КАНІВСЬКА ГАЕС – ЗВІТ З "ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВПЛИВІВ"
(ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA)

ПРОПОНОВАНА СТРУКТУРА/ЗМІСТ:

№

Назва розділу

Пропонований зміст
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Стислий зміст, загальні висновки, що стосуються інформації, наведеної під
нижчезазначеними рубриками
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Нетехнічний
виклад основних
положень Звіту
(окремий
документ)
Контекст проекту
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Опис проекту

3

Аналіз
альтернатив

4

Основні
законодавчі та
нормативні акти

5

Опис існуючого
стану
навколишнього
природного та
соціального
середовища

6

Потенційні
впливи

6
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Опис цілей проекту, огляд історії проекту, опис останніх подій, включаючи залучення
Світового банку та Європейського інвестиційного банку; огляд графіку підготовки та
впровадження, очікуваний початок робіт; опис ключових учасників, таких як ініціатор
проекту, організацій, що забезпечують фінансування, інші основні зацікавлені особи
Опис основних параметрів проекту, з акцентом на впливи на навколишнє середовище і
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населення (НСіН)
У цьому розділі мають бути описані альтернативи, які були розглянуті у ході розробки
запропонованого проекту, та визначені інші альтернативи, які можуть досягти таких самих
цілей, включаючи “варіант, що не передбачає реалізацію проекту”. Концепція альтернатив
поширюється на вибір майданчика для будівництва, розробку проектної документації,
вибір технології, методи будівництва та розбивка на етапи, а також операційні та
експлуатаційні процедури. У цьому розділі будуть порівняні альтернативи в частині
потенційних впливів на навколишнє середовище та прийнятності за місцевих умов.
У цьому розділі потрібно описати законодавчі акти, адміністративні положення,
нормативно-правові акти та стандарти, що регулюють охорону навколишнього
середовища, здоров’я та умов праці, захист природоохоронних територій, охорону рідких
видів флори та фауни, включаючи охорону місць розмноження птахів, контроль за
землекористуванням, тощо, на міжнародному, національному, регіональному та
місцевому рівнях.
Цей пункт має включати опис: фізичних умов (топографія, клімат, погода, геологія, ґрунти,
гідрографія, гідрологія, підземні води та водоносні горизонти); біологічних умов
(рослинний покров, наземна та водна флора і фауна, біорозмаїття та чутливі ареали,
охоронні території); хімічні умови (існуючі забруднення навколишнього середовища та
точкові джерела забруднення, шкідливі речовини чи об’єкти); а також соціальноекономічні умови (населення, поселення і інфраструктура, зразки землекористування та
придбання земельних ділянок / переселення, що відбувались у минулому; джерела
існування і економічна діяльність, культурна спадщина) …
Опишіть негативні (та позитивні) потенційні впливи на навколишнє середовище та
населення; цей опис має включати (i) тип впливу, (ii) де він буде відбуватися; (iii)
географічний масштаб, (iv) тривалість (тимчасова /постійна), (v) інтенсивність, (iv)
зворотність/незворотність (vi) чи можна їх зменшити та наскільки
Як варіант, впливи (та заходи з їх зменшення) можуть бути описані для ключових
компонентів проекту чи очікуваних будівельних лотів. Можливі компоненти показані в
наступній колонці.

НСіН = навколишнє середовище і населення

7

План заходів по
зменшенню
впливів на
навколишнє
середовище та
населення
(ПЗЗВНСН)

У цьому розділі треба перерахувати потенційні впливи (описані в розділі 7) і
запропоновані відповідні необхідні заходи з їх пом’якшення. Опис заходів з пом’якшення
має слідувати тій ж самій структурі, що й опис впливів, і для кожного визначеного впливу
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необхідно описати доцільні заходи в межах ієрархії пом’якшення .
На цьому етапі заходи по зменшенню впливів повинні бути бути детально описані в
цілому, однак не треба вказувати місце, затрати і т.п. Такі заходи повинні бути описані як
для стадії будівництва, так і для стадії експлуатації. Опис заходів повинен бути достатньо
детальним для того, щоб підрядники змогли на основі цих вимог розробити конкретні
плани ПЗЗВНСН для кожного елементу/об'єкта.

8

Моніторинг

9

Ролі і
відповідальність
Оприлюднення
інформації,
проведення
консультацій,
залучення
зацікавлених осіб
та механізм
розгляду скарг

Потрібно підготувати план моніторингу, який охоплюватиме всі впливи і заходи
пом'якшення, перелічені в розділі 7. Потрібно вказати, на основі яких стандартів і
нормативів має виконуватися моніторинг.
На даному етапі вказувати точно місця виконання моніторингу і затрати на це немає
потреби. Підготовка детальних планів моніторингу буде відповідальністю підрядників на
подальших етапах.
Необхідно описати ролі та відповідальність за екологічне і соціальне управління та нагляд,
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а також описати заходи з підзвітності, звітування та прийняття рішень.
У цьому розділі треба описати, як був оприлюднений звіт з екологічної і соціальної оцінки,
який зворотний відгук був отриманий, як він був оброблений та врахований, а також які
зміни були внесені у проект у результаті зворотного відгуку зацікавлених осіб; заходи для
механізму розгляду скарг та для кроків, які будуть зроблені для забезпечення ефективного
доступу до коригуючих заходів для зацікавлених осіб, які зазнали вплив
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“Ієрархія пом’якшення” є класифікацією заходів відповідно до їх бажаності: (i) уникнення (вплив ніколи
не відбувається); (ii) мінімізація (зменшення величини впливу; (iii) пом’якшення (вплив відбувається, але
наслідки його зменшуються за рахунок певних заходів; (iv) заміщення (впливи не можна пом’якшити, але
вони компенсуються позитивними впливу на іншому майданчику – наприклад, посадки дерев чи
відновлення вторинної забудови для компенсації впливу проекту); (v) компенсація (звичайно грошова
операція для заміщення втраченої вартості екологічних активів, що зазнали впливу)
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Чим більше ясності буде внесено в цей розділ, тим більш ефективними та дієвими можна очікувати
функціонування процесів прийняття рішень протягом реалізації проекту .

