Додаток 2.

План консультацій з громадськістю
та поширення інформації
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План консультацій з громадськістю та оприлюднення інформації проекту
будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз
1 Вступ
Для підвищення надійності електропостачання споживачів південно-західної
та центральної частини Одеської області від джерел ОЕС України передбачено
будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз.
Фінансування реалізації проекту передбачається здійснити за рахунок коштів
кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), та
Європейського інвестиційного банку
Процес оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище (ОВНСС) буде
проводитися відповідно до вимог ЄБРР, і розглядати наступні об‘єкти
будівництва:
• будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз довжиною 104 км;
• розширення ПС 330 кВ Арциз; та
• розширення ПС 330 кВ Новоодеська.
Замовник будівництва - Південна електроенергетична система НЕК “Укренерго”
. м. Одеса.
Більш детальний опис проекту міститься у головному документі – “Документі
про обсяг”.
У цьому Плані визначені головні зацікавлені сторони, тобто особи та організації,
котрі відіграють певну роль у проекті, можуть зазнати певного впливу у зв’язку з
впровадженням проекту або мають інтерес до цього проекту. Він також містить
програму оприлюднення інформації та консультацій, а методи врахування
пропозицій, коментарів та проблемних питань у процесі оцінки впливу проекту
на навколишнє та соціальне середовище.
2 Консультації з громадськістю та нормативні вимоги до оприлюднення
інформації
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991)
визначає загальні правила та вимоги щодо громадського доступу до екологічної
інформації. Основний закон, що стосується оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) - Закон України «Про екологічну експертизу» (1995) – не
лише встановлює основні вимоги до ОВНС, а й визначає права та інтереси
громадськості у сфері охорони навколишнього середовища, і право окремих
осіб та/або недержавних організації (НДО) проводити громадську екологічну
експертизу.
Відповідно до вимог національного законодавства розробка (ОВНС) і
врахування думки громадськості є обов'язковими складовими процедури
ліцензування на етапі проектування.
Відповідно до вимог ДБН А 2.2-1-3-2004 «Проектування. Зміст, порядок
розробки, узгодження й затвердження проектної документації для будівництва»
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розділ ОВНС є складовою частиною проектної документації.
Вимоги до складу розділу ОВНС, обов'язковість інформування громадськості та
врахування громадських інтересів нормуються ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні
й будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення
проектування».
Процедура проведення громадських слухань визначається «Положенням про
участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони довкілля»
(затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України № 168 від 18.12.2003).
В ОВНС необхідно дати обґрунтування доцільності діяльності, що проектується,
охарактеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне й
техногенне середовище. Також у розділ ОВНС необхідно включити розгляд
можливих альтернативних варіантів, опис вихідних умов, розроблених заходів
щодо попередження або обмеження небезпечних впливів діяльності, що
планується на навколишнє середовище, перелік документів необхідних для
дотримання вимог природоохоронного й санітарного законодавств.
При розробці ОВНС для видів діяльності та об'єктів, що представляють
підвищену екологічну небезпеку, Замовник або Розробник ОВНС через органи
місцевої влади інформує населення про діяльність, що планується, визначає
місце та порядок проведення громадських слухань, збирає звернення
громадян, виконує розгляд та врахування зауважень і пропозицій.
Відповідно до додатку «Є» до ДБН А. 2.2-1-2003 будівництво та експлуатація
ліній електропередач не віднесені до видів діяльності та об’єктів, що
представляють підвищену екологічну небезпеку. У цьому випадку проведення
відкритих громадських слухань не обов'язково.
Однак виконання цього процесу обов'язково відповідно до європейського
законодавства1 і вимог ЄБРР.
Національна енергетична компанія (НЕК) «Укренерго» має досвід проведення
відкритих громадських обговорень проектів та їх екологічних наслідків. В 2005
році також при кредитній участі ЄБРР розроблявся проект будівництва ВЛ 330
кВ Аджалик - Усатове (Одеська область).
3 Попередні та заплановані консультації
У ході виконання проекту вже мали місце деякі консультації, але серед них не
було формальних публічних зборів або слухань.
Під час обрання траси проходження ПЛ були одержані коментарі та пропозиції
від ряду офіційних зацікавлених сторін (у тому числі державних адміністрацій та
інших державних органів).
На другому етапі консультацій з громадськістю буде надано доступ до проекту
звіту про ОВНС, а результати ОВНСС будуть представлені та обговорені на
публічних слуханнях.
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4 Зацікавлені сторони
Наступні офіційні організації та установи, як державні, так і недержавні, які
мають інтерес до проекту, можуть прийняти участь у зустрічах з визначення
обсягу проекту та публічних слуханнях.
Групи зацікавлених сторін:
•

Державні, обласні та районні (де можливо, міські) адміністрації

•

Обласні та районні природоохоронні органи та адміністрації територій,
що охороняються (де у цьому є необхідність)

•

Обласні та районні органи охорони здоров'я

•

Районні
відділи
інфраструктури

•

Обласні та районні відділи земельних ресурсів

•

Районні управління охорони культурної спадщини/архітектури

•

Державні управління лісового господарства, де в цьому є необхідність.

•

Державне управління водного господарства, де в цьому є необхідність
(напр. там, де лінія перетинає річку)

•

Недержавні обласні та загальнодержавні організації

•

Відділи безпеки судноплавства де в цьому є необхідність (судноплавні
річки)

•

Землевласники/ землекористувачі

•

Місцеве населення у населених пунктах, поблизу яких проходить
маршрут лінії та розташовані інші заплановані об’єкти

•

Сільські ради у населених пунктах, поблизу яких проходить маршрут лінії
та розташовані інші заплановані об’єкти

•

Представники НЕК “Укренерго”

•

Обласні та місцеві засоби інформації

•

Представники ЕБРР

•

ТОВ «Південна енергетична компанія»

містобудування,

архітектури

та

розвитку

Запланований маршрут лінії електропередач перетинає п’ять адміністративних
районів на території Одеської області: Арцизький, Саратський, БілгородДністровський, Біляївський, Овідіопольский.
На маршруті лінії електропередачі у цих районах визначено 19 селищ та міст.
Перелік офіційних організацій, що мають відношення до проекту, включаючи
державні, обласні та міські адміністрації, а також недержавні організації,
наведений у Додатку 1.
Так як проведення громадського обговорення проекту передбачається двічі,
список зацікавлених груп на рівні району може вимагати змін.
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5 Оприлюднення інформації та участь громадськості
5.1 Визначення обсягу проекту (Етап 1 процесу ОВНСС)
Кожна офіційна зацікавлена сторона, у тому числі Одеська міська, обласна
адміністрація, районні адміністрації, місцеві громади та НДО має отримати
примірник “Плану консультацій з громадськістю та оприлюднення інформації”.
Громадськість отримує інформацію про проект з оголошень у газетах та на
радіо. Інформація щодо місця та часу зустрічей буде надаватися в
оголошеннях у газетах та на радіо.
Зацікавлені громадяни зможуть зв’язатися з контактною особою НЕК
“Укренерго” для отримання подальшої інформації та відповідей на запитання.
Зустрічі для визначення обсягу проекту
Через 15 днів після розміщення повідомлення НЕК “Укренерго” проведе перші
зустрічі для визначення обсягу проекту у зоні реалізації проекту та у м. Київ. На
цих попередніх зустрічах відбудеться попереднє обговорення обсягів
необхідних досліджень та презентація Плану консультацій з громадськістю та
оприлюднення інформації
Дати та адреси:
1.

м. Одеса, вул.. Коблівська, 11, 27 квітня 2009 р. о 14:00

2.

м. Арциз, вул.. Орджонікідзе, 46, 29 квітня 2009 р., об 11:00

3.

м. Київ, вул. Софіївська 27/23, офіс ЄБРР, 13 травня 2009 р., об 10.30.
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5.2 Етап 2 процесу ОВНCС: публічні слухання
Після отримання результатів зустрічей з визначення обсягу буде завершено
проект Звіту про ОВНСС. Після завершення Звіт про ОВНСС буде
оприлюднений з метою отримання коментарів та пропозицій від зацікавлених
сторін та громадськості.
Після розгляду Звіту про ОВНСС зацікавленими сторонами та громадськістю
буде виділено 30 днів на подання коментарів та пропозицій, а також будуть
проведені публічні слухання.
Процедура повідомлення про публічні слухання буде такою ж самою, як і
процедура повідомлення про зустрічі для визначення обсягу проекту. Через 15
днів після повідомлення НЕК “Укренерго” проведе Публічні Слухання (дати та
місця проведення будуть визначені та оприлюднені).
Усі коментарі та пропозиції будуть розглянуті та взяті до уваги під час
підготовки проекту Звіту про ОВНСС.

Додаткове оприлюднення інформації
Інформацію про проект будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз буде
розміщено на веб-сайті НЕК “Укренерго ”http://www.ukrenergo.energy.gov.ua).
“Міністерства палива та енергетики України” (http://mpe.kmu.gov.ua) у тому
числі контактну інформацію НЕК «Укренерго» для подальших питань або
отримання додаткової інформації. Буде надана інформація про поточний статус
планування, процедуру подання заяв і впровадження проекту, а також інші
інформаційні матеріали, про які йдеться нижче, у стандартних форматах
(наприклад, форматі PDF). Інформацію буде розміщено на веб-сайті, коли вона
з’явиться.
Крім інформації у електронній формі, НЕК “Укренерго” пропонуватиме
спеціальну коротку інформаційну брошуру (2-4 сторінки) з інформацією про
проект.
Звіт про ОВНСС буде не тільки публічно оприлюднено а й відкрито для доступу
у представництві ЄБРР у Києві. Відповідно до процедур ЄБРР, він також
знаходитиметься протягом 120 днів на веб-сайті ЄБРР.
6. Механізм подання та розгляду скарг
Наступний процес передбачений для того, щоб люди, на яких впливатиме
проект, могли подати виконавцеві проекту (НЕК «Укренерго») свої коментарі,
питання та скарги для розгляду та відшкодування.
НЕК «Укренерго» призначить співробітника (А.М.Шведкий, тел.. 80487301850,
факс. 80487301860, Email: kanc@rdc2.south.energy.gov.ua), який відповідатиме
за розгляд скарг на етапах підготовки, будівництва та експлуатації проекту. Ця
людина буде виконувати роль відповідального за зв’язки з населенням (ВЗН) і
займатиметься реєстрацією та наданням відповідей на коментарі та скарги.
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На етапі підготовки проекту письмові коментарі стосовно оприлюдненої
інформації про проект можна надсилати до НЕК «Укренерго» поштою,
електронною поштою або факсом чи залишати їх у скриньках для коментарів,
що будуть встановлені в офісах Південної ЕС НЕК «Укренерго» в м. Одеса, вул.
Коблівська, 11, каб. 301, тел. 730-17-61.
Скарги стосовно будівництва або експлуатації можна надсилати безпосередньо
до НЕК «Укренерго». Зазвичай відповідь на таки скарги буде надана не пізніше,
ніж через 2 тижні з моменту її отримання.
Громадськості будуть запропоновані форми для коментарів та скарг (див.
відповідно Додаток 2 та Додаток 3).
Якщо виникне потреба, НЕК «Укренерго» розгляне можливість створення комісії
з вирішення конфліктів (за участі представників НЕК «Укренерго» та сільських
рад), яка буде розглядати складні скарги.
План екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ), що увійде до складу
ОВНСС, міститиме додаткову інформацію про механізм подання та розгляду
скарг.
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Графік публічних консультацій та оприлюднення інформації
Публічні консультації та оприлюднення інформації у проекті будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз
ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Завершення “Документу про обсяг” і “Плану
публічних консультацій та оприлюднення
інформації”
Повідомлення про оприлюднення інформації
та зустрічі з визначення обсягу
ЗУСТРІЧІ З ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ
Підготовка проекту “Звіту про ОВНСС”
Оприлюднення проекту “Звіту про ОВНСС”
Повідомлення про публічні слухання
ПУБЛІЧНІ СЛУХАННЯ
Процес
оприлюднення,
врахування
коментарів у проекті «Звіту про ОВНСС» (120
днів
Проект кінцевої версії “Звіту про ОВНСС”
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8 Ресурси та обов’язки
НЕК “Укренерго”
НЕК “Укренерго” як замовник проекту представлятиме:
1.

А.С.Козлов –– директор Південної ЕС НЕК «Укренерго»;

2.

П.В. Моісєєв – заступник директора з капітального будівництва

Офіс Південна ЕС НЕК «Укренерго», вул. Koблівcькa, 11, 65029 м. Одеса, тeл.730
17 61
Для впровадження проекту буде створена група спеціалістів, яка відповідатиме за
оприлюднення інформації та публічні консультації, що передбачені у проекті.
Під час впровадження проекту будуть визначені інші завдання та обов’язки, а
також, якщо у цьому буде необхідність, призначені додаткові спеціалісти для
спілкування з громадськістю, зокрема стосовно придбання землі та будівництва.
Компетентний орган, який має надати дозвіл
За вирішення адміністративних питань відповідатимуть компетентні органи Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області та
Державна обласна санітарно-епідеміологічної служба МОЗ Одеської області.
(адреси див. вище у розділі 4)
У Міністерстві палива та енергетики України за виконання цієї процедури
відповідатиме Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК).
Директор Департаменту:
Сокиран В.А.
01032, Kиїв-32, вул. Комінтерну,27
Тел. ( + 380 44) 239-44-12, 206 38 88
Факс: ( + 380 44) 239-44-12
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