
Мер міста Теплодар Одеса Контакт відбувся / 

зацікавленості нема 
Міська адміністрація міста Южне Одеса Контакт відбувся / 

зацікавленості нема 
Ужгородська міська рада Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
Чернігівська міська адміністрація Чернігів Контакт відбудеться пізніше 
Районні органи влади (в цільових регіонах)   

Будуть визначені пізніше   
Компанії   

НЕК Укренерго 
Київ Контакт відбувся / високий 

рівень зацікавленості 
Місцеві виробники енергії (будуть визначені 
пізніше) 

  

СОЛАР КВ (підрозділ ВАТ Квазар) Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

НТЦ Станкосерт Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 
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ТОВ Інтелектінвест Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Донбаська паливно-енергетична компанія Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
ТОВ Мармаріс Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
ООО Енергопроект Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Агрофірма «Агротіс» Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Компанія «Vema Carbon» Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
ТОВ «Гідроенерго» Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Закарпатський центр технічної експертизи Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
Бюро екологічних розслідувань Львів Контакт відбувся / низький 

рівень зацікавленості 
Компанії-розробники   

Компанія «Атмосфера» Київ Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Компанія «Атмосфера» (Одеська філія) Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Компанія «Зелена енергія» Одеса Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

НПП Верано-ДП Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Компанія SOLAR-ODESA (НТЦ Інноваційно-
технологічний центр, НТЦ «Станкосерт» 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

ТОВ “Вінд Пауер» Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Укргеліос Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Солар Карпати Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
ВКФ «Сінтек» Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
   

Науково-дослідні і проектні організації   
ПП КСП-Проект Київ Телефонний контакт відбувся/ 

низький рівень зацікавленості 
НТЦ «Біомаса» Київ Телефонний контакт відбувся/ 

низький рівень зацікавленості 
Міжгалузевий науково-технічний центр 
вітроенергетики Інституту відновлюваної 
енергетики 

Київ Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Центр незалежних екологічних експертиз 
«ЕкоЛекс» 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Одеський науково-дослідний центр 
екологічної безпеки 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Південний центр науково-технічної 
діяльності 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

ПП Екоінвест Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

НВК ЕКОНАД Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 
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НВК СРЕДА Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Інститут сталого розвитку Сімферополь Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Наукові і освітні організації    
Національний інститут стратегічних 
досліджень 

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Рада з вивчення продуктивних сил України Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Київський національний університет ім. 
Тараса Шевченка 

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»  

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Інститут енергозбереження і 
енергоменеджменту  

Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Інститут географії Київ Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

Інститут економіки і прогнозування Київ Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Інститут зоології Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Науково-дослідний інститут 
«Одесаагропроект» 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Інститут проблем ринку і економіко-
екологічних досліджень НАНУ 

Київ Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Українське відділення міжнародної академії 
наук екології безпеки людини і природи 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Одеський національний політехнічний 
університет 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Одеський державний екологічний 
університет 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Інститут міського господарства і охорони 
навколишнього середовища Донбаської 
державної академії будівництва і архітектури 

Донецьк Контакт відбудеться пізніше 

Донецький національний університет Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Донецький державний університет 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського 

Донецьк Контакт відбудеться пізніше 

Донецький інститут підприємництва Донецьк Контакт відбудеться пізніше 
Карпатський інститут підприємництва 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» 

Ужгород Контакт відбудеться пізніше 

Ужгородський національний університет Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
Закарпатський державний університет Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
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Чернігівський державний технологічний 
університет 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

Чернігівський державний інститут економіки 
і управління 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

НДІ «Чернігівцивільпроектреконструкція» Чернігів Контакт відбудеться пізніше 
Таврійський національний університет ім. 
Вернадського, географічний факультет 

Сімферополь Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Інститут регіональних досліджень Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Львівський національний університет Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості  

Національний інститут нафти і газу Львів Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

НУО і громадські активісти   
Фундація розвитку екологічних і 
енергетичних ринків 

Київ Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

Українська асоціація вітрової енергії Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Всеукраїнська асоціація «Укргідроенерго» Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Всеукраїнська екологічна громадська 
організація  «МАМА-86» 

Київ Контакт відбувся / низький 
рівень зацікавленості 

Всеукраїнська екологічна ліга Київ Контакт відбувся / 
зацікавленості нема 

Науково-технічна спілка енергетиків і 
електротехніків України 

Київ Контакт відбувся / 
зацікавленості нема 

Національний екологічний центр України Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Грінпіс Україна Київ Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Зелений світ – друзі Землі Україна Київ Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Українське товариство охорони птахів, 
партнер організації BirdsLife в Україні 

Київ Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Екологічне здоров’я людини Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Громадсько-політичний рух «Справедлива 
Одеса» 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

MAMA-86-Одеса Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Екологічний клуб м. Южне Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 
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Фонд захисту і відродження дикої природи 
ім. проф. І.І. Пузанова «Природна спадщина» 

Одеса Телефонний контакт відбувся/ 
зацікавленості нема 

Асоціація молодих підприємців 
Закарпатської області 

Ужгород Контакт відбудеться пізніше 

Екологічний клуб «Едельвейс» Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
Спілка підприємців Мукачева Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
Чернігівська міська екологічна асоціація 
«Зелений світ» 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

Чернігівська міська громадська організація 
«Чернігівський бізнес-центр» 

Чернігів Контакт відбудеться пізніше 

КРА Екологія і світ Сімферополь Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

«Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) (колишній 
БФ «Екоправо-Львів») 

Сімферополь Контакт відбувся / високий 
рівень зацікавленості 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 
довкілля» 

Сімферополь Контакт відбувся / 
зацікавленість існує 

   
Міжнародні організації з підтримки сталого 

розвитку 
  

Програма розвитку ООН  Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Агентство міжнародного розвитку США  Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

СІДА (Шведське Агентство з міжнародного 
розвитку) 

 Телефонний контакт відбувся/ 
низький рівень зацікавленості 

Регіональні зацікавлені сторони   
Зачеплені громади (будуть визначені 
пізніше) 

 Контакт відбудеться пізніше 

Споживачі і виробники енергії (будуть 
визначені пізніше) 

 Контакт відбудеться пізніше 

Широка громадськість в цільових регіонах 
(будуть визначені пізніше) 

 Контакт відбудеться пізніше 

Інші регіони   
Спілка захисту дикої природи  Контакт відбудеться пізніше 
Орнітологічна станція  Контакт відбудеться пізніше 
Інститут проблем природокористування і 
екології 

 Контакт відбудеться пізніше 

Обласні енергетичні компанії (Обленерго) в 
ключових регіонах 

 Контакт відбудеться пізніше 

Інститут проблем ринку і економіко-
екологічних досліджень 

 Контакт відбудеться пізніше 

Засоби масової інформації   
Національні газети: «Сегодня»; «Дело»  Контакт відбудеться пізніше 
Регіональні газети:  Контакт відбудеться пізніше 
«Odesa Daily», «Одеський вісник» Одеса Контакт відбудеться пізніше 
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«Крымские известия», «Крымская правда» Крим Контакт відбудеться пізніше 
«Високий замок», «Львівська газета» Львів Контакт відбудеться пізніше 
«Ужгород», «Неділя»” Ужгород Контакт відбудеться пізніше 
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ДОДАТОК B – ФОРМА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ І СКАРГ  
ФОРМА ДЛЯ СКАРГ ГРОМАДЯН 

Реєстраційний №:  [Це поле заповнюється представником Програми USELF] 
Повне ім’я  

Контактна інформація і 
бажаний метод 
спілкування 
 
Будь-ласка, зазначте 
бажаний спосіб зв’язку 
(пошта, телефон, 
електронна пошта) 

� Поштою: Будь-ласка, вкажіть поштову адресу для листування: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
� Телефоном: 

_______________________________________________ 
 

� Електронною поштою____________________________ 
 

  

Суть скарги:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Який би результат ви бажали б отримати в результаті 
вирішення проблеми?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підпис:      _______________________________ 

 

Дата:              _______________________________   
 
 
Будь-ласка, надішліть цю форму за наступною адресою:   
   Пан Іван Максімов, представництво компанії Black & Veatch у Москві 
   Телефон: +7 (495) 232-67-38, Факс: +7 (495) 232-6739; email: maximovi@bv.com; 

Поштова адреса: Росія, 109147, Москва, Мосаларко Плаза 1, вулиця 
Марксистська 16 

mailto:maximovi@bv.com�
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ДОДАТОК C – ГРАФІК ЗАХОДІВ З РОЗКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ЗВІТУ З СЕА ДЛЯ ПРОГРАМИ 

USELF І ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ (БУДЕ УТОЧНЕНИЙ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ 

ДАТ І МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ) 
 

 
Заходи Дати Місце 

Надання проекту Екологічного звіту в 
рамках СЕА на розгляд органів влади 
(Міністерство екології і природних ресурсів 
України) 
 
Надання проекту Екологічного звіту в 
рамках СЕА, технічних звітів для Програми 
USELF, Тематичного звіту з екологічних 
питань в рамках СЕА і ПЗЗС для Програми 
USELF на розгляд громадськості шляхом 
розміщення цих документів на сайті 
процесу СЕА для Програми USELF 

 
Грудень 2011, 
протягом двох 
тижнів після 
отримання 
підтвердження з 
боку ЄБРР, що 
матеріали СЕА 
можуть бути надані 
громадськості для 
ознайомлення і 
обговорення 
 

Київ 
 
Вебсайт процесу СЕА 
для Програми USELF: 
www.uself-ser.com 
 

Зустріч з громадськістю 1  
 
 
 

Грудень - Січень 2012 
року 

протягом 120-
денного періоду 
консультацій з 
громадськістю 

 

Донецьк (Східна 
Україна) 

Зустріч з громадськістю 2 Чернігів (Північна 
Україна) 

Зустріч з громадськістю 3 Одеса (Південна 
Україна) 

Зустріч з громадськістю 4 Сімферополь 
(Південна Україна) 

Зустріч з громадськістю 5 Львів (Західна 
Україна) 

Зустріч з громадськістю 6 Київ (Центральна 
Україна) 

Завершення періоду отримання коментарів 
і зауважень від громадськості  

Через 14 днів після 
проведення Зустрічі з 
громадськістю 6 

 

Надання відповідей на коментарі і 
зауваження громадськості і врахування цих 
коментарів в остаточному варіанті Звіту з 
СЕА 

Через 30 днів після 
проведення Зустрічі з 
громадськістю 6 

Розгляд скарг Постійно протягом 
всього періоду 
реалізації проекту 

 

http://www.uself-ser.com/�
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