Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Загальне керування довкіллям та соціальним середовищем
1.

Забезпечення відповідності
національному законодавству,
отримання всіх необхідних
державних дозволів, включно з
дозволами екологічних служб, на
реалізацію Проекту і пов’язаної з
ним інфраструктури, такої як лінії
електропередачі, дороги тощо,
до початку будівництва.

Відповідність
місцевому
законодавству.

Кредитори

NBT за
підтримки
залучених
консультантів

Підтвердженн
я перед
першою
виплатою.

Перед першою
виплатою має
бути надано
інформацію
про статус
відповідності і
підтвердження
того, що всі
дозволи
отримано.
Підсумки у
щорічному звіті
Заходи згідно
ПЕСЗ.

2.

Надання щорічного звіту з
реалізації Проекту, плану
екологічних та соціальних
заходів (ПЕСЗ) і плану керування
довкіллям і соціальним
середовищем (ПКДСС).
Поточна інформація щодо будьяких скарг чи невідповідностей.

Відповідність
місцевому
законодавству.
Необхідно
впевнитись, що
для реалізації
надано ресурси.

Кредитори

NBT

Перший звіт в
2019 р., далі
— щорічно

Перед першою
виплатою має
бути надано
інформацію
про статус
відповідності і
підтвердження
того, що всі
дозволи
отримано.
Підсумки у
щорічному звіті
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Відкрито
Заявка має
бути подана
впродовж
тижня з 14
травня 2018
р. Процес
завершуєтьс
я в серпні
2018 р.
Ясності
щодо
процесу
ОВД буде
досягнуто
до червня
Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

3.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Збільшення власних ресурсів з
ОПДБ за рахунок кадрів з
належними кваліфікацією,
навичками та досвідом.
Призначення керівника з охорони
праці, довкілля та безпеки
(ОПДБ) і представника зі зв’язків
з громадою для роботи з питань
керування ОПДБ ікорпоративної
соціальної відповідальності
стосовно Проекту.

Посилення
моніторингу
проектних
майданчиків та
підрядників.
Забезпечення
наявності
відповідних кадрів
для розв’язання
проблем.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
Кредитори

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
NBT

Час
реалізації

До початку
будівельних
робіт

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження
Актуалізація
схеми
організації
ОПДБ;
керування
процесом
будівництва.
Представник зі
зв’язків з
громадськістю
на регулярній
основі
зустрічається з
місцевими
регуляторними
органами та
громадами з
метою
забезпечення
реалізації
ПВЗС та КСВ.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

4.

Розробка і реалізація системи
керування ОПДБ на кожному
майданчику Проекту згідно
корпоративної системи
керування ОПДБ і з
забезпеченням роботи з
внутрішніми та зовнішніми
скаргами.
Перевірка можливостей
Генерального Підрядника (ПЗБ)
щодо системи керування
довкіллям і соціальним
середовищем (КДСС).

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ВР 1/СД 1
Реалізація системи
керування
довкіллям та
соціальним
середовищем з
врахуванням
особливостей
кожного
майданчика.
План керування
довкіллям і
соціальним
середовищем для
керування
екологічними та
соціальними
ризиками Проекту.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
NBT за
підтримки
залучених
консультантів

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Під час
мобілізації до
початку
будівництва
Документи для
стадії
експлуатації
мають бути
складені до
введення в
експлуатацію.

Документація
для стадій
будівництва і
експлуатації
підготовлюється
до початку
будівництва і
введення в
експлуатацію,
відповідно.
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

5.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Розробка заходів з КСВ і
взаємодії з громадськістю для
Проекту в рамках програми
корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ).
Початковий бюджет на 2018 р.
складає 20 тис. дол. США, надалі
— близько 20 тис. дол. США на
рік з гнучким розподілом за
потребами місцевих громад,
суміжних з територією Проекту.
КСВ має включати розробку
плану місцевих заходів із
взаємодії з місцевими громадами
та підтримки проектів місцевого
розвитку.
Підсумки програми КСВ будуть
опубліковані в локальній пресі та
на веб-сайті.
КСВ розробляється в тісній
взаємодії з іншими розробниками
в галузі (такими як ТОВ
«Віндкрафт Україна») задля
узгодженості підходу.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
Програма КСВ
Вимоги
матиме на меті
Кредиторів,
допомогу місцевій
передова
громаді для
практика.
забезпечення
залучення в
Проект та
створення певних
місцевих благ від
Проекту.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Час
реалізації

Мінімальний
разовий внесок
20 тис. дол.
США, надалі —
близько 20 тис.
дол. США
щорічно для
розподілу
згідно потреб,
але так, щоб
кожна громада
отримувала
фінансування
кожні 2 роки.

Звіт для
Кредиторів з
використання
фінансів та
створення
користі для
місцевих
громад та
інформація
про це
публікуються
в місцевій
періодиці та
на веб-сайті
програми
КСВ.

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

З 2018 р. і
надалі.
Внесок
здійснюється
до фінансового
закриття за
наявності
програми КСВ
В щорічному
звіті надається
інформація про
КСВ та суми,
витрачені на
кожну громаду і
загалом, а
також про
пріоритетні
програми.
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Програма
КСВ є
самостійною
складовою
Проекту.
Програма
КСВ
пов’язана з
ПВЗС для
забезпеченн
я
узгодженого
підходу до
взаємодії з
місцевою
громадою.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

6.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Публікація оцінки впливу на
довкілля та соціальне
середовище (ОВДСС) разом з
висновками по ній (Non Technical
Summary, NTS) на веб-сайті NBT
і підтримання актуальності
інформації в мережі Інтернет і
серед місцевої громади.
Проведення кожні 3 роки
перегляду (внутрішнього аудиту)
реалізації та необхідності
оновлення висновків оцінки,
ПЕСЗ (включно з ПКДСС) та
плану взаємодії з зацікавленими
сторонами (ПВЗС).

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
Актуалізація
ЄБРР/Кредитори,
інформації згідно
існуючий ПЕСЗ
потреби.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
NBT

Час
реалізації

В процесі

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження
Публікація
висновків з
оцінки (NTS).
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

7.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Відповідні існуючі звіти з
біорізноманіття актуалізуються
згідно ВР 1 ЄБРР/СД 1 МФК та
ВР 6 ЄБРР/СД 6 МФК, включно зі
стратегією керування і заходами
зі зменшення впливів за всіма
стадіями Проекту, згідно
результатів додаткових
досліджень базових даних.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ВР 1/СД 6
ВР 1/СД 6

Необхідне
подальше
уточнення даних
щодо майданчиків,
особливо стосовно
біорізноманіття,
задля визначення
планів керування
ОПДБ та заходів зі
зменшення
впливів.

Чітке визначення
сфери впливу та
базових даних є
запорукою
передбачення всіх
потенційних
впливів та змін, що
будуть спричинені
діяльністю,
пов’язаною з
Проектом, і є
важливим для
розробки
відповідних
заходів зі
зменшення таких
впливів.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Час
реалізації

NBT за
підтримки
залучених
консультантів
після збору
базових даних.

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Станом на
вересень
2018 р.
завершені (чи
будуть
завершені)
такі базові
дослідження
біорізноманітт
я:
птахи,
рослинний світ,
кажани,
тваринний
світ.

Статус

Базові
дослідження
біорізноманіття,
завершені
станом на
вересень 2018 р.
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

8.

Складання документадоповнення до ОВДСС, що
містить сукупну оцінку впливів,
включно з аспектами стосовно
птахів і оцінкою шуму і
соціальних та (в разі потреби)
інших факторів.

9.

Розробка спільно з іншими
розробниками сукупної оцінки
впливів проектів вітроенергетики
в регіоні. Вона має враховувати
впливи на біорізноманіття та
громади і містити інформацію
про найкращі методи керування
ВЕС і оптимізацію заходів зі
зменшення впливів.
Висновки будуть представлені в
2019 та 2020 рр.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1

Необхідна
координація з
іншими
розробниками для
забезпечення
всебічного
вивчення сукупних
впливів і реалізації
спільнихпланів з
керування та
зменшення
впливів.
Необхідна
координація з
іншими
розробниками для
забезпечення
всебічного
вивчення сукупних
впливів і реалізації
спільних планів з
керування та
зменшення
впливів.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Кредитори
Законодавство ЄС
та України з оцінки
впливу на довкілля

ПЕСЗ актуалізується за даними
висновків у звітах.
ВР 1 «Оцінка екологічних та соціальних впливів і керування ними»

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Ресурси NBT

Впродовж 30
днів після
початкового
розкриття

Доповнення до
ОВДСС
надається
Кредиторам
для розгляду.

Відкрито

Зовнішні та
внутрішні

2018–2019
рр., звіти в
2020 та 2021
рр.

У складі ПВЗС
Розміщення
звітів в мережі,
місцеві
презентації.

Відкрито

Копії звітів для
Кредиторів у
2020 р.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

10.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1/МФК
СД 1

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Ресурси NBT

12.

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Розкриття пакета документації
ОВДСС і повна реалізація
ПКДСС в рамках ОВДСС.

Проект має бути
реалізований
повністю.

Актуалізація ПКДСС в міру
потреб, про матеріальні питання
має бути повідомлено
Кредиторів для отримання їх
ухвали до реалізації.

Невідповідність
вимогам до
реалізації проектів.

Проведення додаткового
розгляду остаточного варіанту
документації та планування за
Проектом з метою врахування
оновлених даних з результатів
орнітологічних досліджень,
оцінок шуму та ефекту миготіння
тіні (й інших факторів, якщо
потрібно) і відображення будьяких змін у розташуваннях ВЕУ і
заходах зі зменшення впливу від
експлуатації.
Проведення докладного
оцінювання впливів економічного
переміщення для доповнення
існуючої ОВДСС і визначення
потреби в розробці плану
відновлення джерел до
існування.

Необхідно
забезпечити
належну оцінку
всіх ризиків на
основі остаточного
варіанта Проекту.

Вимоги Кредиторів

Власні та
зовнішні

2018–2019 рр.

Невідповідність
вимогам до
реалізації проектів.

ЄБРР ВР 1

Ресурси NBT

Впродовж 60
днів з
розкриття

Вимоги Кредиторів

11.

Час
реалізації

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Статус

ОВДСС,
надана
Кредиторам
Включно з
додатковою
оцінкою впливу
на довкілля і
соціальне
середовище,
що включає
сукупну оцінку
впливу.
До початку
будівельних
робіт

Актуалізація
пакета ОВДСС,
що
розкривається,
і надання копій
звітів для
Кредиторів

Відкрито

Відкрито

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

13.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Актуалізація ПКДСС Проекту, що
розкривається в складі ОВДСС,
для включення чіткого переліку
субпланів, згаданих у ОВДСС, та
зазначення питань, які
підлягають вирішенню в рамках
кожного субплану. Визначення
відповідальності за розробку
субпланів та відповідальності за
їх виконання. Визначення
будівництва за субпланом
діяльності.
Потрібні чіткі шаблони для
регулярного моніторингу та
звітування про ефективність
роботи служби ОПДБ та ключові
показники ефективності (КПЕ).

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1

Оптимізація
екологічного та
соціального
менеджменту
через
формалізовану
систему.
Трудовий
конфлікт.
Громадянський
конфлікт.
Репутаційні втрати
компанії.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Ресурси NBT
Залучені
консультанти
Відповідальніс
ть: інженер з
охорони
довкілля NBT

Час
реалізації

Рамковий
документ до
фінансового
закриття.
Остаточний
варіант
документа до
початку
будівельних
робіт

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження
Надання
ПКДСС
Кредиторам та
ЄБРР для
розгляду.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

14.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Підготування будівельних
субпланів ПКДСС, включно, але
не обмежуючись, з таким:
план керування табором для
робітників, кодекс поведінки
робітників;
локальний найом;
відновлення джерел для
існування (за потреби);
охорона;
контроль здоров’я та безпеки
громади;
керування та безпека при роботі
з небезпечними речовинами;
дорожня та транспортна безпека;
вплив захворювань;
готовність до аварійних ситуацій
та реагування на них;
біологічне різноманіття;
робота з випадковими
археологічними
знахідками/об’єктами культурної
спадщини;
пил;
стічні води;
шумове забруднення.
Слід відзначити, що підготовані
субпідрядником вище вказані
плани є умовою призначення
зустрічі.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1

Оптимізація
екологічного та
соціального
менеджменту
через
формалізовану
систему.
Трудовий
конфлікт.
Громадянський
конфлікт.
Репутаційні втрати
компанії.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Генеральний
підрядник
Залучені
консультанти

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Плани
Генерального
Підрядника
до початку
будівництва

Надання
будівельних
ПКДСС та
субпланів
Кредиторам та
ЄБРР для
розгляду.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

15.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Підготовка планів діяльності з
ПКДСС, включно, серед іншого, з
таким:
План контролю здоров’я та
безпеки населення.
План вигод для громад.
Безпека при роботі з
небезпечними речовинами.
Ризик захворювань.
Готовність до аварійних ситуацій
та реагування на них
Порядок подання та розгляду
скарг за планом підтримання
біологічного розмаїття і т. ін.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1

Оптимізація
екологічного та
соціального
менеджменту
через
формалізовану
систему.
Трудовий
конфлікт.
Громадянський
конфлікт.
Репутаційні втрати
компанії.

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Час
реалізації

Перед
початком
експлуатації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження
Надання
завершеного
експлуатаційно
го ПКДСС
Кредиторам та
ЄБРР для
розгляду.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

16.

Звіти з ОПДБ стороннім
організаціям.

ВР 2 «Трудові відносини й умови праці»

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)
Прозорість та
демонстрування
відповідності
стандартам ЄБРР.

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 1

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Ресурси NBT

Час
реалізації

Кожні три
місяці на
стадії
будівництва
та щорічно
(або кожні
шість місяців,
за умови
огляду ЄБРР)
на стадії
експлуатації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Формування і
надання
періодичних
звітів ЄБРР для
розгляду.

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

17.

Розробка кадрової політики
згідно ВР2. Кадрова політика
повинна включати:
Заборона використання дитячої
та примусової праці
Заборона дискримінації.
Свобода працівників створювати
робітничі організації або
приєднуватися до них.
Вимоги щодо мінімальної
заробітної плати, матеріального
заохочення, умов праці та
матеріального заохочення.
Положення щодо скорочення.
Порядок подання скарг
працівниками.
План керування проживанням
працівників.
Зобов’язання покривати
працівників, які не є у штаті.
Це зобов’язання звертатися до
генерального підрядника та
субпідрядників рідною мовою
працівників.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
Трудовий
ЄБРР ВР 2
Ресурси NBT:
До початку
конфлікт.
Передова практика менеджер з
будівельних
Дитяча та
Українське
персоналу
робіт
примусова праця,
трудове
підрив репутації
законодавство
Відповідальніс
компанії.
ть: менеджер з
Розробка та
персоналу NBT
впровадження
кадрової політики
(може бути
запозичена з інших
існуючих проектів
ВЕС NBT).
Переклад
положень про
кадрову політику
на рідну мову
працівників.
Показані
можливості для
місцевих громад і
жінок скористатися
перевагами, які
надає проект.
Зобов’язання в
рамках
генерального
контракту щодо
досягнення
стандартів ЄБРР
ВР 2 та
дотримання і
розроблення
визначених планів.
Контроль звітів про
умови праці та
проживання.

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження
Відповідність
вимогам.

Статус

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

18.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Заходи безпеки необхідно
розробити у відповідності до
Довідника правильних прийомів
МФК «Використання сил безпеки:
оцінка та керування ризиками та
впливами».
Навчання працівників охорони з
застосування сили та перевірка
на відсутність судимостей.
Розробка належної анкети
детального аналізу безпеки на
об’єкті для розгляду.

Вимоги
Ресурси,
Час
Мета та
Статус
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
критерії
вимоги до
потреби,
оцінки
реалізації
відповідальні
успішності
проектів ЄБРР,
сть
впровадження
передова
практика)
Соціальні
ЄБРР ВР 2
Ресурси NBT
Після
Проведення
Відкрито
конфлікти, підрив
Передова практика Генеральний
призначення
навчання,
репутації,
підрядник
генерального
перевірка
контроль здоров’я
підрядника
охоронців
населення та
Відповідальніс
перед
загрози безпеці.
ть: Менеджер з
працевлаштува
персоналу
нням.
NBT,
Надання
генеральний
заповненої
підрядник
анкети
детального
аналізу безпеки
на об’єкті ЄБРР
для розгляду.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

19.

Звести та утримувати
приміщення для проживання
будівельників, що відповідні для
їх розташування і відповідають
вимогам PS 2 МФК та інструкції
МФК/ЄБРР: «Проживання
працівників, процеси і
стандарти».
Розробити план керування
приміщеннями для проживання
працівників з забезпеченням
відповідності вимогам.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)
Трудовий
конфлікт.
Соціальні
конфлікти, підрив
репутації,
контроль здоров’я
населення та
загрози безпеці.

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
ЄБРР ВР 2,
Ресурси NBT
До початку
передова практика Залучені
будівельних
консультанти
робіт

ВР 3 «Ефективність використання ресурсів та керування запобіганням забруднення довкілля»

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Розробка
відповідного
управлінського
плану для
забезпечення
виконання PS 2
МФК та
інструкції
МФК/ЄБРР:
Проживання
працівників,
процеси і
стандарти
щодо
проживання
працівників
дотримано.

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

20.

21.

22.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Розробити план оцінки та
управління водними ресурсами
для будівництва/оцінки ресурсів
та потенціалу існуючих місцевих
поставок для забезпечення
вимог до будівництва, уникнувши
впливу на наявних користувачів
будь-яких підземних вод, що
використовуються на фазі
будівництва.
Проведення оцінки наявності
води для експлуатаційних
потреб/використання ресурсів.
За результатами визначити план
використання води для стадії
експлуатації.
Необхідна розробка плану
моніторингу та керування
виробничим шумом.

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
Конфлікти з
ЄБРР ВР 3,
Ресурси NBT
До
громадами через
передова практика Залучені
завершення
водні ресурси.
консультанти
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Конфлікти з
громадами через
водні ресурси.

ЄБРР ВР 3,
передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До початку
будівельних
робіт

Конфлікти з
громадами.

ЄБРР ВР 3,
передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До початку
експлуатації

Конфлікти з
громадами.

ЄБРР ВР 3,
передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Перед
першою
виплатою

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Надання плану
оцінки та
керування
ресурсами
води для
будівництва.

Відкрито

Надання плану
оцінки та
керування
ресурсами
води для
будівництва
Надання плану
моніторингу
шуму

Відкрито

Забезпечення
плану
моніторингу
миготіння тіні.

Відкрито

Відкрито

Проведення моніторингу шуму
на стадії будівництва і далі на
стадії експлуатації.
Необхідно забезпечити рівні
шуму в житлових приміщеннях
не вище 45 дБА вночі і не вище
55 дБА вдень.

23.

В разі потреби розробити заходи
зі зменшення впливу.
Необхідна розробка плану
моніторингу та керування
миготінням тіні.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

ВР 4 «Охорона здоров’я і безпека»
24.

Впевнитись, що підрядники за
Проектом (ПЗБ) мають належні
системи керування, атестовані
за стандартом OHSAS 18001 чи
еквівалентним.

Впливи на
здоров’я та
безпеку робітників.
Трудовий
конфлікт.

ЄБРР ВР 2,
передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До початку
будівельних
робіт

Дійсне
свідоцтво
OHSAS 18001.

Відкрито

25.

Розробка Плану контролю
здоров’я та безпеки населення.
Призначення на об’єкті керівника
ОЗБП, відповідального за
підготовку та впровадження
Плану контролю здоров’я та
безпеки населення.

Безпека громади
і скарги.

ЄБРР ВР 4
Міжнародні
стандарти з
охорони здоров’я
та безпеки праці

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До початку
будівельних
робіт

Виконання
Плану
контролю
здоров’я та
безпеки
населення.
Призначення
керівника
ОЗБП,
відповідальног
о за контроль
здоров’я та
безпеку
населення

Відкрито

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Земельний
реєстр.

Відкрито

Відповідальніс
ть: Менеджер з
ОПДБ NBT,
генеральний
підрядник

ВР 5 «Придбання землі, вимушене переселення та економічне переміщення»
26.

Створення земельного реєстру.
Отримання всіх погоджень для
інфраструктури об’єкту.

Суперечки з
Проекту.

ЄБРР ВР 5

Ресурси NBT

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

27.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
ЄБРР ВР 5

Проведення оцінки
землекористування в районах
впливу будівництва та
експлуатації Проекту, складення
реєстру осіб та/або громад, що
зазнають впливу, включно з
формальними, неформальними
та сезонними
землекористувачами.
Розробка плану відновлення
джерел засобів для існування
(якщо додаткові дослідження
землекористування вказують на
таку потребу, див п. 5).

Суперечки з
Проекту.

Проект призводить
до економічного
витіснення,
потенціал для
конфліктів.

29.

Розробка локального плану
найму персоналу.

30.

Уточнення потенціалу для
притоку шукачів роботи і
визначення потреби в плані
керування притоком,
необхідному для регулювання
такого впливу.

28.

ВР 6 «Збереження біологічного розмаїття»

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть

Час
реалізації

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Ресурси NBT

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Земельний
реєстр.

Відкрито

ЄБРР ВР 5

Ресурси NBT

Впродовж 60
днів з
розкриття

План
відновлення
джерел засобів
для існування.

Відкрито

Економічні
труднощі, втрата
репутації компанії.

ЄБРР ВР 5

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Локальний
план найму
персоналу.

Відкрито

Зростання
навантаження на
місцеві
інфраструктуру та
служби, потенціал
для збільшення
економічних
труднощів,
криміналу,
конфліктів.

ЄБРР ВР 1

Ресурси NBT

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту
Впродовж 30
днів після
початкового
розкриття

Надання
актуалізованої
ОВДСС
Кредиторам.

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

31.

Надання додаткового
орнітологічного звіту з весняної
міграції 2018 р.
Розкриття звіту.

32.

Створення за результатами
досліджень в складі сукупної
оцінки додаткових мап чутливих
біотопів в межах території
Проекту та на прилеглих
територіях.
Розробка протоколу
спостереження за кажанами і
протоколів моніторингу і
зменшення впливу, проведення
оцінювання і публікація раз на рік
в рамках ПВЗС результатів
досліджень.

33.

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
Визначення
ЄБРР ВР 6
Ресурси NBT
Впродовж 60
впливу на види, які Передова практика Залучені
днів від
охороняються.
консультанти
початкового
розкриття.
Визначення
впливу на види, які
охороняються.

ЄБРР ВР 6

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Визначення
впливу на чутливі
біотопи і види, які
охороняються.

ЄБРР ВР 6
Передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту
До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Додатковий
орнітологічний
звіт з весняної
міграції 2018 р.

Відкрито

Мапа чутливих
біотопів.

Відкрито

Протокол
дослідження та
оновлений
ПКДСС.

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

34.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Проведення додаткових досліджень
зі збору базових даних для
забезпечення наявності належних
даних про птахів, кажанів,
рослинний та тваринний світи з
метою подальшого уточнення
ПКДСС і планів керування ОПДБ з
метою обмеження впливів.

Для визначення
стратегії зниження
прямих і непрямих
впливів Проекту на
біологічні складові
необхідне
проведення
оцінювання
біологічного
різноманіття і
біологічних
природних ресурсів.

Вимоги
Ресурси,
Час
Мета та
Статус
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
критерії
вимоги до
потреби,
оцінки
реалізації
відповідальні
успішності
проектів ЄБРР,
сть
впровадження
передова
практика)
Відкрито
ЄБРР ВР 6/МФК СД 6 NBT за
Початок
Базові
підтримки
додаткових
дослідження,
зборів базових завершені
Оцінювання ситуації залучених
консультантів
даних до квітня станом на
з кажанами згідно
після збору
2018 р.
вересень 2018 р.
методиці Eurobat.
базових даних.
Оцінювання ситуації
з птахами згідно
документам/методи
кам SNH
(Шотландська
природна
спадщина) і Birdlife
International
(Міжнародна рада
збереження птахів).

Заходи згідно
ПЕСЗ.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

35.

Оцінка ризиків зіткнення
розробляється за даними
додаткових досліджень на основі
моделі Scottish National Heritage
Model (SNH) до кінця 2018 р. з
підготовкою проекту документа до
липня 2018 р.
Експлуатація має засновуватись на
системі активного керування ВЕУ з
зупиненням установок на вимогу
для забезпечення відсутності
впливів на популяцію і запобігання
зростанню смертності серед птахів
та кажанів вище порогу,
визначеного оцінкою ризиків
зіткнення.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
Ресурси,
Час
Мета та
Статус
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
критерії
вимоги до
потреби,
оцінки
реалізації
відповідальні
успішності
проектів ЄБРР,
сть
впровадження
передова
практика)
NBT за
Відкрито
Для визначення
ВР 6
Проект оцінки
підтримки
стратегії зниження
СД 6
ризиків зіткнень
Проект оцінки
залучених
прямих і непрямих
для птахів до
ризиків
впливів Проекту на
липня 2018 р.
Оцінювання ситуації консультантів
зіткнень для
після збору
біологічні складові
з птахами згідно
птахів до липня
необхідне
документам/методи базових даних.
Остаточна оцінка
2018 р.
проведення
кам SNH
ризиків зіткнень
оцінювання
(Шотландська
для птахів до
Остаточна
біологічного
природна
кінця 2018 р.
оцінка ризиків
різноманіття і
спадщина) і Birdlife
зіткнень для
біологічних
International
Система
птахів до кінця
природних ресурсів. (Міжнародна рада
активного
2018 р.
збереження птахів).
керування ВЕУ
розробляється
Система
до введення
активного
Проекту в
керування ВЕУ
експлуатацію і
має бути
оновлюється
розроблена і
впродовж 3-х
налагоджена
років
до введення
експлуатації.
Проекту в
Заходи згідно
експлуатацію.
ПЕСЗ.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

36.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Компанія призначає незалежного
експерта-орнітолога (НЕО) для
надання незалежних експертних
рекомендацій з орнітологічних
аспектів Проекту ВЕС. НЕО
призначається Компанією на строк 3
роки. Посада експерта передбачає
повний робочий день і відповідний
досвід. НЕО призначається
Компанією на умовах відсутності
заперечень від Кредиторів.
Протоколи моніторингу і
спостереження птахів та кажанів
переглядаються НЕО кожні 3
роки.

НЕО звітує про
питання
орнітологічного
характеру в міру
необхідності.

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
Вимоги Кредиторів Залучені
З 2018 р. і
консультанти
надалі.

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

НЕО,
призначений
NBT на умовах
відсутності
заперечень з
боку Кредиторів.
НЕО
призначається
повторно кожні
3 роки.
НЕО має бути
членом
Орнітологічного
товариства
України, BirdLife
International чи
еквівалентної
організації.
Заходи згідно
ПЕСЗ.

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

37.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Компанія зупиняє ВЕУ на підставі
письмової заявки від НЕО, втім у
разі необхідності термінового
зупинення установок запит може
бути спершу наданий
телекомунікаційними каналами.
Інформація про такі випадки
надається Кредиторам впродовж 3
діб.
В бізнес-плані необхідно врахувати
1 добу для зупинки ВЕУ. Кредитори
в щорічному звіті мають бути
поінформовані про число зупинених
установок та час їх простою.

38.

Розробка пакета заходів
покращення екологічного
становища (з компенсацією
біорізноманіття), направлених на
підтримку біорізноманіття в
регіоні.

Вимоги
Ресурси,
Час
Мета та
Статус
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
критерії
вимоги до
потреби,
оцінки
реалізації
відповідальні
успішності
проектів ЄБРР,
сть
впровадження
передова
практика)
З метою зниження
ЄБРР ВР 6/МФК СД 6 Зовнішній
Стадія
Інформація про
незалежний
ризику зіткнення
експлуатації
зупинки і
експертдля птахів ВЕС
результати
орнітолог
зупиняється у разі
Перегляд
надається
прогнозів 1існування такого
Кредиторам
денного
ризику. НЕО подає
щорічно.
простою з
письмові заявки і
врахуванням
веде реєстр всіх
Заходи згідно
результатів
таких заходів, і про
ПЕСЗ.
моніторингу
них оперативно
птахів в липні
сповіщаються
Кредитори та
місцеві органи.
Стисла інформація
публікується
щорічно.
Визначення
ЄБРР ВР 6
Ресурси NBT
До
Звіт із заходів
Відкрито
впливу на чутливі
Передова практика Залучені
завершення
покращення
біотопи і види, які
консультанти
оформлення
екологічного
охороняються.
фінансових
становища і
аспектів
актуалізація
проекту
ПКДСС.

ВР 8 «Культурна спадщина»
39.

Розробка детального
археологічного обстеження
об’єкту в рамках робочого
проекту.

Захист
археологічних
об’єктів/об’єктів
культурної
спадщини.

ЄБРР ВР 8
Передова практика

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

До початку
будівельних
робіт

Оновлений
ОВДСС

Відкрито

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

40.

Підготовка плану управління
археологічними
об’єктами/об’єктами культурної
спадщини, що існують на об’єкті.

Захист
археологічних
об’єктів/об’єктів
культурної
спадщини.

41.

Підготовка порядку дій у випадку
виявлення знахідки, що має
культурну цінність

Захист
археологічного
об’єкту під час
будівництва.

Вимоги
Ресурси,
Час
(законодавчі,
інвестиційні
реалізації
вимоги до
потреби,
реалізації
відповідальні
проектів ЄБРР,
сть
передова
практика)
ЄБРР ВР 8
Ресурси NBT
До початку
Передова практика Залучені
будівельних
консультанти
робіт

ЄБРР ВР 8
Передова практика

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

План
управління
археологічними
об’єктами/об’єк
тами
культурної
спадщини
Порядок дій у
випадку
виявлення
знахідки, що
має культурну
цінність.

Відкрито

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Перед
будівництвом
і під час
будівництва.

Відкрито

Ресурси NBT
Залучені
консультанти

В процесі

Надання
актуалізованог
о ПВЗС
Кредиторам та
ЄБРР для
розгляду.

Відкрито

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Надання
актуалізованої
ОВДСС
Кредиторам.

Відкрито

ВР 10 «Розкриття інформації та взаємодія з зацікавленими сторонами»
42.

43.

Реалізація плану взаємодії з
зацікавленими сторонами
(ПВЗС) Проекту і перевірка того,
що в ньому враховано всі вимоги
стосовно консультацій та
комунікацій, встановлені ОВДСС,
ПКДСС і ПЕСЗ Проекту.
Регулярна актуалізація ПВЗС
для врахування всіх оновлених
даних за результатами
виконання документадоповнення до ОВДСС.
Проведення додаткових цільових
консультацій з
землекористувачами і
вразливими групами. Результати
використовуються для
актуалізації соціальної частини
ОВДСС.

Репутаційні втрати
компанії.
Втрата довір’я
громади та
конфлікти.

ЄБРР ВР 10

Репутаційні втрати
компанії.
Втрата довір’я
громади та
конфлікти.

ЄБРР ВР 1 і 10

Відповідальніс
ть: Інженер з
охорони
довкілля NBT,
головний
юрист (якщо
вчасно
призначений)
Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Сиваська ВЕС — план екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ)
№

Заходи

44.

Розробка та впровадження
належного порядку подання
скарг громадою під час
будівництва та експлуатації.

45.

Публікація ОВДСС англійською
мовою та відповідними
місцевими мовами (російською
та українською) для
громадського обговорення
протягом 60 днів. В разі
розбіжностей в документації
через труднощі перекладу
пріоритетною вважається
англійська версія.

Екологічні та
суспільні ризики
(фінансова
відповідальність/
переваги)

Вимоги
(законодавчі,
вимоги до
реалізації
проектів ЄБРР,
передова
практика)
Репутаційні втрати ЄБРР ВР 10
компанії.
Втрата довір’я
громади та
конфлікти.
Репутаційні втрати
компанії.
Втрата довір’я
громади та
конфлікти.

ЄБРР ВР 10

Ресурси,
інвестиційні
потреби,
відповідальні
сть
Ресурси NBT
Залучені
консультанти

Ресурси NBT
Залучені
консультанти
Відповідальніс
ть: Інженер з
охорони
довкілля NBT,
головний
юрист (якщо
вчасно
призначений)

Час
реалізації

До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту
До
завершення
оформлення
фінансових
аспектів
проекту

Мета та
критерії
оцінки
успішності
впровадження

Статус

Порядок
подання скарг
розроблено та
включено у
ПВЗС.

Відкрито

Розкриття
ОВДСС згідно з
ПВЗС.

Відкрито

