Проект Іршанської Сонячної Електростанції
План взаємодії з зацікавленим сторонами (ПВЗС)
15 липня 2019 року

1 Вступна частина
1.1 Передумови
Розробник проекту ТОВ «Іршанська СЕС» звернулося до Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метою фінансування будівництва Іршанської сонячної
фотоелектричної станції (Проект) у Житомирській області України. Таким чином, проект
підпорядковується екологічній та соціальній політиці ЄБРР за 2014 рік і був визначений як
проект категорії Б. Консультанти ЄБРР провели комплексну екологічну та соціальну
оцінку діяльності проекту та підтримали розробку відповідної екологічної та соціальної
документації, а саме: План екологічних та соціальних заходів, короткий зміст проекту
щодо екологічних та соціальних факторів та План взаємодії зацікавлених сторін.
Розробник проекту розглядає взаємодію з зацікавленими сторонами як невід'ємну частину
гарної ділової практики та корпоративної відповідальності, а також спосіб поліпшення
якості проектів. Зокрема, ефективне об’єднане залучення є визначальним для успішного
управління ризиками та впливами на населення внаслідок діяльності проекту, а також для
досягнення збільшення переваг для цього ж населення. Для задоволення вимог ЄБРР щодо
залучення зацікавлених сторін, громадських обговорень та оприлюднення інформації, до
цього проекту застосовується процес залучення зацікавлених сторін з розробкою Плану
взаємодії зацікавлених сторін (ПВЗС). Деталі цього процесу викладені в цьому документі,
ПВЗС.

1.2 Проект
У рамках проекту буде побудовано сонячну електростанцію з 91 048
фотоелектричними панелями та іншим відповідним обладнанням, яке забезпечить
максимальну встановлену потужність в 23 МВт AC, і приблизно 34,41 ГВт годин
чистої електроенергії, виробленої на рік.
Станція буде експлуатуватися на площі 47,89 га, розділеної на 6 земельних ділянок,
які здаються в оренду для проекту. Для підключення до розподільчої мережі в
проекті буде побудовано нову підстанцію 110 / 10кВ «Іршанська СЕС», яка
підключиться до існуючої підстанції 110 / 10кВ «Мелені», що належить Обленерго,
підземним кабелем передачі 110 кВ довжиною 800 м. Вироблена електроенергія
буде продана до мережі за «зеленим тарифом». Жодних нових доріг для під’їзду до
ділянки проекту не планується, але існуючі ґрунтові дороги будуть укріплені
щебнем.
Проект буде розташований біля села Мелені (1019 жителів) Коростенського району
Житомирської області. Найближчий житловий район села Мелені розташований
приблизно за 600 метрів на схід від ділянки проекту. Розташування ділянки
проекту та ключових об'єктів показано на Малюнку 1.1 та на Малюнку 1.2 нижче.

Малюнок 1.1 Зображення карти

Малюнок 1.2 Наближений знімок супутника

Станція буде побудована, введена в експлуатацію та використовуватися
Товариством з обмеженою відповідальністю «Іршанська СЕС», створеним для реалізації
цього проекту, або його підрядниками. Його компанія-засновник, Солар Ворлдс
Аквіріс (Люксембург), є одним з провідних розробників сонячної енергії в Європі.
Місцевим партнером проекту стане компанія Tesla Energo, створена в Житомирі
компанія з відновлюваної енергетики.
Використовуючи відновлювану сонячну енергію, проект забезпечить значні
екологічні переваги перед іншими видами виробництва енергії, такими як ті, що
використовують горючі копалини (газ, вугілля) або ядерні. Це сприятиме
скороченню викидів парникових газів (очікуване щорічне скорочення викидів
становить 26 480 тон еквіваленту вуглекислого газу), створює тимчасові робочі
місця на будівництві та підвищує безпеку енергопостачання в цьому районі.

1.3 Вимоги щодо взаємодії з зацікавленими сторонами та суспільних
обговорень
Україна підписала Орхуську конвенцію про доступ до інформації та участі
громадськості (ЄЕК ООН). Конвенція покликана поліпшити спосіб взаємодії
звичайних людей з урядом та іншими іншими відповідними органами, щодо
екологічних питань. Отже, люди мають право бути поінформованими про
проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем, що стосуються проекту.
Національне законодавство також передбачає залучення громадськості до процесу
прийняття рішень.
Відповідно до екологічної та соціальної політики ЄБРР 2014 року, проект, що
фінансується Банком, повинен відповідати найкращим міжнародним практикам
та вимогам щодо взаємодії зацікавлених сторін та громадських обговорень.
Принципи, вимоги, методологічні та процедурні аспекти взаємодії зацікавлених
сторін до проектів ЄБРР детально описані в Вимогах до ефективності (PR) 10
«Оприлюднення інформації та взаємодія зацікавлених сторін». Ця вимога визначає
системний підхід до взаємодії зацікавлених сторін, яка допоможе клієнтам

будувати і підтримувати з часом конструктивні відносини зі своїми зацікавленими
сторонами, включаючи місцеві громади.
Для залучення проекту та процесу обговорень повинні бути впроваджені наступні
елементи:


Визначення груп зацікавлених сторін проекту, включаючи представників
громадськості, яка може зазнавати впливу від будівництва та експлуатації
Проекту.



Процес залучення / обговорення зацікавлених сторін та оприлюднення
інформації. На цьому етапі ТОВ «Іршанська СЕС» забезпечить відповідну
участь зацікавлених сторін у вирішенні екологічних та соціальних питань,
які потенційно можуть вплинути на них через оприлюднення інформації та
змістовні обговорення. Оприлюднена інформація буде включати діяльність
та управління Проектом. Процес обговорення буде здійснюватися таким
чином, щоб він був змістовним та культурно прийнятним для всіх
зацікавлених сторін, включаючи спільноти та соціально незахищені групи
населення.



Іншим ключовим елементом залучення зацікавлених сторін є механізм
розгляду скарг, за допомогою якого широка громадськість та інші
зацікавлені сторони можуть висловити занепокоєння, і це буде розглядатися
невідкладно та послідовно.

1.4 Попередня взаємодія з зацікавленими сторонами, яка здійснювалась
розробником
Розробник поінформував широку громадськість про запланований проект і провів
громадські консультації, а саме:
• Місцева громада була проінформована про підготовку плану розміщення
проектів (ДПТ, детального плану території) та про проведення обговорень з
громадськістю в повідомленні в місцевій газеті «Древлянський край» № 25
(13927), опублікованій 22 червня 2013 року, та про внесення змін до
зазначеного ДПТ у тій самій газеті № 25 (14186), яка була опублікована 6 липня
2018 року (копії наведено у Додатку А).
• Публічне засідання з планування проекту було проведено в селі Мелені
05 липня 2013 року, а щодо поправок ДПТ - 08 серпня 2018 року. Згідно
протоколу, перші збори (в 2013 році) 57 людей, всі 57 чоловік проголосували за
підтримку проекту; на других зборах (у 2018 році) взяли участь 15 осіб, 13
людей проголосували за підтримку проекту, а 2 утрималися. Протокол
громадських слухань додається як Додаток Б.
• Під час відвідання ділянки 29 березня 2019 року консультант з охорони
навколишнього середовища, здоров’я, праці та безпеки зустрівся з Головою
Меленівської Ради, пані Ніною Грищенко, щоб обговорити питання реалізації
проекту та будь-які зауваження по ньому. Керівник висловив свою підтримку
проекту, не відзначивши жодних зауважень місцевої громади.

Крім того, ТОВ «Іршанська СЕС» обговорює проект з місцевою владою,
регулюючими органами та іншими зацікавленими сторонами постійно.
1.5 Цілі плану взаємодії з зацікавленими сторонами
Цей ПВЗС був розроблений з метою опису того, як Іршанська СЕС продовжуватиме
взаємодію з людьми та установами, які можуть зазнати впливу від діяльності або
бути зацікавлені в Проекті на різних етапах підготовки та впровадження проекту.
План також включає механізм розгляду скарг для зацікавлених сторін, щоб
висунути всі зауваження, пов'язані з проектом до уваги ТОВ «Іршанська СЕС».
2 Визначення та оцінка зацікавлених сторін
Для того, щоб визначити процес взаємодії у відповідності до вимог ефективності 10
ЄБРР, Іршанська СЕС, за допомогою консультанта, визначила ключові групи
зацікавлених сторін, які можуть бути зацікавлені в Проекті та / або зазнати впливу
від неї. Вони включають:
• Внутрішні зацікавлені сторони, такі як співробітники Іршанської СЕС та
працівники будівельних підрядників;
• Місцеві мешканці та землевласники / користувачі в районі проекту;
• Державні адміністрації та регуляторні органи різних рівнів;
• Місцеві ЗМІ та інтернет-сайти, що висвітлюють місцеві і обласні події;
• Неурядові організації (НУО), науково-дослідна спільнота.
У Таблиці 2.1 наведено деталі зацікавлених сторін проекту. Вона буде
доповнюватися і постійно оновлюватися розробником проекту в міру розвитку
Проекту.
Таблиця 2.1 Зацікавлені сторони Проекту
№ Ім’я зацікавленої сторони

1

Робітники

2

Employees

3

Населення с. Иелені

4

Житомирська обласна
адміністрація

Характеристика

Internal
Робітники
“Санотек ООД"
Робітники
ТОВ Тесла Енерго

Контактна особа Контактна
інформація

Калоян
Велічков,
Директор

Адреса: Софія 1233,
вул. Охрід 1-3,
Тел.: +359 47 47 147

Грамотенко Олег Адреса: 10003,
Олександрович
Житомир,
вул. Покровська, 81,
Генераьний
Диектор
Phone: +38 (067) 4114112
Місцеві мешканці та власники земель/користувачі
Місцеве населення
Голова
Адреса: 11576,
селищної ради
Житомирська область,
Коростенський район, с.
Мелені, Sвул. Садова.,
22-А, тел.: +38
(04142) 67-231
Державні та регулюючі органи
Адреса: Житомирська
Обласне управління Голова
адміністрації
область, м. Житомир
Площа Корольова, 1

5

Департамент
містобудування та
архітектури
Коростенської
районної адміністрації

Орган влади

Подольський М.П.,
Голова
Департаменту

Адреса: Житомирська
область, м. Коростень
вул. Грушевскьог о60/2,
Тел.: + 38 (04142) 4-1030

6

Департамент
екології Орган влади
Житомирської обласної
адміністрації

7

Газета
край”

8

Сайт http://korosten.ospua.info/

Ревенко O.М.,
Директор

Медіа та Інтернет
“Древлянський Місцева
газета Головний редактор
(Коростенського
Климчук O.В.
району)

Сайт місцевих новин Головний редактор

Адреса: Житомирська
область,
м. Житомир,
вул. Театральна, 17/20,

Адреса: Житомирська
область, Коростепнський
район, м. Коростень,
вул. Грушевського, 60/2,
офіс 21
Тел.:+38 (04142) 42-052
http://korosten.ospua.info/

Суспільні організації та наукові товариства
9

Суспільна
організація

екологічна

3 Оприлюднення інформації та взаємодія з зацікавленими сторонами
3.1 Оприлюднення інформації, що стосується Проекта
З метою задоволення екологічних та соціальних вимог та стандартів роботи ЄБРР,
Короткий зміст екологічних та соціальних питань (КЗП) та ПВЗС (цей документ)
оприлюднюються громадськості на веб-сайті розробника www.teslaenergo.com,
сторінці Facebook www.facebook.com/LLC-Irshanska-SES-2006511222976160 та сайту
USELF uself.com.ua.
Друковані копії КЗП та ПВЗС також будуть доступні для громадськості в
Меленівській сільській раді та офісах Іршанської СЕС за запитом.
Місцеве населення буде отримувати своєчасну інформацію про заплановані
будівельні роботи, заходи безпеки в районі будівництва, управління дорожнім
рухом, можливості працевлаштування та співробітництва та іншу відповідну
інформацію через місцеві ЗМІ, наведені у таблиці вище. Публічно поширена
інформація також включатиме підсумки річних звітів про хід виконання проекту,
які включають екологічні та соціальні наслідки, запровадження охорони здоров'я
та безпеки та застосування зовнішнього механізму розгляду оскаржень.
Будь-які коментарі або скарги громадськості будуть повідомлені слідуючи
процедурі подання скарги, описаної в розділі 4 нижче.
3.2 Програма взаємодії з зацікавленими сторонами
Впровадження Програми залучення зацікавлених сторін наведена нижче в
Таблиці 3.1. Ця програма буде додатково обговорюватися зацікавленими сторонами
і відповідно оновлюватися.

Таблиця 3.1 Попередня програма взаємодії з зацікавленими сторонами
№

Зацікавлена
сторона

1

Всі зацікавлені
сторони



2

Статутні
зацікавлені
сторони (органи
регулювання)



3

Будівельні
підрядники,
тимчасові
робітники



Місцеве
населення



4

Засоби
взаємодії

Діяльність






Підготовка Проекту (підготовчі будівельні роботи) Стадія
2019
Опублікувати КЗП та ПВЗС (на
 Публікуван
англійській та українській мовах), та
ня в
повідомити всіх зацікавлених осіб
місцевих
через місцеві ЗМІ
ЗМІ;
 Публікування
на сайті.
2019
Отримати всі необхідні дозволи для
 Офіційне
будівництва проекту
листування;
 Збори.

Погодити процедуру управління
скаргами на будівництво та норми
поведінки тимчасових робітників;
Провести навчання підрядників
щодо норм поведінки.




Надавати інформацію щодо заходів
безпеки та управління рухом
транспорту під час будівництва;
Надавати інформацію можливості
зайнятості та можливості надання
послуг, якщо такі є;
Надавати інформацію щодо
процедури розгляду скарг по
будівництву.










5

Всі зацікавлені
сторони





6

7

Будівельні
підрядники,
тимчасові
робітники



Місцеве
населення





Часові рамки

Стадія будівництва
Надавати інформація про виконання
ПЕСЗ, КЗП, перевірка документів, та
нові наслідки (якщо є);
Надавати інформацію щодо обробки
та реагування на скарги.
Контролювати роботу підрядників та
їх виконання узгоджених планів та
процедур;
Забезпечити додаткові навчання, якщо
необхідно.
Приймати та обробляти всі скарги.










Стадія використання

Збори;
Офіційне
листування;
Навчання.

Перед початком
будівництва

Великі щити на
будівельному
майданчику;
Знаки безпеки,
розміщені на
дорогах в
небезпечних
місцях ;
Оголошення в
газетах;
Оголошення на
сайті.

Перед початком
та під час
будівництва

Публікації в
газетах;
Оголошення на
сайті.

Постійно під час
будівництва

Збори;
Офіційне
листування;
Навчання.

Постійно під час
будівництва

Офіційне
листування;
Збори.

Постійно під час
будівництва
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Всі зацікавлені
сторони






Поточна взаємодія та співпраця з
зацікавленими сторонами;
Продовжувати надавати інформацію
про виконання ПЕСЗ (план
екологічних та соціальних заходів);
Приймати та обробляти всі скарги.





Публікації в
ЗМІ;
Збори;
Листування.

Протягом
усього
функціонуванн
я проекту

3.3 Ролі та обов’язки
Іршанська СЕС призначить відповідну кваліфіковану особу, яка нестиме загальну
відповідальність за проведення обговорень та оприлюднення інформації, включаючи
організацію процесу обговорень, спілкування з визначеними групами зацікавлених сторін,
збір та обробку коментарів / скарг та відповідь на будь-які такі зауваження та скарги.
Залежно від характеру коментаря / скарги, деякі з них можуть бути передані відповідній
особи в компанії для вирішування.
Ім’я
Олег Грамотенко, Генеральний Директор

Контактна інформація
Компанія: ТОВ «Тесла Енерго»
Поштова адреса: 10003, Житомирська область,
Житомир, вул. Покровська, 81.
Телефон: +38 044 333 72 18
Мобільний телефон: +38 067 411 411 2
Електронна адреса: office@teslaenergo.com

4 Порядок розгляду скарг
Метою процедури розгляду оскаржень є забезпечення того, щоб усі коментарі та скарги
від будь-якої зацікавленої сторони проекту, включаючи мешканців сусідніх житлових
районів, співробітників Іршанської СЕС, співробітників підрядників, місцевих / обласних
органів влади та інших зацікавлених сторін, були розглянуті та прийняті до уваги у
відповідних випадках послідовно і своєчасно. Всі скарги будуть визнані та розглянуті в
розумні строки.
Іршанська СЕС прийме всі зауваження та скарги, пов'язані з проектом. Запропонований
шаблон форми зауважень та скарг наведено у Додатку C. Зауваження та скарги будуть
узагальнені та розміщені в журналі реєстрації скарг та коментарів, що містять назву / хто
залишив зауваження / заявників, дату отримання зауваження, короткий опис питання,
інформації про запропоновані вирішальні дії, які мають бути реалізовані (у разі
необхідності), і дату відповіді, надісланої заявнику. Будь-яка особа або організація може
надсилати коментарі та / або скарги особисто або поштою, електронною поштою або
факсом, використовуючи контактну інформацію, зазначену у Формі.
На всі зауваження та скарги будуть надані відповіді або усно, або
в письмовій формі відповідно до способу спілкування, якому надається перевага, та який
зазначений заявником у формі «Коментарі та скарги». Коментарі будуть розглядатися та
враховуватись у процесі підготовки та реалізації проекту, однак вони можуть не мати
індивідуальну відповідь, якщо про це не вказано.
Особи, які подають свої зауваження або скарги, мають право вимагати, щоб їх ім'я було
конфіденційним.

Всі скарги будуть зареєстровані та підтверджені протягом 5 днів і надані відповіді на них
протягом 20 робочих днів. Іршанська СЕС буде вести журнал скарг та звітувати про
реагування на скарги, як частину щорічних звітів про хід виконання проекту.
Під час будівництва скарги, пов'язані з будівельною діяльністю, будуть вирішуватися
Іршанською СЕС та їх будівельним підрядником. Люди також можуть подавати свої скарги
через представництво місцевого самоврядування у Меленівській сільській раді.
Додатки А-Б Копії публікацій проекту в місцевих ЗМІ та протоколи громадських
обговорень
Додаток C Форма публічної скарги (Форма для публічних коментарів, скарг та звітів)

№ за порядком:
Повне ім’я:
Анонімно□
Контактна
інформація та
Спосіб спілкування,
якому надається
перевага

Поштою: Будь ласка, надайте поштову адресу:

Телефоном:
Зазначте, як би Ви
хотіли, щоб з вами
зв’язувалися
(пошта, телефон,
електронна пошта).
Опис випадку або
скарги:

Електронною поштою:

Що трапилося? Коли це трапилося? З ким це трапилося? Який
наслідок це мало? Причина та тривалість проблеми? Ін.

Дата випадку/Скарги
Одноразовий випадок/скарга (дата
Трапилася більше одного разу (скільки разів?
Триває (на даний час триває проблема)

)
)

Як би Ви хотіли вирішити дану проблему?

Підпис: ______________________________________________________________________
Дата: ________________________________________________________________________
Будь ласка поверніть цю форму до:
Олег Грамотенко, Генеральний Директор, Тесла Енерго/
Поштова адреса: 10003, Житомирська область, Житомир, вул. Покровська 81.
Телефон: +38 044 333 72 18
Мобільний телефон: +38 067 411 411 2
Електронна адреса: office@teslaenergo.com Сайт: http:// www.teslaenergo.com or
Цисельська Людмила, Генеральний Директор, Іршанська СЕС
Поштова адреса: 10003, Житомирська область, Житомир, вул. Покровська, 81.
Мобільний телефон: +38 068 959 93 86 Електронна адреса: prokopovalm@gmail.com

