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Глосарій термінів 

 

Термін Визначення  

Консультування Консультування – це двосторонній процес діалогу між спонсором проекту та 
зацікавленими в проекті сторонами. Консультування із зацікавленими сторонами 
полягає в ініціюванні та підтримці конструктивних зовнішніх відносин на протязі 
деякого часу. 

Механізм 
подання скарг 

Передбачена проектом процедура для одержання та сприяння вирішенню скарг та 
виразів занепокоєння громад, що зазнали впливу проекту, щодо екологічної та 
соціальної діяльності проекту. 

Оцінка впливу на 
довкілля та 
соціальну сферу 
(ОВД) 

Прогностичний інструмент надання сторонам, які приймають рішення, 
консультативної інформації щодо того, що може статися, якщо буде реалізована 
запропонована діяльність. Впливи – це зміни, які мають екологічну, політичну, 
економічну або соціальну значимість для суспільства. Впливи можуть бути 
позитивними чи негативними, і можуть позначитись на довкіллі, громадах, здоров'ї 
та добробуті людей, бажаних цілях сталого розвитку або на поєднанні цих аспектів. 

Оприлюднення 
інформації 

Оприлюднення інформації означає забезпечення доступу до інформації сторін, що 
зазнали впливу проекту або мають в ньому інтерес (зацікавлених сторін). Надання 
інформації в спосіб, який є зрозумілим для зацікавлених сторін, це важливий перший 
крок і постійна умова успіху в процесі залучення зацікавлених сторін. Інформація 
повинна бути доведена до зацікавлених сторін перед початком усіх інших заходів, від 
консультування та інформованої участі в процесі до переговорів та вирішення скарг. 
Це зробить залучення зацікавлених сторін більш конструктивним. 

Зацікавлені 
сторони 

Зацікавлені сторони – це особи або групи, які зазнають безпосереднього чи 
опосередкованого впливу проекту, а також ті, хто може мати інтереси в проекті або 
здатність впливати на його результати, позитивно або негативно.  

Залучення 
зацікавлених 
сторін 

Залучення зацікавлених сторін є постійним процесом, що включає (і) публічне 
розкриття замовником відповідної інформації з тим, щоб забезпечити конструктивні 
консультації із зацікавленими сторонами; (іі) конструктивні консультації зі сторонами, 
які можуть потенційно зазнати впливу; та (ііі) процедуру або політику, за допомогою 
якої населення може робити зауваження або подавати скарги.  

Джерело: На основі Показників ефективності ЄБРР та Довідника з кращої практики щодо залучення зацікавлених сторін 
Міжнародної фінансової корпорації (2007 рік) 

 



1 План екологічних та соціальних заходів 

№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

PR1: Оцінка та управління екологічними та соціальними наслідками та проблемами  
1.1 Забезпечити дотримання національного 

законодавства та отримання до початку 
будівництва всіх відповідних дозволів, що 
вимагаються національним законодавством та 
регулюючими органами, у тому числі для утилізації 
відходів, використання води, пожежної безпеки. 

Дотримання 
місцевого 
законодавства 

ЄБРР PR EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора  

Підтвердженн
я до першої 
виплати 

До першої виплати 
надати інформацію 
щодо стану 
дотримання та 
підтвердження всіх 
дозволів.   
Навести підсумок у 
річному звіті  
Постійні подальші 
заходи в рамках 
ПЕСЗ. 

Відкрито 

1.2 Система екологічного та соціального менеджменту: 
Розробити систему екологічного та соціального 
менеджменту з урахуванням специфіки проекту для 
етапу експлуатації проекту Калинівської СЕС.  
Ця система екологічного та соціального 
менеджменту має бути узгоджена з існуючими 
політиками TIU Canada і компонентами Інтегрованої 
системи менеджменту «Еліос Стратегія».  
Зауваження щодо розробки та впровадження 
конкретних процедур та інструкцій, враховуючих 
специфіку проекту, зроблені в інших частинах цього 
ПЕСЗ, зокрема це стосується політики зв’язку з 
громадськістю та кадрової політики. 

Недотримання 
Вимог ЄБРР щодо 
ефективності 
(PR). 
 
Оптимізація 
екологічного та 
соціального 
менеджменту 
через 
формалізовану 
систему. 

ЄБРР PR1 
ЄБРР PR 
ЄБРР PR3 
ЄБРР PR4 
 
 
 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

Остаточна 
версія 
документу до 
початку етапу 
експлуатації. 

План екологічного та 
соціального 
менеджменту 
представлено на 
огляд ЄБРР. 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

1.3 Плани або процедури екологічного та соціального 
менеджменту: Створити план екологічного та 
соціального менеджменту з урахуванням специфіки 
проекту, що охоплює принаймні такі напрямки: 
збереження біорізноманіття, виробнича безпека, 
безпека та охорона здоров’я населення, 
поводження з небезпечними матеріалами, безпека 
дорожнього руху та перевезень, аварійна готовність 
та реагування на надзвичайні ситуації, випадкові 
знахідки археологічних або культурних пам'яток, 
поводження з відходами, поводження зі стічними 
водами, збереження ресурсів.  

Оптимізація 
екологічного та 
соціального 
менеджменту 
через 
формалізовану 
систему. 
 
Нанесення шкоди 
репутації компанії. 

ЄБРР PR1 
ЄБРР PR 2 
ЄБРР PR3 
ЄБРР PR4 
 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації.  

Створено плани 
екологічного та 
соціального 
менеджменту  

Відкрито 

1.4 Організаційна спроможність та зобов'язання: 
Створити органограму(и) з урахуванням специфіки 
проекту, що визначає лінію звітності між суб'єктами 
господарювання та в їх межах, а також між 
ідентифікованими функціями в межах суб'єкта 
господарювання (напр., не було створено 
органограм на рівні від EPC-підрядника або 
субпідрядника до підрядника). Цей документ 
повинен підтримуватися завдяки чітко визначеним 
обов’язкам щодо визначених функцій та має бути 
розроблений для етапів будівництва та експлуатації 
проекту. 

Лінії звітності 
підтримуються 
завдяки чітко 
визначеним 
обов'язкам щодо 
визначених 
функцій для всіх 
суб'єктів 
господарювання 
та між суб'єктами. 

ЄБРР PR1 
 
 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

Будівництво - 
до кінця 
листопада 
2018 року. 
Експлуатація - 
до початку 
етапу 
експлуатації. 
 

Органограма(и) для 
етапів будівництва та 
експлуатації проекту 
з чітко визначеними 
обов'язками щодо 
визначених функцій. 
 
 

Відкрито 

1.5 Управління ланцюгами постачання:  Розробка 
політики та процедур управління ланцюгами 
постачання.  
Провести аналіз ланцюга постачання та діяти на 
основі отриманих даних. 
Залучити виробників до приєднання ініціатив з 
утилізації сонячних панелей для збору та 
відновлення дефектних сонячних панелей 

Нанесення шкоди 
репутації компанії  
 
Захист трудових 
прав 

ЄБРР PR1  
ЄБРР PR2 
 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До кінця етапу 
будівництва. 

Первинна політика 
ланцюгів постачання 
та процедура 
управління 
ланцюгами 
постачання  
Звіт з аналізу 
ланцюгів постачання. 

Відкрито 

1.6 Моніторинг та звітність за проектом: Включити 
соціальні ключові показники ефективності (КПЕ), 
включаючи внутрішні та зовнішні скарги, до 
майбутніх звітів з охорони здоров’я та безпеки праці 
на етапі будівництва  

Прозорість та 
демонстрація 
відповідності 
стандартам ЄБРР. 

ЄБРР PR1 EPC-підрядник та 
спонсор 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

Соціальні КПЕ, що 
можуть включати 
внутрішні та зовнішні 
скарги. 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

PR2: Робота і умови праці  
2.1 TIU Canada має переглянути кадрову політику 

наступним чином: 
● переглянути стор. 7 щодо працевлаштування 

підрядником неповнолітніх. 
● включити політичні погляди та належність до 

спілки в перелік особистих ознак, за якими не 
відбуватиметься дискримінація 

● включити положення про права працівників на 
організацію та колективний договір відповідно до 
PR2 та національного законодавства 

● включити положення щодо політики скорочень  

Захист прав 
працівників 

ЄБРР PR2 Відділ кадрів TIU 
Canada  

До кінця 2018 
року 

Кадрова політика Відкрито 

2.2 Заохочувати жінок до працевлаштування в проекті Справедливий 
розподіл вигод від 
проекту 

ЄБРР PR2 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

Спрямованість на 
працівниць-жінок 
узгоджена. 
Профіль робітників 
підтримується. 

Відкрито 

2.3 Розробити механізм офіційного подання скарг 
працівниками та довести його до відома 
працівників. 

Захист прав 
працівників 

ЄБРР PR2 TIU Canada До кінця 2018 
року 

Механізм подання 
скарг працівниками 
Журнал скарг 
Докази 
оприлюднення 

Відкрито 

2.4 «Еліос Стратегія» має розробити кадрову політику 
відповідно до PR2, перекласти її українською мовою 
та довести до відома працівників проекту. 

Захист прав 
працівників 

ЄБРР PR2 EPC-підрядник До кінця 2018 
року 

Кадрова політика 
Докази 
оприлюднення 

Відкрито 

2.5 «Еліос Стратегія» має розробити трудові договори 
відповідно до PR2 і видати працівникам. 

Захист прав 
працівників 

ЄБРР PR2 EPC-підрядник До початку 
етапу 
експлуатації. 

Відповідні трудові 
договори видаються 
всім працівникам 

Відкрито 

2.6 «Еліос Стратегія» має розробити механізм 
офіційного подання скарг працівниками та довести 
його до відома працівників на майданчику проекту. 

Захист прав 
працівників  

ЄБРР PR2 EPC-підрядник До кінця 2018 
року 

Механізм подання 
скарг працівниками 
Журнал скарг  
Докази 
оприлюднення 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

2.7 Розробити політику безпеки проекту, план безпеки 
майданчику проекту, журнал доступу до 
майданчику, журнал безпеки майданчику та кодекс 
поведінки охоронців. 

Захист прав 
людини 

ЄБРР PR2 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора, а 
також, можливо, 
незалежні 
консультанти 

До кінця 2018 
року 

Політика безпеки 
проекту, план 
безпеки майданчику 
проекту, журнал 
доступу до 
майданчику, журнал 
безпеки майданчику 
та кодекс поведінки 
охоронців. 

Відкрито 

PR3: Ефективність використання ресурсів та контроль запобігання забрудненню 
3.1 Ефективність використання ресурсів: Визначити 

КПЕ, пов'язані зі споживанням ресурсів. Прийняти 
стислий план управління водними ресурсами з 
наступними основними завданнями: визначити 
постачальника води, типове споживання води за 
видами діяльності та заходи щодо збереження води 
(наприклад: закрита система водопостачання для 
очисних пристроїв) 

Ефективність 
використання 
ресурсів 

ЄБРР PR3 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

КПЕ, пов'язані з 
ефективністю 
використання 
ресурсів, включаючи 
споживання води, 
утворення відходів, 
утворення стічних 
вод, споживання 
палива і споживання 
небезпечних 
матеріалів, але не 
обмежуючись ними. 

Відкрито 

3.2 Поводження зі стічними водами: Прийняти стислий 
план або інструкцію щодо поводження зі стічними 
водами, або включити їх до плану поводження з 
відходами, щоб визначити механізми зберігання, 
постачальника послуг з поводження зі стічними 
водами та шлях(и) остаточного видалення 
побутових стічних вод, які будуть утворюватися під 
час експлуатації проекту.  

Запобігання 
забрудненню 

ЄБРР PR3 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

План або інструкція 
щодо поводження зі 
стічними водами 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

3.4 Поводження з відходами: Остаточно розробити 
план поводження з відходами, серед основних 
завдань якого – визначення потоків відходів, що 
будуть утворюватись, включаючи дефектні та 
пошкоджені сонячні батареї, а також визначення 
механізмів зберігання, постачальників послуг з 
утилізації відходів і шляхів остаточного видалення 
або утилізації відходів для етапів будівництва та 
експлуатації проекту. ii) Залучити виробників до 
приєднання ініціатив з утилізації сонячних панелей 
для збору та відновлення дефектних і розбитих 
сонячних панелей. 

Запобігання 
забрудненню 

ЄБРР PR3, краща 
практика 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

План або інструкція 
щодо поводження з 
відходами 

Відкрито 

3.5 Поводження з відходами: Перемістити існуючі 
склади для зберігання відходів в межі території 
проекту. 

Запобігання 
забрудненню 
 
Конфлікти з 
місцевими 
громадами. 

ЄБРР PR3 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

Протягом 
одного тижня 
з моменту 
надання 
ПЕСЗ 
спонсору. 

 Відкрито 

3.6 Небезпечні речовини та матеріали: Прийняти 
стислу процедуру, серед основних завдань якої – 
визначення порядку зберігання та маркування 
речовин та матеріалів (напр., етикетка у вигляді 
квадрата, повернутого кутом донизу, т.зв. «hazard 
diamond», с умовним позначенням типу небезпеки), 
що має бути впровадженим як додаток до 
документації (напр., технічний паспорт безпеки 
матеріалу, оцінка ризику) та має підтримуватись на 
майданчику протягом етапу експлуатації проекту, 
якщо на майданчик будуть завозитись такі речовини 
та матеріали. 

Запобігання 
забрудненню 
 
Охорона праці на 
виробництві 

ЄБРР PR3 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації. 

План поводження з 
небезпечними 
речовинами та 
матеріалами, а також 
відповідні інструкції 

Відкрито 

PR4: Охорона здоров’я та безпека праці 
4.1 Охорона праці на виробництві: EPC-підрядник має 

впровадити систему управління охороною здоров’я 
та безпекою праці з урахуванням специфіки проекту 
шляхом прийняття існуючої політики, процедур та 
інструкцій, які мають відношення до етапу 
експлуатації проекту. 

Вплив на здоров’я 
та безпеку 
працівників. 
 

ЄБРР PR4 EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
етапу 
експлуатації.  

Система управління 
охороною здоров’я та 
безпекою праці 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

4.2 Охорона праці на виробництві: Створити реєстр 
оцінки ризиків, як документ, що постійно 
оновлюється та доповнюється, включаючи планові 
та позапланові заходи на етапах будівництва та 
експлуатації проекту. Врахувати ризики, пов'язані з 
електрообладнанням під напругою та пожежами. 

Вплив на здоров’я 
та безпеку 
працівників, а 
також на безпеку 
населення. 

ЄБРР PR4 
 

 До кінця 2018 
року 

Оцінка ризиків для 
планових та 
позапланових заходів 
на етапах 
будівництва та 
експлуатації проекту. 

Відкрито 

4.3 Охорона праці на виробництві: Забезпечити, щоб 
усі політики, процедури та інструкції, що стосуються 
експлуатації проекту, були доступні працівникам. 

Вплив на здоров’я 
та безпеку 
працівників, а 
також на безпеку 
населення. 

ЄБРР PR4 
 

EPC-підрядник До кінця 2018 
року 

Документація має 
бути доступною на 
майданчику (в 
електронному вигляді 
або роздрукована на 
папері). 

Відкрито 

4.4 Охорона здоров’я та безпека населення: Провести 
оцінку ризиків для здоров'я та безпеки населення 
на етапах будівництва та експлуатації. Врахувати 
ризики, пов'язані з електрообладнанням під 
напругою та пожежами. Якщо буде виявлено 
ризики, розробити план охорони здоров'я та 
безпеки населення, що охоплює решту етапу 
будівництва та етап експлуатації. 

Безпека 
населення. 

ЄБРР PR4 EPC-підрядник До кінця 2018 
року 

Оцінка ризиків для 
етапів будівництва та 
експлуатації. 
Якщо виявлено 
ризики, план охорони 
здоров'я та безпеки 
населення, що 
охоплює етапи 
будівництва та 
експлуатації. 

Відкрито 

4.5 Безпека дорожнього руху та перевезень: Позначити 
обмеження швидкості вздовж комунальних під’їзних 
шляхів та в межах території проекту. 

Транспортна 
аварія. 
 
Зовнішні скарги. 
 
Нанесення шкоди 
репутації компанії 

ЄБРР PR4 EPC-підрядник До кінця 
листопада 
2018 року 

Позначити 
обмеження швидкості 
на в’їзді до під’їзного 
шляху до майданчику 
та в межах території 
проекту. 

Відкрито 

4.6 Безпека дорожнього руху та перевезень: 
Забезпечити окремі маршрути переміщення 
мобільного обладнання та пішоходів в межах 
території проекту. 

Дорожньо-
транспортна 
пригода. 

ЄБРР PR4 EPC-підрядник До кінця 
листопада 
2018 року 

Чітке розмежування 
між пішохідними 
шляхами та 
маршрутами рухомих 
транспортних засобів. 

Відкрито 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

4.7 Аварійна готовність та реагування на надзвичайні 
ситуації: Прийняти план реагування на надзвичайні 
ситуації (ПРНС) з урахуванням специфіки проекту, в 
якому визначені контактні телефони на випадок 
надзвичайних ситуацій (внутрішні та зовнішні), 
пункт аварійного збору, засоби зв'язку з органами 
влади та громадами, частота тренувань щодо дій в 
надзвичайній ситуації. 
Довести відповідні аспекти ПРНС до громади 
с. Калинівка. 

Вплив на здоров’я 
та безпеку 
працівників, а 
також на безпеку 
населення 
 
Зовнішні скарги. 
 
Нанесення шкоди 
репутації компанії 

 EPC-підрядник Будівництво - 
до кінця 
листопада 
2018 року. 
Експлуатація -  
до початку 
етапу 
експлуатації. 

ПРНС розроблено та 
доведено до громади 

Відкрито 

PR5: Придбання землі, примусове переселення та економічне переміщення  

5.1 Заздалегідь оповіщати власників земельних ділянок 
щодо отримання доступу до приватних земель для 
робіт з ЛЕП та підземними кабелями. 
Повідомляти про механізм подання скарг проекту 
при оповіщенні власників земельних ділянок. 

Дотримання вимог 
українського 
законодавства 
Підтримання 
відносин з 
землевласниками 
та громадами 

Законодавчі 
вимоги 
ЄБРР PR5 
ЄБРР PR10 

EPC-підрядник До початку 
робіт з ЛЕП та 
підземними 
кабелями. 

Реєстрація 
розісланих 
оповіщень. 

Відкрито 

5.2 Слідкувати за тим, щоб не завдати шкоди приватній 
власності під час робіт з ЛЕП та підземними 
кабелями, а у разі необхідності виплатити 
компенсацію за шкоду. 

Щоб уникнути 
вимог щодо 
компенсації та 
пошкодження 
відносин  

Законодавчі 
вимоги  
ЄБРР PR5 

EPC-підрядник/ 
«ВІТА СОЛАР» 

Під час робіт з 
ЛЕП та 
підземними 
кабелями. 

Відсутність скарг або 
вимог щодо 
компенсації. 

Відкрито 

PR6: Збереження біорізноманіття  



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

6.1 Якщо схема розміщення чи план основного 
майданчику проекту або пов'язаних з ним об'єктів 
вимагатиме порушення неосвоєної землі під 
пасовище, що знаходиться на південь від ділянки 
проекту (тобто постійної втрати оселищ), обстежити 
територію для виявлення рептилій і гніздування 
птахів. У разі виявлення будь-яких видів, що 
відповідають пріоритетним критеріям щодо 
біорізноманіття (тобто тих, які перелічені в 
Директивах ЄС про оселища та птахів), розробити 
відповідні заходи з пом'якшення, включаючи 
уникнення та мінімізацію робіт в зоні цих оселищ, 
вжиття заходів для уникнення знищення або 
травмування тварин під час будівництва, 
передбачення компенсаційних оселищ, щоб 
забезпечити відсутність чистих втрат. 

Оцінка 
біорізноманіття та 
ресурсів живої 
природи 

ЄБРР PR6 EPC-підрядник за 
підтримки 
досвідченого 
незалежного 
консультанта  

До початку 
будь-яких 
будівельних 
робіт на 
території 
неосвоєної 
землі під 
пасовище  

Обстеження території 
для виявлення 
рептилій і гніздування 
птахів 

Відкрито 

6.2 Створити стислий план збереження біорізноманіття 
та сталого управління природними ресурсами з 
урахуванням специфіки етапу експлуатації проекту 
та узгодити з TIU Canada. План має передбачати 
уникнення використання гербіцидів та пестицидів як 
частини управління рослинністю на території 
проекту. 

Вплив на фауну 
та флору 

ЄБРР PR6 EPC-підрядник Має бути 
виконано до 
етапу 
експлуатації. 

План збереження 
біорізноманіття та 
сталого управління 
природними 
ресурсами 

Відкрито 

PR 8: Культурна спадщина  
8.1 Підготовити процедуру опрацьовування випадкових 

знахідок.  
 
 

Захист 
археологічних 
ресурсів під час 
будівництва. 

ЄБРР PR8 
 

EPC-підрядник за 
підтримки 
спонсора 

До початку 
прокладання 
траншей 
вздовж 
комунальних 
шляхів. 

Процедура 
опрацьовування 
випадкових знахідок 

Відкрито 

PR10: Оприлюднення інформації та залучення зацікавлених сторін 



№  Заходи Екологічні та 
соціальні 
ризики 
(застереження 
/ переваги) 

Вимоги 
(законодавчі, 
ЄБРР PR, 
краща 
практика) 

Ресурси, 
інвестиційні 
потреби, 
відповідальні
сть 

Розклад Цільові критерії 
та критерії оцінки 
успішної 
реалізації 

Стан  

10.1 Впровадити ПЗЗС 
Розробити журнал взаємодії із зацікавленими 
сторонами для запису діяльності 
Щорічно переглядати та оновлювати ПЗЗС 
протягом експлуатації проекту 

Забезпечення 
хороших відносин 
з громадою. 

ЄБРР PR10 «ВІТА СОЛАР» Негайно і 
постійно 
протягом 
експлуатації 
проекту. 

Записи щодо 
залучення 
зацікавлених сторін  
Журнал взаємодії із 
зацікавленими 
сторонами 
ПЗЗС оновлюється 
щорічно 

Відкрито 

10.2 Розробити короткий план корпоративної соціальної 
відповідальності (КСВ) 

Забезпечення 
хороших відносин 
з громадою; 
спільне 
використання 
переваг проекту. 

ЄБРР PR10 «ВІТА СОЛАР» / 
«Еліос Стратегія» 

План 
розроблено 
до січня 2019 
року. 

План КСВ Відкрито 

10.3 Оприлюднити НТП, ПЗЗС та механізм подання 
скарг на веб-сайті компанії, а саме на веб-сторінці 
проекту. 

Забезпечення 
хороших відносин 
з громадою; 
сприяння 
вирішенню скарг. 

ЄБРР PR10 TIU Canada До кінця 2018 
року 

Веб-сторінка з 
документами 
доступна. 

Відкрито 

10.4 Впровадити механізм громадських скарг Оперативно 
реагувати на 
скарги. 

ЄБРР PR10 «ВІТА СОЛАР» / 
«Еліос Стратегія» 

Негайно і 
постійно 
протягом 
експлуатації 
проекту. 

Журнал скарг 
свідчить, що скарги 
своєчасно 
завершуються. 

Відкрито 
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