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1. Вступ.
Головною метою цього документа є аналіз впливів на навколишнє середовище,
які несе в собі другий етап Проекту з передачі електроенергії (ППЕ-ІІ). Цей другий етап
проекту включає:
Реабілітацію підстанції 330 кВ «Суми».
Всі роботи, що вимагають здійснення перевезень, земельних робіт, демонтажу
обладнання, тощо, мають впливи як на навколишнє середовище у місцях, де вони
проводяться, так і на життя і здоров’я людей, які там проживають. Тому необхідно
вивчити і оцінити ці впливи з метою аналізу життєздатності проекту та підготовки
заходів для зменшення рівня таких впливів.
У цьому документі показана оцінка впливів на навколишнє середовище за всіма
роботами в рамках реалізації проекту. Він складається з короткого аналізу місцевості
навколо підстанції, детального опису проекту та заходів, що виконуються, оцінки
впливів, класифікації проекту відповідно до Операційної політики Світового банку,
Плану екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) заходів з управління станом довкілля
для пом’якшення цих впливів та Плану моніторингу .
Після аналізу і класифікації впливів визначається План екологічних та соціальних
заходів (ПЕСЗ). Цей план формується за допомогою запобіжних та коригуючих заходів,
які забезпечують зменшення чи уникнення впливів, а також плану моніторингу, метою
якого є контроль за такими заходами, що має здійснюватися протягом реалізації
проекту.
2. Операційна політика Світового банку
Банк класифікує проекти за однією з чотирьох категорій, в залежності від типу,
розташування, вразливості та масштабу проекту, характеру і масштабу його
потенційних впливів на навколишнє середовище.
Категорія A: ймовірно матиме значні негативні впливи на навколишнє
середовище, які є вразливими, різноманітними чи не мають прецеденту. Ці впливи
можуть стосуватись територій, які є більшими за майданчики чи об’єкти, на яких
проводитимуться фізичні роботи.
Категорія B: потенційні впливи на навколишнє середовище, населення чи
важливі з екологічної точки зору території є менш негативними, чим впливи за
проектами Категорії А. Ці впливи стосуються проектного майданчика; мала їх кількість
(чи жоден з них) є незворотними та в більшості випадків заходи з пом’якшення можуть
бути легше розроблені, аніж за проектами Категорії A.
Категорія C: ймовірно матиме мінімальні чи не матиме будь -яких негативних
впливів на навколишнє середовище.
Категорія FI: вона включає інвестиції коштів Банку через фінансового
посередника за субпроектами, які можуть призводити до негативних впливів на
навколишнє середовище.
Відповідно до цієї класифікації запропоновані компоненти оцінені як: В та С.
3. Регуляторні вимоги в Україні
3.1. Загальна нормативно-правова база
Реалізація проекту, а саме виконання реконструкції не підпадає під процедуру
оцінки впливу на довкілля у відповідності із Законом України «Про оцінку впливу на
довкілля».
Нижче наведено огляд положень та стандартів, що мають відношення до

підготовки локальної оцінки впливів на навколишнє середовище, планування
природоохоронних заходів та реалізації цього типу проекту:
Закони України:
• «Про охорону природного навколишнього середовища» (1991) з останніми
змінами і доповненнями;
• «Про природно-заповідний фонд України» (1992);
• «Про Оцінку впливу на довкілля» (2017);
• «Про охорону культурної спадщини» з останніми змінами і доповненн ями;
• «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті (Конвенція Експо)» (1999);
• «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(2001);
• «Про оцінку земель» (2003).
• «Про охорону праці»(1992)
Кодекси України
• Лісовий кодекс (1994) зі змінами;
• Водний кодекс (1995) зі змінами і доповненнями;
• Земельний кодекс (2001) зі змінами і доповненнями.
Постанови Уряду:
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення
розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
від 8 травня 1996 року, № 486 зі змінами;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279 «Про
розміри та Порядок проведення втрат сільськогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню» та «Порядок визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» зі змінами;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 «Про
Порядок
визначення та
відшкодування збитків
власникам землі та
землекористувачам»;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку
земельних ділянок» (№1531 від 11 жовтня 2002 року);
• Наказ Державного комітету по земельних ресурсах «Про затвердження
порядку експертної грошової оцінки земельних ділянок» (від 09 січня 2003 року №2).
•
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці»
Норми і стандарти:
• Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція)
1999 року;
• Положення Міністерства охорони навколишнього природного середовища
«Про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» 2004 року;
• Державні будівельні норми ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки
впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будівель і споруд»;

• «Правила охорони електричних мереж», затверджені Постановою Кабінету
Міністрів України від 04.03.1997 року;
• «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (2006);
• «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань», Наказ Міністерства охорони здоров’я України,
№239, від 1 серпня 1996 року;
• ГОСТ 12.4.154-85 «Пристрої, що екранують для захисту від електричних полів
промислової частоти»;
• СНіП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої»;
•: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
• ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
• «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.» ГКД 34.20.5072003;
• «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.11.21-98.
• ДСНіП 3.3.6.096-2002 ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА при роботі з
джерелами електромагнітних полів, затверджені Міністерством охорони здоров’я
України (наказ № 476 від 18 грудня 2002 року);
• ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
• «Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою
напругою 6-750 кВ (ГКД 341.004.001-94), затверджені Міненерго України 5 вересня
1994 року та вступили в силу 1 січня 1995 року;
• ДСТУ 7237:2011 Національний стандарт України. Система стандартів безпеки
праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту
• ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві
•ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
• ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування
•ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
•ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України
• ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування
• ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги.
• «Правила пожежної безпеки в України» (НАПБ A.01.001-2004); замінено на:
НАПБ А.01.001-2014.
•«Правила
улаштування
електроустановок»,
затверджені
Наказом
Міненерговугілля України від 21.07.2017 №476;
• ГОСТ 12.4.009-83 «Пожежна техніка для захисту об’єктів»;
• Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів (ГНД 34.47.503-2004).
• Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою,
затверджене Наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15.
•
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене
Наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 №53.
•
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості, затверджені Наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 № 62
4.1 Опис проекту та заходи, які необхідно провести

4.1.1 Місце розташування та околиці.
Суми знаходяться у північно-східній частині України, на берегах річки Псел при
впадінні до нього річки Сумки.
Населення міста становить 264 тис. осіб, площа — 95,4 км².
Клімат Сум помірно континентальний, із м'якою зимою і теплим літом.
Сьогодні місто Суми є одним з головних промислових та культурних центрів у
північній Україні. Основними галузями промисловості є: хімічна промисловість,
харчова промисловість, легка промисловість та промисловість будівельних матеріалів.
Території природно-заповідного фонду в межах ділянки проектування відсутні.
Природно-рекреаційний потенціал області значний: лісами і чагарниками
зайнято 17% території. У північних районах переважають мішані ліси (сосна, дуб,
береза), у центральних районах — острівні ліси (липа, клен, ясен), зустрічаються дубові
гаї.
За винятком ділянки цілинного степу «Михайлівська цілина» (входить до
Українського степового заповідника), усі степові простори розорані. Баси —
кліматичний курорт лісостепової зони, розташований за 7 км від Сум на великому
масиві хвойно-листяних лісів уздовж р. Псел. На території знаходиться багато об'єктів і
територій природно-заповідного фонду («Михайлівська цілина», заказники,
дендропарк, заповідні урочища).
Безпосередньо на ділянці розташування існуючої ПС та в найближчому оточенні
цінні представники фауни – відсутні.
На території області з тварин зустрічаються лосі, кабани, козулі, вовки, лисиці,
зайці, білки, а з птахів - дятли, сови, синиці, глухарі, яструба, дикі качки. Тваринний світ
представлений близько 400 видами, зокрема ссавців - 67 видів, птахів - 270, риб - 30.
Тваринництво в області базується на польовому кормовиробництві, природних
пасовищах,
відходах
харчової
промисловості,
виробництві
комбікормів.
Найважливішими галузями є м'ясо-молочне скотарство і свинарство. Розвинуті також
птахівництво, вівчарство, кролівництво, бджільництво, рибальство.
Проведення реконструкції існуючої ПС не порушує природне середовище для
існування представників фауни.
В адміністративному відношенні площадка підстанції 330/110 кВ “Суми”
розташована на південному сході міста Суми по вулиці Березовий гай, 2.
Навколишня забудова – на ділянці розміщуються існуючі будівлі та споруди
виробничого призначення і споруди енергетичного забезпечення ДП "Національна
енергетична компанія "Укренерго". Ділянка характеризується великою кількістю
підземних інженерних комунікацій та елементів благоустрою. Рельєф площадки
підстанції рівнинний з невеликим ухилом в південному напрямку.
На північ від підстанції розташовані городи і колективні сади, зі сходу - гаражі та
садово-городні ділянки, з півдня - городні ділянки, а з заходу примикає ліс.
Транспортні зв’язки здійснюється автомобільними дорогами загального
користування.
Основний під'їзд транспорту здійснюється з існуючої автодороги від вул.
Березовий гай.
До всіх будівель і споруд на ПС забезпечений цілорічний під’їзд по системі
закільцеваних асфальтованих автодоріг польового профілю шириною 3,5 - 4,0 метрів.

Всі будинки та споруди з'єднані існуючою системою закільцьованих автодоріг із
асфальтобетонним та плитним покриттям польового профілю. В районі розміщення
підстанції добре розвинута мережа автомобільних доріг з твердим покриттям.
Розширення ВРУ 330 і 110 кВ та будівництво інших об'єктів для підстанції, за
даним проекту пропонується здійснювати на існуючій території підстанції. На земельну
ділянку на якій розташована ПС оформлений Державний акт на право постійного
користування землею (І-СМ № 001855)
Малюнок 1. Розташування підстанції 330 кВ «Суми»

Малюнок 2. ПС 330 кВ «Суми»

Малюнок 3. Під’їздні дороги до підстанції

До підстанції існує лиш одна під’їздна дорога, яка виділений на карті жовтим кольором.
4.1.2 Опис нової конфігурації підстанції
Метою реконструкції ПС 330/110/35/6 кВ є повна реконструкція ВРУ 330, 110 кВ
з заміною всього існуючого обладнання і опорних конструкцій.
Будівельні роботи на ПС виконуються в 2 пускових комплекси.
В об’єм першого пускового комплексу входять наступні основні об’єми:
Заміна старого устаткування ВРУ 330 кВ, опорних конструкцій і фундаментів,
порталів, кабелів (силових та контрольних) та кабельних споруд;
Встановлення нових прожекторних щогл з блискавковідводами;
Заміна гнучкої ошиновки ВРУ 330 кВ;
Будівництво нової будівлі релейних панелей (БРП);
Перевлаштування протипожежного водопроводу;
Перезаведення ПЛ 330 кВ на нові портали.
Проектом передбачається реконструкція ВРУ 330 кВ за схемою «Трансформатор шини», з підключенням повітряних ліній через два вимикачі.
Метою реконструкції ПС 330 кВ “Суми” є повна реконструкція ВРУ 330 з заміною
всього існуючого обладнання і опорних конструкцій.
Після реконструкції ВРУ з встановленням елегазових вимикачів відпадає
необхідність у компресорній станції та повітропроводах, які підлягають повному
демонтажу.
На ВРУ використовується гнучке ошинування проводом 2хАС 400/51.
В компонуванні ВРУ враховано перезаведення існуючих повітряних ліній на нові
портали, які перераховані відповідно до заданих навантажень.

Проектом передбачено встановлення на ВРУ 330кВ елегазових вимикачів
3АР2F1, трансформаторів струму з елегазовою ізоляцією TAG 362, трансформаторів
напруги з елегазовою ізоляцією TCVT 362, роз’єднувачів з моторними приводами на
головних та заземлюючих ножах, з дистанційним керуванням VKSBIII-AM-362,
обмежувачів перенапруги 3EL2 288-6PM42-4TA1.
Разом з елегазовим обладнанням буде поставлено 3 балона елегазу для
дозаправки. Як місце зберігання балонів з елегазом можна використати одне з
існуючих складських приміщень.
Розміщення високовольтного обладнання забезпечує можливість під’їздів до
нього для виконання монтажних і ремонтних робіт на підстанції.
Панелі РЗА та управління для обладнання ВРУ 330 кВ встановлюються в будівлі
релейних панелей.
Згідно з завданням на проектування проектом передбачена нова будівля
релейних панелей з розмірами між крайніми осями 12,0х24,0 м., висотою до плит
покриття 3,6 м., яка має наступні приміщення:
-приміщення релейних панелей;
-два приміщення акумуляторних батарей;
-приміщення серверної;
-приміщення вентиляційної.
В будівлі БРП передбачається встановлення панелей змінного та постійного
струму для забезпечення живленням нового обладнання 330 кВ та шафи захисту
обладнання 330 кВ, 110 кВ, акумуляторної батареї типу 5 OCSM 400 LA ємністю 425
А/год.
В зоні ВРУ 330 кВ запроектовано установку ланкових, шинних та
трансформаторних порталів, опори під трансформатори струму та трансформатори
напруги, опори вимикача, опори роз’єднувачів, опори під інше обладнання (шинні,
ОПН та ін.) і опори екрануючих пристроїв для захисту від електромагнітних полів
промислової частоти. До таких пристроїв належать екрани-навіси над розподільчими
шафами та шафами управління.
Проектом передбачене використання існуючих опор №439 ПЛ 330 кВ ЗалютиноСуми, №1 ПЛ 330 кВ Суми-Суми-Північна, №1 ПЛ 330 кВ Суми-Конотоп, а також
встановлення двох нових опор №440 ПЛ 330 кВ Залютино - Суми, №1а ПЛ330 кВ СумиСуми-Північна для заходу на нові портали. Переріз проводів і тросів на заходах
прийнято аналогічно існуючим проводам і тросам. Ізоляція на лінії - скляна типу ПС.
В об’єм другого пускового комплексу входять наступні основні об’єми:
Заміна старого устаткування ВРУ 110 кВ, опорних конструкцій і фундаментів,
порталів, кабелів (силових та контрольних) та кабельних споруд;
Встановлення нових прожекторних мачт з блискавковідводами;
Заміна гнучкої ошиновки ВРУ 110 кВ на жорстку;
Перезаведення ПЛ 110 кВ на нові портали;
Проведення комплексу робіт для можливості облаштування додаткових
чотирьох резервних комірок.
Проектом передбачається реконструкція ВРУ 110 кВ за схемою «дві робочі
секціоновані системи шин з двома шиноз’єднувальними вимикачами з обхідною
системою шин.
Метою реконструкції ПС 110 кВ “Суми” є повна реконструкція ВРУ 110 з заміною
всього існуючого обладнання і опорних конструкцій.

Після реконструкції ВРУ з встановленням елегазових вимикачів відпадає
необхідність у компресорній станції та повітропроводах, які підлягають повному
демонтажу.
Для збільшення кількості комірок, ВРУ 110 кВ виконується з жорсткою
ошиновкою.
Крок ланок прийнятий 8 м для забезпечення оптимального порядку
переведення приєднань. Габарити між ланками та фазами забезпечено відповідно до
вимог ПУЕ.
Крок ланок 8 м надає можливість підключення у перспективі додаткових
приєднань.
Проектом передбачається спорудження 24 нових ланок та чотирьох резервних
місць для підключення нових ліній 110 кВ .
Проектом передбачено встановлення на ВРУ 110 кВ елегазових вимикачів
3АР1FG, трансформаторів струму з елегазовою ізоляцією TAG 123, трансформаторів
напруги з елегазовою ізоляцією TCVT 123, роз’єднувачів з моторними приводами на
головних та заземлюючих ножах, з дистанційним керуванням ONIII-123, обмежувачів
перенапруги 3EL2 105-2PJ31-4TA1-Z.
Розміщення високовольтного обладнання забезпечує можливість під’їздів до
нього для виконання монтажних і ремонтних робіт на підстанції.
Панелі РЗА та управління для обладнання ВРУ 110 кВ встановлюються в будівлі
релейних панелей, яка передбачається по першому пусковому комплексу.
В зоні ВРУ 110 кВ запроектовано установку лінійних та ланкових порталів, опори
під трансформатори струму та трансформатори напруги, опори вимикача, опори
роз’єднувачів, опори під інше обладнання (шинні опори, ОПН та ін.).
Проектом передбачено перемонтаж 12 ПЛ 110 кВ перерізом проводів АС95/16 АС240/32. В якості грозозахисного тросу на лініях передбачені троси ТК-9,1 за
виключенням ПЛ 110 кВ Суми - Тростянець, ПЛ 110 кВ Суми - Чехівська - СумТЕЦ, ПЛ
110 кВ Суми - Вузлова, в яких в якості блискавкозахисного тросу використовується трос
типу ОКГТ.
При перемонтажі використовуються проводи аналогічного перерізу. На кінцевих
опорах виконується заміна натяжних підвісок в сторону лінійних порталів ПС Суми,
з'єднання нових та існуючих проводів на опорі виконується за допомогою спіральних
шлейфових затискачів. Після перемонтажу опор виконувати роботи на опорах №1 ПЛ
110 кВ Суми-Лебедин, Суми-Тростянець, №1 ПЛ110 кВ Суми-Вузлова, №1 ПЛ110 кВ
Суми-ГПП1, Суми-ГПП3 без відключення цих ПЛ заборонено.
В процесі переведення ПС із існуючого ВРУ на нове планується, як варіант,
тимчасове відключення ПЛ, розрізання шлейфів, виконання робіт та їх наступне
з’єднання. Для виконання даних робіт проектом передбачені ремонтні шлейфові
затискачі.
Оскільки існують проекти по перемонтажу ПЛ 110 кВ Суми - Краснопілля, ПЛ 110
кВ Суми - Лебедин з заміною тросу на ОКГТ проектом не передбачено перемонтаж
тросу ТК-9,1 на даній ділянці.
Також проектом передбачено перемонтаж ОКГТ на ПЛ 110 кВ Суми - Тростянець,
ПЛ 110 кВ Суми – Чехівська, Суми - СумТЕЦ, ПЛ 110 кВ Суми - Вузлова, ПЛ 35 кВ Суми Намив. Оскільки портали зміщуються відносно існуючого положення в сторону
збільшення прогону, проектом передбачено використання існуючого тросу типу ОКГТ
враховуючи доступний запас на порталах. Кінцеві муфти використовуються повторно.

Живлення власних потреб підстанції на змінному струмі виконується від існуючих
трансформаторів ТМ 560/6,3 – 2шт і ТМ 400/6,3 – 1 шт.
Проектом до установки приймається 2 щити власних потреб змінного струму, що
встановлюються в приміщенні панелей новозбудованого БРП. Щити живляться від
трьох трансформаторів власних потреб та з урахуванням автоматичного підключення
дизель-генераторної установки. Зовнішня установка дизель-генератора потужністю
200 кВА напругою 0,4кВ (в виконанні з шумозахисним та всепогодним кожухом)
встановлюється на ПС для допоміжного незалежного резервування живлення
відповідальних споживачів власних потреб підстанції.
Розрахунковий максимальний струм трифазного КЗ на шинах 0,4 кВ становить
14,6 кА. Однофазного КЗ – 4,75 кА.
Дизель-генератор, прийнятий для установки, повинен відповідати вимогам
нормативно-правових актів з питань промислової безпеки і охорони праці.
Проектом передбачається встановлення в приміщенні панелей БРП 2 щитів
власних потреб постійного струму з живленням від випрямних зарядно-підзарядних
агрегатів та від 2 акумуляторних батарей. Проектом прийняті для встановлення на ПС
закриті малообслуговувані акумуляторноі батареї типу 5OCSM-400LA з рідким
електролітом, які складаються зі 104 елементів кожна. Акумуляторні батареї
розташовані в окремому приміщенні на стелажах.
Розрахунковий струм КЗ на шинах 0,22 кВ ЩПС становить 3,918 кА.
Згідно проектних рішень, акумуляторна батарея працює у режимі постійного
підзаряду з напругою 2,23В на елемент і заряду з напругою до 2,3В на елемент.
Максимальна напруга зрівнювального заряду становить 2,4В/ел (виставляється при
наладці). Заряд підвищеною напругою без працюючої вентиляції заборонений. Як
правило заряд підвищеною напругою виконується з вимкненими шинами 0,22 кВ від
АКБ. В даному проекті, для надійності, шини не відділяються, для цього вказані вимоги
до усіх пристроїв, що живляться постійним струм по діапазону напруги +-15%.
Враховуючи запроектовану систему вентиляції в приміщенні АБ не можливе
утворення вибухо-, пожежонебезпечних газоповітряних сумішей. Приміщення
акумуляторної батареї належить до категорії В з вибухопожежної і пожежної
небезпеки, яка визначена, згідно НАПБ Б.03.002, кількістю та вибухонебезпечними
властивостями водню.
Встановлення і живлення електроустановок ПС напругою до 1 кВ запроектовано
відповідно до вимог ПУЕ гл.4.1 „Розподільчі установки напругою до 1,0кВ змінного
струму і до 1,5кВ постійного струму”.
Кабелі 0,4 кВ змінного та 0,22 кВ постійного перевірені на відповідність струмам
короткого замикання з урахуванням часу вимкнення автоматів.
Для захисту від грозових та внутрішніх перенапруг електрообладнання 330 кВ,
110 кВ встановлюються обмежувачі перенапруг. Кількість комплектів ОПН та місце їх
встановлення призначені згідно вимог дійсного ПУЕ, гл.4.2 Захист проектних установок
та споруд від прямих ударів блискавки здійснюється за допомогою блискавковідводів
на порталах ВРУ 330 кВ та окремо встановлюваними блискавковідводами на території
ПС. Блискавкозахист запроектовані з відповідністю до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008
„Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд” та гл.4.2 ПУЕ.
Прокладання кабелю освітлення виконано відповідно до вимог ПУЕ, п.4.2.167.
Розрахунок заземлюючого пристрою виконаний за умовою вимог до його опору
розтікання згідно дійсним ПУЕ гл.1.7 “Заземлення і захисні заходи від ураження

електричним струмом”. Заземлювач запроектований у вигляді сітки із сталі полосової
перерізом 40х4мм з додатковими вертикальними електродами діаметром 16 мм,
довжиною 5 м. Розрахунковий опір розтіканню заземлюючого пристрою не перевищує
допустиму позначку - 0,5 Ом. Заземлювач прокладається на глибині 0,7м від поверхні
землі.
З метою вирівнювання потенціалу в місцях в’їзду на територію підстанції по
сторонам проїзду забиваються вертикальні стержневі електроди довжиною 5 м, які
з’єднуються з горизонтальним контуром підстанції. Всі блискавковідводи
заземлюються приєднанням до контуру заземлювання підстанції з додатковим
забиттям вертикальних електродів, приєднаних до загального контуру заземлення.
Зовнішнє огородження до загального контуру заземлення не приєднується.
Внутрішня огорожа приєднується до заземлюючого контуру ПС. Навколо
будинків і у середині також передбачена прокладка мережі заземлення та з'єднання із
загальним контуром заземлення підстанції. Заземлюючий контур, який прокладено в
будинку, приєднується не менш ніж в двох місцях до зовнішнього заземлюючого
контуру, прокладеному навколо будинку.
Живлення електроустановок ПС напругою до 1кВ передбачено з використанням
системи заземлення ТN-C-S. На напрузі 0,4 кВ на щиті 0,4кВ передбачене сполучення
захисного й нейтрального провідників. На розподільних щитках на території установок
0.4кВ захисний і нейтральний провідники розділені. У будинках виконана ос новна
система зрівнювання потенціалів (згідно дійсного ПУЕ гл.1.7, ДБН В.2.5-27-2006) .
Усе обладнання та будівельні конструкції поставляються у максимально
збірному виді враховуючи віддаленість підстанції від бетонних заводів.
Технологія роботи ПС визначає повну відсутність відходів виробництва у зв'язку
з тим, що підстанції з лініями електропередачі не виробляє електроенергію, а тільки
виконує розподільні функції в електромережах системи.
Устаткування підстанції, яке встановлюється за даним проектом, практично не
має шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Технологія роботи ПС повністю виключає відходи виробництва.
Для відведення масла і води з маслозбірника на випадок пожежі на будь -якому
з трансформаторів і атмосферних опадів проектом передбачається мережа аварійних
масловідводов і підземний герметичний маслозбірник закритого типу.
Проводиться розрахунок виділення газів з акумуляторної батареї з
желеподібним електролітом при режимі нормального підзаряду і підзаряду у
форсованому режимі (див. розділ 4 тому ОВНС проектної документації).
Незначне виділення водню і кисню в добу не має негативних наслідків для
навколишнього середовища.
Єдиними джерелами забруднення повітря на підстанції є елегазовий вимикач,
витік элегаза з одного апарату не перевищує 0,5% за рік.
4.1.3. Відомості про персонал та робочу силу
На ПС 330 кВ «Суми» працює 16 штатних працівників, з яких 0 жінок.
В процесі виконання робіт підрядником буде задіяно орієнтовно 150 працівників
інженерних та робітничих спеціальностей. Максимальна кількість одночасно задіяних
працівників складає орієнтовно 50 осіб. Підрядник має організувати для своїх
працівників транспортне сполучення до місця проведення робіт, забезпечити
санітарно-побутові умови на будівельному майданчику та умови для проживання та

відпочинку. Інші питання, що стосуються працівників підрядника описані нижче у
цьому документі.
4.2 Оціночна термінологія
Нижчеподана термінологія використовується для опису ступеня значимості
впливів для кожної сфери, ідентифікованої під час реалізації проекту.
• Висновок НУЛЬОВИЙ використовується, коли встановлено, що запропонований
проект ніяк не впливає на оцінюваний ресурсний район.
• Висновок НЕЗНАЧНИЙ використовується, коли встановлено, що вплив, який заподіє
запропонований проект на оцінюваний ресурсний район, має низьку ймовірність
прояву, а в разі прояву, вплив буде нижче встановленого порогу значущості.
• Висновок МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ використовується, коли встановлено, що
запропонований проект матиме несприятливий вплив на ресурсний район, але не
перевищує встановленого порогу значущості.
• Висновок НЕГАТИВНИЙ використовується, коли встановлено, що необхідні заходи з
пом’якшення, щоб зменшити негативний вплив запропонованого проекту до межі
встановленого порогу значущості.
• Висновок СУВОРИЙ використовується, коли встановлено, що негативний вплив
запропонованого проекту на ресурсну зону не може бути пом’якшений до рівня, який
є менш значимим.
• Висновок КРИТИЧНИЙ використовується, коли встановлено, що негативний вплив
запропонованого проекту на ресурсну зону становить критичну ситуацію для
навколишнього середовища та населення і не може бути пом’якшеним ніяким чином.
• Висновок МАЛИЙ КОРИСНИЙ використовується, коли встановлено, що
запропонований проект матиме позитивний вплив незначного масштабу на оцінювану
ресурсну зону.
• Висновок КОРИСНИЙ використовується, коли встановлено, що негативний вплив
запропонованого проекту на ресурсну зону є позитивним та спричиняє значне
поліпшення.
Опис можливих значних впливів запропонованого проекту на довкілля включає будь який прямий або непрямий вплив:
• Негативний: вплив несприятливий для довкілля або населення.
• Позитивний: вплив сприятливий для довкілля або населення.
• Постійний: очікується, що вплив на довкілля або населення буде тривати
невизначений термін.
• Тимчасовий: очікується, що вплив на довкілля або населення буде тривати незначний
проміжок часу.
• Короткостроковий: очікується, що вплив буде помітний протягом короткого проміжку
часу.
• Довгостроковий очікується, що вплив буде помітний протягом тривалого проміжку
часу.
• Зворотній: спричинений вплив може бути виправлений та довкілля і населення, які
зазнали негативного впливу, повернуться до початкових умов.
• Незворотній: спричинений вплив не можна виправити, а отже умови довкілля та
населення, які зазнали негативного впливу, залишаться зміненими.
4.3 Ідентифікація, характеристика, оцінка впливів
4.3.1 Вплив на геологію та геоморфологію
У структурно-геологічному відношенні район вишукувань розташований у межах

південно-західних відрогів Воронежської
антиклізи. На докембрійському
кристалічному фундаменті, що круто занурюється в сторону Дніпровсько-Донецької
западини, залягають осадові породи від девонських до четвертинних. Особливістю їх
залягання є те, що стратиграфічні горизонти похило опускаються в напрямку до
Дніпровсько-Донецької западини. Найбільш давніми гірськими породами, що
виходять на денну поверхню на схилах долин річок, балок і ярів, є крейдові мергелі,
глини і піски.
Лесові та лесовидні відклади середнього і пізнього плейстоцену покривають
широкі вододільні площі, схили долин і високі річні тераси. Потужність цих відкладів
коливається від 1 до 30м, в середньому 5 – 10м. В складі лесових відкладів
переважають карбонатні, часто макропористі суглинки та супіски.
Категорія складності інженерно-геологічних умов майданчику ПС 330/110/35/6
кВ «Суми», що підлягає реконструкції, згідно ДБН А.2.1-1:2008, додаток Ж – ІІ
(середньої складності).
Середня глибина промерзання ґрунту розрахована для супісків даної ділянки 1.36 м., (ДБН В.2.1-10-2009 та ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010).
Згідно карти сейсмічного районування території України ОСР-2004 А (ДБН В.1.112:2014) район робіт належить до 5-бальної зони. Категорія ґрунтів на ділянці
вишукувань по сейсмічним властивостям (ДБН В.1.1-12:2014, табл. 5.1), в межах глибин
закладення фундаментів – IІ (друга).
До змін, які можуть мати місце в геолого-геоморфологічній системі, відносяться
зміни рельєфу, які виникають внаслідок земляних робіт, що виконувались для
підготовки землі на цій території, де буде збудована будівля релейн их панелей, та
демонтажу існуючого обладнання підстанції.
Будівництво проектних споруд не викличе несприятливих фізико-геологічних
процесів та явищ.
Реконструкція існуючого ВРУ-330 та 110 кВ планується в межах існуючої
підстанції.
Будівництво будівлі БРП передбачає екскаваційні роботи та вирівнювання землі,
однак, оскільки будівля БРП буде розташована в межах існуючої території та оскільки
топографія ділянки практично рівна, очікується, що земляні роботи будуть зведені до
мінімуму. Отже, в результаті втілення проекту не буде істотних змін рельєфу.
Демонтаж підстанції вимагає знесення фундаменту опорних конструкцій, що
передбачає земляні роботи на території, окресленій проектом. Ця територія
залишиться частиною майданчика підстанції, оскільки не передбачено
використовувати її для інших цілей. Після закінчення робіт, необхідно провести
коригуючі заходи для відновлення майданчика (рекультивацію), де проводились
роботи. Таким чином, вплив на геоморфологію не буде мати негативних наслідків.
Запобіжні та коригуючі заходи описані в Розділі 5.1. Цей вплив вважається негативним,
прямим, постійним та короткостроковим, зворотнім та таким, що може бути
виправленим, тож оцінений як НЕЗНАЧНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
На другому етапі реконструкції закінчуються демонтажні роботи. Як і на
попередньому етапі, після земляних робіт втілюються коригуючі заходи. Тому вплив на
зміни рельєфу оцінюється як НЕЗНАЧНИЙ.
• Етап експлуатації:

Передбачається, що під час операційного етапу не повинно відбуватись жодних
змін.
4.3.2 Вплив на ґрунт
За даними виконаних робіт, лабораторних досліджень та розрахунків, в межах
ділянки вишукувань виділені наступні інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):
- ІГЕ-1 – Насипний ґрунт: ущільнений суглинок, супісок, прошарки піску з щебнем до
15% та домішкою органічної речовини потужністю 0.0 - 1.5 м.
- ІГЕ-1а – Ґрунтово-рослинний шар: чорнозем рекультивований з гравієм до 3%
потужністю 0,0 - 0,4 м.
- ІГЕ-2 – Супісок коричневий, лесовидний, пластичний, пісчанистий. Залягає з поверхні
під насипними ґрунтами та рослинно-ґрунтовим покривом до глибини 2.3 - 3.6 м. В
плані та по глибині на окремих ділянках заміщується лесовидними, тугопластичними
суглинками (ІГЕ-3).
- ІГЕ-2а – Супісок коричневий, лесовидний, твердий, пісчанистий, просідний. Залягає з
поверхні під насипними ґрунтами та рослинно-ґрунтовим покривом в місцях
проходження до глибини 2.0 - 2.5 м.
- ІГЕ-3 – Суглинок коричневий, лесовидний, легкий, пилуватий, тугопластичний.
- ІГЕ-3а – Суглинок коричневий, лесовидний, твердий, пісчанистий, просідний.
Залягає з поверхні під супісками ІГЕ-2а та, подекуди, заміщає їх.
- Ґрунти ІГЕ-2, ІГЕ-2а, ІГЕ-3 та ІГЕ-3а - формують єдиний лесовий літологічний шар.
Просідні властивості ґрунти ІГЕ-2 та ІГЕ-3 (в інтервалі навантажень до 3.0 кг) втратили
за рахунок зволоження.
- ІГЕ-4 – Пісок сірий, сіро-жовтий, мілкий, середнього ступеню водонасичення,
середньої щільності. Залягає шаром потужністю від 0.0 до 3.1 м з глибини 2.2 - 4.2 м та
прошарками в тугопластичних суглинках ІГЕ-6 і твердих супісках ІГЕ-7. Містить лінзи
піску пилуватого.
- ІГЕ-5 – Супісок сірий, сіро-зелений, озалізнений, пластичний, пісчанистий з
прошарками суглинка. Залягає з глибини 4.2 - 5.2 м шаром від 0.0 до 3.6 м. Не
витриманий в плані та по глибині і заміщується тугопластичними суглинками ІГЕ -6 та
супісками ІГЕ-7.
- ІГЕ-6 – Суглинок сірий, сіро-зелений, озалізнений, тугопластичний, пісчанистий з
прошарками супіску пластичного та суглинку м'якопластичного. Залягає під шаром
піску ІГЕ-4 та, в плані, чергується з ґрунтами ІГЕ-5 та ІГЕ-7.
- ІГЕ-7 – Супісок сірий, сіро-зелений, озалізнений, твердий, пісчанистий з прошарками
суглинка. Залягає в основі розвіданого розрізу. Подекуди заміщується тугопластичними
суглинками ІГЕ-6 та супісками ІГЕ-5. Містить тонкі прошарки та дрібні лінзи
різнозернистих пісків.
Зміни ґрунту, спричинені проектом, оцінюються за змінами фізичних, хімічних та
біологічних характеристик ґрунту. Найбільший прямий вплив від реалізації проекту та,
загалом, найбільш важливий, це користування землею та втрата або зменшення її
сільськогосподарського потенціалу.
• Перший етап реконструкції:
Масштаб впливу на ґрунт — це функція якості та використання землі, на яку було
здійснено вплив. У нашому випадку територія, де буде збудовано приміщення БРП, не
має сільськогосподарського або товарного призначення, і наразі використовується для
таких же цілей, для яких використовуватиметься після проведення реконструкції.
Таким чином, вплив на руйнування та втрату якості ґрунту вважається НУЛЬОВИМ.

Будівельні роботи спричиняють певний рівень забруднення ґрунту через ризик
витоків та утворення відходів. Хоча під час робіт не будуть мати місце заходи, що
спричиняють пряме забруднення, існує ризик випадкового витоку небезпечних
речовин, таких як: мастило, олива та/або пальне із обладнання, а також мінеральних
мастил напівпровідників під час установки силових трансформаторів.
Малоймовірно, що ці витоки (виливи) матимуть місце у зв’язку з наявністю
конкретних профілактичних заходів для вирішення ситуації з цими речовинами та
технічного обслуговування техніки. У будь-якому випадку, якщо витоки матимуть
місце, відбудеться миттєве вилучення ґрунту, який зазнав негативного впливу, і це буде
здійснено відповідно до діючих екологічних норм.
Таким чином, через те, що ймовірність виникнення є низькою, вплив описується
як негативний, прямий, тимчасовий, короткостроковий, незворотній та такий, що може
бути виправлений, оцінений як НЕЗНАЧНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
Передумови такі самі, як і на першому етапі реконструкції. Отже, вплив на
руйнування та втрату якості ґрунту — НУЛЬОВИЙ, та вплив на забруднення ґрунту через
виливи та відходи — НЕЗНАЧНИЙ.
• Етап експлуатації:
Єдина рідина, яка використовується під час операційного етапу та може
забруднити ґрунт — це мінеральне масло, яке використовується в трансформаторному
обладнанні.
За умови звичайного використання таке масло періодично перевіряється на наявність
забруднюючих речовин, тим самим забезпечуючи його тривале використання. Під час
роботи трансформатора не передбачається виникнення ризиків, оскільки воно
знаходиться у герметичному резервуарі.
Для усунення будь-якого аварійного виливу масла із трансформатора, під
трансформатором знаходиться аварійний маслоприймач. Він призначений для збору
рідини, яка може виливатись із трансформатора, та спрямовує її власними каналами, а
потім через трубопровід до аварійного резервуару. Резервуар повинен бути
вбудований (стаціонарний) та герметичний. Об’єм резервуара має бути достатнім для
вміщення двократного об’єму трансформаторної оливи із трансформатора. У такий
спосіб ризик забруднення ґрунту від виливів та відходів значно знижено, а отже вплив
оцінений як НЕЗНАЧНИЙ.
Як і на попередніх етапах, вплив на руйнування та втрату якості ґрунту оцінюється
як НУЛЬОВИЙ.
4.3.3 Вплив на гідрологію /водні ресурси
Ґрунтові води на ділянці вишукувань залягають на глибині 14.5 м і приурочені до
крейдових відкладів. В товщі четвертинних лесових порід іноді зустрічаються мало
дебітні горизонти по типу «верховодки».
Вода слабо агресивна по вмісту вуглекислоти до бетонів марки W4.
Зважаючи на рівні ґрунтових вод, у проекті не застосовуються заходи з
будівельного водозниження.
• Перший етап реконструкції:
Майданчик, на якому будуть проводитися будівельні роботи, є частиною
підстанції, і на цій території немає природного русла річки, отже, вплив шляхом
переривання або зміни гідрології поверхневих вод оцінюється як НУЛЬОВИЙ.

Інший аспект, на який необхідно звернути увагу — можливе забруднення
ґрунтових вод в товщі четвертинних лесових порід «верховодки» випадковими
виливами небезпечних речовин на ґрунт. Подібні виливи можна попередити,
розробивши відповідні правила поводження із небезпечними речовинами під час
встановлення обладнання, його технічного обслуговування та ремонту.
Беручи до увагу можливість виливу під час будівництва вплив на забруднення
ґрунтових вод вважається негативним, прямим, тимчасовим, зворотнім та таким, що
може бути виправлений, тож оцінений як НЕЗНАЧНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
Передумови такі самі, як і на першому етапі реконструкції. Отже, вплив на
втручання та зміну гідрології поверхневих вод є НУЛЬОВИМ, вплив на забруднення
ґрунтових вод є НЕЗНАЧНИМ.
• Етап експлуатації:
Забруднення ґрунтових вод може бути спричинено випадковим витіканням
трансформаторної оливи із трансформаторів. Як уже пояснювалось раніше в цьому
документі, аварійний маслоприймач, розміщений під трансформатором, створений
спеціально для запобігання витіканню. Маслоприймач матиме розміри, які
дозволяють прийняти двократний об’єм оливи від трансформатора.
Захист, запропонований такою системою, робить цей вплив малоймовірним,
якщо випадковий вилив матиме місце. На такий випадок буде розроблено план
вилучення трансформаторної оливи та небезпечних речовин, що використовувались
для технічного обслуговування трансформаторів із резервуара, уповноваженими
представниками спеціалізованого підприємства.
Беручи до уваги описані запобіжні заходи, вплив на забруднення ґрунтових вод
оцінюється як НЕЗНАЧНИЙ.
Щодо вірогідності порушення природного потоку в водоносних горизонтах,
необхідно зважити на можливе зменшення кількості дощової води, що просочується в
ґрунт, у зв’язку із появою нових будівель та герметизації землі, на якій стоїть підстанція.
Оскільки майданчик був частиною попередньої підстанції, вплив на порушення
природного потоку в водоносні горизонти оцінюється як НУЛЬОВИЙ.
4.3.4 Вплив на повітря/атмосферу
Спорудження та введення в експлуатацію нової підстанції КРУЕ може викликати
зміни у оточуючому середовищі, пов’язані із якістю повітря, на яку впливають викиди
газу із обладнання, зважені частки, рівень шуму та електромагнітні поля. Ці впливи
проаналізовано для етапу реконструкції та етапу експлуатації.
Затверджені в Україні щодо населення та рекомендовані щодо біосфери гранично
допустимі концентрації (ГДК) домішок у повітрі
Назва речовини
Азоту діоксид
Вуглецю оксид
Вуглеводні граничні С12-С19
Заліза оксид
Марганець та його з’єднання
Кремнію двоокис
Пил цементу
Сольвент
Ацетон

ГДК.м.р., ОБРВ, мг/м3
0,20
5,00
1,00
0,40
0,01
0,02
0,30
0,20
0,35

Бутилацетат
Ксилол
Сірчана кислота
Гексафторид сірки (елегаз)

0,10
0,20
0,30
5000,0 (ГДК р.з.)

При реконструкції:
При проведенні реконструкції буде відбуватися забруднення приземного шару
атмосферного повітря забруднюючими речовинами:
- азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглеводні граничні від будівельних машин та
механізмів;
- заліза оксид, титану оксид, марганцю оксид, кремнію оксид при зварюванні та різанні
металу;
- пилом цементу і ґрунту при пересипці;
- сольвент, ацетон, бутилацетат, ксилол при нанесенні ґрунтовки і фарбуванні.
Територія, що оточує підстанцію, не вважається житловою, отже, на населення
не буде здійснений прямий негативний вплив (найближча житлова зона знаходиться
на відстані 1 км). У будь-якому випадку, необхідно зважати на забруднення та
погіршення чистоти повітря в незалежності від його ступеню. Вплив зміни якості повітря
вважається негативним, прямим, тимчасовим, короткостроковим та зворотнім, та
оцінений, як НЕГАТИВНИЙ. З метою зниження впливу будуть проведені заходи з
пом’якшення наслідків. Запобіжні та коригуючі заходи описані в Розділі 5.1.
Під час першого етапу реконструкції очікується збільшення рівня шуму,
спричиненого роботою обладнання під час екскаваційних, земляних робіт,
встановлення обладнання і т.п. У будь-якому випадку, обладнання та машини, які
використовуються під час будівництва, повинні відповідати вимогам до шумового
впливу на довкілля (СНіП ІІ-12-77 «Захист від шуму»). Найближчий житловий район
знаходиться на відстані приблизно 1 км на півдні від ПС. Якщо під час робіт
випромінюється шум з максимальним значенням до 100 дБ, то відповідно до закону:

L2=L1+20×log(d1/d2)
Де L1 – рівень шуму (дБ) на відстані d1, а L2 – рівень шуму на відстані d2. Взявши
значення рівня шуму в 100 дБ на відстані 1м, на відстані 1 км рівень шуму буде
дорівнювати 40дБ. Цей рівень шуму рівнозначний тому, який спричиняється
звичайною розмовою або скупченням людей.
Тому вплив збільшення рівня шуму вважається негативним, прямим,
тимчасовим, короткостроковим та зворотнім, і оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
Необхідно виконати деякі корегуючі заходи, суворо дотримуючись графіку для
мінімізації робочого часу та зменшення до мінімуму незручностей, що виникають для
населення, проживаючого або працюючого поблизу ПС.
При експлуатації:
Щодо зміни якості повітря за рахунок викидів на операційному етапі, слід
зазначити, що єдиним викидом газу, що може статись, і в будь -якому разі випадково,
буде просочування гексафториду сірки (SF6) з елементів роз’єднувачів.
Відбуваються мізерні викиди елегазу з кожного відсіку ВРУ – 330 і ВРУ -110.
Концентрація елегазу у атмосферному повітрі значно нижча за нормативи ГДК.
Характеристика елегазу
Елегаз (емпірична формула − SF6) не має запаху, смаку й забарвлення.
Він є хімічно стійким за кімнатної температури та негорючим.

У чистому вигляді елегаз складається з 21,95% сірки та 78,05% фтору.
Густина елегазу за температури +20°С та нормального атмосферного тиску
становить 6,135 кг/м3, тобто він у п'ять разів важчий за повітря.
Температура кипіння елегазу за нормального атмосферного тиску − мінус 60°С.
Результуючий коефіцієнт тепловіддачі дорівнює 0,034.
Конденсація елегазу за температури +20°С відбувається за тиску 2,4 МПа (24
кгс/см2).
Це дає змогу використовувати елегаз як електроізоляційний матеріал у діапазоні
напруг до 1000 кВ.
Елегаз має низьку звукопроникність: за температури +30°С і нормального
атмосферного тиску швидкість поширення звуку дорівнює 138,5 м/с, або 41% від
швидкості поширення звуку в повітрі за тих самих умов.
Елегаз характеризується високою електричною міцністю.
За тиску 0,2 МПа електрична міцність елегазу дорівнює 116 кВ/см.
Діелектрична постійна при +25°С і тиску 0,1 МПа становить 1,00204.
Теплопровідність елегазу нижча ніж у повітря, проте його повна тепловіддача,
особливо з урахуванням конвекції, дуже висока (як у водню, гелію та вища за повітря).
За високих температур, крива теплопровідності елегазу демонструє одну з
виняткових якостей, яка дає можливість використовувати елегаз для гасіння дуги
шляхом теплопередавання.
Пік теплопровідності відповідає температурі розпаду молекули елегазу (21002500 К).
Під час розпаду поглинається значна кількість теплоти, що виділяється в процесі
розпаду молекул на периферії дуги, прискорюючи тим самим теплообмін між
гарячими і більш прохолодними зонами.
Теплопровідність елегазу становить − 0,0136 Вт/(м∙К).
Залежність тиску елегазу від температури має лінійний характер і в діапазоні
робочих температур від мінус 25 до +50°C практично не змінюється.
Елегаз має відмінні дугогасні властивості, зумовлені здатністю елегазу швидко
відновлювати свою електричну міцність після переходу струму вимкнення через нуль.
Елегазовий вимикач успішно комутує коло за високих швидкостей наростання
відновлювальної напруги, не викликаючи при цьому надмірних комутаційних
перенапруг.

Малюнок − Крива залежності тиску елегазу від температури та еквівалентної густини елегазу.

Елегаз не чинить шкідливої дії на метали, пластик, інші матеріали, що
використовуються в конструкціях елегазових вимикачів.
Використання елегазу у вимикачах за відсутності повітря та вологи
унеможливлює окислення та ерозію контактів.
Це подовжує термін використання елегазових вимикачів у процесі експлуатації
та зменшує витрати праці обслуговуючого персоналу.
Елегаз практично не створює небезпеки для озонового шару з урахуванням
досить малої концентрації, води та ґрунту.
За низьких температур навколишнього середовища (мінус 40°С і нижче) елегаз
конденсується, унаслідок чого можливі різкі зміни густини елегазу і труднощі з
контролем густини та тимчасове погіршення вимикальної здатності вимикача.
Уникають цього явища шляхом заповнення вимикача сумішшю елегазу з азотом
(N2) або елегазу з тетрафторметаном (CF4), а також використання бакових елегазових
вимикачів.
Максимально допустимий рівень домішок у елегазі після його виготовлення
відповідно до IEC 60376.
Домішки
CF4
O2, N2
Вода
Мінеральні масла
HF
Гідролізний фторид

Максимально допустима кількість, ppm за вагою
500
500
15
10
0,3
1,0

На якість повітря може також вплинути виникнення пожежі під час роботи
підстанції. Ізоляційні оливи, що використовуються в трансформаторах — легкозаймисті
і можуть призвести до хімічних реакцій через дуговий чи електростатичний розряди.
Цей процес можна контролювати та запобігти його виникненню, використовуючи
захисні пристрої, які контролюють температуру та перенапругу, що ставлять під загрозу
безпечну роботу трансформаторів.
Слід відзначити, що снує вірогідність виділення озону через коронний розряд.
Мета цієї оцінки полягає в аналізі впливу наслідків проведення реабілітації. У цьому
випадку ПС уже працює, і таким чином, це вплив, який виник не в результаті роботи
після реабілітації. У будь-якому випадку, рівень виділеного озону на лініях високої
напруги коливається між 0,5 та 5 г на кВт/год. через коронний розряд, в залежності від
погодних умов. Навіть у найгірших умовах ця кількість озону незначна і вона миттєво
розсіюється в атмосфері.
Вплив на зміни якості повітря визначається як негативний, прямий, постійний та
зворотній, і оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
Щодо збільшення рівня шуму, вплив необхідно оцінювати у порівнянні із
виробничим шумом на попередній підстанції. Залишиться конфігурація ВРП, а отже,
шум залишиться таким самим або аналогічним. Отже, такий вплив оцінюється як
НЕЗНАЧНИЙ.
Створення електромагнітного поля не відрізняється від значення при попередній
роботі підстанції, яка відбувалась із дотриманням норм щодо обмежень. Отже, такий
вплив оцінюється як НЕЗНАЧНИЙ.

4.3.5 Вплив на фауну та флору
Флора
Вплив на флору здебільшого спричиняється під час будівництва, переміщення
машин та постачання і збирання обладнання.
Територія, де відбуватиметься реконструкція, вже є частиною підстанції, отже, у
знищенні рослинного покрову немає необхідності. Отже, вплив на знищення
рослинного покрову оцінюється як НУЛЬОВИЙ на кожному етапі.
З іншого боку, будівельні роботи можуть вплинути на рослини на прилеглій
території. У цьому випадку, землі вважаються охоронною зоною і не використовуються
для сільськогосподарських потреб, отже, вплив на погіршення рослинного покрову
оцінюється як НУЛЬОВИЙ.
Фауна
Вплив на фауну буде розглядатись лише під час етапу реконструкції.
Інтенсивність впливу залежить від загальної чутливості існуючих видів до змін у їх
середовищі, оскільки це стосується погіршення рослинного покрову та зміни ґрунту на
майданчику.
• Перший етап реконструкції:
Один із впливів, який може мати місце під час цього етапу — це цілеспрямоване
винищення існуючих видів через підготовку землі до виїмки ґрунту. Оскільки для
спорудження КРУЕ було обрано землю, яка вже є частиною підстанції, жоден вид не
постраждає від будівельних робіт. Цей вплив оцінюється як НУЛЬОВИЙ.
На майданчику, де проводяться роботи з реабілітації, відсутні ареали рослин та
тварин, тим не менше, деякі зміни в оточуючому середовищі можуть мати місце через
переміщення транспорту, земляні роботи та поводження із відходами. Можливі
впливи необхідно мінімізувати, впроваджуючи запобіжні та коригуючі заходи, як
пояснюється в Розділі 5.1. Таким чином, погіршення ареалів вважається негативним,
прямим, тимчасовим, короткостроковим та зворотнім, та таким впливом, що може
бути виправлений, який оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
Під час встановлення обладнання може змінюватись поведінка тварин через
погіршення ареалів, а також через шуми. Пам’ятаючи, що ця ситуація тимчасова,
різноманітність представників тваринного світу на цій території невелика, вплив
вважається негативним, прямим, тимчасовим, короткостроковим, зворотнім та таким,
що може бути виправлений, тож він оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
Умови аналогічні до попереднього етапу, і тому вплив на пряме знищення
оцінюється як НУЛЬОВИЙ, зміна в поведінці тварин визначається як МАЛА НЕГАТИВНА,
і деградація ареалів вважається МАЛОЮ НЕГАТИВНОЮ.
• Етап експлуатації:
Можна сказати, що лінії електропередачи, які відходять від підстанції, впливають на
поведінку птахів. Однак, в межах реконструкції не передбачено змінення цих лінії, і їх
вплив виходить за межі цієї оцінки.
Постійна робота підстанції не спричиняє будь-якого іншого впливу на фауну.
4.3.6 Вплив на населення
• Перший етап реконструкції:
Реалізація проекту може вплинути на робочу силу та створення робочих місць.
З’явиться незначний попит на робочу силу, хоча, попит буде з’являтись здебільшого під
час першого та другого етапів реконструкції, а отже потенційні пропозиції роботи

будуть тимчасовими. Робоча сила може відчути позитивний вплив, спричинений
створенням нових робочих місць. Цей вплив вважається позитивним, прямим,
тимчасовим та короткостроковим, і оцінюється як КОРИСНИЙ.
Крім того, робота може спричинити незручності для населення, здебільшого для
людей, які проживають або працюють біля підстанції. Ці незручності будуть спричинені
переміщенням ґрунту, збільшенням інтенсивності дорожнього руху на території, рухом
машин та шумом, який вони спричиняють. Це тимчасовий та періодичний вплив, який
припинить дію, коли будуть закінчені будівельні роботи. Конкретніше, під час
встановлення, будуть виконуватись екскаваційні роботи та переміщення обладнання,
що передбачає використання кранів, безпосередньо впливаючи на інтенсивність
дорожнього руху, рівень шуму та забруднення. Важливо відзначити, що
транспортування певного обладнання буде здійснено у межах підстанції, а тому вплив
не завдає шкоди інфраструктурі. На противагу тому, якщо виникне необхідність
переміщати трансформатори в середину – назовні, знадобляться спеціальні
вантажівки, які не підходять для тимчасових доріг та в’їзду до ПС.
Як пояснювалось вище в цьому документі, майданчик, де розміщена підстанція,
оточена рівнинними землями, де є незначна кількість постійних жителів та
промислових або сільськогосподарських територій.
Для забезпечення можливості звернення будь-якої особи, інтереси або законні
права якої можуть порушуватись під час реалізації проекту а також для можливості
надання скарг або звернень на головному в’їзді до підстанції на видному місці з
вільним доступом буде розміщений стенд з інформацією про будівництво, переліком
відповідальних осіб з контактними даними та всі доступні засоби комунікації. Також
інформація буде оприлюднена на офіційних ресурсах Укренерго, Банку та компаніїпідрядника. Примірник цього документи буде надаватися за індивідуальним та
груповим зверненням громадян, а також зверненням органів державної влади,
місцевого самоврядування та народних депутатів.
Беручи до уваги цю інформацію разом із тимчасовим характером впливів та
заходами із пом’якшення поряд із захисними заходами, які будуть запроваджені
(Розділ 5.1.) цей вплив вважається негативним, прямим, тимчасовим,
короткостроковим та таким, що може бути виправлений, тож оцінений як МАЛИЙ
НЕГАТИВНИЙ.
Ризик виникнення пожежі, що асоціюється із етапом реконструкції, існує
внаслідок використання машин та переміщення обладнання, зокрема,
трансформаторів. Обладнання, яке використовується під час будівельних робіт, не
передбачає використання значної кількості горючої рідини. Ізоляційні оливи, які
використовуються в трансформаторах, легкозаймисті, тому необхідно вживати
запобіжних заходів під час заливання та виливання олив, уникаючи будь -яких дій, які
можуть спричинити пожежу.
У будь-якому випадку, на щитку необхідно зберігати належним чином підписані
переносні вогнегасники. Реалізація таких превентивних заходів та ризик середнього
рівня, враховуючи характер робіт, дозволяє характеризувати вплив як негативний,
непрямий, тимчасовий, короткостроковий, зворотній та такий, що може бути
виправлений, що оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ вплив.
• Другий етап реконструкції:

На цьому етапі також ймовірно будуть створені робочі місця. Як і попередній,
цей вплив вважається позитивним, прямим, тимчасовим та короткостроковим, і
оцінюється як КОРИСНИЙ.
На другому етапі реконструкції також виконується частина демонтажних робіт.
Він передбачає земляні роботи, переміщення обладнання та використання
великогабаритних вантажівок, які безпосередньо впливають на рівень шуму,
забруднення та рух транспорту на цій території.
Як і при розгляді першого етапу реконструкції, зазначені характеристики
території та заходи з пом’якшення, які будуть втілені, незручності для населення є
впливом, який вважається негативним, прямим, короткочасним, зворотнім та таким,
що може бути виправленим, тож оцінений як НЕГАТИВНИЙ.
Ризик виникнення пожежі рівною мірою розглядався як і на першому етапі
реконструкції: непрямий, тимчасовий, короткостроковий, зворотній та такий, що може
бути виправлений, і оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
• Етап експлуатації:
Під час операційного етапу на підстанції необхідно буде проводити роботи з
технічного обслуговування; проте, оскільки ці роботи носять нерегулярний характер і
нова конфігурація підстанції передбачає автоматизацію роботи, матиме місце
зменшення існуючої кількості працівників, які працюють на підстанції.
ДП«НЕК»Укренерго для мінімізації негативного соціального впливу на працівників
підстанції буде вживати заходи щодо:
1. Управління скаргами.
Процедура управління скаргами забезпечує адміністративну прозорість
процесів реорганізації, дозволяє працівникам брати участь у процесі вивільнення та
впливати на нього. Працівники зможуть особисто оскаржувати рішення, які зачіпають
їх інтереси.
2. Правових консультації зі стейкхолдерами.
Працівникам, які вивільняються, та працівникам, які будуть залучені до процесу
вивільнення, надаватимуться групові та індивідуальні консультації. Зокрема,
консультації з питань процедури та правових засад вивільнення. Консультації
проводитимуть
служба управління персоналом, представники первинних
профспілкових організацій та зовнішні консультанти.
3. Проведення тренінгів.
Тренінги проводитимуть зовнішні сторони та відокремлений підрозділ
Укренерго «Вінницяелектротехногія». В програмі тренінгів передбачено фахову
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників. Це дозволить їм краще
інтегруватися в сучасний ринок праці.
4. Допомога з працевлаштування.
Процес включає систему заходів, направлених на сприяння подальшій
зайнятості вивільнених працівників.
5. Виплати вихідної допомоги.
Ця процедура стосується виплати вихідної допомоги всім вивільненим
працівникам відповідно до законодавства України та Колективного договору компанії.
6. Комунікації.
Комунікаційні заходи передбачають забезпечення ефективного внутрішнього
діалогу між компанією та працівниками, які будуть вивільнені. Також до цього процесу
залучатимуться профспілки.

7. Залучення зовнішніх сторін
Залучення зовнішніх сторін передбачає їх участь в реалізації заходів зі
зменшення наслідків соціального впливу на працівників. Вони допомагатимуть
вивільненим працівникам у пошуках роботи та надаватимуть кредити на кращих
умовах для організації самозайнятості.
8. Допомоги у започаткуванні власної справи
Надання SWOT-аналізу інфраструктури регіону проживання працівника для
започаткування власної справи.
Більш детальнішу інформацію щодо політики вивільнення Укренерго можн а
знайти на офіційному сайті компанії.
Отже, вплив на створення робочих місць визначається як негативний, непрямий
та постійний, і оцінюється як НЕГАТИВНИЙ.
З огляду на вплив на благополуччя та якість життя очікується позитивний вплив
на населення, яке одержує електроенергію із цієї підстанції, завдяки покращенню
безпеки та умов постачання електроенергії. Необхідно пам’ятати, що попередні робочі
умови підстанції дозволяли працювати в нормальних умовах. Як наслідок, цей вплив
вважається позитивним, прямим, постійним та короткостроковим, що оцінюється як
МАЛИЙ КОРИСНИЙ вплив.
Стосовно ризику виникнення пожежі, необхідно зазначити, що пожежа не є
ризиком, пов’язаним із діяльністю ПС 330 кВ «Суми». Тим не менше, як було зазначено
в Розділі 4.3.4 цього звіту, ізоляційні оливи, що використовуються в трансформаторах
— легкозаймисті і можуть призвести до хімічних реакцій через дуговий чи
електростатичний розряди. Цей процес можна контролювати та запобігти його
виникненню, використовуючи захисні пристрої, які контролюють температуру та
перенапругу, що ставлять під загрозу безпечну роботу трансформаторів. Крім того,
інша частина обладнання на підстанції забезпечена системою автоматичного захисту,
спричинюючи виведення з експлуатації у разі порушення нормальної роботи, що може
викликати максимальний струм, перенавантаження та перегрів під час роботи ПС.
Підсумовуючи викладене вище, ризик виникнення пожежі можна вважати
низьким. Тим не менше, необхідно пам’ятати про відповідне законодавство та
виконувати його вимоги в усіх випадках.
Враховуючи вищевикладене, вплив вважається негативним, прямим,
короткостроковим, зворотнім та таким, що може бути виправлений, оцінений як
НЕЗНАЧНИЙ.
Щодо створення електромагнітних полів навколо ПС, сфера захисту здоров’я
людини від впливу електромагнітних полів, що створюються лініями електропередачі
високої напруги, регулюється в Україні державними санітарними нормами та
стандартами захисту здоров’я людини від впливу електромагнітної радіації, схвалених
Міністерством охорони здоров’я України 1 серпня 1996 року. Цими нормами
встановлено наступні максимально допустимі рівні напруги електромагнітних полів
ліній електропередачі 330 кВ:
• 0,5 кВ/м всередині житлових будинків;
• 1 кВ/м на територіях, призначених для житлових будинків;
• 5 кВ/м на заселених територіях поза житловими районами;
• 10 кВ/м в ділянках, де повітряні лінії перетинають автомобільні шляхи I-IV категорій;
• 15 кВ/м на незаселених територіях;

• 20 кВ/м у складно доступних територіях (куди не мають доступ транспортні засоби та
сільськогосподарська техніка).
Як пояснювалось вище, реабілітація не змінить значення електромагнітних
полів, випромінюваних від роботи ПС «Сумська». Ці значення будуть нижче
максимально дозволених для житлового району, а саме 5 кВ/м.
Тим не менше, необхідно вживати захисних заходів для запобіг ання такому
явищу (Розділ 5.1.).
4.3.7 Вплив на сектори економіки
• Перший етап реконструкції:
Впливи на економічну систему залежать від сфери економічної діяльності
всередині території реалізації проекту та характеристик інфраструктури. Відповідно, в
будівельній індустрії деякі послуги можуть стати в нагоді, несучи економічну вигоду
населенню. Деякі послуги можна винайняти у місцевих компаній (будівельні
матеріали, обладнання і т.п.), що призведе до тимчасового посилення економіки.
Цей вплив оцінюється як позитивний, прямий, тимчасовий та короткостроковий, і
оцінюється як КОРИСНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
Передумови на другому етапі такі самі, як і на першому етапі реконструкції.
Вплив на посилення економіки вважається позитивним, прямим, тимчасовим та
короткостроковим, і оцінюється як КОРИСНИЙ.
• Етап експлуатації:
Як зазначалося раніше, реконструкція спричинить певне покращення безпеки та
якості постачання. Це спричинить непрямий вплив на розвиток житлових та
промислових районів прилеглих територій.
Цей вплив вважається позитивним, непрямим, постійним та довгостроковим, і
оцінюється як КОРИСНИЙ.
4.3.8 Впливи на природно-заповідні об’єкти та інші об’єкти культурної спадщини
• Перший етап реконструкції:
На території, що знаходиться навколо підстанції, немає жодного природно заповідного об’єкту або інших об’єктів культурної спадщини, отже, роботи, що будуть
виконуватися під час етапів реконструкції, спричиняють вплив руйнування природно заповідних об’єктів або інших об’єктів культурної спадщини, який вважається
НУЛЬОВИМ.
• Другий етап реконструкції:
На території, що знаходиться навколо підстанції, немає жодного природно заповідного об’єкту або інших об’єктів культурної спадщини, отже, роботи, що будуть
виконуватися під час етапів реконструкції, спричиняють вплив руйнування при родно заповідних об’єктів або інших об’єктів культурної спадщини, який вважається
НУЛЬОВИМ.
• Етап експлуатації:
З огляду на вищеописані причини цей вплив вважається НУЛЬОВИМ.
4.3.9 Впливи на інфраструктуру та під’їзні дороги
• Перший етап реконструкції:
Під’їзд до ПС 330 кВ «Суми» проходить через дороги, ширина яких дозволяє
виконати транспортні маневри, необхідні для демонтажу існуючої конфігурації та
переміщення нового обладнання. Отже, не потрібно буде перебудовувати чи
модифікувати державні або місцеві дороги для того, щоб виконувати реконструкцію

ПС. Таким чином, вплив вважається негативним, прямим, постійним,
короткостроковим, зворотнім та таким, що може бути виправлений, тож оцінюється як
МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
З приводу можливих впливів на систему зливу дощової води — забруднюючих
виливів і блокування зливної системи не буде, а отже, вплив вважається НУЛЬОВИМ.
• Другий етап реконструкції:
Для другого етапу викладено такі самі умови, як на першому етапі реконструкції,
а отже вплив на перебудовування чи модифікування державних або місцевих доріг
оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ і впливи на систему зливу дощової води
вважається НУЛЬОВИМ.
У разі пошкодження дорожнього покриття під час перевезення вантажів та
роботи будівельної техніки підрядник зобов’язаний повернути дорогу до прийнятного
експлуатаційного стану шляхом відновлення або ремонту пошкоджених ділянок.
• Етап експлуатації:
Під час етапу експлуатації не передбачено перебудування чи модифікація
державних чи місцевих доріг, отже, вплив оцінюється як НУЛЬОВИЙ. Впливи на систему
зливу дощової води вважаються також НУЛЬОВИМИ.
Тим не менше, щодо впливу на існуючу електроенергетичну систему на
майданчику, проведення реабілітації має позитивний, прямий, постійний,
короткостроковий вплив, який оцінюється як КОРИСНИЙ.
4.3.10 Вплив на ландшафт
• Перший етап реконструкції:
Видимий вплив, пов’язаний із втратою якості ландшафту, пов’язаний із в’їздом
транспортних засобів та важкого обладнання на територію, підготовкою землі, появою
пилу, будівництвом фундаментів та інших споруд. Будівельний майданчик та місце
зберігання матеріалів буде добре проглядатися; але, це тимчасове явище, яке
спричиняє відносно невеликі зміни загальному фону майданчика реалізації проекту.
Після закінчення робіт для мінімізації впливів на ландшафт необхідно вжити
заходів із пом’якшення та коригуючі заходи. Ці заходи описано у Розділі 5.1.
Враховуючи вищевикладене, особливості робочого майданчика та оточуюч е
середовище, цей вплив вважається негативним, прямим, тимчасовим,
короткостроковим, зворотнім та таким, що може бути виправлений, тож він оцінюється
як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
Для другого етапу викладено такі самі умови, як на першому етапі реконструкції,
а отже вплив на втрату якості ландшафту оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
• Етап експлуатації:
На цьому етапі оцінюються впливи на ландшафт після реабілітації ПС. У цьому
випадку вплив буде проаналізовано як поліпшення або погіршення візуального впливу
ПС перед реабілітацією.
На етапі експлуатації негативного або позитивного впливу на ландшафт не
відбуватиметься, тому вплив на нього оцінено як НУЛЬОВИЙ.
4.3.11 Небезпечні ситуації та матеріали
Спорудження та демонтаж підстанції може створювати серйозну загрозу
населенню або навколишньому середовищу через звичайний транспорт, використання
або видалення небезпечних матеріалів. Очікується, що запропонований проект не буде
створювати значної загрози для населення або навколишньому середовищу через

використання внутрішнього транспорту використання або видалення небезпечних
матеріалів.
• Перший етап реконструкції:
Під час будівельних робіт на майданчику буде використовуватись обладнання та
транспортні засоби із нафтопродуктами. Але, заправка буде здійснюватися за межами
території, де відбувається реконструкція.
Трансформатори не переміщують за межі підстанції, оскільки існуючі будуть
використані для нової конфігурації. Таким чином, мінеральна олива буде перевозитись
тільки на невеликі відстані по території підстанції.
Необхідні заходи, описані у розділі 4.3, будуть вжиті при роботі з оливами. Отже,
ризик створення значної загрози населенню або навколишньому середовищу через
транспорт низький та вважається негативним, прямим, тимчасовим, короткостроковим
та зворотнім, що оцінюється як МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
Як тільки нова конфігурація почне працювати, буде здійснено демонтаж старої:
знеструмлення, утилізовані елементи будуть видалені для повторного використання,
разові матеріали будуть відправлені на переробку або утилізацію, та майданчик буде
перевірений, щоб переконатись, що там немає залишкових ознак небезпечних
забруднень. Не очікується впливів небезпечних матеріалів під час виведення з
експлуатації старої конфігурації ПС 330 кВ «Суми». Таким чином, вплив небезпечних
матеріалів у зв’язку з демонтажем вважається негативним, прямим, тимчасовим,
короткостроковим, зворотнім та таким, що може бути виправленим, та оцінюється як
МАЛИЙ НЕГАТИВНИЙ.
• Другий етап реконструкції:
На цьому етапі описано такі самі умови, як і на першому етапі, а отже два
можливих впливи оцінюються як МАЛІ НЕГАТИВНІ.
• Етап експлуатації:
Під час роботи підстанції трансформатори та розподільчі пристрої містять
речовини, які вважаються небезпечними. Проте ці речовини знаходяться всередині
обладнання, як було зазначено у Розділі 4.3.3 та 4.3.4.
Щодо структури обладнання та несправності в системі може статись
просочування SF6 з елементів електричної установки. Як пояснювалось у Розділі 4.3.4.
цей газ не становить ризиків для здоров’я та тільки за умови постійного викидання та
електричних дуг, які можуть виникнути внаслідок маневрів обладнання, цей газ може
викидати продукти розпаду, які також не несуть великої загрози. Щодо парникового
ефекту, що може бути спричинений витіканням, виконується план моніторингу,
описаний у Розділі 5.2., для уникнення подальших наслідків.
Таким чином, можливий вплив створити значну загрозу населенню або
навколишньому середовищу через звичайну роботу оцінюється як НЕЗНАЧНИЙ.
4.4 Стислий зміст впливів
У нижчеподаній таблиці показано стислий зміст ідентифікації, характеристики та оцінки
впливів на кожному етапі проекту:
ЕЛЕМЕНТ

Геологія

ВПЛИВ

Зміни рельєфу

ЕТАП
ПРОЕК
ТУ

R

ОЦІНКА

Н

ХАРАКТЕРИСТИКА

Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та незворотній.

Руйнування та втрата R
якості ґрунту
О
Вплив
на
ґрунти
Забруднення ґрунту R
через протікання та
відходи
О
Зміна
гідрології
R/O
поверхневих вод
Забруднення
R
Гідрологія
поверхневих вод
О
Порушення
природного потоку в О
водоносні горизонти

Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та незворотній.
Нульовий Немає даних
Негативний, прямий, постійний,
НЗ
короткостроковий та незворотній.
НЗ
Немає даних
НЗ

Нульовий Немає даних
НЗ
НЗ

Нульовий Немає даних

Фауна
Флора

та

Підвищення
шуму

рівня

Утворення
електромагнітних
полів
Погіршення
рослинного покрову
Знищення рослинного
покрову
Пряме знищення видів

Н

О

МН

R

МН

О

НЗ

О

НЗ

R/O

Нульовий Немає даних

R/O

Нульовий Немає даних

R/O

Нульовий Немає даних
Негативний, прямий, постійний,
МН
короткостроковий та зворотній.
Негативний, прямий, постійний,
МН
короткостроковий та зворотній.
Негативний, прямий, постійний
НЗ
довгостроковий.
Позитивний, прямий, тимчасовий
К
та короткостроковий
Негативний, непрямий, постійний
Н
та довгостроковий
Негативний, прямий, тимчасовий,
МН
короткостроковий, зворотний
Негативний,
непрямий,
МН
тимчасовий, короткостроковий,
зворотний
НЗ
Немає даних
Позитивний, прямий, постійний та
МК
короткостроковий
НЗ
Немає даних
Негативний, прямий, постійний та
МК
короткостроковий
Негативний, прямий, постійний та
МК
короткостроковий

Погіршення ареалів

R

Зміна
тварин

R

поведінки

Небезпека для птахів
Створення
місць

робочих

Населення

Ризик
пожеж

O
R
O

Незручності
населення

для

R

виникнення R
O

Благополуччя та якість
життя
Вплив ЕМП
Ризик
ураження
електричним струмом
Ризик
виникнення
пожеж

Негативний, прямий, тимчасовий,
короткостроковий та зворотній.
Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та зворотній.
Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та зворотній.
Негативний, прямий, постійний
довгостроковий.

R
Зміна якості повітря

Атмосфера

Немає даних
Немає даних

О
О
О
О

Немає даних

Сектори
економіки
Природні
зони

Впровадження нових
технологій
Підвищення
економічної активності
Житлове
та
промислове
будівництво
Завдання
шкоди
природним зонам
Зміна шляхів (доріг)

К

R

К

О

К

R/O

Нульовий Немає даних

R

МН

О
Інфраструкт
Впливи на мережі
ура
R/O
зливу дощових вод
Впливи на існуючу
О
електричну мережу
Ландшафт

Небезпечні
матеріали

Вплив
на
ландшафту

якість R
О

Небезпека
для
R
населення
та
навколишнього
О
середовища
Небезпечні матеріали,
що виникають під час R
демонтажу

Умовні позначення
Нульовий
Незначний
Малий негативний
Негативний
Малий корисний
Корисний
Суворий
Критичний

Нульовий
НЗ
МН
Н
МК
К
С
К

Позитивний, прямий, постійний та
довгостроковий
Позитивний, прямий, тимчасовий
та короткостроковий

О

Позитивний, прямий, постійний та
довгостроковий

Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та зворотній.
Нульовий Немає даних
Нульовий Немає даних
Позитивний, прямий, постійний та
короткостроковий.
Негативний, прямий, постійний,
МН
короткостроковий та зворотній
Нульовий Немає даних
Негативний, прямий, постійний,
МН
короткостроковий та зворотній
К

НЗ

Немає даних

МН

Негативний, прямий, постійний,
короткостроковий та зворотній

Етап реконструкції
Операційний етап/етап експлуатації

R
O

5. План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ).
№

Захід

1

Створити, підтримувати та
зміцнювати організаційні структури,
що визначають функції, обов’язки та
повноваження для впровадження
ПЕСЗ, ПЕСМ та заходів з
пом’якшення на будь-якому етапі
Проекту.

2

Розробити та впровадити ПЕСМ,
план заходів з пом’якшення
наслідків, план управління
довкіллям включаючи поводження з
відходами.

Соціальноекологічні ризики
та переваги
Регулярний
моніторинг
виконання ПЕСЗ,
ПЕСМ та заходів з
пом’якшення
наслідків.
Можливість
оперативного
корегування та
оновлення Планів
у разі
ідентифікації
нових аспектів, що
можуть впливати
на Проект.
Підтримка
зворотного зв’язку
між Замовником,
Банком,
Підрядниками та
іншими
зацікавленими в
реалізації Проекту
сторонами
Переконатись, що
розроблені плани
– виконуються,
заходи з
пом’якшення
наслідків та

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Добровільна
та найкраща
практика.
ISO 14001

Підрядник під
час
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації.
Підтримка з боку
Банку (за
необхідності)

До початку
робіт, етапи
реконструкції
та експлуатації

Призначення відповідальних
працівників/керівників з екології,
охорони здоров’я та безпеки праці,
соціальних аспектів на кожній
підстанції.
Підготовка персоналу.

Добровільна
та найкраща
практика.
ISO 14001

Підрядник під
час
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації.

До початку
робіт, етапи
реконструкції
та експлуатації

Два рази на рік звіт з екології, охорони
здоров’я і безпеки праці для Банку з
оцінкою ефективності впроваджених
заходів та відповідності їх
розробленим Планам.

№

Захід

3

Підготовка персоналу згідно з
вимогами законодавства,
внутрішніми стандартами
Замовника, ПЕСЗ, ПЕСМ, вимогами
Банку до реалізації проектів

4

На будь-якому етапі та у будь-який
час перевірити, чи відповідає проект
застосованим екологічним та
соціальним стандартам з точки зору
оперативного моніторингу та
заходів пом’якшення

5

Проводити щорічні аудити для
узагальнення та аналізу основних
дій, заходів пом’якшення та будь
яких інших аспектів,
ідентифікованих під час реалізації
проекту

Соціальноекологічні ризики
та переваги
введені у дію
заходи безпеки
праці та здоров’я
– достатні.
Персонал
обізнаний з
аспектами,
визначеними для
Проекту,
використовує
заходи з
пом’якшення та
здатен визначити
відхилення від
встановлених
норм визначених
ПЕСЗ, ПЕСМ
Відповідність
законодавчим
вимогам,
стандартам Банку,
Замовника.

Дозволяє
ідентифікувати
будь-який
можливий
негативний або
позитивний
аспект, полегшує

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Підтримка з боку
Банку (за
необхідності)
Добровільна
та найкраща
практика.
ISO 14001

Підрядник під
час
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації.
Підтримка з боку
Банку (за
необхідності)

До початку
робіт, етапи
реконструкції
та експлуатації

Підготовка персоналу.
Проведення для персоналу підрядника
інформаційного заходу (семінару)
щодо застосування ПЕСЗ, ПЕСМ,
фахівцем Замовника, відповідальним
за екологічні та соціальні питання у ІІІ
кварталі 2019 року.

Добровільна
та найкраща
практика.

Підрядник під
час
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації.
Підтримка з боку
Банку (за
необхідності)
Укренерго, Банк
та/або інший
зацікавлений
орган/організаці
я

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Результати моніторингу перевіряються
з періодичністю, 1 раз у квартал
встановленою за домовленістю між
Банком та Замовником.

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Досягнення оптимального рівня
керування кожної ПС

Найкраща
практика

№

Захід

6

Оцінити екологічні ризики, ризики
охорони здоров’я та безпеки праці,
інших соціальних аспектів для
персоналу Замовника, персоналу
Підрядника/Субпідрядника

7

Оцінити систему управління
персоналом на відповідність
національному законодавству та
вимогам Банку.
Оцінити положення щодо умов
працевлаштування, перекваліфікації
звільнення та вивільнення
працівників. Наявність процедур
медичних оглядів для нових та
задіяних працівників, наявність
соціальних гарантій, відпусток,
соціальних виплат, тощо. У разі
необхідності оновити існуючу
систему для забезпечення
відповідності.
Забезпечити безпечні умови праці
на об’єкті. Забезпечити персонал
спеціальним одягом, засобами
індивідуального захисту, у разі
необхідності засобами захисту для
роботи з небезпечними та

8

Соціальноекологічні ризики
та переваги
моніторинг та
реалізацію
поточних заходів.
Забезпечення
умов праці,
соціальних
гарантій.
Зменшення
негативних
наслідків для
працівників.
Забезпечення
гідних умов праці,
покращення умов
праці на будьякому етапі
Проекту для
попередження
нещасних
випадків та
ризиків трудових
спорів.

Забезпечення
умов праці та
охорони здоров’я
на будь-якому
етапі Проекту для
уникнення ризиків

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Кадровий
підрозділ
Укренерго, Банк

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Зменшення несприятливих ефектів від
виявлених аспектів.

Кадрова
Кадровий
політика
підрозділ
Укренерго,
Укренерго, Банк
вимоги
охорони
праці та
безпеки
здоров’я,
вимоги Банку

Етап
експлуатації

Включати до звіту з екології, охорони
здоров’я та безпеки праці, інших
соціальних аспектів дані про кількість
працівників всіх категорій включаючи
дані про звільнення, вивільнення, нові
набори персоналу.
Звітувати про здійснені медичні
перевірки, підвищення кваліфікації,
проведені інструктажі та тренінги.

Вимоги
законодавств
а з охорони
праці, вимоги
Банку,
внутрішні

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Зменшення до мінімуму (нуля) ризику
виникнення аварійних ситуацій,
нещасних випадків та надзвичайних
подій протягом робочого часу.

Вимога

Персонал та
умови праці

Підрядник під
час
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації.

№

Захід
токсичними речовинами,
обладнанням та відходами.

Соціальноекологічні ризики
та переваги
нещасних
випадків та
пов’язаних з цим
трудових спорів.
Добробут
працівників,
виконання
законодавчих
вимог, правил та
стандартів Банку

9

Застосування визначених
дій/заходів/стандартів щодо
вивільнених працівників: фінансова
компенсація, допомога в
перепрофілюванні, тощо.

10

Механізм трудових спорів та
оскарження

Забезпечення
добробуту
працівників

11

Доведення екологічних вимог до
Підрядника та працівників

Забезпечити, щоб
працівники та
Підрядник були
обізнані, розуміли
та мали свідому
можливість
виконувати
екологічні вимоги
та заходи з
пом’якшення
впливів.

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

стандарти
Замовника

Підтримка з боку
Банку (за
необхідності)

Вимоги
трудового
законодавств
а, вимоги
Банку,
внутрішні
стандарти
Замовника
Вимоги
трудового
законодавств
а, вимоги
Банку,
внутрішні
стандарти
Замовника
Найкраща
практика

Укренерго

Всі етапи
Проекту

Мінімізація негативних соціальних
впливів від реалізації Проекту

Укренерго

Всі етапи
проекту

Забезпечення принципу змагальності
сторін та неупередженості прі розгляді
трудових спорів. Забезпечення
гарантованих прав і свобод.

Укренерго
проведе
навчання для
працівників
та/або навчання
на місцях для
працівників та
Підрядника
щодо
екологічних
вимог проекту.

На всіх етапах
реконструкції
для всіх
працівників
наскільки це
практично
можливо

Записи про відвідування, перевірку
прогресу, виконання вимог та заходів.

№

Захід

12

Розробити, впровадити та
підтримувати план поводження з
відходами

13

Забезпечити адекватні способи
накопичення,
утилізації/захоронення всіх відходів

Соціальноекологічні ризики
та переваги

Запобігти
надмірному
утворенню
відходів,
забрудненню
ґрунту, атмосфери
та водних
ресурсів,
забезпечити
необхідні заходи з
утилізації.
Дотримання
законодавчих
вимог у сфері

Вимога

Законодавчі
вимоги,
ОВНС,
Найкраща
практика
ISO 14001

Законодавчі
вимоги,
ОВНС,

Ресурси,
відповідальність
Забезпечення
фіксації
відвідувань та
проведення
повторних
тренінгів з
персоналом та
Підрядником з
усіх важливих
питань. Записи
прогресу та
виконання
нормативних
вимог з безпеки
праці, охорони
здоров’я та
соціальних
гарантій.
Підрядник під
час етапу
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації

Підрядник
Укренерго

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Етапи
проектування,
реконструкції
та експлуатації

Підготовка, впровадження та
моніторинг плану поводження з
відходами. Фіксація прогресу та
оновлення даних про процес
поводження з відходами, визначення
можливих проблем та у разі
необхідності оновлення плану, що
реалізується. Забезпечення
законодавчих вимог та впроваджених
стандартів.

Етапи
проектування,

Забезпечення нормативних вимог при
проміжному накопиченні відходів.
Передача відходів для подальшої

№

Захід

14

Забезпечити заходи по збереженню
родючого шару ґрунту, заходів
попередження ерозії та знищення
ґрунтового покриття під час
використання важкої будівельної
техніки.

15

Збереження водних ресурсів,
водопостачання та поводження зі
стоками.

Соціальноекологічні ризики
та переваги
поводження з
відходами.

Захисні заходи
забезпечать
мінімізацію ерозії
ґрунту, деградації
родючого шару та
забезпечать
мінімальний
вплив від
повеней.
Потрапляння/прос
очення паливомастильних
матеріалів в
поверхневі
водоносні пласти.
Нераціональне
використання
водних ресурсів,
потрапляння
забруднених вод
до поверхневих
ґрунтових вод в

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Найкраща
практика
ISO 14001

реконструкції
та експлуатації

Найкраща
Підрядник
практика,
Укренерго
ОВНС, вимоги
Банку

Етапи
реконструкції
та експлуатації

утилізації/захоронення на умовах
договору ліцензованим організаціям,
що мають досвід, необхідні
інструменти та технології для
безпечного поводження з відходами.
Отримання офіційних підтверджуючих
документів виконання послуг з
утилізації відходів.
Забезпечення ресурсоцінних відходів,
як вторинної сировини.
Послаблений, мінімально негативний
вплив на ґрунт. Збереження
привабливого візуального стану об’єкту
після процедури озеленення.
Відновлення здатності утримання та
дренування надлишкової вологи на
об’єкті.

Найкраща
Підрядник
практика.
Укренерго
ОВНС, план з
пом’якшення
впливів,
Вимоги Банку

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Виконання нормативних вимог та
попереджувальних заходів для
попередження забруднення водних
ресурсів.
Своєчасне вивезення забруднених
вод/стоків з території ПС.
Візуальний моніторинг.

№

Захід

16

Забезпечити заходи з пом’якшення
впливу на атмосферу, впровадити
найкращі методи
управління/контролю/зменшення
викидів в атмосферне повітря
включаючи пил від будівельного
транспорту та будівельних робіт.
Використовувати заходи
пом’якшення шумового
забруднення.

17

18.

Розробити та застосовувати заходи
для:
- мінімізації впливів на
навколишнє середовище що
виникають під час робіт із
транспортування,
завантаження/розвантаженн
я матеріалів та обладнання.
- мінімізації впливів на
навколишнє середовище
при зберіганні матеріалів та
обладнання.

Соціальноекологічні ризики
та переваги
процесі
виконання робіт.
Запобігання та
зменшення будьякого можливого
негативного
впливу на
атмосферу.
Контроль та
зменшення рівня
шумового та
вібраційного
забруднення.
Зменшення
негативних
наслідків
шумового
забруднення.
Виявлення та
зменшення
негативних
впливів

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Найкраща
практика.
ОВНС, план з
пом’якшення
впливів,
Вимоги Банку

Підрядник під
час етапу
реконструкції,
Укренерго під
час експлуатації

Етапи
реконструкції
та експлуатації

Мінімізація утворення пилу та викидів
забруднюючих речовин в атмосферу.
Відсутність впливу на атмосферу на
прилеглій до ПС території.
Візуальний моніторинг.

Найкраща
практика.
ОВНС,
нормативи з
охорони
праці.

Підрядник

Етап
реконструкції

Моніторинг

План
Підрядник.
організації
будівництва,
ОВНС, вимоги
нормативів з
охорони
праці.

Етап
реконструкції

Наявні схеми руху транспорту, схеми
зберігання матеріалів та обладнання.
Наявні погоджені графіки руху по
шляхам загального призначення та
населеним пунктам (у разі
необхідності).
Наявні актуальні відомості про
технічний стан автотранспорту та
будівельної техніки.
Скарги від місцевого населення
пов’язані із рухом транспорту –
розглядаються Підрядником та
вживаються відповідні заходи.

№

Захід
-

-

19

20

Соціальноекологічні ризики
та переваги

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

мінімізації впливів на
навколишнє середовище в
місцях стоянки та
обслуговування
автомобільного та
будівельного транспорту.
мінімізації впливів на
навколишнє середовище під
час експлуатації доріг
загального призначення та
під час транспортування
матеріалів та обладнання в
межах населених пунктів.

Забезпечити наявність на об’єкті
необхідної кількості
попереджувальних/обмежуючих/за
бороняючих знаків.
Забезпечити працівників захисними
засобами та одягом.
Забезпечити проведення
необхідних інструктажів з питань
охорони праці, гігієни та здоров’я
(включаючи інформацію щодо
інфекцій, що передаються статевим
шляхом, ВІЛ та СНІД), пожежної
безпеки, екології, тощо.
Забезпечення умов існування живих
природних ресурсів. Зменшення
негативного впливу на флору і фауну
від Проекту.

Забезпечення
комфорту
працівників,
виконання вимог
охорони праці та
здоров’я.

Найкраща
Підрядник
практика.
Нормативи з
охорони
праці.
Вимоги Банку

Етап
реконструкції

Вимоги охорони праці виконуються.
Здоров’я працівників захищено.

Забезпечити, на
скільки це
можливо,
мінімальний
вплив на зони

Найкраща
Підрядник
практика.
Нормативи з
екології.
Вимоги Банку

Етап
реконструкції

Збереження біорізноманіття

№

Захід

21

Оприлюднити інформацію про
проект на веб-сайтах Банку,
Укренерго. Забезпечити наявність
друкованих матеріалів щодо
проекту для надання за вимогою
іншим зацікавленим сторонам.

22

Розробити механізм подання та
розгляду скарг

23

Придбання землі, примусове
переселення
Корінні народи
Культурна спадщина

24
25

СоціальноРесурси,
екологічні ризики
Вимога
Етап
відповідальність
та переваги
існування тварин
та птахів.
Мінімізація робіт
під час
гніздування птахів
та появи
потомства ссавців.
Припинення робіт
у нічний час.
Забезпечення
Вимога Банку Укренерго
Етапи
зворотного зв’язку
реконструкції
між
та експлуатації
зацікавленими
сторонами.
Забезпечення
принципів
публічності та
відкритого
доступу до
інформації.
Претензії/скарги/п Вимога Банку Укренерго
Всі етапи
ропозиції щодо
проекту
проекту
отримуються,
розглядаються.
Про вжиті заходи
заявника
повідомляють.
Не застосовується

Цільовий показник та критерії оцінки

Наявність інформації про проект на
офіційних веб-ресурсах Укренерго,
Банку, Компанії-підрядника.

Реєстр скарг

№
26

Соціальноекологічні ризики
та переваги

Захід

Вимога

Ресурси,
відповідальність

Етап

Цільовий показник та критерії оцінки

Фінансові посередники

5.1. Заходи зниження/пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище.
Стадія
1. Під час
реконструкції та
проведенні
будівельномонтажних робіт

Заходи зниження/пом’якшення негативного впливу на
Відповідальні
навколишнє середовище.
А. Викиди забруднюючих
- Різання великогабаритного металевого обладнання буде
Підрядник
речовин в атмосферне повітря
провадитися струменем води під тиском або повітряно- утворення пилу від руйнування, дуговими електричними різаками для значного зменшення
демонтажу старого обладнання, здіймання пилу;
і/або зміна висоти або зрізання
- Вирубку бетону проводити пневмовідбійними молотками й
верхнього шару ґрунту;
гідроімпульсними каменедробарками, що значно знижує
здіймання пилу.;
- фарбування;
- У суху погоду щоб уникнути здіймання пилу від руху
автотранспорту проводити поливи доріг водою;
- викиди від автомобільного та
- При виконанні зварювальних і фарбувальних робіт, робітників
будівельного транспорту;
необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту,
- здіймання пилу від працюючого такими як захисні маски, рукавиці, окуляри й респіратори,
обладнання;
допущені до використання на основі санітарних норм України;
- Автотранспорт, що використовується для доставки нового й
вивозу демонтованого обладнання повинен мати талон на викид
СО
- Поблизу автомобільних стоянок провести посадку зелених
насаджень (висівання трави) для зменшення загазованості.
Б. Шумове забруднення
- Розміщення бар'єрів для захисту від шуму й забезпечення
Підрядник
робітників бірушами для вух як захисна міра;
- Застосування обладнання та інструменту з більш низьким
рівнем шуму;
На зовнішній площадці (промислова зона) максимально
припустимий рівень шуму дорівнює 75 дБ на відстані в 1 метр від
джерела.
- Проведення всіх робіт у денний час с 8:00 до 19:00 годин.
Аспекти

С. Утворення відходів

Якщо буде потреба проведення робіт з підвищеним рівнем
шуму, у нічний час, населення прилеглих районів населеного
пункту буде попереджене за 10 днів до початку робіт.
Нетоксичні відходи:
Підрядник
- Шматки асфальту, бетону, залізобетону, кераміка, скло, дерево,
відсортована цегла складується в спеціально відведеному місці
на території ПС і в міру накопичення вивозяться
спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію,
видану Міністерством охорони навколишнього середовища
України;
- Будівельні матеріали, що використовуються в процесі
реконструкції (пісок, щебінь, камінь,.) обов'язково повинні бути
сертифіковані (перевірені на радіоактивність і т.д.) державною
акредитованою лабораторією;
- Вирубаний бетон і зрізана арматура будуть укладатися на
дерев'яні або металеві піддони для захисту ґрунтового покриття,
з яких експлуатаційним або мобільним краном будуть
завантажуватись в автотранспорт і вивозитися спеціалізованими
організаціями (які мають спеціальну ліцензію Міністерства
охорони навколишнього середовища й дозвільні документи) на
офіційні звалища;
-Бій бетону без арматури, середнього розміру можна
використовувати для засипання глибоких ярів, ям, тощо. Також
можливе використання при улаштуванні дорожнього покриття;
- Забезпечити наявність на робочих місцях та площадках
спеціальних контейнерів для побутових і будівельних відходів з
відповідним маркуванням та позначенням класу небезпеки.
- Демонтовані металеві конструкції, металобрухт та кабельна
продукція передається до Укренерго для реалізації, як вторинної
сировини.
Небезпечні відходи:
- Злив пально-мастильних матеріалів, сумішей, розчинів,
емульсій, тощо здійснювати у спеціально відведених й
обладнаних для цих цілей місцях на території ПС (у герметичну
металеву/пластмасову/ маркіровану тару/ємності);

Д. Зберігання небезпечних та
токсичних матеріалів

Е. Порушення ґрунтового
покриття та рослинності

Ж. Водне середовище

- Відпрацьовані масла накопичуються в спеціальній герметичній
тарі на території ПС і в міру накопичення вивозяться
спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії
виданої Міністерством охорони навколишнього середовища
України.;
- Акумуляторні батареї накопичуються в спеціально відведеному
місці на території ПС, що має тверде покриття для захисту ґрунту,
і в міру нагромадження вивозяться спеціалізованими
організаціями, що мають відповідну ліцензію, видану
Міністерством охорони навколишнього середовища України.
Залежно від вимог організації, що робить вивіз,
кислота(електроліт) може зливатися у кислотостійку герметичну
тару.
Тимчасове зберігання небезпечних і токсичних матеріалів, таких Підрядник
як люмінесцентні лампи, фарби, масла тощо., визначених на
основі класифікатора, як небезпечні матеріали, зберігати на
обладнаній на території ПС площадці в спеціально відведеному
для цього приміщенні (непроникні стінки не допускають витоків і
втрат, огородження забезпечує доступ тільки кваліфікованого
персоналу)
Утилізація відходів І-ІІІ класу небезпеки здійснюється
спеціалізованими фірмами, що мають на це ліцензію, видану
Міністерством охорони навколишнього середовища.
Екологічне відновлення первісної форми або профілю фунту
Підрядник
шляхом заповнення порожнеч, виставляння рівня, відновлення
рослинності. Забороняється використання пестицидів при
операціях по підготовці ґрунту (таких як підготовка платформ для
устаткування, підготовка під’їзних колій і.т.д). Підготовка й
очищення землі буде проводитися механічними або ручними
методами.
- Отримати дозвіл на використання водних ресурсів на
Підрядник
будівельні потреби;
- Для зниження забруднення води нафтопродуктами (бензин з
автотранспорту), стік зливових вод з території проводиться через
систему відстійників з нафтопастками й піскоуловлювачами в

2. На етапі
експлуатації

міську каналізаційну систему. Ефективність очищення повинна
становити 95%, і вона буде проходити в 3 етапи: збір
забруднюючих речовин, масляні пастки й, нарешті, установка
піскоуловлювача, що не потребує додаткових заходів по
очищенню стічних вод;
- Площадки для стоянки й мийки автомобілів мають тверде
покриття, стоки з їхньої території проходять систему
попереднього очищення у відстійниках (які повинні бути очищені
від сміття й перебувати в нормальному експлуатаційному стані) і
направляються в міську каналізаційну систему. Робочий табір
будівельників розміщувати мінімум за 250 м від ріки/водойми.
Забороняється скидання у воду сміття й стічних вод;
Вивезення фекальних стоків з біотуалетів здійснювати по мірі
накопичення за допомогою спеціалізованих фірм.
З. Вплив від збільшення
У разі необхідності перевезення великогабаритного устаткування Підрядник
інтенсивності руху транспорту та
узгодити маршрут з органами поліції та забезпечити супровід
використання будівельної техніки для уникнення небезпек для пішоходів та населення.
Будівельний транспорт використовувати в межах об’єкту в
денний час. У разі необхідності переміщення колони техніки
через населені пункти, повідомити про це місцеві органи поліції
та виконавчої влади.
А. Викиди забруднюючих
- Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речових в
Укренерго
речовин в атмосферне повітря
атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
під час проведення поточних
- мати актуальну відомість з інвентаризації наявних джерел
ремонтів устаткування
викидів;
- Фарбувальні, зварювальні й інші види ремонтних робіт, у
процесі яких можливе виділення забруднюючих речовин в
атмосферу, необхідно провадити в приміщеннях, обладнаних
вентиляцією й з використанням засобів індивідуального захисту
(ЗІЗ) - захисні маски, окуляри, рукавички, тощо.
Б. Шумове забруднення
Дотримання загальних норм з охороні праці, у т.ч., рівня Укренерго
шуму (максимально припустимий рівень на робочих місцях у
виробничих приміщеннях - 80 дБ, на зовнішній площадці
(промислова зона) максимально припустимий рівень шуму
дорівнює 75 дБ).

С. Електромагнітний вплив
(забруднення)

Д. Вплив на ґрунт.

Заходи що проводяться: ізоляція встаткування з високим рівнем
шуму, допуск у приміщення з високим рівнем шуму тільки по
необхідності й на короткий проміжок часу - не більше однієї
години, використання захисних засобів (навушників і ін.), а також
інші заходи, регульовані нормами по охороні праці.
Виконання вимог тендерної документації, на вибір
устаткування з максимально низьким рівнем шуму - не вище 80
дБ.
Проведення всіх робіт, пов'язаних з підвищеним шумом у
денний час із 8:00 до 19:00. Не допускати робіт з підвищеним
рівнем шумового забруднення в нічний час.
Будь-яке закуповуване обладнання повинне перевірятися на
Укренерго
рівень електромагнітного поля, що не повинен перевищувати
встановлених Українських стандартів не більше 1 кВ/м, а під
високовольтними лініями 15 кВ/м і/або відповідати
встановленим міжнародним нормам. Дротові огородження/кліті
будуть розташовані під всім високовольтним устаткуванням,
забезпечено наявність санітарної зони на відстані не менше 10
м, що врегульовано законодавством з охороні праці.
Максимальна напруженість електричного поля за межами
охоронюваної території повинна дорівнювати 5кВ/м. Для
забезпечення безпеки повинні застосовуватися наступні
стаціонарні захисні пристрої: екрановані щити над вимикачами
працюючих механізмів, вимикачами струму, розподільниками
струму, екрановані щити над переходами на маршруті для
регулярного огляду.
- Забезпечити зберігання обладнання та матеріалів на
Укренерго
майданчиках з твердим покриттям;
- Визначити місця тимчасового зберігання відходів та обладнати
їх у відповідності із вимогами екологічного законодавства.
- Не допускати випадків зберігання трансформаторних олив на
відкритому ґрунті;
- Своєчасно проводити заходи з озеленення території ПС.

Е. Утворення відходів

Ж. Водне середовище

З. Виникнення пожеж

- Забезпечити наявність спеціально відведених місць зберігання Укренерго
відходів І-ІІІ класу небезпеки. Приміщення з вентиляцією та
обмеженням доступу;
- Забезпечити наявність необхідної кількості контейнерів з
відповідним маркуванням для забезпечення сортування
утворених відходів;
- забезпечити наявність герметичної тари для зберігання рідких
відходів (масла, емульсій, розчинів, тощо);
- У разі необхідності забезпечити зберігання кислот/лугів у
спеціальній кислотостійкій тарі;
Процедури утилізації проводити за участю спеціалізованих
підприємств, що мають ліцензії Міністерства екології України.
- Укренерго отримає дозвіл на спеціальне водокористування;
Укренерго
- Свердловини для водопостачання будуть обладнані
автоматичними засобами обліку та системою фільтрів;
- Стічні води відводяться до локальних очисних споруд або до
міської каналізаційної мережі;
- Площадки для стоянки й мийки автомобілів мають тверде
покриття, стоки з їхньої території проходять систему
попереднього очищення у відстійниках (які повинні бути очищені
від сміття й перебувати в нормальному експлуатаційному стані) і
направляються в каналізаційну систему;
- Очищення мулового осаду ЛОС проводиться спеціалізованим
підприємством на умовах договору.
- Технологічне обладнання та приміщення обладнані
Укренерго
автоматичними засобами пожежогасіння;
- Побутові приміщення забезпечені вогнегасниками, на території
встановлено необхідну кількість щитів з протипожежним
обладнанням;
- весь персонал періодично проходить навчання та інструктажі з
питань пожежної безпеки.

5.2. План екологічного та соціально моніторингу (ПЕСМ)

Стадія

Параметри/аспекти

1. Під час
реконструкції, у
тому числі при
проведенні
будівельномонтажних робіт

А. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферу
(зварювання,
фарбування, вихлопні
гази), від руйнування.
демонтажу старого
обладнання, і/або зміни
висоти або видалення
верхнього шару ґрунту, а
також викиди від
пересувного транспорту
й обладнання
- Вміст СО у вихлопних
газах автотранспорту,
який експлуатується
Б. Шумове забруднення Рівень шуму на
площадці, а також
прилеглих житлових
територіях; - Рівень шуму
при максимальній
кількості одночасно
працюючого
будівельного й
монтажного обладнання
в найбільш завантажену
зміну.
В. Утворення відходів
- утворення
великогабаритних
будівельних відходів,
металобрухту;

Місце/об’єкт
моніторингу
Будівельний
майданчик,
фарбувальна
дільниця,
зварювальний пост.

Вид/інструмент моніторингу
Візуальний

Періодичність
Посушливий період

Відповідальні
Підрядник
Виконроб

Еколог

Транспортний відділ
Робоча зона

Будівельний
майданчик/монтажна
дільниця

Будівельний
майданчик

Наявність талону про
проходження технічного огляду

На термін встановлений у Транспортний
талоні
відділ

- Пристрій вимірювання
Шуму;
- Рівень шуму повинен
визначатися на підставі
сертифіката, у якому рівень шуму
встановлено для
кожного пристрою й
утримуються результати
попередніх вимірів на
працюючому обладнанні

-1 раз перед
введенням
обладнання в
експлуатацію

Підрядник

- У період
реконструкції

Відділ охорони
праці

- Візуальний. Наявність спеціально Перед початком робіт;
відведеного місця для зберігання,
наявність табличок з позначенням Під час виконання робіт
виду відходу та класу небезпеки;

Головний інженер

Підрядник

Головний інженер
Еколог

Стадія

Параметри/аспекти

Місце/об’єкт
моніторингу

Вид/інструмент моніторингу

- утворення відходів І-ІІІ
класу небезпеки;

- Візуальний.
Наявність спеціально відведених
місць зберігання небезпечних
відходів. Забезпечення вимог
зберігання небезпечних відходів;
Наявність контейнерів для
зберігання відходів

- утворення рідких
відходів

- Візуальний.
Наявність достатньої кількості
герметичної тари для зберігання
рідких відходів. Розміщення тари
на твердому, герметичному
покритті.

Періодичність

Відповідальні

Стадія

Параметри/аспекти

Місце/об’єкт
моніторингу

- дотримання процедур
обліку та утилізації

Порушення ґрунтового
покриття

2. На етапі
експлуатації

Будівельний
майданчик

Водне
середовище/ресурси

На всіх ділянках
виконання робіт

А. Шумове забруднення
Рівень шуму

На території ПС

Б. Викиди забруднюючих
речовин під час
проведення поточних
ремонтів обладнання
- зварювання,
фарбування

Місце проведення
ремонтних робіт.
Місце встановленого
стаціонарного
джерела викидів

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

- Візуальний.
-Документальний.
Наявність журналу обліку
утворення відходів, наявність
діючих договорів на послуги
утилізації/видалення/захоронення
відходів. Акти виконання послуг.
Візуальне спостереження за
Після завершення
відновленням параметрів
земельних робіт
покриття та озелененням
В кінці етапу
реконструкції

Візуальне спостереження за
раціональним використанням
води;
Візуальне спостереження за
рівнем стічних вод в системах
очищення
- Пристрій виміру рівня шуму

Візуальний контроль.
Контроль за викидами
забруднюючих речовин
встановлених Дозволом на
викиди

Відповідальні

Підрядник

Головний інженер

Еколог
З встановленою
Підрядник
періодичністю 1 раз на
тиждень, протягом всього
етапу реконструкції
Головний інженер

З періодичністю 1 раз на
5 років, встановленою
«Порядком проведення
атестації робочих місць за
умовами праці»;
При надходженні скарг.
Під час проведення робіт
Згідно вимог Дозволу

Еколог
Начальник ПС
Інженер з охорони
праці

Начальник ПС
Відповідальна
особа призначена
наказом по
підприємству*

Стадія

Параметри/аспекти
- регламентні пуски
дизель-генераторів
аварійного живлення
- Виток SF6 «Елегазу»
В. Водоспоживання та
водовідведення

Г. Утворення відходів

Д. Забруднення ґрунту,
ерозія поверхневого
шару.
Е. Електромагнітне
забруднення
Максимальна
напруженість
електричного поля - 5
кВ/м
Ж. Зіткнення з
мігруючими птахами

Місце/об’єкт
моніторингу
Місце встановлення
елегазового
обладнання.
Місце здійснення
водозабору.
Локальні очисні
споруди/каналізаційна
мережа
Підстанція

Підстанція

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

Відповідальні

При спрацьовуванні
Система сигналізації витоків та
сигналізації
втрати герметичності обладнання.
Інструментальний (кількість
спожитої води за лічильником)
Якісний (аналіз якості води)
Якісний (аналіз стокових вод)
Документальний
Ведення обліку утворення
відходів за формою 1-ВТ
Наявність місць тимчасового
зберігання відходів, наявність
контейнерів та герметичної тари
для зберігання твердих та рідких
відходів. Наявність договорів на
утилізацію відходів зі
спеціалізованими організаціями.
Візуальний.
Дотримання заходів з озеленення

Підстанція

Засоби вимірювання
напруженості поля

Підстанція
Опори ЛЕП

Візуальний

Аспекти безпеки праці, охорони та безпеки здоров’я, протипожежної безпеки, соціальні аспекти

Періодично згідно вимог
встановлених Дозволом
на спеціальне
водокористування але не
рідше 1 разу на рік.
Раз у квартал

Начальник ПС
Відповідальна
особа призначена
наказом по
підприємству*
Начальник ПС
Відповідальна
особа

У разі виявлення
забруднення.
За потреби
З періодичністю 1 раз на
5 років, встановленою
«Порядком проведення
атестації робочих місць за
умовами праці»

Начальник ПС
Відповідальна
особа
Начальник ПС
Відповідальна
особа або інженер
з охорони праці

При надходженні скарг
або виявлені загиблого
птаху

Відповідальна
особа

Стадія
На етапі
виконання робіт
з реконструкції

Місце/об’єкт
Вид/інструмент моніторингу
моніторингу
А. Наявність та виконання Всі ділянки виконання Документальний.
програм для інструктажів робіт. Роботи
Наявність журналів/форм
з охорони праці,
підвищеної небезпеки. інструктажів з датою та підписом
промислової та пожежної
кожного працівника про
безпеки.
проходження.
Параметри/аспекти

Періодичність

Відповідальні

Типове положення про
порядок проведення
навчання і перевірки
знань з питань охорони
праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівникам загальних
професій різних галузей
промисловості
Згідно нормативних
вимог визначених НАПБ
А.01.001-2014

Підрядник
Інженер з охорони
праці

З моменту початку робіт
до закінчення Контракту

Підрядник

Затверджений графік робочого
часу/планових відпусток.

З моменту початку робіт
до закінчення Контракту

Підрядник

Заведений журнал/реєстр
звернень/скарг.

Постійно.

Підрядник

1 раз на півріччя

За забезпечення
умов – Підрядник

Наявність та
використання спецодягу
та засобів
індивідуального захисту.

Всі ділянки виконання Візуальний.
робіт. Роботи
Документальний
підвищеної небезпеки.

В. Наявність первинних
засобів пожежогасіння та
надання першої
медичної допомоги
Г. Наявність полісу
медичного страхування у
працівників або договору
на надання комплексної
медичної допомоги з
медичним закладом.
Д. Забезпечення
соціальних гарантій

Всі ділянки виконання Візуальний.
робіт. Роботи
Наявні вогнегасники та аптечки
підвищеної небезпеки. мають актуальний термін
використання.
Для всіх задіяних
Документальний.
працівників
Наявність чинних
Підрядника
Полісів/Договору

Е. Забезпечено механізм
отримання та розгляду
звернень/скарг
Ж. Забезпечення
адекватних та
комфортних умов для

Для всіх задіяних
працівників
Підрядника
Підстанція

За місцем розміщення Візуальне обстеження умов
(проживання)
проживання
персоналу

Підрядник
Інженер з охорони
праці

Підрядник
Інженер з охорони
праці

Стадія

Параметри/аспекти

Місце/об’єкт
моніторингу

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

проживання, відпочинку
та прийому їжі.

Відповідальні
За процес
моніторингу Укренерго
За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

З. Наказом визначається
особа, відповідальна за
дотримання на
будівельному
майданчику
протипожежного стану.
І. Посадові особи, які
відповідають за
забезпечення заходів з
пожежної безпеки в
будівельній організації
проходять навчання за
програмами,
погодженими в ДСНС
України та перевірку
знань.
Ї. Працівники, які
виконують роботи з
підвищеною пожежною
небезпекою проходять
спеціальне навчання за
програмою пожежнотехнічного мінімуму

Підстанція (об’єкт
реконструкції)

Наявність актуального наказу

1 раз на рік

Підстанція (об’єкт
реконструкції)

Наявність документу, що
підтверджує проходження
навчання.

1 раз на рік.
(Порядок здійснення
навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях,
затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України від
26.06.2013 № 444).

За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

Підстанція (об’єкт
реконструкції)

Наявність документу, що
підтверджує проходження
спеціального навчання.

За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

Й. Для паління цигарок
виділяється спеціальне
місце, яке обладнується з
урахуванням
протипожежних вимог

Підстанція (об’єкт
реконструкції)

Наявність обладнаних місць для
паління з візуальним покажчиком
(табличка)

1 раз на рік.
(Порядок здійснення
навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях,
затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України від
26.06.2013 № 444).
НАПБ А.01.001-2014.

За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

Стадія

На етапі
експлуатації

Місце/об’єкт
моніторингу
К. 6. Територія
Підстанція (об’єкт
будівельного майданчика реконструкції)
систематично
звільняється
від
трав’яного настилу та
горючих
відходів
будівництва.
Л. Територія та будівельні Підстанція (об’єкт
реконструкції)
вагончики
забезпечуються
первинними засобами
пожежогасіння.
А. Наявність та виконання Підстанція
програм для інструктажів
з
охорони
праці,
промислової та пожежної
безпеки.
Параметри/аспекти

Б.
Наявність
та Підстанція
використання спецодягу
та
засобів
індивідуального захисту.

В.
Забезпечення Підстанція
соціальних гарантій
Г.Проводиться
Підстанція
придбання
первинних
засобів пожежогасіння
для комплектації ними

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

Відповідальні

Візуальний.

Постійно згідно графіку
вивозу будівельних
відходів та у меріод
активного росту трави.

За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

Наявність первинних засобів
пожежогасіння

НАПБ А.01.001-2014.

За забезпечення
умов – Підрядник
За процес
моніторингу Укренерго

Документальний.
Наявність журналів/форм
інструктажів з датою та підписом
кожного працівника про
проходження

Типове положення про
порядок проведення
навчання і перевірки
знань з питань охорони
праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою
Візуальний. Документальний.
Норми безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
працівникам загальних
професій різних галузей
промисловості
Затверджений графік робочого Постійно
часу/планових відпусток.
Візуальний. Документальний
Щорічно

Начальник
підстанції
Інженер з охорони
праці
Начальник
підстанції
Інженер з охорони
праці

Начальник
підстанції
Начальник
підстанції

Стадія

Параметри/аспекти
об’єктів згідно чинних
норм.
Д. Проводиться технічне
обслуговування
вогнегасників
з
опосвідченням
їх
корпусів, регламентною
перевіркою
технічного
стану та перезарядкою
вогнегасної речовини.
Е. Здійснюється технічне
обслуговування систем
пожежної
сигналізації
організаціями, які мають
відповідну ліцензію на
право виконання такого
виду робіт.
Ж. проводиться перевірка
технічного
стану
пожежних кранів системи
внутрішнього
протипожежного
водопостачання
та
пожежних
гідрантів
зовнішньої водомережі.
З Здійснюється навчання з
питань пожежної безпеки
для
посадових
осіб
Компанії
власними
силами за Програмою
навчання
з
питань
пожежної безпеки

Місце/об’єкт
моніторингу

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

Відповідальні

Підстанція

Відмітка (стікер) про проходження Щорічно
ТО на кожному вогнегаснику

Начальник
підстанції

Підстанція

Наявність акту виконання робіт з Щорічно
обслуговування систем пожежної
сигналізації

Начальник
підстанції

Підстанція

Наявність стікера (бірки) з датою 1 раз на півріччя
проведення перевірки.

Начальник
підстанції

Підстанція

Програма,
розроблена
у 1 раз на рік
відповідності із статті 40 Кодексу
цивільного захисту України та
Порядку здійснення погодженою з
ДСНС України.посадових осіб ДП
«НЕК «Укренерго»

Начальник
підстанції
Начальник
Департаменту
охорони праці та
пожежної безпеки

Стадія

Параметри/аспекти

Місце/об’єкт
моніторингу
Підстанція

І.
Здійснюються
комплексні
перевірки
дотримання
вимог
охорони
праці
та
пожежної безпеки а
також
проводяться
щомісячні Дні охорони
праці, в ході яких за
окремими темами на всіх
об’єктах перевіряється
дотримання
вимог
чинних
нормативноправових актів у галузі ОП
та ПБ.
Розроблені
та Підстанція
виконуються «Інструкції з
охорони
праці» для
професій та окремих
видів робіт таких як:
роботи на висоті;
роботи
з
обладнанням
під
струмом;
вантажні роботи;
роботи
з
судинами під тиском;
тощо
У
період
можливих Підстанція, лінії
повеней розроблені та електропередачі
виконуються
заходи
щодо
запобіганню

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

Відповідальні

Програма комплексної перевірки Згідно плану-графіку,
затверджена
директором затвердженого наказом
Укренерго, тематики та дати директора Укренерго
проведення «Дня охорони праці»
затверджені, за результатами
проведення «Дня охорони праці»
видані накази про усунення
недоліків виявлених під час
проведення заходу.

Начальник
підстанції
Начальник
Департаменту
охорони праці та
пожежної безпеки
ДП
«НЕК
«Укренерго»

Наявність персональних підписів
працівників у журналі проведення
інструктажів з вказанням тематики
інструктажу.
При виконанні робіт «За нарядомдопуском» підпис особи що
допущена до робіт у наряді та
журналі реєстрації нарядів.

1.
Перед початком
робіт за нарядомдопуском.
2.
Щоквартально,
для працівників
робітничих
спеціальностей.
3.
1 раз на рік для
адміністративних
працівників Укренерго

Начальник
підстанції.
Начальник
Департаменту
охорони праці та
пожежної безпеки
ДП «НЕК
«Укренерго

Документальний.
Наявність
переліку заходів, для запобігання
повеням та низовим пожежам,
затверджені наказом директора
Укренерго.

У період повеней та
посушливий період.

Начальник
підстанції – за
виконання заходів.
Начальник
Департаменту

Стадія

Параметри/аспекти

Місце/об’єкт
моніторингу

підтопленню/затопленню
підстанцій та ліній.
У посушливий період
розроблені заходи щодо
запобігання виникнення
розповсюдження пожеж.

Вид/інструмент моніторингу

Періодичність

Візуальний Наявність матеріальнотехнічної бази та інструментів,
необхідних для забезпечення
виконання заходів.

Відповідальні
експлуатації
та
Департаменту
охорони праці та
пожежної безпеки –
за розробку заходів
та
виконання
наказів.

6. Опис інституціональних заходів.
Функція
Збір даних по моніторингу навколишнього середовища на
етапі проведення робіт та етапі експлуатації
Аналіз даних отриманих від підрядника під час етапу
реконструкції та від Начальника підстанції (Відповідальної
особи*) на етапі експлуатації
Підготовка звітів про прогрес виконання робіт та
виконання заходів на етапі реконструкції та під час
експлуатації
Надання звіту Керівнику проекту Банку

Відповідальна сторона/сторони
Підрядник/Начальник підстанції
(Відповідальна особа*)
Керівник проекту/відділ екологічної політики

Періодичність
Див. План моніторингу вище

Керівник проекту/відділ екологічної політики

Щоквартально

Офіс управління проектами.

Надання звіту щодо розгляду скарг та звернень, що
стосуються Проекту

Підрядник/Керівник проекту/відділ
екологічної політики

Заходи спрямовані на охорону навколишнього та
соціального середовища

Підрядник/відділ екологічної політики та КСВ

1 раз на 6 місяців – керівнику проекту
Світового Банку
Щомісячно Підрядник – Укренерго, 1 раз на 6
місяців Укренерго - керівнику проекту
Світового Банку
За необхідністю, враховуючи ПЕСЗ

Раз на місяць

Загальні вимоги:
1. Підрядник, при формуванні звітів зобов’язаний враховувати вимоги Контракту, Плану екологічних та соціальних заходів,
Плану моніторингу та іншими документами, що є обов’язковими для виконання та погоджені із Замовником.
2. Замовник аналізує дані, отримані від Підрядника, на їх підставі формує зауваження, рекомендації, у разі виявлення відхилень
або порушень, а у разі їх відсутності – Звіт про прогрес виконання робіт та заходів, передбачених ПЕСЗ та ПЕСМ.

3. Сформований Звіт подається на розгляд Керівнику Укренерго.
4. Після розгляду звіту Керівником Укренерго, документ направляється Керівникові проектів Світового банку.
6.1. Інформація щодо осіб, відповідальних за комунікацію.
1.

2.

3.

Замовник
Відповідальний за реалізацію проекту, технічні питання пов’язані з
проектом, та за комунікацію із Підрядником:
Кондель Олексій Олексійович – керівник проекту
+38 (044) 249 14 90
+38 (050) 446 35 86
kondel.oo@ua.energy
Відповідальний за розгляд звернень громадян, поводження зі
скаргами, та контроль за виконанням плану соціально-екологічного
менеджменту:
Чікало Оксана Миколаївна – начальник відділу корпоративної
соціальної відповідальності
+38 (044) 249-17-05
chikalo.om@ua.energy

Підрядник
Відповідальний за технічні питання пов’язані з проектом, та за
комунікацію із Замовником:
Керівник будівництва - Городинський Богдан Леонідович
+38 (096) 764 68 05
bhorodynskyi@azenco.com.ua

Відповідальний за взаємодію з інвестором:
Снєжко Наталія Микитівна – начальник відділу інвестиційного аналізу
та взаємодії з інвесторами
+38 (044) 238 30 70
+38 (095) 282 17 65
snezhko.nm@ua.energy

Представник Підрядника:
Сімонов Юрій Володимирович
+38 (097) 331 52 02
yvsimonov@gmail.com yuriy.simonov@azenco.az
Керівник будівництва:
Городинський Богдан Леонідович
+38 (096) 764 68 05
bhorodynskyi@azenco.com.ua

7. Механізм розгляду скарг.

Відповідальний за розгляд звернень громадян, поводження зі
скаргами, та виконання плану соціально-екологічного менеджменту:
Керівник будівництва - Городинський Богдан Леонідович
+38 (096) 764 68 05
bhorodynskyi@azenco.com.ua

Процедура управління скаргами забезпечує адміністративну прозорість процесів подання запитів на отримання відкритої
інформації та скарг стосовно проекту що реалізується. Зацікавлені сторони можуть заявити про обставини, які зачіпають їх інтереси .
Механізм подання скарг дозволяє Укренерго та компанії - підряднику своєчасно та ефективно реагувати на предмет скарг.
Засоби подання запитів на отримання інформації та подання скарг до Укренерго:
1. Електронна скринька директора BeFree (для працівників) ;
2. Електронна скринька Укренерго https://ua.energy/mediya/zvernennya-do-ukrenergo/
3. Сайт Укренерго; https://ua.energy/
4. Скриньки для збору паперової кореспонденції.
5. Електронна скринька комплаєнс-офіцера Укренерго https://ua.energy/about/komplayens/
6. Лінія довіри https://ua.energy/dovira/
Скарги розглядає спеціальна комісія, в склад якої входять:
1. Заступник директора з комунікацій та міжнародного співробітництва;
2. Заступник директора – операційний директор;
3. Chief Compliance Officer;
4. Директор з юридичного забезпечення;
5. Голова ради голів профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій ДП НЕК «Укренерго»;
Скарги працівників Укренерго розглядаються протягом 10 робочих днів. Про результат розгляду скарги працівника повідомляють
особисто.
Скарги зовнішніх заявників розглядаються протягом 10 або 30 днів**
** Згідно положень Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96
Засоби подання запитів на отримання інформації та подання скарг до компанії -підрядника:
1. Електронні адреси відповідальних працівників відповідальних за комунікацію (п.6.1)
2. Поштова скринька для збору паперової кореспонденції.
Таблиця 1. Робота зі скаргами
Дія
Розміщення ящиків пропозицій

Основні показники ефективності
Кількість ящиків пропозицій

Відповідальні особи
Керівник проекту від Укренерго
Менеджер проекту компанії-підрядника

Оприлюднення механізму подання

Інформування працівників Укренерго та компанії-підрядника.
Розміщення інформаційного стенда на об’єкті із вільним доступом
до нього

Керівник проекту від Укренерго
Менеджер проекту компанії-підрядника

Ведення реєстру звернень/скарг

Реєстр містить відомості про всі звернення/скарги та прийняті Керівник проекту від Укренерго
рішення

Наступні заходи з моніторингу допоможуть оцінити, наскільки досягнуті цілі цього плану дій:
Таблиця 2. План проведення моніторингу
Об’єкт моніторингу
Перевірка виконання всіх дій передбачених механізмом
Статистика з:
• кількості та типу скарг;
• скарг, за результатом розгляду яких рішення прийнято;
• скарг, за результатом розгляду яких скарга відхилена;
• скарг, за результатом розгляду які залишені без розгляду (повторне
звернення щодо одного і того ж питання, питання що не стосуються проекту
або діяльності Укренерго, тощо);
• судові спори.

Частота

Результат

Щомісячно

Актуалізація реєстру

Раз на півріччя

Звіт про розгляд звернень

8. Механізм оприлюднення.
1. Вся інформація щодо реалізації проекту та не відноситься до конфіденційної, включно із цим планом, має бути оприлюднена
на офіційних ресурсах Укренерго, Банку та компанії-підрядника. Примірник цього документи буде надаватися за індивідуальним та
груповим зверненням громадян, а також зверненням органів державної влади, місцевого самоврядування та народних депутатів.
2. На головному вході на об’єкт буде розміщено стенд з інформацію про Укренерго, Банк та компанію-підрядника з посиланнями
на офіційні джерела на цей документ. Також примірник цього документу буде знаходитися на підстанції та буде надаватися для
ознайомлення на вимогу кожного, хто звернеться.

8.1. Проведення громадських консультацій.
An important element is the holding of public consultations and direct participation of the representatives of UkrEnergo, contractor (if
available) and project stakeholders, who may be negatively affected by the project. This is a condition for reducing the probability of conflict
situations and increasing the benefits of the project implementation. Before the start of the works, public consultation will be held, about the
time and place of which will be announced in advance to the local residents.
To reduce the negative social impact and inform the population about planned works during the period of Project implementation, the
following set of measures will be developed:
–
Publication of information about the planned activity and the current state of works on the Project on the company’s website
–
Information leaflets for all planned interventions under the project to be disseminated in the affected neighborhoods. including
consultations with the community.
–
Carrying out public consultation with the population .
–
Placing information regarding all the components of the Project during the performance of works in public access areas (bulle tin
boards, etc.) about the following:
–
Start of construction and its completion;
–
Contractors and Subcontractors of the Project;
–
Persons responsible for the works carried out and for technical supervision (with indication of their contact details);
–
Company’s phone numbers and focal point information for public appeals and grievances.
Згідно з вимогами МБРР щодо прозорого впровадження проектів та широкого інформування громадськості Укренерго виконало
наступні кроки:
1. Здійснено інформування зацікавлених сторін, шляхом направлення листів:
Міністерство енергетики
та вугільної
промисловості України

Загальнодержавні органи/організації
Україна, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6698
Тел.: 38 (044) 239-44-30

Міністерство екології та
природних ресурсів
України

Київська ОДА

Хмельницька ОДА

Сумська ОДА

Волинська ОДА

Полтавська ОДА

Житомирська ОДА

Черкаська ОДА

Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6698
Липківського, 35
Тел.: 38 (044) 206-31-64
Факс: 38 (044) 206-31-07
E-mail: gr_priem@menr.gov.ua
Обласні державні адміністрації
01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1,
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
тел.: 286-84-11
факс: 286-85-54
Е-mail: zag@kra.kiev.ua; zag@koda.gov.ua
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності,
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
Будинок рад
тел.: (03822) 65-11-65, 76-49-80;
факс: (0382) 76-51-72;
E-mail: regadm@adm-km.gov.ua
40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
тел.: (0542) 63-23-24
E-mail: mail@state-gov.sumy.ua
43027, м. Луцьк, Майдан Київський, 9
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
Тел.: (0332) 778-217
Факс: (0332) 778-153
E-mail: post@voladm.gov.ua
36014, м. Полтава. вул. Жовтнева, 45
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
Тел.: (0532) 56-02-90
Факс: (0532) 56-53-14
E-mail: oda@adm-pl.gov.ua
10014, м. Житомир, вул. Майдан Корольова, 1
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
Тел.: (0412) 47-50-14
Телефон: (0412) 47-50-14
Факс: (0412) 47-50-75
E-mail: ztadm@ukrpost.ua
18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185
25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6693
Телефон: (0472) 37-29-15
E-mail: cancelar@oda.ck.ua, oda@2upost.com
Недержавні організації/громадські організації

Громадська рада при
Міністерстві екології та
природних ресурсів
України
Національний екологічний
центр України

Всеукраїнська екологічна ліга

Всеукраїнська екологічна
громадська організація
"МАМА-86"

МБО інформаційний
центр "Зелене Досьє"

Українське товариство
охорони природи

Українська екологічна
асоціація "Зелений Світ"

Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35
Тел.: (38044) 206-33-02
E-mail: gr_priem@menr.gov.ua
Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 126/23
Тел.: (38044) 238-62-60,
238-62-59.
E-mail: necu@necu.org.ua
Україна, 03150, м. Київ, а/с 163
Тел./Факс: (38044)425-11-17
E-mail: office@ecsor.com.ua
Україна, 01030, м. Київ
вул. Чапаєва, 14, офіс 1
Тел.: (38044) 38234-69-29,
227-02-57
E-mail: info@mama-86.org.ua
Україна, 04050, м. Київ
вул. Мельникова, 12
Тел.: (38044) 222-77-62,
E-mail: tamara@bg.net.ua
Україна, 03150, м. Київ
вул. А. Барбюса, 5Б
Тел.: (38044) 289-71-73,
289-73-82
E-mail: office@ukrpryroda.org
Україна, 02002, м. Київ
а/с 84
Тел.: (050) 381-42-81
E-mail: zeleniysvit@ukrpack.net

Голова ради
Савицький Валентин Вікторович

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Виконавчий директор
Юрій Урбанський

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Директор
Якобюк Ростислав Володимирович

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Виконавчий директор
Міщук Зоряна Ростиславівна

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Директор
Малькова Тамара Михайлівна

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Голова президії
Шевчук Василь Якович

25.06.2014 № 01/02-1-2-1/6696

Голова
Самойленко Юрій Іванович

25.06.2014

1/02-1-2-1/6696

2. Надіслано листа від 26.06.2014 №01/02-1-2-1/6698 до газети «Урядовий кур’єр» з проханням оприлюднити оголошення щодо

розміщення на сайті Компанії проекту звіту з ОВНС та Резюме.

3. За результатами громадських консультацій від зацікавлених сторін, а саме Київської та Черкаської обласних державних
адміністрацій отримано листи (копії додаються).
Від інших зацікавлених сторін пропозицій, звернень або скарг не надходило.

