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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОЄКТУ
«Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції
київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва»
ОПИС ПРОЄКТУ
Вибір траси
В рамках проєкту «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва» передбачено будівництво
трамвайної лінії за одним з трьох альтернативних маршрутів. Для всіх варіантів
передбачається продовження лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної з
проходом по вул. Жилянській з організацією кільця на Вокзальній площі з заходом по вул.
Петлюри. Варіації траси за новими рішеннями між Вокзалом та Палацом Спорту наступні:
Варіант № 1 – від вулиці Старовокзальної з заїздом на Вокзальну площу по вул.
Симона Петлюри, поворот на вул. Жилянська, далі по вул. Жилянська, вул. Шота
Руставелі, з кінцевою на Шота Руставелі з реорганізацією автомобільного руху, а саме на
вул. Шота Руставелі залишається лише локальний під’їзд автомобілів, а основний
автомобільний трафік переноситься на вул. Еспланадна. Та в зворотному напрямку по вул.
Шота Руставелі, по вул. Жилянська, поворот на вул. Симона Петлюри до кільця на
Вокзальній площі. При цьому варіанті трасування по Жилянській передбачається
прокладання трамвайних колій по центру вул. Жилянська з організацією двостороннього
руху автотранспорту. Для машин на Жилянській залишається лише по 1 смузі руху в
кожну сторону для локального під'їзду. Весь основний трафік при цьому буде рухатися
двосторонню вул. Саксаганського.
Варіант № 2 – від вулиці Старовокзальної з заїздом на Вокзальну площу по вул.
Симона Петлюри поворот на вул. Саксаганського, далі по вул. Саксаганського, поворот на
вул. Шота Руставелі, з кінцевою на Шота Руставелі (аналогічно варіанту 2.1). Та в
зворотному напрямку по вул. Шота Руставелі, по вул. Саксаганського, поворот на вул.
Симона Петлюри до кільця на Вокзальній площі. При цьому варіанті трасування
трамвайної лінії організація автомобільного руху по вул. Жилянська та вул.
Саксаганського залишається без змін (вулиці з одностороннім рухом).
Варіант № 3 – від вулиці Старовокзальної з заїздом на Вокзальній площу по вул.
Симона Петлюри, поворот на вул. Жилянська, далі по вул. Льва Толстого, поворот на вул.
Саксаганського, далі по вул. Саксаганського, поворот на вул. Шота Руставелі, з кінцевою
на Шота Руставелі (аналогічно варіанту 2.1, 2.2). Та в зворотному напрямку по вул. Шота
Руставелі, по вул. Саксаганського, поворот на вул. Льва Толстого, вул. Жилянська,
поворот на вул. Симона Петлюри до кільця на Вокзальній площі. При цьому варіанті
трасування трамвайної лінії організація автомобільного руху по вул. Жилянська та вул.
Саксаганського залишається без змін (вулиці з одностороннім рухом).
Варіанти трасування трамвайної лінії за варіантами 1, 2 показані на рисунку 1,
варіант 3 – на рисунку 2 далі. Остаточний обраний варіант не був схвалений до кінця
лютого 2020 року, варіант 3 – є рекомендованим.

6

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

Рисунок 1.
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Рисунок 2.
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Верхня будова трамвайної колії
З метою зменшення шумового та вібраційного впливу трамваїв на прилеглу
територію житлових та громадських будинків передбачаються будівництво трамвайних
колій з використанням сучасних технологій, а саме трамвайних колій блочного типу із
залізобетонними плитами та трамвайними рейками, що закріплені в жолобах
залізобетонних плит за допомогою заливної маси або пружних скріплень та ущільнюючих
гумових елементів;
Загальний вигляд верхньої будови трамвайної колії представлений на рис. 3.4.

Рисунок 3. Загальний вигляд верхньої будови трамвайної колії
Павільйони очікування громадського транспорту
Для очікування транспорту передбачаються сучасні павільйони, які гармонійно
вписується в сучасний вигляд міської забудови і простий у виконанні. Загальний вигляд
павільйонів представлено на рис.3.5.

Рисунок 4 Загальний вигляд рекомендованого варіанту павільйонів очікування.
Характеристика рухомого складу
В якості рухомого складу пропонується рухомий склад Stadler 853 («Метелица») чи
такого ж типу. Це трисекційний шестивісний повністю низькопідлоговий трамвай,
розроблений швейцарською компанією «Stadler Rail» і випускається заводом «Stadler
Minsk». Дизайн трамвая розроблений відділом дизайну Об'єднаного інституту
машинобудування Національної академії наук Білорусі.
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Рухомий склад довжиною близько 50 м, висотою до 4м, розрахований на
максимальну кількість пасажирів 524 чол. Має дві кабіни машиністів та входи/виходи з
вагонів в обидва боки.
Зовнішній вигляд та салон трамваю показаний на рисунку 5.Рисунок 5 Зовнішній

вигляд трамваю Stadler 853 («Метелица») та
салон.
Передбачаються наступні види робіт:
- земляні роботи;
- перевлаштування інженерних комунікацій
- влаштування земляного полотна;
- будівництво трамвайних колій з використанням сучасних технологій;
- реконструкція існуючої контактної мережі з заміною контактних проводів, опор,
елементів підвіски і живлення, з використанням сучасного обладнання;
- будівництво нової контактної мережі;
- влаштування дорожнього одягу;
- влаштування зовнішнього освітлення;
- улаштування посадочних павільйонів для пасажирів;
- встановлення знаків організації дорожнього руху (ОДР) встановлення дорожніх
знаків, нанесення дорожньої розмітки;
- перевлаштування або заміна світлофорів;
- встановлення на зупинках електронних інформаційних табло;
- електричний обігрів стрілочних переводів;
- облаштування рухомого складу системою моніторингу та диспетчеризації
транспортних засобів (GPS);
- благоустрій прилеглої території.
З метою запобігання (мінімізації) негативним впливам під час будівництва
проєктом передбачені ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні та охоронні заходи, у
тому числі вимоги до генпідрядної будівельної організації щодо розробки проєкту
виконання робіт, а також вимоги з охорони праці працюючих на будівництві.
Існуючі умови
В адміністративному відношенні проєктована трамвайна лінія від вул.
Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на
Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва .
Вся ділянка будівництва, незалежно від варіанту шляху, проходить в межах існуючого
землевідводу під автомобільні дороги. Територія спланована і забудована та складається з
громадської та громадсько-житлової забудови.
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Проєктована лінія трамваю буде проходити вулицями, що знаходиться в межах
Центрального історичного ареалу, центральної планувальної зони м. Києва, в історичній
місцевості «Старий Київ», поміж зонами регулювання забудови І, ІІ та ІІІ категорії.
Рослинний і тваринний світ та території планованої діяльності представлений видами, які
характерні для урбанізованої території, місця поширення рідкісних рослин та тварин на
даній території не зафіксовані.
Тваринний світ прилеглої території об'єкта проєктування представлений характерною
фауною міських поселень. Рослинність представлена тополями, вербами, каштанами,
чагарниками, кленами та фруктовими деревами, а також газонами.
Етапи проєкту та останні досягнення
Згідно Українського законодавства розробка даного проєкту для лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури передбачалася в три етапи (стадії):
 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), яке схвалюється;
 Проєкт «П» - затверджувана частина, яка подається на державну експертизу
ДЕ;
 Робоча документація «Р» - розробляється на основі та по рішенням
попередньо затвердженої стадії «Проєкт» ( П ) для виконання будівельномонтажних робіт.
В 2017 році
ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОФІЯ» на замовлення КП «КИЇВПАСТРАНС» було виконано Техніко-економічне
обґрунтування об'єкту «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції метрополітену «Палац Спорту». Розглядалися три варіанти проходження траси
трамвайної лінії без заїзду на Вокзальну площу.
Після схвалення варіанту траси трамвайної лінії проєктною організацією, яка буде
обрана на тендерній основі, буде розроблений детальний Проєкт «П» - затверджувана
частина, яка подається на державну експертизу ДЕ та робоча документація «Р». На етапі
розроблення стадії проєкт «П» будуть отримані технічні умови від зацікавлених
організацій, які експлуатують існуючі інженерні мережі, що перетинаються трасою
трамвайної лінії.
Планована діяльність «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції метрополітену «Палац Спорту» з реконструкцією Старовокзальної площі», у
відповідності до пункту 10 , частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля.
Потреба у проекті
Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену
«Палац Спорту» забезпечить розвантаження громадського автотранспорту на даному
маршруті та сприятиме збільшенню пасажиропотоку, дозволить захистити існуючу
житлову забудову від вібрації та шуму та знизити викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за рахунок застосування екологічного безпечного електротранспорту.
В результаті реалізації техніко-економічного обґрунтування об’єкту будівництва
трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту»
поліпшиться дорожній сервіс міста та збільшиться пропускна здатність вуличнодорожньої мережі, покращиться якість надання послуги по перевезенню пасажирів.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ПОТОЧНОГО ЗВІТУ З ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЕКОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ
Оцінка соціально-екологічних впливів (ОСЕВ) була підготовлена відповідно до
національних вимог України, а також Соціально-екологічних принципів Світового банку,
які містять Концепцію сталого розвитку, яка відображає прихильність Банку на
досягнення екологічної та соціальної стійкості,
передбачає впровадження ряду
Соціально-екологічних стандартів (СЕС) Світового Банку СЕС1 – СЕС10. У СЕС
сформульовані вимоги, які пред'являються до Позичальника для виявлення і оцінки
соціально-екологічних ризиків і впливів, пов'язаних з проєктами, що фінансуються
Банком.
Для успішного впровадження проєкт має відповідати національним вимогам
України та міжнародним стандартам кредитування та включати всі необхідні заходи зі
зменшення наслідків для мінімізації будь-яких суттєвих негативних змін в умовах
охорони праці, довкілля та безпеки, а також соціально-економічних умовах. Відповідні
громадські консультації та оприлюднення інформації мають проводитись відповідно до
соціально-екологічних стандартів СЕС10 «Взаємодія з зацікавленими сторонами та
розкриття інформації, які входять в склад соціально-екологічних принципів Світового
Банку, що забезпечує належний розгляд усіх обґрунтованих думок громадськості до
зобов’язання щодо фінансування.
Для забезпечення відповідності вимогам соціально-екологічних стандартів
Світового Банку в даному ОСЕВ передбачено:

визначення ключових питань;

визначення поточного стану навколишнього природного та соціального
середовища на момент початку реалізації проєкту;

оцінка позитивних та негативних впливів проєкту;

проведення консультацій з людьми, на яких може вплинути проєкт, та з іншими
зацікавленими сторонами;

розробка проєктних та експлуатаційних методів, достатніх для уникнення,
зменшення або компенсації суттєвого негативного впливу на довкілля та соціальне
середовище;

розробка таких програм моніторингу, які необхідні для перевірки того, чи є заходи
зі зменшення впливу ефективними для досягнення цілей, а також для розробки та
підвищення ефективності заходів зі зменшення впливу.
В ОСЕВ визначені вихідні умови екологічного та соціального середовища з метою
виявлення і оцінки впливу різних видів діяльності запропонованого проєкту.
Даний ОСЕВ містить план управління навколишнім и соціальним середовищем
(ПУНС) у вигляді загального плану заходів.
ПУНС включає в себе процедури та механізми, які будуть задіяні Проєктом з
метою забезпечення відповідності його соціально-екологічним принципам ІПФ Світового
Банку, СЕС 1 «Оцінка та управління соціально-екологічними ризиками та впливами»
Світового Банку, а також законодавчим та нормативно-правовим актам України що
регулюють підготовку та виконання природоохоронних вимог, вимог з охорони праці,
пожежної та промислової безпеки.
Методологія ОСЕВ включає в себе аналіз наявних вихідних даних (соціальноекономічний аналіз території розміщення проєкту, геопросторові дані, експертні
опитування), огляд застосовного екологічного законодавства для аналізу альтернатив і
обговорення заходів щодо запобігання, пом'якшення та мінімізації потенційних
негативних наслідків, план моніторингу для оцінки того, як правильно впровадити
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пом'якшення наслідків, щоб досягти очікуваних позитивних ефектів. Визначенні вимог
екологічного моніторингу та заходів щодо інституційного зміцнення, що сприяють
отриманню вигідних впливів даного проєкту (відповідальність, нагляд та звітність).
Передова практика щодо виконання ОСЕВ і вимоги міжнародних фінансових
організацій передбачають необхідність проведення активних консультацій з
компетентними контролюючими органами, експертами, місцевим населенням яких
торкається планована діяльність та іншими зацікавленими сторонами. Мета таких
консультацій - отримання думки зацікавлених сторін про Проєкт та впливах від нього з
наступним урахуванням цих думок при прогнозуванні й оцінці впливів / розробці заходів
щодо їх зниження. Консультації також важливі в плані отримання даних та інформації з
досліджуваної території.
Даний ОСЕВ буде використаний як базовий при розробленні звіту та проведенні
національної процедури з Оцінки впливу на довкілля (ОВД).
Також, в рамках цієї ОСЕВ підготовлений «План взаємодії із зацікавленими
сторонами» (ПВЗС) в який включено Процедуру розгляду скарг, що буде
використовуватися в якості структурно оформленої і систематичної основи для
забезпечення участі зацікавлених сторін на всіх етапах розвитку Проєкту.
Також, в SEP включено «План реалізації і план дій з переселення» (RPF), проєктом
не планується фізичне переселення. Але роботи з будівництва вимагають тимчасового
вилучення земель, що призводить до зміни умов життєдіяльності (місцевих жителів,
власників бізнесу, вразливих груп тощо). Враховуючи це, будуть застосовуватися заходи
соціальної безпеки відповідно до СЕС5.
Метою Політики переселення (RPF) є визначення політики, принципів,
інституційних механізмів, графіків і орієнтовних бюджетів для переселення, яке буде
викликано реалізацією проєкту.
ОСНОВНІ УЧАСНИКИ
Власником або Замовником Проєкту є КП «Київпастранс» який несе загальну
відповідальність за проєкт та буде діяти як найвищий орган, що приймає рішення.
Група впровадження проєкту (ГВП - PIU) буде нести відповідальність за
управління та координацію всього проєкту, надавати допомогу зацікавленим сторонам
проєкту у закупівлях, фінансовому менеджменті, екологічних та соціальних питаннях,
моніторингу звітності та інших видів діяльності.
Проєктна організація на даний час не визначена, буде обрана за результатами
Тендерної процедури. Буде розробляти детальний Проєкт та робочу документацію для
будівництва. Під час проходження державної експертизи проєктної документації
здійснювати технічний супровід та усунення зауважень експертизи. Здійснює авторський
нагляд на стадії будівництва.
Консультант Замовника з нагляду за будівництвом (КНБ) буде діяти від імені
Замовника, щоб забезпечити належну реалізацію Проєкту відповідно до всіх договірних
положень, включаючи загальну характеристику управління навколишнім середовищем.
Будівельний підрядник несе відповідальність за реалізацію Проєкту відповідно до
положень Договору підряду та у встановлений термін та бюджет. Підрядник також несе
відповідальність за забезпечення задовільних екологічних показників і прийме такі
настанови щодо управління, щоб мінімізувати негативні наслідки для навколишнього
середовища та здоров'я людей, мінімізувати нестабільність громадськості, забезпечити
безпечні операції з транспортування та забезпечити охорону праці та безпеку на території
робіт. Буде обраний за результатами Тендерної процедури.
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Інженер з охорони навколишнього середовища Підрядника (ІОНС
Підрядника) буде штатним працівником у команді керівництва Підрядника. ІОНС
підрядника буде відповідати за координацію та управління всіма екологічними видами
робіт під час будівництва.

-

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВІВ
На етапі будівництва трамвайної лінії можливі наступні впливи:
забруднення атмосферного повітря та фізичні фактори впливу (шум, вібрація);
забруднення поверхневих та підземних вод;
порушення та забруднення ґрунтового покриву;
видалення або пошкодження об’єктів рослинного світу;
утворення відходів;
вплив на об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історико-культурної
спадщини;
вплив на здоров’я будівельного персоналу;
виникнення аварійних ситуацій;
порушення організації дорожнього руху;
соціальні впливи.

Вплив на атмосферне повітря
Були проведені розрахунки кількості викидів забруднюючих речовин під час
проведенні будівельних робіт та визначені максимальні концентрації забруднюючих
речовин на межі житлової забудови. Розрахунки показали, що максимальні концентрації
по всім забруднюючим на межі найближчої житлової забудови при виконанні будівництва
трамвайних колій не перевищують максимальні разові гранично допустимі концентрації
для населений місць.
Шумовий вплив
Результати розрахунків рівнів шуму показали, що під час будівництва ділянки
трамвайної лінії, рівень шуму не задовольняє санітарним вимогам, щодо еквівалентних
рівнів шуму на території найближчої житлової забудови. При проведенні будівельних
робіт, передбачається проведення шумозахисних заходів спрямованих на зниження рівня
шуму в джерелі та заходів технологічного характеру.
До заходів спрямованих на зниження рівня шуму в джерелі відносяться:
- використання будівельної техніки з додатковими глушниками і спеціальними
звукоізолюючими капотами;
- герметизація дизельного відділення, встановлення на отвори екранів;
- по можливості, використання техніки з електроприводами.
Вплив на водні об’єкти
Пpoeктна дiяльнiсть пpoвoдитимeться пoза мeжами вoдooхopoнних зoн та
пpибepeжних захисних смуг. Пoвеpхневі вoдні oб’єкти в зoну впливу пpoектoванoї
діяльнoсті не пoтpапляють. Основний негативний вплив на водне середовище в період
виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт планової діяльності полягає в
додатковому споживанні водних ресурсів для задоволення виробничих, господарськопитних і гігієнічних потреб будівельної бригади. На будівельному майданчику
передбачається тимчасова каналізація – пересувні туалети зі зливом господарськопобутових стічних вод в металевий контейнер. По мірі накопичення металевого
контейнера стічні води вивозяться на найближчі очисні споруди.
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Вплив на ґрунтовий покрив та підземні води
Опосередкований вплив на ґрунти на стадії будівельних робіт полягає у
забрудненні території пилом, викидами автотранспорту, паливно-мастильними
матеріалами, сміттям.
Ґрунт та підземні води можуть бути забруднені випадковим розливом, витоком від
будь-якої будівельної техніки, тимчасовим зберіганням нафти та/або палива, зберіганням
довгострокового матеріалу, наприклад на будівельних майданчиках, та іншими видами
діяльності, пов'язаних із використанням техніки, включаючи бетонозмішувальні
установки. Існує потенційна загроза для забруднення як ґрунтів, так і підземних вод, а
також загроза порушення, ущільнення та пошкодження ґрунту. З огляду на той факт, що
роботи проводяться на раніше спланованій території міста, негативні впливи на земельні
ресурси будуть мінімальними.
Відходи
В ОСЕВ було визначені джерела утворення відходів та їх орієнтовний перелік.
Складена характеристика процесів поводження з відходами. Генпідрядна будівельна
організація до початку будівництва повинна укласти необхідні договори з організаціями,
що мають ліцензією на подальше розміщення та утилізацію небезпечних відходів. Деякі
матеріали, такі як азбест, можуть потребувати обробки на місці, можуть становити
небезпеку для здоров'я працівників, якщо не була прийнята необхідність в застосуванні
запобіжних заходів та якщо працівники не були належним чином проінформовані та
навчені. Якщо на буд майданчику буде виявлений азбест, він має бути чітко позначений
як небезпечний матеріал. Азбест має бути належним чином упакований та
герметизований, щоб звести до мінімуму вплив. Перед видаленням (якщо це необхідно),
будь-який азбест буде оброблений змочувальним агентом для зведення до мінімуму
азбестового пилу. Азбест має бути оброблятися і утилізуватися кваліфікованими і
досвідченими фахівцями, які будуть носити всі ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) в
міру необхідності. Будь-яке повторне використання азбестовмісних відходів заборонено.
Випадкові знахідки.
Траса проєктованої трамвайної лінії, незалежно від варіанту траси, проходить в
межах існуючого землевідводу під автомобільні дороги, по спланованій та забудованій
території, але знаходиться в межах Центрального історичного ареалу, центральної
планувальної зони м. Києва, в історичній місцевості «Старий Київ». В зв’язку з цим
можуть бути зроблені випадкові знахідки артефактів під час проведення земляних робіт.
Для таких об’єктів має бути застосована процедура випадкових знахідок, при
необхідності, мають бути проведені рятувальні археологічні роботи.
Вплив на здоров’я будівельного персоналу
Будівельні майданчики є потенційно небезпечними, існує ризик того, що
працівники або відвідувачі можуть постраждати на місцях будівництві та демонтажу,
якщо не дотримуються правил безпеки та норм охорони праці. Надмірний шум, пил,
ризик отримання травм, вплив сонячних променів та питаннями безпеки дорожнього руху
можуть також стати критичними питаннями під час будівництва.Проєктом
передбачаються заходи з охорони праці, що визначені діючими нормативними
документами, які спрямовані на попередження випадків виробничого травматизму,
скорочення захворюваності на виробництві та загальне покращення умов праці.
Будівельний майданчик огороджується парканом заввишки 2,0м. Межі небезпечних зон
роботи будівельної техніки огороджується захисними парканами висотою 1,20м.
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Територія будівельного майданчика, ділянки робіт, робочі місця, проїзди та проходи до
них в нічний час освітлюються, біля в’їзду на будівельний майданчик встановлюється
схема руху транспорту, швидкість руху транспорту біля місць виконання робіт не повинна
перевищувати 10 км/год на прямих ділянках та 5 км/год на поворотах. Проїзди, проходи та
робочі місця необхідно чистити, не загороджувати, а в зимовий період посипати піском.
Майданчики для навантажувально-розвантажувальних робіт повинні бути спланованими
та мати ухил не більше 5°. Перед допуском до роботи зарахованих в штат організації
робітників, а також при виконанні ними робіт, керівники повинні забезпечити навчання та
проведення інструктажу з безпеки праці. Всім людям, які знаходяться в місцях, де є або
може виникнути виробнича небезпека (не пов'язана з характером роботи, яку вони
виконують), відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск за
відповідною формою. Всі люди, які знаходяться на площадці, зобов’язані носити захисні
каски. Усі працюючі на будівництві повинні бути забезпечені питною водою необхідної
якості. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і більше та на відстані менш ніж 2м
від межі перепаду по висоті мають бути огороджені тимчасовою огорожею. При
неможливості влаштування цих огорож, роботи на висоті повинні виконуватись з
використання охоронних поясів. Підрядник повинен підготувати План охорони здоров'я і
безпеки праці як керівництво для управління питаннями безпеки. План повинен включати
наступні питання:
- програми навчання техніці безпеки (включає вступний інструктаж з охорони праці);
- періодичні навчальні курси з питань безпеки;
- зборів по техніці безпеки з охорони праці;
- інспекції норм безпеки;
- устаткування для забезпечення безпеки і захисний одяг;
- порядок розгляду скарг персоналу Підрядника;
Безпека дорожнього руху
Інтенсифікований рух важкої техніки та вантажних автомобілів до місць
будівництва та зносу може підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод. Виконавець
повинен підготувати комплексний план управління дорожнім рухом, щоб визначити
оптимальні маршрути та час доставки будівельних матеріалів, транспортування
будівельних та будівельних відходів до місць тимчасового зберігання чи захоронення; для
паркування будівельних транспортних засобів тощо.
Соціальний вплив
Порушення організації дорожнього руху викликають тимчасові незручності при
проведенні робіт з будівництва, вплив на здоров’я будівельного персоналу, можливість
виникнення аварійних ситуацій.
Проєктом не планується фізичне переселення, але роботи з будівництва вимагають
тимчасового вилучення земель, що призводить до зміни умов життєдіяльності (місцевих
жителів, власників бізнесу, вразливих груп тощо), що може призвести до економічних
збитків зацікавлених осіб. Враховуючи це, будуть застосовуватися заходи соціальної
безпеки відповідно до СЕС5. Для урахування інтересів всіх постраждалих від
впровадження проєкту, окремо розроблений «План реалізації і план дій з переселення»
політики переселення (RPF) в якому визначенні політики, принципи, інституційні
механізми для переселення, яке буде викликано реалізацією проєкту.
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ЗАХОДИ З ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВІВ
Розроблений рамковий план управління навколишнім середовищем (ПУНС), для
задоволення як законодавчих вимог України, так і принципів Світового Банку. В ньому
запропоновані механізми реалізації та заходи щодо пом’якшення наслідків
навколишнього та соціального середовища. ПУНС буде включений до тендерної і
контрактної документації.
Для того, щоб належним чином виконувати всі зобов'язання з управління
навколишнім середовищем в рамках свого контракту Підрядник повинен буде створити
свою власну систему екологічного менеджменту.
Для належного виконання всіх зобов'язань щодо управління навколишнім
середовищем по контракту, Підрядник встановить систему управління навколишнім та
соціальним середовищем та призначить відповідний кваліфікований персонал для
забезпечення ефективної роботи цієї системи та задоволення очікувань Замовника та
Світового банку. Система управління навколишнім середовищем буде описана в Плані
екологічного та соціального менеджменту будівництва (ПУНС), який повинен бути
розроблений Підрядником та поданий протягом 30 днів після підписання контракту.
Підготовка до будівництва та стадія будівництва не можуть розпочатися, доки ПУНС не
буде затверджений Замовником та його консультантом з надзору.
ЗАХОДИ З МОНІТОРИНГУ
Для реалізації Плану управління навколишнім середовищем розроблено рамковий
план моніторингу виконання ПУНС в підготовчий період, під час будівництва, в період
експлуатації.
В плані моніторингу вказані:
- які параметри контролюються;
- місце проведення моніторингу;
- засоби за допомогою яких буде проводитися контроль, моніторинг і аудит заходів з
охорони навколишнього середовища.
- періодичність і частоту необхідних дій з моніторингу
- інституційна відповідальність;
ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ТА РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
План взаємодії із зацікавленими сторонами є важливим компонентом документа,
сприятиме залученню всіх зацікавлених сторін в проєкті і, тим самим, допомогти проєкту
стати стійким. План також передбачає залучення вразливих груп населення, які не можуть
брати участь в зачепленні безпосередньо соціальних, економічних або політичних причин.
План залучення зацікавлених сторін
Включає: створення виділеної веб-сторінка проекту, механізм розгляду скарг, тури
проекту для ЗМІ, громадські консультації, майстерні – проєкт буде представлений
громадськості в рамках декількох форумів або платформ для обговорень, огляди/фокусгрупа).
План взаємодії з зацікавленими сторонами
Включає канал три канали подачі звернень:
Рівень 1. На об’єкті.
Безпосередній технічний керівник нестиме відповідальність за збір звернень/скарг
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від місцевих мешканців та працівників Підрядника. Засобів зв’язку для подачі
звернень/скарг будуть відкриті біля будівельного майданчика. Для працівників
Підрядника буде доступна спеціальна скринька для подачі звернень/скарг (включаючи
анонімні). Безпосередній технічний керівник несе відповідальність за збір звернень/скарг
від персоналу Підрядника.
Рівень 2. ГВП.
Заявник-скаржник зможе подати звернення/скаргу на ГВП
У письмовій формі на таку адресу: 04070, м.Київ, Набережне шосе,2
На електронну адресу: kyivpastrans@kpt.kyiv.ua
За телефоном +38 (044) 528 30 11
Рівень 3. КМДА.
Київський контактний центр. Всі зацікавлених особи можуть звернутися до
Київського контактного центру та залишити свої звернення/скарги стосовно документа за
наступним посиланням https://1551.gov.ua/feedback/ або зателефонувати на 15-51.
Крім того, заявник зможе заповнити форму в он-лайн режимі за посиланням на
офіційному сайті Київської міської державної адміністрації
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiya_257928/podati_zapit_onlayn_257949.html або
заповнити шаблон та надіслати до:
електронна пошта: zapyt@kma.gov.ua
поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Термін надання відповіді складатиме не більше 10 робочих днів. КМДА зможе
збільшити термін розгляду скарг до 20 робочих днів (заявника-скаржника буде
повідомлено про продовження терміну розгляду).
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1 Вступ
1.1 Історія проєкту та передумови
Україна має один з найвищих показників урбанізації в Європі. Близько 69% всього
населення проживає в міських районах.
Київ восьме найбільше місто Європи зі зростанням чисельності населення та, в
свою чергу, зростанням попиту на громадський транспорт. Київ зростає як просторово,
так і економічно, що посилює тиск на застарілі транспортні системи. Транспортна
інфраструктура міста була створена 1960-1980-ті роки і була розрахована на значно менші
потоки пасажирів і меншу автомобілізацію. Мережа громадського транспорту мало
змінилася з моменту набуття Україною незалежності поза постійним продовженням ліній
метро. Однак, додаткові переваги продовжених ліній метро є обмеженими через
обмеженість та потребу в розширеному сполученні в міському центрі Києва.
Столичний метрополітен так само працює на межі можливостей. У 2018 році
найбільш завантаженими станціями метрополітену виявилися "Лісова", "Академмістечко"
та "Вокзальна", що розташовані на "червоній" гілці. Усі три станції об’єднує дещо спільне
— вони є транспортними вузлами для жителів передмість, які їдуть до Києва на роботу,
навчання або по справах.
Темпи житлового будівництва у передмісті зростають, тож проблема лише
загострюватиметься. Чисельність населення м. Києва складає 2,935 млн. людей1, денне
населення міста складає близько 3,8 млн. людей2. До Києва щоденно їздять з Борисполя,
Крюківщини, Гатного, Гостомеля, Боярки, Ірпеня, Вишгорода, Новосілок, Василькова,
Бучі, Обухова, Українки. Найбільша кількість щоденних переміщень - близько 90 тис.
людей приїздить щодня до Києва з Петропавлівської та Софіївської Борщагівки.
Побудовано нові тролейбусні лінії, але в багатьох випадках вони замінили
трамвайні лінії, які постраждали від напівзруйнованої інфраструктури і відповідно
погіршили конкурентоспроможність.
Види та функції транспорту Києва показані в таблиці 1.1 3. Більша частка поїздок
припадає на метро, друге місце займають маршрутки, які використовуються як
державними, так і приватними перевізниками. На регулярне трамвайне, тролейбусне та
автобусне обслуговування припадає близько третини всіх поїздок громадського
транспорту.
Таблиця 1.1
Види та функції транспорту м. Києва
Кількість
Щоденна
Вид
Кількість
транспортних кількість
Основна функція
транспорту маршрутів
засобів
пасажирів
1
2
3
4
5
Метро
3
1 714 000 • Швидке сполучення районів,
розташованих на різних берегах;
• Масове пересування людей;
• Доступ до центру міста та
пересування по ньому;

1

Головне управління статистики у м. Києві http://kiev.ukrstat.gov.ua/
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Кількість
Щоденна
Вид
Кількість
транспортних кількість
транспорту маршрутів
засобів
пасажирів
1
2
3
4
Приватні
141
1525
937 300
маршрутки
Громадські 30
279
174 000
маршрутки

Автобус

72

370

548 000

Тролейбус

41

369

800 000

Трамвай

21

289

416 000

Основна функція
5
•
Деякі
пропонують
пряме
сполучення без пересадок;
• Деякі курсують до/від станцій
метро;
• Головним чином, експлуатуються
приватними перевізниками;
• Невеликі, швидкі та маневрені
транспортні
засоби,
які
не
потребують значних затрат на
технічне обслуговування
• Громадське обслуговування за
графіком;
• Доставка пасажирів до/від станцій
метро та транспортних розв’язок;
• Сполучення з периферійними
частинами міста

Також є дві «Швидкісні» трамвайні лінії, одна з яких - Борщагівський швидкий
трамвай, щодня перевозить 165 000 пасажирів4. Швидкісний трамвай Києва не пов’язаний
з міським автодорожнім полотном і має окремий огороджений простір, в якому
розташовуються трамвайні рейки. Графік руху таких трамвайних маршрутів стабільний і
не залежить від численних факторів, через які рейси звичайного трамвая відхиляються від
графіка.
Хоча мережа громадського транспорту Києва є досить щільною, якість
обслуговування не відповідає очікуванням. Ця щільна мережа контрастує з низькою
якістю послуг, що відображається через низьку доступність деяких районів - у тому числі
в центрі міста - стан рухомого складу, агресивну поведінку водія та водіння, низький та
ненадійний графік руху, погану інформація про користувачів та відсутність інтегрованого
тарифу. Важливо, що рівень доступу до громадського транспорту для людей з
обмеженими можливостями в Києві слабкий.
Маршрутні таксі складаються з невеликих різних автобусів від мікроавтобусів до
автобусів середнього розміру, нових або вживаних. Вони діяли і продовжують
функціонувати в альтернативній маршрутній мережі з безліччю дублюючих маршрутів,
що належать державному оператору, які спровокували зниження попиту на громадський
транспорт. Незважаючи на те, що маршрутні маршрути забезпечують більшу доступність
порівняно з державними операторами, з більшою кількістю маршрутів, коротшим
проїздом та більшою швидкістю, вони працюють у слабко регульованих умовах, часто
забезпечують погані умови, небезпечні та сильно забруднюючі транспортні засоби, з
небезпечним та агресивним водінням.
Незважаючи на низьку якість послуг, громадський транспорт все ще є основним
видом транспорту для громадян. Громадський транспорт припадає на 64% усіх
автомобільних поїздок Києвом. Він являє собою основний спосіб подорожі на роботу,

4
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навчання, соціальних, медичних та торгових цілей. Приватні транспортні засоби
становлять лише 28%5 від загальної кількості поїздок у Києві.
Розвиток додаткового потенціалу для швидкого масового транзиту є особливо
важливим для подолання зростаючих заторів руху, погіршення якості повітря, збільшення
часу та витрат у дорозі, збільшення дорожньо-транспортних аварій та жертв, втрати
продуктивності.
1.2 Мета і завдання поточного звіту з оцінки соціально-екологічних впливів
(ОСЕВ)
Оцінка соціально-екологічних впливів (ОСЕВ) була підготовлена спеціалістом з
оцінки впливу на довкілля ТОВ «Міжнародний проєктний інститут» (International Design
Institute - IDI) в рамках консультаційних послуг для реалізації компоненту 2
«Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському
районах міста Києва з реконструкцією Вокзальної площі» проєкту «Kyiv urban
mobility» відповідно до національних вимог України, а також Соціально-екологічних
принципів Світового банку, які містять Концепцію сталого розвитку, яка відображає
прихильність Банку на досягнення екологічної та соціальної стійкості,
передбачає
впровадження ряду Соціально-екологічних стандартів (СЕС) Світового Банку СЕС1 –
СЕС10. У СЕС сформульовані вимоги, які пред'являються до Позичальника для виявлення
і оцінки соціально-екологічних ризиків і впливів, пов'язаних з проєктами, що
фінансуються Банком за допомогою інструментів інвестиційно-проєктного фінансування
(ІПФ).
Для успішного розвитку цього проєкту повинні бути виконані такі вимоги:

проєкт має відповідати національним вимогам України та міжнародним стандартам
кредитування;

проєкт має включати всі необхідні заходи зі зменшення наслідків для мінімізації
будь-яких суттєвих негативних змін в умовах охорони праці, довкілля та безпеки, а також
соціально-економічних умовах.

відповідні громадські консультації та оприлюднення інформації мають
проводитись відповідно до соціально-екологічних стандартів СЕС10 «Взаємодія з
зацікавленими сторонами та розкриття інформації, які входять в склад соціальноекологічних принципів
Світового Банку, що забезпечує належний розгляд усіх
обґрунтованих думок громадськості до зобов’язання щодо фінансування.
Для забезпечення відповідності вимогам соціально-екологічних стандартів Світового
Банку предмет цієї оцінки включає:

визначення ключових питань;

визначення поточного стану навколишнього природного та соціального
середовища на момент початку реалізації проєкту;

оцінка позитивних та негативних впливів проєкту;

проведення консультацій з людьми, на яких може вплинути проєкт, та з іншими
зацікавленими сторонами;

розробка проєктних та експлуатаційних методів, достатніх для уникнення,
зменшення або компенсації суттєвого негативного впливу на довкілля та соціальне
середовище;

5
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розробка таких програм моніторингу, які необхідні для перевірки того, чи є заходи
зі зменшення впливу ефективними для досягнення цілей, а також для розробки та
підвищення ефективності заходів зі зменшення впливу.
В ОСЕВ визначаються вихідні умови екологічного та соціального середовища з
метою виявлення і оцінки впливу різних видів діяльності запропонованого проєкту.
ОСЕВ містить план управління навколишнім и соціальним середовищем (ПУНС) у
вигляді загального плану заходів.
ПУНС включає в себе процедури та механізми, які будуть задіяні Проєктом з
метою забезпечення відповідності його соціально-екологічним принципам ІПФ Світового
Банку, СЕС 1 «Оцінка та управління соціально-екологічними ризиками та впливами»
Світового Банку, а також законодавчим та нормативно-правовим актам України що
регулюють підготовку та виконання природоохоронних вимог, вимог з охорони праці,
пожежної та промислової безпеки.
Методологія ОСЕВ включає в себе аналіз наявних вихідних даних (соціальноекономічний аналіз території розміщення проєкту, геопросторові дані, експертні
опитування), огляд застосовного екологічного законодавства для аналізу альтернатив і
обговорення заходів щодо запобігання, пом'якшення та мінімізації потенційних
негативних наслідків, план моніторингу для оцінки того, як правильно впровадити
пом'якшення наслідків, щоб досягти очікуваних позитивних ефектів. Визначенні вимог
екологічного моніторингу та заходів щодо інституційного зміцнення, що сприяють
отриманню вигідних впливів даного проєкту (відповідальність, нагляд та звітність).
Передова практика щодо виконання ОСЕВ і вимоги міжнародних фінансових
організацій передбачають необхідність проведення активних консультацій з
компетентними контролюючими органами, експертами, місцевим населенням яких
торкається планована діяльність та іншими зацікавленими сторонами. Мета таких
консультацій - отримання думки зацікавлених сторін про Проєкт та впливах від нього з
наступним урахуванням цих думок при прогнозуванні й оцінці впливів / розробці заходів
щодо їх зниження. Консультації також важливі в плані отримання даних та інформації з
досліджуваної території.
В рамках цієї ОСЕВ підготовлений «План взаємодії із зацікавленими сторонами»
(ПВЗС) в який включено Процедуру розгляду скарг, що буде використовуватися в якості
структурно оформленої і систематичної основи для забезпечення участі зацікавлених
сторін на всіх етапах розвитку Проєкту.
Також, в SEP включено «План реалізації і план дій з переселення» (RPF), проєктом
не планується фізичне переселення. Але роботи з будівництва вимагають тимчасового
вилучення земель, що призводить до зміни умов життєдіяльності (місцевих жителів,
власників бізнесу, вразливих груп тощо). Враховуючи це, будуть застосовуватися заходи
соціальної безпеки відповідно до СЕС5.
Метою Політики переселення (RPF) є визначення політики, принципів,
інституційних механізмів, графіків і орієнтовних бюджетів для переселення, яке буде
викликано реалізацією проєкту.
1.3 Етапи проєкту та останні досягнення
Згідно Українського законодавства розробка проєкту для лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури передбачалася в три етапи (стадії):

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), яке схвалюється;

Проєкт «П» - затверджувана частина, яка подається на державну експертизу ДЕ;

Робоча документація «Р» - розробляється на основі та по рішенням попередньо
затвердженої стадії «Проєкт» ( П ) для виконання будівельно-монтажних робіт.
В 2017 році на підставі Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) № 213 від 27.02.2017 року «Про внесення змін
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до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» було виконано Техніко-економічне
обґрунтування об'єкту «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції метрополітену «Палац Спорту».
ТЕО
було
розроблено
ТОВ
«АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» відповідно до нормативних вимог України (ДБН А.2.23:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»; ДБН А.2.2-1-2003 «Склад
та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд»; ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного
виробництва»; ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до
проєктування» ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина
ІІ. Будівництво»; ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг.
Проєктування» та інші).
Замовником техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на будівництво трамвайної
лінії було КП «КИЇВПАСТРАНС».
ТЕО будівництва трамвайної лінії виконано з метою обґрунтування технічної
можливості та економічної доцільності будівництва трамвайної лінії для сполучення
вулиці Старовокзальної та станції метро «Палац Спорту» міста Києва з використанням
діючої ділянки трамвайної колії по вулиці Старовокзальна, далі будівництво нових
трамвайних колій по вулицям Жилянська, Саксаганського, Шота Руставелі, Рогнідинська
та Еспланадна, Велика Васильківська, з використанням нового рухомого складу з
можливістю відчинення дверей в обидва боки.
Розглядалися три варіанти проходження траси трамвайної лінії.без заїзду на
Вокзальну площу.
В складі ТЕО був розроблений розділ ОВНС відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003
«Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при
проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» в якому розглянуті питання
оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє середовище згідно вимог чинного в
України законодавства.
В томі ОВНС були проведені обґрунтування і оцінка ефективності запропонованих
заходів, виконаних шляхом аналізу сучасного стану окремих компонентів природного та
соціального середовища і оцінка його зміни в період будівництва і експлуатації об’єкта
проєктування.
Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену
«Палац Спорту» забезпечить розвантаження громадського автотранспорту на даному
маршруті та сприятиме збільшенню пасажиропотоку, дозволить захистити існуючу
житлову забудову від вібрації та шуму та знизити викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за рахунок застосування екологічного безпечного електротранспорту.
В результаті реалізації техніко-економічного обґрунтування об’єкту будівництва
трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту»
поліпшиться дорожній сервіс міста та збільшиться пропускна здатність вуличнодорожньої мережі, покращиться якість надання послуги по перевезенню пасажирів.
В ТЕО необхідно визначити орієнтовні обсяги робіт та приблизні терміни
будівництва, що буде уточнюватися на наступній стадії проєктування на стадії «Проєкт»,
але необхідно врахувати заїзд на Вокзальну площу
Матеріали техніко-економічного обґрунтування, що були розроблені в 2017 об’єкту
«Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену
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«Палац Спорту»» на погодження і проходження експертизи, включаючи громадську
експертизу, не надавались.
Остаточний варіант траси трамвайної лінії на кінець лютого 2020 не було
схвалено. Розглядаються додаткові варіанти проходження траси.
Після схвалення варіанту траси трамвайної лінії проєктною організацією, яка буде
обрана на тендерній основі, буде розроблений детальний Проєкт «П» - затверджувана
частина, яка подається на державну експертизу ДЕ та робоча документація «Р».
На етапі розроблення стадії проєкт «П» необхідно отриматитехнічні умови від
зацікавлених організацій, які експлуатують існуючі інженерні мережі, що перетинаються
трасою трамвайної лінії.
1.4 Основні учасники
Власником або Замовником Проєкту є КП «Київпастранс» який несе загальну
відповідальність за проєкт та буде діяти як найвищий орган, що приймає рішення.
Група впровадження проєкту (ГВП - PIU) буде нести відповідальність за
звітність щодо результатів моніторингу до Міністерства фінансів, Міністерства економіки
України та інших комунальних підприємств (КП «Київміськсвітло» - погодження щодо
розміщення зовнішнього освітлення на прилеглих вулицях, КК «Київавтодор» збільшення пропускної спроможності на автошляху прилеглих вулиць, розміщення
зливостоків; КП «Київблагоустрій»- благоустрій прилеглої території на проміжках всієї
лінії, КО «Київзеленбуд» - стратегія розвитку екологічного напрямку «Київ зелений»,
ДТЕК «Київські електромережі» - погодження щодо приєднання до електричної мережі,
КП «Центр організації дорожнього руху» - організація дорожнього руху на автомобільних
дорогах, вулицях, що здійснюється із застосуванням технічних засобів інформаційнотелекомунікаційних та автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом
відповідно до правил і стандартів, а також на основі проєктів і схем організації
дорожнього руху, погоджених із відповідними підрозділами Національної поліції;
балансоутримувачі інженерних мереж) ГВП буде відповідати за управління та
координацію всього проєкту, надавати допомогу зацікавленим сторонам проєкту у
закупівлях, фінансовому менеджменті, екологічних та соціальних питаннях, моніторингу
звітності та інших видів діяльності.
Проєктна організація на даний час не визначена, буде обрана за результатами
Тендерної процедури. Буде розробляти детальний Проєкт та робочу документацію для
будівництва. Під час проходження державної експертизи проєктної документації
здійснювати технічний супровід та усунення зауважень експертизи. Здійснює авторський
нагляд на стадії будівництва.
Консультант Замовника з нагляду за будівництвом (КНБ) буде діяти від імені
Замовника, щоб забезпечити належну реалізацію Проєкту відповідно до всіх договірних
положень, включаючи загальну характеристику управління навколишнім середовищем.
КНБ буде також відповідальним за нагляд за задовільними екологічними показниками та
прийматиме такі заходи управління, щоб досягти цієї мети.
Будівельний підрядник несе відповідальність за реалізацію Проєкту відповідно
до положень Договору підрядута у встановлений термін та бюджет. Підрядник також несе
відповідальність за забезпечення задовільних екологічних показників і прийме такі
настанови щодо управління, щоб мінімізувати негативні наслідки для навколишнього
середовища та здоров'я людей, мінімізувати нестабільність громадськості, забезпечити
безпечні операції з транспортування та забезпечити охорону праці та безпеку на території
робіт. Буде обраний за результатами Тендерної процедури.
24

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

Інженер з охорони навколишнього середовища Підрядника (ІОНС
Підрядника) буде штатним працівником у команді керівництва Підрядника. ІОНС
підрядника буде відповідати за координацію та управління всіма екологічними видами
робіт під час будівництва.
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2 Нормативно-правова база
В даному розділі представлений огляд вимог міжнародного законодавства та
нормативних актів України у сфері охорони навколишнього природного та соціального
середовища, охорони здоров’я та безпечних умов праці та відпочинку, умов, які повинні
бути враховані під час розробки пакета документів та проведенні процедури ОСЕВ для
отримання кредиту на реалізацію планованої діяльності від Світового Банку.
2.1 Аналіз нормативно-правової та інституційної бази
Українською законодавчою та нормативною базою з екологічних питань є міжнародні
конвенції, протоколи та угоди, ратифіковані Верховною Радою України, Закони України,
Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ), накази міністерств,
різноманітні норми, порядки, стандарти та настанови, які зазвичай разом складають
нормативну базу, затверджуються постановами КМУ та наказами міністерств. Щоб
набути юридичної сили, кожний нормативний акт має бути зареєстрований Міністерством
юстиції України.
Підзаконні акти численних урядових органів (Міністерств, державних агентств,
державних інспекцій, державних служб та інших центральних урядових органів), що
визначають повноваження відповідного державного органу та його філіалів та відділень
на регіональному (обласному та районному) рівнях, також є дуже важливими.
Аспекти захисту навколишнього середовища також регулюються відповідними
законодавчими положеннями, що містяться в інших частинах законодавства країни
(цивільне право, водний кодекс, земельний кодекс, адміністративне законодавство,
кримінальне право тощо). Конкретніше ці положення визначають суть та межі штрафних
санкцій та дисциплінарних норм, а також адміністративної, матеріальної та кримінальної
відповідальності, що застосовуються до порушника екологічних норм та відносяться до
заподіяної порушником шкоди, екологічного ризику та тяжкості заподіяних негативних
наслідків.
Національна екологічна політика
Державна екологічна політика — це діяльність державних органів, спрямована на
забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічну політику також
можуть мати окремі підприємства чи організації.
Екологічна політика на державному рівні Міністерство екології та природних
ресурсів України. Ще донедавна Мінприроди одночасно розробляло екологічну політику
та впроваджувало її. Наразі у рамках реформи державного управління планується
зосередити зусилля Міністерства саме на експертній, аналітичній роботі, яка полягатиме у
розробці політичних рішень у природоохоронній діяльності, а їхнє безпосереднє
виконання покладатиметься на різні державні агенції, служби або місцеву владу.
Основними нормативними документами, які регламентують природоохоронну
діяльність в Україні є наступні:
Конституція України, як відправна точка всієї нормативно-правової бази,
відповідно до якої кожен громадянин має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така
інформація ніким не може бути засекречена. (Стаття 50, КУ).
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" є
основою комплексного регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання
і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і
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ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне
середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи,
ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів,
пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних
стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні
господарської, управлінської та іншої діяльності, гарантування екологічно безпечного
середовища для життя і здоров'я людей, обов’язковість оцінки впливу на довкілля,
гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан
навколишнього природного середовища.
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні
регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством,
законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і
використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.
Законодавство у сфері охорони водних ресурсів
Юридичні засади поводження з водними ресурсами в Україні визначаються Водним
Кодексом (1995) та іншими законодавчими актами, що були розроблені для забезпечення
зберігання, сталого та науково обґрунтованого користування та відновлення водних
ресурсів, захисту водних ресурсів від забруднення, зараження та виснаження, запобігання
та пом’якшення негативного впливу, покращання екологічного стану водних об’єктів та
захисту прав водокористувачів.
Найголовнішими питаннями у сфері водопостачання та водовідведення є дозвіл на
забір води з джерел водопостачання (Дозвіл на спеціальне водокористування) та дозвіл на
скиди очищених та неочищених стоків у навколишнє середовище.
Спеціальне водокористування (відповідно до статті 48 Водного кодексу України,
далі — ВКУ) — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних
пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти,
включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із
застосуванням каналів.
Згідно з останніми змінами до ВКУ (Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів
дозвільного характеру щодо спеціального водокористування» від 7 лютого 2017 року
№ 1830-VIII) дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері розвитку водного господарства. Для водокористувачів міста Києва, Київської
області, зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи видача
дозволу здійснюється Держводагентством..
Разом з тим процедури надання такого дозволу залишилися незмінними.
Основне чинне екологічне законодавство та норми в області користування водними
ресурсами включають:

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне
водокористування»;

Постанова КМУ «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин,
скидання яких нормується»;

Державні санітарні норми та правила «Питна вода. Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною»;
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Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Інструкція про
порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні
об'єкти із зворотними водами»;

Постанова КМУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів».
Законодавство у сфері охорони атмосферного повітря
Правове та інституціональне регулювання та ключові екологічні вимоги у сфері
охорони атмосферного повітря визначаються в Законі України «Про захист атмосферного
повітря» (1992). Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану
атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення
екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я
людей та навколишнє природне середовище. Основне чинне законодавство та норми в
сфері захисту атмосферного повітря:

Постанова КМУ «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів
граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних
джерел забруднення на стан атмосферного повітря»;

Постанова КМУ «Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які
отримали такі дозволи»;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі
охорони атмосферного повітря»;

Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів
забруднюючих речовин на підприємств;

Максимальні допустимі концентрації та «можливі рівні безпечного ефекту» для
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для заселених територій.
Законодавство у сфері поводження з відходами
Правові засади у сфері поводження з відходами забезпечуються Законом України
«Про відходи» (1998) та іншими законодавчими актами, що були розроблені для
регулювання діяльності задля уникнення або мінімізації утворення відходів, зберігання та
поводження з ними, запобігання та зменшення негативних наслідків від утворення,
зберігання та поводження з відходами на оточуюче середовище та на здоров’я людини.
Цей закон також визначає сферу відповідальності Міністерства екології та природних
ресурсів, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, деяких інших міністерств
та місцевих органів. Основне чинне законодавство та норми в сфері поводження з
відходами:

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» (1999);

Закон України «Про відходи» (1998). Цей Закон регулює збирання,
транспортування, зберігання, відокремлення, утилізацію та утилізацію відходів. Він також
регулює отримання дозволів на операції з поводження з відходами, зберігання та
захоронення відходів;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» (1994);

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» (1995);

Закон України «Про металобрухт» (1999);

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та
паспортизації відходів» (1999);

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів» (1998) ;
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Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її
форми» (2016);

Наказ Державного Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації,
що затверджує «Класифікатор відходів» (1996).
Санітарні норми
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» (1994) та нормативні акти на основі цього Закону є надзвичайно важливими у
цій сфері. Державна санітарно-епідеміологічна служба (ДСЕС), що входить до
Міністерства охорони здоров’я, здійснює свою діяльність на базі цього Закону і
нормативних актів, а також є відповідальним за дотримання санітарно-епідеміологічного
законодавства. Обласні підрозділи ДСЕС мають районні відділення (одне відділення
обслуговує один або кілька районів, також в кожній області існує Обласний лабораторний
центр СЕС, що має районні відділення).
Закон гарантує права громадян на сприятливе середовище проживання (ст. 4) і
права юридичних осіб і громадян на інформацію про стан довкілля та про санітарноепідеміологічну обстановку (ст.4, 6).
Відносно юридичних осіб законом встановлені наступні обов'язки (ст. 11):
• забезпечувати безпеку для здоров'я людини виконуваних робіт і послуг, що
надаються, а також продукції виробничо-технічного призначення при їх виробництві,
транспортуванні, зберіганні, реалізації населенню;
• здійснювати виробничий контроль, в тому числі забезпечувати лабораторний
контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання,
транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних
внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
• негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про
надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та
епідемічному благополуччю;
• відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду,
завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Доступ до інформації та участь громадськості, публічні консультації щодо
планових змін
В Україні доступ до екологічної інформації був забезпечений ратифікацією у 1999
році Верховною Радою України «Орхуської конвенції доступу до інформації, участі
громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля». Мінприроди була розроблена низка регулятивних актів на
впровадження положень цієї конвенції.
Будь-яка особа та/або організація може вимагати від органів державної влади
необхідної інформації, надіславши офіційного листа відповідальному державному органу.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 за
№2939-VI, державний орган несе відповідальність за надання необхідної інформації
протягом 5 днів. Якщо інформація пов'язана з життям і здоров'ям людини, якістю
харчування, катастрофою або надзвичайними ситуаціями, орган державної влади повинен
надати необхідну інформацію для громадськості протягом 48 годин. У випадку, якщо
необхідна інформація є комплексною та необхідні додаткові дані, орган державної влади
може подовжити строк підготовки цієї інформації до 20 днів та повідомити особу чи
організацію про це продовження у письмовій формі.
Закон України «Про регулювання міського планування» (2011 р.);
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення
публічних слухань щодо розгляду громадських інтересів під час розроблення проектів
документів містобудування на місцевому рівні» (2011 р.);
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку участі
громадськості в обговоренні питань, пов'язаних із прийняттям рішень, які можуть
вплинути на навколишнє середовище» (2011 рік).
«Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»
затверджений постановою Кабінету Міністрів України №989 від 13.12.2017 Цей Порядок
визначає механізм проведення громадських слухань у процесі громадського обговорення
планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» прийнято Верховною Радою
України 20.03.2018, Закон імплементує Директиву 2001/42 ЄС про оцінку наслідків
окремих планів та програм для довкілля, передбачену Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС, та Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікований Законом
України від 01.07.2015 № 562.
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на
документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового
господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження
з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікація, туризму,
містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію
видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки,
зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та
екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що
стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Оцінка екологічного впливу
Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (далі – Закон про ОВД) набув
чинності 18 грудня 2017 року. Необхідність прийняття цього Закону була зумовлена
міжнародними зобов'язаннями України, які випливають з Орхуської конвенції, Конвенції
про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті, Протоколу про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Цим законом впроваджено нову європейську модель процедури Оцінки впливу на
довкілля (ОВД) замість скасованої Екологічної експертизи з метою наближення до
європейських стандартів, а саме контролю ступеня забруднення навколишнього
природного середовища, нормативно-правове забезпечення доступу громадськості до
екологічної інформації та участі у прийняті рішень та забезпечення права громадян на
безпечне довкілля.
Закон визначає законодавчу та організаційну політику для ОВД з метою
запобігання екологічній шкоді, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів у процесі прийняття
рішень про економічну діяльність, що може спричинити значний вплив на довкілля,
враховуючи державні, громадські та приватні інтереси. Закон складається з 17 статей, які
докладно описано нижче:
Стаття 1 містить визначення термінології в законі.
Стаття 2 визначає ОВД та її зміст.
Стаття 3 визначає сферу застосування ОВД.
У статті 4 закону зазначається, що в процесі ОВД необхідно забезпечити своєчасне,
належне та ефективне інформування громадськості.
У статті 5 викладено вимоги до сфери оцінки та рівня деталізації, необхідних в
рамках ОВД.
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Стаття 6 стосується актуального звіту про ОВД та визначає, що має бути включено,
а також рівень деталізації.
Стаття 7 містить докладний опис консультацій з громадськістю, які слід проводити,
а також те, яким чином інформація, отримана в ході консультації, має підтверджуватись
та долучатись, якщо потрібно, до звіту про ОВД.
Стаття 8 стосується сповіщень, необхідних для початку консультацій з
громадськістю щодо звіту про ОВД.
Стаття 9 містить інформацію стосовно висновків ОВД.
У статті 10 зазначається, що компетентний центральні та/або місцеві органи влади
можуть створювати експертні комісії з питань ОВД, що призначаються на трирічний
строк.
У статті 11 детально описано, як результати ОВД враховуються у прийманні
рішення щодо здійснення запропонованого проекту.
Стаття 12 пов’язана з оскарженням рішень, діяльності чи бездіяльності в процесі
ОВД у порядку судочинства.
Стаття 13 стосується необхідного моніторингу після реалізації проекту.
У статті 14 наведено детальну інформацію щодо транскордонної ОВД, де проекти
можуть спричинити значний негативний вплив, що виходить за межі країни.
Стаття 15 містить інформацію стосовно відповідальності за порушення
законодавства щодо ОВД.
Стаття 16 містить детальну інформацію про тимчасову заборону (призупинення) та
припинення діяльності підприємств у разі порушення законодавства щодо ОВД.
Стаття 17 стосується кінцевих та перехідних положень для забезпечення виконання
закону.
Планована діяльність «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції метрополітену «Палац Спорту» з реконструкцією Старовокзальної площі», у
відповідності до пункту 10 , частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля.
Даний документ, що розробляється, буде використаний, як базовий при
розробленні звіту та проведенні національної процедури з Оцінки впливу на довкілля
(ОВД).
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює
правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення
сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів.
Цей Закон є ключовим, який регулює всі види будівельних робіт, вказує яку
документацію слід підготувати для різного типу проектів будівництва за різними класами
наслідків (відповідальності) та як проводиться експертиза такої документації.
Клас наслідків об’єктів будівництва визначаються відповідно до чинного
законодавства України.
Об’єкт проєктування відноситься до класу наслідків (відповідальності): СС3 значні
наслідки.
«Порядок розроблення проектної документації на будівництво» Затверджений
Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального
господарства України Наказом №45 від 16.05.2011 розроблений на виконання частини
першої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Він
визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об'єктів.
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«Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт» затверджений Постановою
КМУ №466 від 13.04.2011 Цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання
підготовчих та будівельних робіт.
Надання дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється
органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею
7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Обов’язковим документом для отримання дозволу на виконання будівельних робіт,
що реєструється/видається департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції
(ДАБІ) України є Висновок з оцінки впливу на довкілля.
Охорона праці та забезпечення промислової безпеки
Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» цей Закон визначає правові,
економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами
підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від
шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню,
обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.
Відповідно до Постанови КМУ №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки
об'єктів підвищеної небезпеки» трамвайна лінія не відноситься до об’єктів підвищеної
небезпеки оскільки не використовуються,
переробляються, зберігаються
чи
транспортуються небезпечні речовини (горючі гази рідини під тиском, рідини, , вибухові
та високотоксичні речовини).
Отже, безпека будівництва та експлуатації трамвайної лінії регламентована
наступними нормативними актами.
Закон України «Про автомобільні дороги» цей Закон визначає правові, економічні,
організаційні та соціальні засади забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів
автомобільних доріг
Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації
конституційного права працевлаштованих громадян на забезпечення професійного
здоров'я у процесі їх трудової діяльності, а також на належні, безпечні та здорові умови
праці. Крім багатьох інших положень закону, працівники повинні отримувати навчання з
питань охорони праці та охорони здоров'я, а також отримувати індивідуальні засоби
захисту. У випадку нещасних випадків на виробництві закон передбачає, що роботодавець
зобов'язаний організувати розслідування та вести облік у порядку, встановленому
постановою КМУ від 17.04.2019 №337.
Закон України «Про дорожній рух» закон регулює суспільні відносини у сфері
дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та
господарювання.
Відповідно до ст. 26 цього закону при виконанні робіт в смузі відведення
автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи
безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що відповідають за утримання
автомобільної дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити рух
на основі погодженого з Національною поліцією ордера, який видається відповідним
дорожнім органом, а в містах - службою місцевого державного органу виконавчої влади та
місцевого самоврядування. У ордері викладаються умови заборони або обмеження руху,
порядок інформування про це учасників дорожнього руху, заходи щодо безпеки
дорожнього руху і строки проведення робіт.
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Порушення цих вимог тягне за собою матеріальну відповідальність організацій, що
виконують роботи.
Обмеження або заборона руху без ордера можливі лише у випадках, пов'язаних із
стихійними явищами, а також з необхідністю виконання аварійних робіт, про що
повідомляється місцевим органам державної виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування і відповідним підрозділам Національної поліції.
Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру» цей Закон визначає організаційні та правові
основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на
території України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Даний закон зобов'язує юридичних осіб:
• планувати і здійснювати необхідні заходи в області захисту працівників організацій
та підвідомчих об'єктів виробничого і соціального призначення від надзвичайних
ситуацій;
• планувати і проводити заходи щодо підвищення стійкості функціонування
організацій та забезпечення життєдіяльності працівників організацій в надзвичайних
ситуаціях;
• забезпечувати створення, підготовку і підтримання готовності до застосування сил і
засобів попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснювати навчання
працівників організацій способам захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;
• забезпечувати організацію та проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт на підвідомчих об'єктах виробничого і соціального призначення та на
прилеглих до них територіях відповідно до планів попередження і ліквідації надзвичайних
ситуацій;
• фінансувати заходи щодо захисту працівників організацій та підвідомчих об'єктів
виробничого та соціального призначення від надзвичайних ситуацій;
• надавати в установленому порядку інформацію у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, а також сповіщати працівників організацій про
загрозу виникнення або про виникнення надзвичайних ситуацій.
Державні будівельні норми України, санітарні правила та галузеві нормативні
документи:
- ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
- ДБН А.3.2-2-2009 ССБП «Охорона праці і промислова безпека в будівництві.
Основні положення»;
- ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і
споруд. Зі зміною № 1»;
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
- ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
- ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будинків і споруд. Пожежна безпека»;
- ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будинків і споруд. Безпека експлуатації»;
- ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будинків і споруд. Захист від шуму»;
- ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ.
Будівництво»;
- ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
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- ДБН В.2.3-18:2007 «Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до
проєктування»;
- ДБН В.1.3-2:2010 «Геодезичні роботи у будівництві»;
Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і
устаткування в будівництві відповідно до чинного законодавства України
- ДСТУ Б В.2.7-204:2009 «Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для
баластного шару залізничної колії. Технічні умови»;
- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об'єктів»;
- ДСТУ Б А.2.4-2:2009 «Умовні познаки і графічні зображення елементів
генеральних планів та споруд транспорту»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;
- ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від
шуму сельбищних територій»
- НАПБ А.01.001-14 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг.
Проектування»;
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів відповідно до
чинного законодавства України;
- НПАОП 63.21-1.01-09 «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та
утримання автомобільних доріг»;
- Посібник до ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», частина
1.
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів. Зі змінами»;
- ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної
вібрації»;
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною».
Для забезпечення відповідності планованої діяльності міжнародним та
національним екологічним та соціальним вимогам на кожному етапі життєвого циклу
Проєкту необхідно використовувати механізми для забезпечення запобігання, мінімізації,
зниження потенційних негативних впливів, а також заходи з підсилення позитивних
впливів.
Нижче наведена таблиця 2.1 життєвого циклу проєкту, його стадії, фази та етапи
згідно з діючим національним законодавством.
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Таблиця 2.1
Етапи робіт

Життєвий цикл проєкту, його стадії, фази та етапи
Підстава
Виконавець

Примітки

Етап 1. Передінвестиційна фаза
Розробка Техніко- План
капітальних
економічного
вкладень.
обґрунтування
ТЕО
Розпорядження (наказ)
організації Замовника

Технічне завдання
Технічні умови

Розробка ТЕО
Схвалюється
Замовником
Експертиза ТЕО

Замовник проектно- Після
отримання
кошторисної
Розпорядження
про
документації
визначення замовника
робіт, розробляється
Замовник будівельно- ТЕО проекту в цілому
монтажних робіт
за
визначеним
напрямом руху та
схемою розташування
об’єкту.
та Замовник
або
за Нове ТЗ, оскільки в
дорученням
існуючому
ТЗ
Замовника проєктна враховано
тільки
або
наукова продовження
організація
трамвайної лінії без
реконструкції
Старовокзальної
площі
(або
враховується в ТЗ на
стадії Проєкт, а ТЕО
залишається без змін
Проєктна організація Виконано
частково,
ТЕО розроблено, але
Замовник
не
Схвалений
замовником,
на
Держекспертиза
сьогодні
розглядаються
альтернативні
варіанти
траси,
Схвалюватися
Замовником

Етап 2. Інвестиційна фаза
Розпорядження (наказ)
організації Замовника
Завдання
на Технічне завдання та
проєктування,
Технічні умови
та Технічні умови
стадія
«П»
проєкт
«Порядок розроблення
проєктної документації
на будівництво» (ділі
Порядок..»
Затверджений
Міністерством
регіонального розвитку

Замовник діяльності
Замовник
або
за ТЗ на стадію «П»
дорученням
Замовника проєктна
або
наукова
організація
Замовник
ТЗ
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Етапи робіт

Підстава

Виконавець

Примітки

будівництва
та
житлово-комунального
господарства України
Наказом
№45
від
16.05.2011
ДБН
А.2.2-3:2014
«Склад
та
зміст
проектної документації
на будівництво»
Містобудівних
п.3 «Порядку…»
Замовник
умов і обмеженя
Видає
департамент
містобудування
та
архітектури
вибір
виконавця Тендерна процедура
стадія «П»
Інженерні
Заказ та договір
Пректновишукування
вишукувальна
організація
Розробка проекту: Заказ та договір
Проєктна організація
- стадії «Проект»
(П)
робочої
документації «Р»
Затвердження
проєкту
Експертиза
проєкту

Будівництво
Вибір виконавця

Отримання
Дозволу
на
виконання
будівельних робіт

«Порядок…»

Замовник

Договір
між
Замовником
та
Держбудекспертизою
Замовник
подає
проєктну документацію
стадія
«П»
на
експертизу

ДП
«Держбудекспертиза»
та
проєктна
організація

Тендерна процедура
Заказ та договір

«Порядок
виконання
підготовчих
та
будівельних
робіт»
затверджений
Постановою КМУ №466
від 13.04.2011
Розроблення
ДБН
А.3.1-5:2016
проєкту виконання «Організація

Визначення підрядної
організації
та
погодження
договірних умов
Отримання дозволу на
будівництво
Замовник
Державна
архітектурнобудівельна інспекція
(ДАБІ).
Проєктна організація
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Етапи робіт
робіт

Підстава

Примітки

будівельного
виробництва»

Будівельні роботи
-

Етап 3. Експлуатаційна фаза
Прийом та запуск Порядок прийняття в
в експлуатацію
експлуатацію
закінчених
будівництвом
об'єктів (затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України від
13.04.2011 року №461)
Технічне
обслуговування
усунення
дефектів протягом
гарантійног
о
терміну
протяжністю в 1
рік;
- технічне
обслуговування.

Виконавець

Генпідрядна
організація,
Держнагляд,
та
технічний нагляд
Авторський нагляд за
будівництвом
–
проєктна організація
Замовник
Державна
архітектурнобудівельна інспекція
(ДАБІ).Отримання
сертифікату
готовності об’єкту до
введення
в
експлуатацію
Генпідрядна
організація
Балансоутримувач

2.2 Природоохоронні та соціальні політики Світового Банку
Світовим банком впровадженні Соціально-екологічні принципи екологічної та
соціальної безпеки для запобігання та пом’якшення можливих негативних наслідків для
людей та довкілля, пов’язаних з кредитними операціями Світового банку.
Соціально-екологічні принципи Світового банку містять Концепцію сталого
розвитку, яка відображає прихильність Банку на досягнення екологічної та соціальної
стійкості, передбачають впровадження десяти Соціально-екологічних стандартів (СЕС)
Світового Банку СЕС1 – СЕС10. У СЕС сформульовані вимоги, які пред'являються до
Позичальника для виявлення і оцінки соціально-екологічних ризиків і впливів, пов'язаних
з проектами, що фінансуються Банком за допомогою інструментів інвестиційнопроектного фінансування (ІПФ).
СЕС 1: Оцінка і управління соціально-екологічними ризиками і впливами є
комплексним стандартом, який забезпечує процедурну базу для комплексної соціальноекологічної оцінки проєктів на ризикової і пропорційній основі. Він встановлює
необхідність визначення впливу проєктів на незахищені і вразливі групи, і як такий вплив
можна усунути. Він побудований на існуючих ОП / ПБ 4.01 (Екологічна оцінка) і разом з
СЕС 10 застосовується для всіх проєктів. Він зміцнює положення про соціальну оцінку і
вводить концепцію експлуатації екосистеми. У ньому містяться більш чіткі визначення
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понять в рамках проєкту для Позичальників, а також представлена зрозуміла і актуальна
система управління ризиками.
СЕС 2: Робочий персонал і умови праці вперше зазначає, що у Світового банку є
стандарт по робочому персоналу і умов праці. Отже, в Міжнародній організації праці
(МОП) проводилися широкі консультації. Крім цього, відбулося всебічний розгляд
Декларації про основоположні принципи і права в сфері праці, а також восьми головних
конвенцій про працю МОП з метою отримання інформації для розробки стандарту. В
результаті, в стандарті відображені основні принципи і права в сфері праці, а також
розглянуті питання, що стосуються дитячої та примусової праці, свободи об'єднання і
ведення колективних переговорів. У ньому також містяться вимоги щодо забезпечення
механізму подання та розгляду скарг для працівників проєкту. Відображаючи відповідні
частини Посібника з охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (РООСЗБ),
він також містить вимоги, що стосуються охорони праці
СЕС 3: Раціональне використання ресурсів і запобігання забрудненню навколишнього
середовища містить ключові положення ОП 4.09 (Боротьба зі шкідниками) і включає в
себе ефективне управління використанням енергії, води, сировини та інших ресурсів. Він
також вимагає від Позичальників визначати обсяг викидів парникового газу (ПГ), що
мають відношення до проєктів, а також розглядати варіанти скорочення кількості
пов'язаних з проєктом забруднюючих речовин.
СЕС 4: Охорона здоров'я та забезпечення безпеки населення концентрує увагу на
ризики і вплив проєктів на співтовариства. Даний СЕС містить ключові положення ОП /
ПБ 4.37 (Безпека гребель), а також в ньому розглядаються аспекти проєктування і безпеки
інфраструктури, обладнання, продукції, послуг, дорожнього руху і небезпечних
матеріалів. У ньому містяться вимоги щодо залучення в роботу співробітників служб
безпеки.
СЕС 5: Відчуження земельних ділянок, обмеження права землекористування і
вимушене переселення містить ключові положення ОП / ПБ 4.12 (Вимушене
переселення), включаючи основні принципи компенсації за вартістю заміни і інше
сприяння у відновленні або покращенні життєзабезпечення. У ньому висловлено явне
визнання переселення, як можливості розвитку, а також відзначено велике значення
пошуку способів залучення порушеного населення у вигоді від реалізації проєкту. Дія
стандарту поширюється на всі категорії порушеного населення, включаючи тих, хто не
має законних прав на землю, на якій вони проживають.
СЕС 6: Збереження біологічного різноманіття і стале управління живими
природними ресурсами містять ключові положення ОП / ПБ 4.04 (Природне місце
існування) і ОП / ПБ 4.36 (Ліси) і вимагають від Позичальника зробити оцінку і вжити
заходів для пом'якшення впливів проєкту на біорізноманіття, включаючи експлуатацію
екосистеми, втрату природного місця існування, деградацію і інтродукцію інвазійних
чужорідних видів. У ньому також встановлюються принципи регулювання раціонального
використання ресурсів, таких як ліси і рибні ресурси.
СЕС 7: Корінні народи містить ключові положення ОП / ПБ 4.10 (корінні народи) і ще
більше підсилює захисні положення Світового банку по Корінним народам шляхом
роз'яснення визначень основних термінів і введення концепції Вільного попередньої та
усвідомленої згоди (ВПУЗ) в певних обставинах. У ньому офіційно визнається
пасторальні, як можлива основа для «самобутності», а також він включає в себе
положення про групи населення, які проживають в добровільній ізоляції.
СЕС 8: Культурна спадщина повторно підтверджує цілі діючих ОП / ПБ 4.11
(Матеріальні культурні ресурси), вимагає від проєктів прийняти порядок дій у разі
виявлення знахідки, що має історичну цінність, а також інші процедури щодо захисту
культурної спадщини, і крім того, містить положення про консультації з порушеними
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спільнотами. Він розширює визначення культурної спадщини, охоплюючи як його
матеріальні, так і нематеріальні об'єкти.
СЕС 9: Фінансові посередники вимагають від фінансових посередників (ФП) приймати
соціально-екологічні процедури, що відповідають характеру діяльності ФП і рівнем
ризиків і впливів, пов'язаних з проєктом і потенційними підпроєкт.
СЕС 10: Розголошення інформації та взаємодія із зацікавленими сторонами об'єднує і
вдосконалює положення про взаємодію Світового банку із зацікавленими сторонами,
включаючи змістовні консультації, доступ до інформації та процедури подання та
розгляду скарг. У ньому передбачається можливість ведення постійного діалогу між
Позичальником і зацікавленими сторонами, в тому числі сторонами, порушеними
проєктом, протягом усього терміну дії проєкту.
2.3 Порівняння діючих соціально-екологічних принципів України та СЄС
Світового Банку.
Аналіз вимог чинного законодавства України та Світового Банку щодо Екологічної
оцінки та Плану екологічного та соціального менеджменту свідчить, що в цілому вони
схожі. Політики та процедури Світового банку у сфері соціально-екологічної оцінки в
цілому є сумісними з підходами та практиками ОВД (та ОВНС), що застосовуються в
Україні як за термінологією, так і методологією. Ключова спільна вимога, що зазначена в
обох системах, стосується обов’язкового характеру проведення оцінки впливу на
навколишнє природне та соціальне середовище, як складова частина підготовки
проєктування та впровадження будь якої діяльності, що передбачає нове будівництво
та/або реконструкцію існуючих виробничих потужностей. Повний звіт за ОВНС (як
зазначено в частині 2-й Державних норм будівництва ДБН А.2.2.1-2003) є обов’язковою
для всіх об’єктів, що становлять підвищену небезпеку. Для об’єктів з «помірним ступенем
небезпеки» може бути застосована скорочена версія звіту з ОВНС.
У випадку, коли об’єкт планованої діяльності підпадає під критерії об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля і проведення ОВД відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» обов’язкове, вимоги до обсягів оцінки екологічного та
соціального впливу, а також вимоги до розкриття інформації щодо такої оцінки згідно з
Українським законодавством співпадають з вимогами політик Світового банку.
Основними документами, що регулюють процес соціально-екологічної оцінки в
Україні є:

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному
контексті (Конвенцію ратифіковано Законом України № 534-XIV від 19.03.99);

Постанова КМУ «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності,
яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін
діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».
Основним документом, який встановлює порядок розроблення матеріалів ОВНС в
складі проектної документації в Україні, є Державні будівельні норми ДБН А.2.2-1-2003
«Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». В розробленому згідно ДБН
А.2.2-1-2003 розділі ОВНС визначається відповідність проєктної документації
екологічним та санітарним нормативам. Висновки та розрахунки, що проведені в ОВНС
використовується при розробленні звіту з Оцінки впливу на довкілля.
Планована діяльність «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до
станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва», відповідно до пп.10 , п.3 статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відноситься до другої категорії видів
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планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають обов'язковій оцінці впливу на довкілля.
Згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів» трамвайна лінія не класифікується, санітарно-захисна зона не встановлюється.
Згідно п. 7 Додатку 1 до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті, ратифікованої Україною 19 березня 1999 року ( п. 1.11 ДБН
А.2.2-1-2003) планована діяльність не належить до об’єктів, які можуть призводити до
значного шкідливого транскордонного впливу.
Невідповідності між законодавством України та вимогами СЕС5 Світового Банку
щодо вимушеного переселення
СЕС5 Відчуження земель, обмеження
Закони України та регуляторні акти
землекористування
і
вимушене
переселення
Тільки офіційно зареєстровані будівлі Усі будівлі підлягають компенсації за
підлягають компенсації за пошкодження / пошкодження / знищення, спричинене
знищення, спричинене проєктом
проєктом
Тільки офіційно зареєстровані власники Орендатори, як зареєстровані, так і
землі отримають компенсацію за втрати у незареєстровані отримають компенсацію за
прибутку / бізнесі, спричинені проєктом
втрати у прибутку / бізнесі, спричинені
проєктом, незалежно від реєстрації.
Відсутні спеціальні положення для Обмежений у часі застосування план дій з
процесу
планування
вимушеного переселення, необхідно підготувати до
переселення,
а
також
особливі моменту початку виплат по компенсаціям
інструменти, включаючи підготовку будьякого плану, котрий мав би відношення до
відчуження землі та переселення
Відсутні положення для:
Політика
Світового
банку
вимагає
- Реабілітація доходу / джерел існування,
реабілітацію для доходу / джерел існування,
- Допомога для землевласників / орендарів, серйозних
втрат,
та
для
витрат
на котрих серйозно вплинули роботи по спричиненими
землевласниками
/
проєкту
орендаторами під час переселення.
Компенсація має включати:
Відсутня компенсація або допомога у - Кошти за покращення життя для
відношенні до обумовленого рухомого переселенців;
майна
- Витрати на переміщення;
- Компенсацію за матеріали, пошкоджені
під час переміщення;
- Інші транспортні витрати
Рішення щодо відчуження землі та Інформація щодо конкретних цифр по
переселення обговорюються виключно пунктам, що зазнали впливу, а саме –
між землевласниками / офіційними вартості активів, соціальних виплат та
орендаторами та Комісії по відчуженню розмірів компенсацій / фінансової допомоги
землі.
буде відкритою для землевласників та
орендарів
до
початку
попередніх
розрахунків по проєкту. Загальні положення
ПДП (включаючи Матрицю субсидій)
будуть відкриті для громадськості, тоді як
персональні дані по втратам / компенсаціям
будуть доступні тільки для осіб /
домовласників, що зазнали негативного
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впливу проєкту.
для Громадські
обговорення
та
участь
громадськості є невідємною частиною
політики
Світового
банку,
яка
є
неперервним
процесом
концепту,
підготовки, впровадження та, на кінець,
періоду після впровадження.
Відсутній спеціальний механізм для скарг Прозорий та доступний механізм для
для позасудової практики розгляду скарг землевласників
/
орендаторів
з
від
стурбованих
землевласників
/ багатоканальним доступом до інформації та
орендаторів.
системою відстеження поданих скарг для
необхідний для встановлення відносин та
комунікації
між
землевласниками
/
орендаторами та громадами, що зазнали
негативного впливу проєкту.
Відсутній
спеціальний
громадських обговорень.

план

2.4 Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і
містобудівельних обмежень
У проєкті прийняті санiтаpнo-гiгiєнiчнi, пpoтипoжeжнi, мiстoбудiвeльнi та
тepитopiальнi oбмeжeння згідно з чинними закoнoдавчo-пpавoвими актами i
нopмативними дoкумeнтами, зокрема:
1. Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог
неперевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в
атмосферному повітрі та допустимих рівнів шуму, а також встановлення санітарнозахисних зон (СЗЗ).
2. Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу
України і чинних нормативно-правових актів щодо умов скидання стічних вод,
попередження забруднення водного середовища та збереження водності річок.
3. Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ, тобто законодавчі вимоги
щодо збереження різноманітності об'єктів рослинного й тваринного світу; щодо
збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; щодо запобігання небажаним
змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської
діяльності.
4. Обмеження впливу на ґрунти – законодавчі вимоги щодо захисту
сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх
вилучення для інших потреб; щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочування,
пересушення, ущільнення, забруднення.
5. Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище
відповідно до ГБН.В.2.3-218-007-2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг
(проектування)».
6. Перевлаштування інженерних комунікацій, що будуть порушені при проведенні
будівельних робіт - згідно технічних умов експлуатуючих організацій.
7. Врахування потреб маломобільних груп населення за вимогами ДБН В.2.240:2018 Інклюзивність будівель і споруд.
Окрім нормативних вимог України, до розробки та реалізації Проєкту будуть
застосовуватись такі міжнародні керівні принципи, правила та політика:
- Директива 2011/92/ЄС щодо Оцінки впливу на довкілля.
- IFC's Environmental and Social Performance Standards;
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- The World Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines (known as the
"EHS Guidelines");
- The World Bank Environmental and social framework;
- Environmental, Health, and Safety Guidelines TOLL ROADS.
Українськими нормативами встановлена вимога до якості атмосферного повітря
населених пунктів, які оцінюються за двома критеріями – максимально-разова та
середньодобова концентрація забруднюючих речовин.
В таблиці 1.1 представлені гранично-допустимі концентрації забруднювальних
речовин у атмосферному повітрі населених місць, які викидаються в атмосферне повітря
транспортними засобами згідно з ДСП 201-97: Державні санітарні правила щодо захисту
повітря в населених пунктах (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).
Таблиця 1.1
Державні санітарні правила щодо захисту повітря в населених пунктах
ГДКмр, мг/м3
Одноразова
максимальна д
1
2
диоксид 0,085

Забруднюючої
речовини

Азоту
(NO2)
Азоту оксид (NO)
Ангідрид
сірчистий (SO2)
Аміак / Ammonia
Бенз(а)пірен
(C20H12)
Вуглецю
оксид
(СО)
Вуглеводні
насичені (CnHm)
Метан / Methane
Сажа / Soot
Свинець (Pb)

ГДКсд, мг/м3
Середнє добова

ОБРД,
мг/м3

Клас
небезпеки

3

4

5

0,04

2

0,4
0,5

0,06
0,05

3
3

0.2
-

4
1

5.0

0.04
0.1 мкг
на 100 м3
3.0

1.0

-

4

0.15
0.001

0.05
0.0003

4

50
3
1

В таблиці 1.2 представлені порівняльні характеристики вимог Всесвітньої
організації охорони здоров’я та українських нормативів до якості повітря в житловій зоні.
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Таблиця 1.2
Перелік та гранично-допустимі концентрації забруднювальних речовин у атмосферному
повітрі населених місць, які викидаються в атмосферне повітря транспортними засобами
Вимоги
Україна
ВОЗ/МФК
стандартів
Найменування
Максимально
Середньо-добові 1 год
24 години 1 рік
ЗР
разові
ГДКс.д., мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
ГДКм.р., мг/м3
Діоксид азоту
0,2
0,04
0,2
0,04
Вуглецю оксид
5,0
3,0
30
10 за 8
годин
Зважені
0,5
0,15
речовини
Тверді частинки 0,16
0,035
0,025
0,01
2,5 мкм (ТЧ2,5)
Тверді частинки 0,3
0,06
0,050
0,02
10 мкм (ТЧ10)
Ангідрид
0,5
0,05
0
0,5 за 10 0,02
сірчистий
хвилин
В таблиці 1.3 представлені нормативні гранично-допустимі еквівалентні та
максимальні рівні шуму для територій різного функціонального призначення, які
встановлені українськими нормативами відповідно до табл.1 ДБН В.1.1-31:2013 та дод.17
ДСП 173-96 та нормативами ВОЗ.
Таблиця 1.3
Нормативні граничнодопустимі еквівалентні і максимальні рівні шуму
Позначення території
Еквівалентний
Максимальний
рівень
рівень шуму, LAекв. шуму, LAмакс. дБ(А)
дБ(А)
день
ніч
день
ніч
Території, які безпосередньо прилягають до
45
35
60
50
будинків лікарень і санаторіїв
Території, які безпосередньо прилягають до
55
45
70
60
житлових будинків
Території, які безпосередньо прилягають до
будинків поліклінік, амбулаторій, дитячих
55
70
дошкільних установ, шкіл і інших навчальних
закладів, бібліотек, музеїв, храмів
Примітки:
1. Допустимі рівні шуму на територіях встановлені для точок, розташованих на відстані 2 м від
огороджувальних конструкцій (фасадів) будинків.
2. Згідно з СН 3077 допустимі еквівалентні і максимальні рівні звуку, створюваного засобами
залізничного транспорту на відстані 2 м від фасадів першої лінії житлових будинків,
орієнтованих у бік магістральних вулиць загальноміського і районного значення, допускається
приймати на 10 дБА більшим від зазначених.
3. Денний час доби прийнято від 08.00 год. до 22.00 год, нічний – від 22.00 год. до 08.00 год.
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Допустимий еквівалентний рівень звуку на робочих місцях - LAекв. = 80 дБ(А)
(п.5.1, табл.2, ДСТУ 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку»).
Гранично-допустимі рівні шуму, відповідно до Guidelines for Community Noise,
World Health Organization (WHO), 1999.
Таблиця 1.4
Гранично-допустимі рівні шуму, відповідно до Guidelines for Community Noise, World
Health Organization (WHO), 1999
Реципієнт
Гранично-допустимий рівень шуму за 1 годину
дБА
День
Ніч
7:00- 22:00
22:00 – 7:00
Житлові,
службові
та
учбові
55
45
приміщення
Виробничі та промислові приміщення
70
70
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки повинні бути
отримані на розроблення стадії «Проєкт».
Сучасне використання ділянки проєктування - ділянка будівництва, незалежно від
варіанту траси, проходить в межах існуючого землевідводу під автомобільні дороги.
Відповідно до Схеми планувальних обмежень території м. Києва, територія
розміщення планованої діяльності, частково розміщена на території санітарно-захисних
зон, є зоною постійного понаднормативного шумового впливу автотранспорту, разом з
тим вона межує з територіями існуючої житлової забудови, громадських будівель та
комунально-складськими територіями.
Проєктована лінія трамваю буде проходити вулицями, що знаходиться в межах
Центрального історичного ареалу, центральної планувальної зони м. Києва, в історичній
місцевості «Старий Київ», поміж зонами регулювання забудови І, ІІ та ІІІ категорії.
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3 Опис проєкту
3.1 Місцезнаходження проєкту
В адміністративному відношенні проєктована трамвайна лінія від вул. Старовокзальної до
станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва .
Реалізація проєкту дозволить розвантажити червону гілку метро, скоротити час на
транспортування до центральної частини міста, в першу чергу, пасажиропотоків з околиць
міста, а також забезпечить комфортне пересування пасажирів та значно зменшить
навантаження на дорожньо-транспорту мережу міста.
Вся ділянка будівництва, незалежно від варіанту шляху, проходить в межах
існуючого землевідводу під автомобільні дороги.
Проєктована лінія трамваю буде проходити вулицями, що знаходиться в межах
Центрального історичного ареалу, центральної планувальної зони м. Києва, в історичній
місцевості «Старий Київ», поміж зонами регулювання забудови І, ІІ та ІІІ категорії.
Територія спланована і забудована та складається з громадської та громадськожитлової забудови.
Проєктована ділянка трамвайної лінії не перетинає водних об’єктів. Найближчий
водний об'єкт (р. Либідь) розташований на відстані близько 180 м на південний захід від
майданчика розміщення об’єкта проєктування. На даній ділянці між проєктованою
ділянкою трамвайної лінії і р. Либідь розташована багатоповерхова забудова.
Курорти, санаторії, будинки відпочинку, стаціонарні лікувальні установи, дитячі
дошкільні установи в районі розташування об'єкта проєктування відсутні.
3.2 Мета проєкту
Будівництво трамвайної лінії виконується з метою вирішення проблем розвитку
дорожньо-транспортної інфраструктури міста Києва, поліпшення організації дорожнього
руху та його безпеки, якісний транспортний зв’язок районів міста, покращення
екологічного стану міста, що дозволить знизити викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за рахунок застосування екологічного безпечного електротранспорту,
підвищення пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі, а також створення
належних умов для перевезення пасажирів.
3.3 Загальна інформація про проєкт
Райони Відрадного проспекту та мікрорайону Борщагівки (Святошинського району
м. Києва) має напружене транспортне сполучення з діловим центром столиці.
Святошинсько-Броварська лінія метрополітену, так звана червона лінія, перевозить
близько 700 тис. пасажирів на добу у будній день, та працює на межі пропускної
спроможності.
Станом на сьогодні Борщагівський швидкісний трамвай перевозить близько 165
тис. пасажирів на добу, та функціонує у зв’язці зі Святошинсько-Броварською лінією
метрополітену шляхом організації пересадки на станціях «Політехнічний інститут» та
«Вокзальна». Кожного дня суттєва частка з тих 165 тисяч осіб пересаджується на метро
аби доїхати до місця роботи в центр міста. При цьому, довжина пішохідних
кореспонденцій між станціями «Політехнічна» та «Політехнічний інститут» складає ~ 570
м, а між станціями «Старовокзальна» та «Вокзальна» ~ 350 м, що суттєво знижує попит на
швидкісний трамвай та стимулює користування альтернативним видом транспорту.
Продовження лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до станції
київського метрополітену «Палац Спорту» допоможе вирішити проблему та забезпечити
комфортне, без пересадок, транспортне сполучення пасажирів районів Відрадного
проспекту та Борщагівки (Святошинського району) з центральною частиною міста. При
реалізації проєкту пасажиропотік може зрости з 165 до 250 тисяч осіб на добу.
Перерозподіл пасажиропотоків
дозволить суттєво розватнажити червону гілку
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метрополітену та станцію метро «Вокзальна» від 15,2% до 17,2%. Є у цього рішення ще
один позитивний момент – на переходах «Золоті Ворота – Театральна» та «Хрещатик –
Майдан Незалежності» щоденне навантаження зменшиться на 10-15%, які теж працюють
на межі пропускної спроможності, тобто там не буде відчуття тисняви, яка існує зараз в
часи-пік.
Схема метрополітену та карта-схема маршрутів трамваїв м. Києва представлені
відповідно на Рисунках 3.1 та 3.2.

Рисунок 3.1 – Схема метрополітену м. Києва
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Рисунок 3.2 - Карта-схема маршрутів трамваїв міста Києва
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При розробці ТЕО необхідно розглянути варіант проходження траси трамвайної
лінії від вул. Старовокзальна до ст. метро «Палац спорту» з заїздом на Вокзальну площу.
Довжину трамвайної колії визначити в двоколійному вимірі.
Варіант № 1.1 – трамвайна лінія з діючої колії на вулиці Старовокзальній повертає на
вулицю Жилянську, далі по вул. Велика Васильківська, вул. Рогнідинська, та в
зворотному напрямку по вул. Еспланадна, по вул. Саксаганського на вул. Старовокзальну.
Довжина трамвайної колії складає 6,46 км.
Варіант № 1.2 – трамвайна лінія виходить від вул. Старовокзальної по вул.
Жилянська, далі вул. Шота Руставелі, вул. Рогнідинська, вул. Еспланадна, вул.
Саксаганського, вул. Старовокзальна. Довжина трамвайної колії складає 6,32 км.
Варіант № 1.3 – трамвайна лінія виходить від вул. Старовокзальної по вул.
Жилянська, далі вул. Саксаганського, вул. Еспланадна, в зворотному напрямку по вул.
Рогнідинська, вул. Шота Руставелі, вул. Жилянська на вул. Старовокзальна. Довжина
трамвайної колії складає 6,55 км.
Варіанти маршрутів трамвайної лінії за варіантами 1.1 -1.3 показані на рисунку 3.3.
Вулиці які використовуються у варіантах мають наступні показники:
- в першому варіанті трамвайна лінія з діючого шляху по вулиці Старовокзальної
повертає на вулицю Жилянську та йде понад лівим бордюром, тому що права полоса
використовується для міського тролейбуса. Всі зупиночні пункти розташовуються на
тротуарах зліва по напрямку руху. Вагони трамваю повинні бути обладнані дверима для
виходу на два боки. Посадочні платформи виконуються підвищеними для рухомого
складу з низькою підлогою. При будівництві посадочних платформ враховуються потреби
інвалідів та інших маломобільних груп населення – влаштуванням пандусів, зручних
сходів, додаткових поручнів, інженерно технічного обладнання, додаткового освітлення,
павільйон для очікування з навісами та каси для продажу квитків, інформаційне табло. З
вул. Жилянської повертаємо на вул. Велика Васільківська, потім на вул. Рогнідинська. від
ст. метрополітену «Палац спорту». В зворотному напрямку по вул. Еспланадна, вул.
Саксаганського (перетин трамвайних колій по вул. Саксаганського під прямим кутом) до
з’єднання з діючою колією по вул. Старовокзальної скрізь трамвайна колія запроектована
по над лівим бордюром. Довжина трамвайної колії в одноколійному виміри складає 6510
м.
- в другому варіанті трамвайна лінія з діючого шляху на вулиці Старовокзальної
повертає на вулицю Жилянську та йде понад лівим бордюром, тому що права полоса для
міського тролейбуса. З вул. Жилянської повертаємо на вул. Шота Руставелі, потім, вул.
Рогнідинська, вул. Еспланадна до станції метрополітену «Палац спорту», далі в
зворотному напрямку по вул. Еспланадна, вул. Саксаганського (перетин трамвайних колій
по вул. Саксаганського під прямим кутом) далі до з'єднання з діючою колією по вул.
Старовокзальної, скрізь трамвайна колія запроєктована понад лівим бордюром. Довжина
трамвайної колії в одноколійному виміри складає 6340 м.
- в третьому варіанті трамвайна лінія з діючої колії на вулиці Старовокзальної
повертає на вулицю Жилянська та йде у двох напрямках до вул. Шота Руставелі, Розворот
здійснюється по вул. Еспланадна, Рогнідинска та Шота Руставелі. Довжина трамвайної
колії в одноколійному виміри складає 6300 м.
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Рисунок 3.3 Схема варіантів 1.1 – 1.3 проходження траси трамвайної колії.
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На сьогодні розглядається ще три варіанти трасування трамвайної лінії.
Для всіх варіантів передбачається продовження лінії швидкісного трамваю від вул.
Старовокзальної з проходом по вул. Жилянській з організацією кільця на Вокзальній
площі з заходом по вул. Петлюри. Варіації траси за новими рішеннями між Вокзалом та
Палацом Спорту наступні:
Варіант № 2.1 – від кінцевої на Вокзальній площі по вул. Симона Петлюри,
поворот на вул. Жилянська, далі по вул. Жилянська, вул. Шота Руставелі, з кінцевою на
Шота Руставелі з реорганізацією автомобільного руху, а саме на вул. Шота Руставелі
залишається лише локальний під’їзд автомобілів, а основний автомобільний трафік
переноситься на вул. Еспланадна. Та в зворотному напрямку по вул. Шота Руставелі, по
вул. Жилянська, поворот на вул. Симона Петлюри до кільця на Вокзальній площі.
При цьому варіанті трасування по Жилянській передбачається прокладання
трамвайних колій по центру вул. Жилянська з організацією двостороннього руху
автотранспорту. Для машин на Жилянській залишається лише по 1 смузі руху в кожну
сторону для локального під'їзду. Весь основний трафік при цьому буде рухатися
двосторонню вул. Саксаганського.
Варіант № 2.2 – від кінцевої на Вокзальній площі по вул. Симона Петлюри поворот
на вул. Саксаганського, далі по вул. Саксаганського, поворот на вул. Шота Руставелі, з
кінцевою на Шота Руставелі (аналогічно варіанту 2.1). Та в зворотному напрямку по вул.
Шота Руставелі, по вул. Саксаганського, поворот на вул. Симона Петлюри до кільця на
Вокзальній площі.
При цьому варіанті трасування трамвайної лінії організація автомобільного руху по
вул. Жилянська та вул. Саксаганського залишається без змін (вулиці з одностороннім
рухом).
Варіант № 2.3 – від Вокзальній площі по вул. Симона Петлюри, поворот на вул.
Жилянська, далі по вул. Льва Толстого, поворот на вул. Саксаганського, далі по вул.
Саксаганського, поворот на вул. Шота Руставелі, з кінцевою на Шота Руставелі
(аналогічно варіанту 2.1, 2.2). Та в зворотному напрямку по вул. Шота Руставелі, по вул.
Саксаганського, поворот на вул. Льва Толстого, вул. Жилянська, поворот на вул. Симона
Петлюри до кільця на Вокзальній площі.
При цьому варіанті трасування трамвайної лінії організація автомобільного руху по
вул. Жилянська та вул. Саксаганського залишається без змін (вулиці з одностороннім
рухом).
Остаточний обраний варіант не був схвалений до кінця лютого 2020 року, варіант
2.3 – є рекомендованим.
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3.4 Опис основних характеристик планованої діяльності
Верхня будова трамвайної колії
Верхня будова трамвайної колії прийнята блочного типу з з/б плитами та
жолобчастими рейками без шийки типу РЖБ з шириною колі 1524 мм та радіусами
кривих більше 25 м.
Ця технологія дозволяє: знизити експлуатаційні витрати, за рахунок відсутності
елементів кріплень; суттєво знизити шумоутворення; усунути дію блукаючих струмів.
Така конструкція складається з залізобетонної плити з вмурованими безшийковими
рейками. Ця плита укладається на два шари асфальтобетону.
Асфальтобетонні шари укладаються на бетонну основу по бітумній емульсії.
Бетонна основа укладається на два шари щебеню, який укладається на підстильний
шар серед незернистого піску. Між шаром піску та ущільненим земляним полотном
укладається геотекстиль.
Трамвайні рейки передбаченні безстиковими, температуро-напруженої системи.
Стрілочні переводи, з’єднувальні колії та перехрещення укладаються на монолітну
залізобетонну плиту. Передбачено облаштування всіх стрілочних переводів пристроями
електрообігріву, а вхідні (протишерстні) з влаштуванням автоматичних приводів.
Керування автоматичного стрілочного переводу та обігрів виконується за допомогою шаф
керування та обігріву з живленням за допомогою інвертора СПЕС-2,5 кВт від контактної
мережі.
Для зменшення шуму та вібрації в колійних конструкціях застосовуються шумовібропоглиначі прокладки між рейками і плитами.
З метою зменшення шумового та вібраційного впливу трамваїв на прилеглу
територію житлових та громадських будинків передбачені наступні конструктивні
рішення:
1) Застосування безшпальної конструкції колії. Конструкція системи безбаластної
конструкції трамвайної колії включає в себе збірні залізобетонні плити з жолобами для
вкладання рейок, та заливкою спеціальними сумішами (поліуретанова смола).
2) Система колії запроєктована безстикова, температурно-напружена, із
зварюванням рейок в суцільній плиті, та встановленням компенсаторів біля стрілочних
переводів та кривих.
Водовідведення забезпечено за допомогою ухилів до існуючої зливової каналізації.
Загальний вигляд верхньої будови трамвайної колії представлений на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 Загальний вигляд верхньої будови трамвайної колії
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Дорожній одяг
На ділянках посилення проєктом передбачено виконати наступні роботи:
- обрубка крайки існуючого асфальтобетонного покриття; фрезерування існуючого
покриття із асфальтобетону; розлив бітумної емульсії; влаштування вирівнюючого шару із
асфальтобетону гарячого дрібнозернистого пористого;
- влаштування шару покриття із асфальтобетону гарячого дрібнозернистого
пористого; розлив бітумної емульсії; влаштування шару покриття із щебеневомастикового асфальтобетону на основі модифікованих полімерами бітумів.
Передбачається заміна люків оглядових колодязів, що потрапляють під проїжджу
частину, що реконструюється, також нарощування горловини до проєктних відміток з
посиленням дорожніми плитами для розподілу навантаження і відвертання руйнування
навколо люків дорожнього покриття.
Передбачається також підняття і ремонт бортового гранітного каменю з
облаштуванням знижених бортів для забезпечення переміщення маломобільної групи
населення.
Водовідведення забезпечено за допомогою ухилів до існуючої зливової каналізації.
Для забезпечення необхідного рівня безпеки руху передбачені наступні заходи:
забезпечення розрахункової швидкості прийнятими елементами плану і поздовжнього
профілю; інформування водіїв про конкретну дорожню обстановку шляхом установки
типових і індивідуальних знаків; облаштування дорожньої розмітки.
Автоматика та телемеханіка руху. Мережі зв’язку
На проєктованій ділянці в напрямку від вул. Старовокзальна до вул. Жилянська для
регулювання рухом в місці пересічення трамвайної колії з автомобільною дорогою
встановлено існуючий трамвайний світлофор.
Сигналізація існуючого трамвайного світлофора передбачає заборону руху
трамваю, чи дозвіл руху в напрямку від вул. Старовокзальна до вул. Жилянська.
При організації руху по варіантам, що проєктуються необхідно провести
перевлаштування трамвайної сигналізації перехрестя.
При всіх варіантах необхідно, щоб світлофор відповідно до дорожньої ситуації
дозволяв чи забороняв проїзд трамваю через перехрестя на вул. Жилянська в напрямку
Палацу Спорту або Площі Перемоги.
Перевлаштування трамвайної сигналізації перехрестя необхідно виконати шляхом
перепрограмування дорожнього контролера керування світлофорами та у відповідності з
технічними умовами КК «Київавтодор», КП «Центр організації дорожнього руху» та
інших організацій.
Згідно колійного розвитку в варіантах № 1 та № 2 проєктується 8 стрілочних
переводів, в варіанті № 3 – 2 стрілочних переводи.
Передбачається автоматизація стрілочних переводів в напрямку руху та в
протилежному напрямку для переведення стрілок при русі в неправильному напрямку.
Керування стрілкою виконується з використанням шунтового повітряного
контакту.
На проєктованій ділянці робіт необхідно передбачити встановлення на трамвайних
зупинках двох електронних інформаційних табло для відображення назви зупинки і
відображення інформації про рух транспорту, текстових повідомлень, що передаються з
диспетчерського пункту.
Облаштування рухомого складу системою моніторингу та диспетчеризації
транспортних засобів (GPS). Для реалізації необхідно установити на рухомі одиниці
термінали SmartBox 3.0 з програмним забезпеченням. Термінали мають вбудовані
акумулятори, що дозволяють їм працювати автономно до 12 годин.
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Павільйони
В ТЕО розглянуто 3 варіанти павільйонів для очікування транспорту від вул.
Старовокзальна до ст. метро «Палац спорту»:
- варіант № 1 – типовій залізобетонний павільйон. Павільйон має прямокутний
контур з конструкціями із залізобетонних елементів. В обробці автопавільйону
застосовується килимова мозаїчна плитка, мармурова крихта, покриття світлим лаком,
забарвлення нітроемалями;
- варіант № 2 – павільйони каркасного типу, які встановлюються на залізобетонну
плиту основи. Павільйони є спорудою каркасного. Каркас павільйону виготовляється з
полірованих нержавіючих труб. Для забезпечення необхідного рівня комфорту та безпеки
населення від впливу кліматичних опадів, передбачається улаштування вертикальних
огороджувальних конструкцій із загартованого скла, та скла типу «Триплекс» для навісу.
Павільйон обладнаний зручною лавою, виконаною з дерева та металу;
- варіант № 3 – павільйони, які встановлюються на платформи для посадкових
майданчиків. Павільйони є спорудою каркасного типу. Каркас павільйону виготовляється
з чорних труб, та покривається фарбою. Огородження платформи передбачено з
протилежної від посадки пасажирів сторони. Покриття платформи – тротуарна плитка.
Порівнюючи три варіанти павільйонів, за рекомендований обрано другий варіант
павільйонів для очікування транспорту, а саме встановлення павільйону на залізобетонну
плиту в рівні головки рейки.
Недоліки першого варіанту – недостатня архітектурно-художньої виразність; не
вписується в сучасну міську забудову.
Недоліки третього варіанту – велика трудомісткість і складність в узгодженні і
виконанні конструкцій в зв'язку з великою кількістю інженерних комунікацій;
неможливість використання рухомого складу з низькопідлоговим майданчиком.
Другий варіант павільйонів гармонійно вписується в сучасний вигляд міської
забудови і простий у виконанні (представлено на рис.3.5).

Рисунок 3.5 Загальний вигляд рекомендованого варіанту павільйонів очікування.
Характеристика рухомого складу
Оскільки на більшому протязі трамвайна колія буде розташовуватися з лівого боку
вулиць, вагони трамваю повинні бути обладнані дверима для виходу на дві сторони. В
якості рухомого складу пропонується рухомий склад Stadler 853 («Метелица») чи такого ж
типу. Це трисекційний шестивісний повністю низькопідлоговий трамвай, розроблений
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швейцарською компанією «Stadler Rail» і випускається заводом «Stadler Minsk». Дизайн
трамвая розроблений відділом дизайну Об'єднаного інституту машинобудування
Національної академії наук Білорусі.
Пасажирські двері вагона знаходяться по обидва боки вагона (в двухкабінном
виконанні), що дає можливість використовувати трамвай на маршрутах без оборотних
кілець.
Конструкція трамваю розроблена з урахуванням кліматичних умов країн СНД і
допускає експлуатацію в діапазоні температур від –40 до +40оС
Відповідно до основних технічних характеристик трамваїв даного типу, загальний
рівень шуму від працюючого внутрішнього обладнання, на відстані 7,5 м, становитиме, –
не більше 60 дБА.
Внутрішня обшивка – пластик і алюмінієві панелі, композиційні матеріали.
Параметри рухомого складу:
- дві кабіни машиністів та входи/виходи з вагонів в обидві сторони;
- довжина близько 50 метрів;
- мінімальний радіус розвороту 25 метрів;
- ширина колії 1520 міліметрів;
- ширина кузова не більш 2700 міліметрів;
- висота вагонів не більш 4000 міліметрів;
- максимальне навантаження на вісь не більше ніж 22 тони;
- система живлення 600В;
- місткість (при 5 чол/м2) – 378 чол;
- місткість (при 8 чол/м2) – 524 чол;
- площа для стоячих пасажирів – 48,58 м2.
Зовнішній вигляд та салон трамваю показаний на рисунках 3.6 та 3.7

Рисунок 3.6 Зовнішній вигляд трамваю Stadler 853 («Метелица»).
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Рисунок 3.7 Салон трамваю Stadler 853 («Метелица»).
3.5 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і
будівельних робіт та впровадження планованої діяльності
Опис технологічних процесів при реалізації проєкту
Для реалізації проєкту передбачаються виконання наступних робіт:
- будівництво трамвайних колій з використанням сучасних технологій, а саме
трамвайних колій блочного типу із залізобетонними плитами та трамвайними рейками, що
закріплені в жолобах залізобетонних плит за допомогою заливної маси або пружних
скріплень та ущільнюючих гумових елементів;
- реконструкція існуючої контактної мережі з заміною контактних проводів, опор,
елементів підвіски і живлення, з використанням сучасного обладнання
- будівництво нової контактної мережі;
- реконструкція мережі зовнішнього освітлення;
- улаштування посадочних павільйонів для пасажирів;
- встановлення знаків організації дорожнього руху (ОДР);
- перевлаштування або заміна світлофорів;
- встановлення на зупинках електронних інформаційних табло;
- електричний обігрів стрілочних переводів;
- облаштування рухомого складу системою моніторингу та диспетчеризації
транспортних засобів (GPS);
- захист кабельних мереж, які попадають у зону будівництва;
- прокладання кабелів КП «Київпастранс».;
- перекладання технічно зношених ділянок водопровідних мереж з реконструкцією
колодязів і камер та заміною запірної арматури та пожежних гідрантів;
- перекладка каналізації від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац
Спорту»;
- заміна зношених ділянок мережі дощової каналізації з встановленням нових
дощоприймальних колодязів та чавунних решіток;
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- перекладка ділянки газопроводу середнього тиску Ø200мм та низького тиску
Ø100мм;
- перекладання декількох ділянок теплотраси демонтаж існуючої теплофікаційної
камери та облаштування нової камери з запірними пристроями (при необхідності);
- благоустрій прилеглої території.
Роботи виконуються в обмежених умовах міської забудови під час руху
автотранспорту.
Проведення будівельно-монтажних робіт передбачається потоковим методом з
комплексною механізацією усіх процесів, з застосуванням нових високопродуктивних
машин та механізмів, а також з вимогами нормативних інструкцій та рекомендацій
галузевих нормативно-технічних документів по проведенню робіт.
Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватися у відповідності до Проєкту
виконання робіт, який розробляється підрядною будівельною організацією відповідно до
ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з додержанням вимог
державних стандартів, будівельних норм і правил (СНиП), норм пожежної безпеки та
охорони праці у будівництві.
Виконання робіт необхідно здійснювати згідно чинного ДБН А.3.2-2-2009
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві.
Основні положення».
До початку будівництва об'єкта генпідрядна організація повинна виконати
підготовчі роботи по організації будмайданчика, необхідні для забезпечення безпеки
будівництва, включаючи:
- влаштування тимчасової огорожі території будівельного майданчика;
- розчищення території;
- обладнати стендами з протипожежним інвентарем, інформаційними щитами з
нанесеними в'їздами, під'їздами, місцезнаходженням джерел водопостачання, засобів
пожежогасіння;
- прокладання мереж тимчасового електропостачання, додаткового освітлення з
установкою приладів обліку;
- завезення і розміщення на території будівельного майданчика або за її межами
пересувних інвентарних санітарно-побутових, виробничих і адміністративних будівель і
споруд.
Закінчення підготовчих робіт повинно бути прийнято за актом про виконання
заходів з безпеки праці, оформленим відповідно до ДБН А.3.2-2-2009.
Загальна схема організації робіт по будівництву об’єкта містить у собі наступні
періоди:
- організаційно-технічну підготовку;
- підготовчий період;
- основний період.
Відповідно до матеріалів розділу «Проект організації будівництва, розрахункова
тривалість будівництва трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро
«Палац Спорту» складає 14 місяців, в тому числі підготовчий період – 2 місяці.
Організаційно-технічна підготовка
До початку виконання робіт необхідно провести комплекс загально-організаційних
заходів з підготовки будівництва, в тому числі:
- забезпечення будівництва проєктно-кошторисною документацією
технічними
умовами для формування технічного завдання;
- розроблення проєкту виконання робіт (ПВР), який розробляється на підставі
робочого проєкту та ПОБ і має передбачати заходи із забезпечення якісного, безпечного і
своєчасного виконання робіт;
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- оформлення фінансування будівництва погодження календарного графіку
фінансування з урахуванням потреб при планомірному виконанні будівництва ;
- оформлення передбачених законодавством документів дозвільного характеру та
допусків на виконання робіт;
- забезпечення комплексної безпеки будівництва;
- організація системи управляння будівництвом;
- забезпечення будівництва під’їзними шляхами, електро-, тепло- і
водопостачанням (в тому числі протипожежним), системою зв’язку, засобами
пожежогасіння, тимчасовими будівлями та спорудами, засобами збирання, безпечного
тимчасового зберігання та видалення відходів та вторинної сировини;
- організація авторського та технічного нагляду, за необхідності – науковотехнічного супроводу будівництва об’єкта;
- облаштування будівельного майданчика стендом з інформацією щодо об’єкта
будівництва, замовника, проєктувальника та виконавців робіт, а також схемами з
позначенням в’їздів, маршрутів проїзду, місць розвороту транспортних засобів,
небезпечних зон тощо;
- забезпечення об’єкта будівництва засобами цивільного та протипожежного
захисту.
Підготовчий період
В підготовчий період необхідно виконати такі роботи:
- огородження території, де будуть виконуватися роботи по зніманню шару
проїзної частини, ремонту дощової каналізації та інші роботи, для попередження
проникнення сторонніх осіб та тварин на територію;
- прокладання (при необхідності) тимчасових шляхів для можливості проїзду
автомобілів, організація безпечного дорожнього руху, а також влаштування проходів;
- облаштування тимчасового будівельного майданчика - встановлення
(улаштування) тимчасових побутових приміщень для працівників, складів для збереження
інструментів та захисних приладів;
- прокладання тимчасових мереж енергопостачання, встановлення в необхідних
місцях розподільчих щитів та шаф;
- огородження найбільш небезпечних зон (за встановленим планом та черговістю
розбиранні окремих ділянок дороги), встановлення попереджувальних знаків та
освітлення, виділення, позначення і огородження небезпечних зон;
- обладнання майданчиків для складування конструкцій і матеріалів після
розбирання на автотранспорт;
- геодезичні роботи, відновлення та закріплення траси в місцевості ІІІ категорії
складності;
- облаштування дороги тимчасовими засобами організації дорожнього руху;
- розбирання існуючого облаштування дороги (огородження, дорожні знаки,
бортовий камінь);
- фрезерування існуючого покриття проїзної частини з вивезенням та поверненням
власнику;
- розбирання дощеприймачів та рукавів існуючої дощової каналізації;
- захист кабельних мереж, які попадають у зону будівництва;
- прокладання кабелів КП «Київпастранс»;
- перекладання технічно зношених ділянок водопровідних мереж з реконструкцією
колодязів і камер та заміною запірної арматури та пожежних гідрантів;
- перекладка каналізації від вул. Старовокзальної до станції метрополітену «Палац
Спорту»;
- заміна зношених ділянок мережі дощової каналізації з встановленням нових
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дощоприймальних колодязів та чавунних решіток.
- перекладка ділянки газопроводу середнього тиску Ø200мм та низького тиску
Ø100мм;
- перекладання декількох ділянок теплотраси.
Закінчення підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує виконання робіт
запроектованими темпами, повинно бути підтверджено актом, складеним Замовником,
Генпідрядником та представниками територіальних органів Державного нагляду за
охороною праці за формою, наведеною в додатку 12 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація
будівельного виробництва». (Додаток 4.10).
Номенклатура та обсяг підготовчих робіт уточняється в ПВР.
Облаштування будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць
виконується у відповідності до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного
виробництва», ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та
улаштування основ і спорудження фундаментів» та ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з
будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання
та каналізації»
Будівельно-монтажні
роботи
виконувати
з
дотриманням
вимог
ДБН А.3.2-2-2009 ССБП «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні
положення».
Основний період робіт:
- земляні роботи;
- влаштування земляного полотна;
- будівництво трамвайних колій з використанням сучасних технологій, а саме
трамвайних колій блочного типу із залізобетонними плитами та трамвайними рейками, що
закріплені в жолобах залізобетонних плит за допомогою заливної маси або пружних
скріплень та ущільнюючих гумових елементів;
- реконструкція існуючої контактної мережі з заміною контактних проводів, опор,
елементів підвіски і живлення, з використанням сучасного обладнання;
- будівництво нової контактної мережі;
- влаштування дорожнього одягу;
- влаштування зовнішнього освітлення;
- улаштування посадочних павільйонів для пасажирів;
- встановлення знаків організації дорожнього руху (ОДР) встановлення дорожніх
знаків, нанесення дорожньої розмітки;
- перевлаштування або заміна світлофорів;
- встановлення на зупинках електронних інформаційних табло;
- електричний обігрів стрілочних переводів;
- облаштування рухомого складу системою моніторингу та диспетчеризації
транспортних засобів (GPS);
- благоустрій прилеглої території.
Розбирання існуючого дорожнього покриття виконується за допомогою
компресорів і дорожньої навісної фрези на тракторі. Навантаження будівельного сміття
виконується за допомогою екскаваторів зі «зворотньою лопатою», обладнаних ковшами
ємністю 0,5 та 0,25м3, а також вручну. Будівельне сміття вивозиться автосамоскидами
типу КрАЗ-6511C4 на звалище на відстань, що вказана у довідці, наданій замовником.
Земляне полотно на ділянці будівництва запроєктоване у вигляді котловану для
заглибленого баласту. Планування дна котловану виконується бульдозером типу Komatsu
D31EX-21. Всі ділянки на запроєктовані на відокремленому земляному полотні, ширина
котловану становить 3,25 м.
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Після демонтажу покриття існуючого дорожнього одягу виконується розробка
котловану з використанням бульдозера Komatsu D31EX-21. На основу прокладається
геотекстиль з поверхневою щільністю 165 г/м2, далі влаштовуються шар піску товщиною
100 мм, по якому прокладається шар геотекстилю з армуючою георешіткою.
Далі відсипаються два шару щебеню фракції 40-70 мм товщиною 120 мм та
фракції 20-40 мм товщиною 80 мм. Ущільнення щебеню виконується за допомогою
гладковальцового котка Bomag BW 154. Щебінь проливають бітумною емульсією з
використанням автогудронатора ДС-39Б. На щебінь укладається шар дрібнозернистого
піщаного асфальтобетону товщиною 30 мм і розклинюється віброкотком. Далі
влаштовується шар бетонної підготовки класу B7,5 товщиною 150 мм. Бетонна суміш до
місця виконання робіт доставляється автобетонозмішу- вачами СБ 159Б.
Після того, як бетон набере проєктну міцність, на ньому влаштовується
вирівнюючий і монтажний шари дрібнозернистого з асфальтобетону (ДСТУ Б В.2.7119:2011) товщиною по 40 мм. Далі виконується укладання залізобетонних плит з
рейковими каналами з використанням автокрану КС-45717 згідно технології укладання
плитний конструкції системи «PREFA».
Укладання рейок в рейкові канали виконується після їх ґрунтування та
приклеювання ґрунтованих бетонних вкладишів до рейок клеєм. Після висихання рейки
зварюються між собою за допомогою електродугової автоматизованої зварки з
плавильним мундштуком. Далі виконується ґрунтування рейкових каналів, висихання і
розкладання в рейкові канали прокладок з вологостійкої фанери з кроком 1 м, виставка
рейок в проєктне вертикальне положення. В плановому положенні рейки виставляються за
допомогою дерев’яних клинів з боку рейки. Потім рейкові канали з рейками
заповнюються поліуретановою смолою.
Збоку плитної конструкції на бетонну основу встановлюються гранітні борти типу
ГП1. Шви між плитою і бортом та самими плитами заповнюються гранітним відсівом на
товщину 200 мм, а потім на товщину 150 мм заливаються епоксидною мастикою.
Котловани під конструкцію колії на стрілочних переводах на перехрещеннях, які
знаходяться на проїзній частині, виконується бульдозером Komatsu D31EX-21 та
екскаватором JCB-3CX зі зворотною лопатою ємністю ковша 0,48 м3. Далі
влаштовуються шар піску товщиною 100 мм, по якому прокладається шар геотекстилю з
армуючою георешіткою для розділення шарів та рівномірного розподілу навантаження.
Виконується засипання щебнем товщиною 120 мм фракції 40-70 мм для нижнього
шару та 80 мм фракції 20-40 мм для верхнього шару та ущільнення гладковальцовим
котким Bomag BW 154. Щебінь проливають бітумною емульсією.
На щебінь укладається шар дрібнозернистого піщаного асфальтобетону товщиною
30 мм і розклинюється віброкотком.
Дали влаштовуються монолітної залізобетонної плити з бетону класу В30
товщиною 300 мм з армуванням в два пояси. Після того, як бетон набере проєктну
міцність, виконується розкладання стрілочного переводу на гумові прокладки,
виставлення в проєктне положення, вклеювання в плиту дюбелів для шурупів,
прикріплення до плити за допомогою пружного скріплення. Встановлюється опалубка та
виконується бетонування до поверхні голівки рейки. Канали між рейками та бетоном
ґрунтуються та заповнюються епоксидною смолою.
Влаштування павільйонів трамвайних зупинок виконується автокраном КС-45717 з
використанням інвентарних засобів підмащування.
Транспортування сипучих матеріалів від розбирання та доставка сипучих
матеріалів на будівельний майданчик здійснюється автосамоскидами типу КрАЗ-6511С4
вантажопідйомністю 20 т.
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Штучні матеріали від розбирання та доставка нових штучних матеріалів
здійснюється автомобілями бортовими типу КрАЗ-6322 вантажопідйомністю 16 т.
3.6 Інженерні мережі та комунікації
Перевлаштування
мереж
водопостачання,
водовідведення,
зливової
каналізації, теплопостачання, газопостачання
Проєктом передбачається перекладання існуючих мереж водопроводу, перекладка
каналізації і зливної каналізації , перекладка мереж зливової каналізації, перекладка
ділянки газопроводу перекладання декількох ділянок теплотраси від вул. Старовокзальної
до станції метрополітену «Палац Спорту» у зв’язку з будівництвом трамвайної лінії.
Водопровідні мережі запроєктовані з чавунних труб. Через проїзду частину вулиці
труби прокладаються в футлярах ПЕ. Сталеві футляри прокладаються в зовнішній та
внутрішній ізоляції.
На водопроводі, що проєктується, встановлюються камери з запірною арматурою
та пожежними гідрантами (замість демонтованих).
На водопровідних колодязях встановлюються кришки на люках тільки з отворами
та запірними пристроями.
Каналізаційна мережа запроєктована з чавунних труб. Через проїзну частину труби
прокладаються в футлярах ПЕ. На каналізації, що проєктується, встановлюються колодязі
із залізобетонних елементів, кришки на люках тільки з отворами та запірними
пристроями.
У проєкті розглядається: демонтаж існуючих та облаштування нових
залізобетонних оглядових каналізаційних колодязів; демонтаж існуючих та облаштування
нових залізобетонних прямокутних дощоприймальних колодязів.
Зливоприймачів каналізації влаштовується з поліпропіленових двошарових
гофрованих труб передбачених для улаштування самопливних мереж під магістральними
автодорогами.
Газопровід в землі прокладається із сталевих електрозварних труб середнього
тиску та низького тиску, та покривається антикорозійною ізоляцією.
Відводи застосовують заводського виготовлення. При перетині проїзної частини
газопроводи прокладаються в сталевому футлярі. Укладання газопроводів передбачається
на центруючи діелектричні прокладки.
При перекладанні ділянок теплотраси, трубопроводи прийняті сталеві в
пінополіуретановій ізоляції. Матеріали і вироби для теплоізоляційних конструкцій
трубопроводів теплових мереж прийняті негорючі, а захисні покриття відповідають
вимогам пожежної безпеки.
Проєктом передбачено демонтаж існуючої теплофікаційної камери та
облаштування нової камери з запірними пристроями.
Перевлаштування мереж зв’язку
За попередніми вихідними даними в зону будівництва нових трамвайних колій в
Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва потрапляють
підземні телекомунікаційні мережі, що прокладені здебільшого в телефонній каналізації
ПАТ «Укртелеком».
Проєктною документацією необхідно передбачити захист чи перевлаштування (в
випадку неможливості захисту) існуючої кабельної каналізації ПАТ «Укртелеком», що
потрапляє в зону реконструкції трамвайних колій та проїзної частини автодороги.
Захист чи перевлаштування кабельної каналізації передбачено в місцях її перетину
з проєктованою трамвайною лінією.
Для захисту кабельної каналізації використовуються плити для закриття кабелю.
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В випадку неможливості збереження кабельної каналізації необхідно демонтувати
на час роботи по облаштуванню нових трамвайних колій кабельні колодязі зв’язку, люки і
опорні кільця кабельного колодязя зв’язку, що перетинають автомобільну дорогу. Після
виконання робіт з укладки трамвайного полотна передбачити встановлення важких люків
магістрального зв'язку.
При перевлаштуванні кабельної каналізації необхідно передбачити заміну
мідножильного та волоконно-оптичного кабелю, що відповідатиме технічним параметрам
існуючому кабелю.
В зоні будівництва нових стрілочних переводів знаходиться кабель волоконнооптичної лінії зв’язку типу ОКТ-8, що належить КП «Київпастранс».
Прокладання нового кабелю ВОЛЗ необхідно виконати на опорах контактної
мережі після заміни та демонтажу старих опор.
Перевлаштування інженерних комунікацій, що будуть порушені при проведенні
будівельних робіт необхідно виконувати згідно з технічними умовами експлуатуючих
організацій.
3.7 Характеристика розподілу негативних соціально-екологічних впливів
Період проведення робіт з будівництва та наступне функціонування трамвайної
колії, після введення її в експлуатацію, будуть супроводжуватися впливом на навколишнє
середовище.
Будівельні машини, механізми та процеси:
- повітряне середовище: тимчасове забруднення приземного шару атмосферного
повітря викидами відпрацьованих газів і сажі, зварювальним аерозолем при зварюванні
металічних конструкцій, пилом, шумове навантаження;
- клімат і мікроклімат: не відбувається;
- ґрунт: вилучення ґрунту та кам’яних відходів з вивезенням на полігон, ґрунтове
покриття вздовж трамвайної лінії представлене однорідною структурною шарового
покриття .
- геологічне середовище: не відбувається, небезпечні інженерно-геологічні процеси
на ділянці проведення робіт не виявлені;
- водне середовище: тимчасові зміни режиму площинного змиву, на будмайданчику
облаштовуються відповідні місця для складування будівельних матеріалів та будівельного
сміття. Відведення дощових вод здійснюється по існуючій поверхні у місця зливо збору;
- рослинний і тваринний світ: знищення зелених насаджень при будівництві не
передбачається, можлива тимчасова зміна існуючого стану наявних в зоні будівництва
біологічних систем в результаті дії шуму та аерозольних викидів;
- відходи будівництва: утворення ТПВ та будівельних відходів, з подальшим
вивезенням за спецпризначенням, згідно укладених договорів;
- заповідні об’єкти: не відбувається, в районі проведення робіт не виявлені;
- навколишнє техногенне середовище: перевлаштування існуючих мереж які
потрапляють в межі забудови, тимчасовий вплив вібрації на прилеглі будівлі та споруди.
- навколишнє соціальне середовище (населення): порушення організації
дорожнього руху - тимчасові незручності при проведенні робіт з будівництва, вплив на
здоров’я будівельного персоналу, можливість виникнення аварійних ситуацій.
До позитивних впливів слід віднести створення нових робочих місць, та заміна
технічно зношених ділянок існуючих мереж які потрапляють в межі забудови на нові.
Експлуатація трамвайної лінії:
- повітряне середовище: шумове навантаження;
- клімат і мікроклімат: позитивний вплив від впровадження електротранспорту;
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- ґрунт: не відбувається;
- геологічне середовище: не відбувається;
- водне середовище: безпосереднього скиду будь-яких стічних вод у відкриті
водойми та підземні горизонти не передбачається. Відведення дощових та талих стоків з
твердих покриттів відбувається в міську мережу дощової каналізації;
- рослинний і тваринний світ: відлякування тварин через підвищений рівень шуму;
- відходи експлуатації: одержані в процесі очищення вулиць, вивозяться за
спецпризначенням, згідно укладених договорів;
- заповідні об’єкти: не відбувається, в районі розташування не виявлені;
- навколишнє техногенне середовище: не відбувається.
До позитивних впливів слід віднести: поліпшення сервісу та транспортної
інфраструктури:
- розвантаження червоної гілки метро та скорочення часу на транспортування до
центральної частини міста, в першу чергу пасажиропотоків з околиць міста;
- дозволить розвантажити вузли пересадок станції метро 9-15 %;
- оптимізувати роботу міських транспортних маршрутів;
- підвищення якість та безпеку перевезення пасажирів;
- поліпшити дорожній сервіс;
- збільшити пропускну спроможність вулично-дорожні мережі;
- покращити якість надання полу з перевезення пасажирів
3.8 Дані про розміщення будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних
угідь (рішення ПОБ)
При проведенні будівельних робіт використовується лише територія існуючого
постійного відведення землі, в межах якої розміщуються будівельні майданчики та
технологічні проїзди. Розміщення техніки та механізмів, інше використання земель, що
знаходиться поза межами відведення, не допускається.
Найближча житлова забудова розташована від осі трамвайної колії на відстані від 7
до 24 м.
Курорти, санаторії, будинки відпочинку, стаціонарні лікувальні установи, дитячі
дошкільні установи в районі розташування об'єкта проєктування відсутні.
Будівельний майданчик огороджується парканом заввишки 2,0м. Межі
небезпечних зон роботи будівельної техніки огороджується захисними парканами
висотою 1,20 м згідно ДСТУ Б.В.2.8-43-2011. Територія будівельного майданчика, ділянки
робіт, робочі місця, проїзди та проходи до них в нічний час освітлюються згідно ДСТУ
Б.А.3.2-15-2011.
Будівельний майданчик облаштовується засобами зв’язку і освітленням відповідно
до норм. Для освітлення будівельного майданчика і робочих місць використовуються
прожектори ПЗС-35 на інвентарних стаціонарних і переносних стійках.
В місцях, небезпечних у пожежному відношенні, встановлюються пожежні щити з
інвентарним обладнанням.
Біля в’їзду на будівельний майданчик встановлюється схема руху транспорту.
Швидкість руху транспорту біля місць виконання робіт не повинна перевищувати
10км/год на прямих ділянках та 5 км/год на поворотах.
Електропостачання на період будівництва здійснюється від існуючої
електромережі.
Для під’їзду до будівельного майданчика використовуються існуючі проїзди.
Товарний бетон до місця укладання доставляють із заводу залізобетонних
конструкцій міксерами.
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Паливо-мастильні матеріали для дорожньо-будівельних машин і механізмів будуть
поступати із бази організації будівельника. Необхідно створити безпечні умови для
зберегіння паливо-мастильних та бітумних матеріалів на об’єкті потребує цілодобову
охорону та безперешкодний доступ громадського транспорту в часи роботи автошляху, ,
які б виключали їх розлив і загорання відкритим вогнем.
Мийка будівельної техніки проводиться в спеціально відведених місцях,
обладнаних очисними спорудами (згідно з розділом 15 НПАОП 63.21-1.01-96 «Правила
охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших
об’єктах дорожнього господарства»). Питання організації мийки та умови очистки
вирішуються будівельно-монтажною організацією при складанні ПВР (відповідно до
наявного обладнання генпідрядника).
Рішення по організації будівельного майданчика, передбачені ПОБ, доповнюються
та деталізуються в проєкті виробництва робіт Підрядною організацією, виходячи з
місцевих умов будівництва.
Відповідно до ВСН 8-89 «Інструкція з охорони природнього середовища при
будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг» в проєкті виконання робіт слід
передбачити огородження будівельного майданчику з впорядкуванням відводу
поверхневого стоку по тимчасовій системі лотків. Будівельний майданчик розміщується в
межах існуючою смуги відведення земель транспорту.
З метою запобігання (мінімізації) негативним впливам під час будівництва
проєктом передбачені ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні та охоронні заходи, у
тому числі вимоги до генпідрядної будівельної організації щодо розробки проєкту
виконання робіт, а також вимоги з охорони праці працюючих на будівництві.
Загальні вимоги до влаштування будівельного майданчика генпідрядною
організацією
Для захисту навколишнього середовища Генпідрядна будівельна організація в
проєкті виконання робіт повинна передбачити:
1. Погодження у встановленому порядку розміщення будівельного майданчика, у
тому числі його площу (мінімізує ризики впливу на навколишнє середовище).
2. Забезпечення мінімально необхідних розмірів будівельного майданчика, з
плануванням, що забезпечить збір та відведення стоку. Частину території будівельного
майданчика варто виділяти окремо для стоянки автомобілів і механізмів, а також для
складських приміщень.
3. Огородження будівельного майданчика (мінімізує ризики впливу на навколишнє
середовище).
4. Забезпечити мінімальну кількість тимчасових під'їзних доріг до об'єкта
будівництва.
5. У місцях, використовуваних під будівництво об'єкта, перед початком робіт
забезпечити зняття родючого шару ґрунту з подальшим його складуванням. При
зберіганні знятого ґрунтового шару необхідно виключити погіршення його якості
(змішування з породами, що підстилають, забруднення рідинами й сміттям, розмив і
ерозію) шляхом закріплення поверхні відвалу, зокрема, посівом трав.
6. Контроль за проведенням розбору тимчасових споруджень на будівельному
майданчику; планування й рекультивації земель, озелененням території будівництва,
включаючи під'їзні дороги, загального благоустрою території.
7. Проведення моніторингових спостережень за підтриманням нормативного стану
довкілля (дотримання гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на
природне та техногенне середовище) на території будівельного майданчика та об’єкту
проєктування; постійного та періодичного контролю технічного стану будівельних машин
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та механізмів, а також чіткого дотримання технологічних процесів і операцій (запобігає
виникненню аварійних ситуацій техногенного характеру).
8. Встановлення вимог щодо забезпечення контролю за виконанням вимог
законодавчо-правових актів і нормативних документів в галузі охорони довкілля.
9. Встановлення вимог щодо виключення можливості роботи машин та механізмів
на холостому ході (мінімізує вплив на повітряне середовище, дозволяє знизити витрати
палива).
10. Встановлення вимог щодо: заборони застосування екологічно небезпечних
матеріалів та технологій; необхідності дотримання безпечних режимів роботи і
проведення технологічних операцій відповідно до вимог чинного законодавства та
нормативних документів в галузях дорожнього будівництва і охорони навколишнього
природного середовища, охорони праці (забезпечує безпеку життєдіяльності працівників і
населення; мінімізує впливи під час будівництва, у тому числі запобігає забрудненню
території будівництва паливно-мастильними матеріалами, будівельним сміттям та
забруднюючими речовинами від викидів будівельних машин та механізмів тощо).
11. Впровадження теплозберігаючих технологій для механізмів та побутових
приміщень (за умови проведення будівельних робіт в холодний сезон).
12. Встановлення вимог щодо поводження з відходами.
13. Впровадження ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних та охоронних
заходів.
14. Впровадження заходів та виконання вимог законодавчих актів та нормативних
документів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, електричної безпеки, а
також заходи із забезпечення санітарно-гігієнічних вимог.
Вимоги до підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання,
електроприладів та іншої техніки, а також до виконання будівельних робіт викладені в
нормативно-правових актах з охорони праці. На генпідрядну будівельну організацію
покладається вимога виконувати роботи відповідно до чинних на момент виконання робі
документів. Реєстр діючих нормативно-правових актів з охорони праці щорічно
переглядається та затверджуються.
Відповідальність за впровадження при будівництві природоохоронних заходів,
заходів із забезпечення санітарно-гігієнічних вимог та дотримання вимог з охорони праці
працюючих на будівництві лежить на генпідрядній будівельній організації.
3.9 Дані про використані ресурси (рішення ПОБ)
Постачання на об’єкт матеріалів, виробів та конструкцій для будівництва
передбачено автомобільним транспортом з підприємств, складських та промислових баз
генпідрядної будівельної організації на відстань до 30 км.
Забезпечення будівництва водою для технічних потреб та питною водою
передбачено від міської мережі водопостачання (за умови наявності погодження з
відповідними міськими службами), або підвіз води автоцистернами.
Електропостачання будівництва передбачено від міської мережі (за умови
наявності погодження з відповідними міськими службами). В якості резервного джерела
електропостачання застосовується пересувна дизельна електростанція (аварійна).
Постачання будівництва стисненим повітрям передбачено від пересувних
компресорних установок.
Постачання будівництва паливно-мастильними матеріалами здійснюється з
автозаправних станцій.
Асфальтобетон, та інші будівельні матеріали доставляються готовими з заводів
виробників і баз постачання. Перевезення виробів здійснюється автотранспортом.
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Електроенергію отримуємо від пересувних дизель-генераторів. Воду отримуємо від
пересувної цистерни. Скидання каналізаційних стоків згідно договору (попередньо
укладається замовником) здійснюється у міську каналізацію.
Для можливості роботи в темний час доби передбачається освітлення за допомогою
ліхтарів на стовпах і додаткових прожекторних вишках.
На момент розробки цього звіту інформація про необхідну кількість
споживання електроенергії на час будівництва та її потенційні джерела недоступна.
Вплив на інженерну та транспортну інфраструктуру може бути оцінений на
наступній стадії проєктування на етапі розробки детальної проєктної документації.
3.10 Дані про відходи, що утворюються під час будівництва та експлуатації
об’єкта проєктування
Проведення будівельних робіт супроводжується утворенням відходів будівництва
(відходи будівельних робіт) та побутових відходів. Згідно з Державним класифікатором
України ДК 005-96 "Класифікатор відходів" відходами будівельних робіт (розділ 45
КВЕД) є відходи, що утворюються під час будівельних робіт, знесення та ремонту
будівель і споруд (код 4510). У таблиці 3.1 надається перелік відходів, які потенційно
можуть утворитись при впровадженні планованої діяльності.
Таблиця 3.1
Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту будівель і споруд, які можуть
утворюються при будівництві (реконструкції, капітальному ремонті) автомобільних
доріг
КОД
(згідно з ДК
КВ 005-96)
4510
4510.1
4510.1.1
4510.1.1.01

4510.1.2
4510.1.2.01

4510.1.2.02

4510.2

Назва класифікаційного угруповання
(згідно з ДК КВ 005-96)
Відходи будівельних робіт, знесення та ремонту
будівель і споруд
Відходи вхідних компонентів, які використовують
у будівництві
Відходи матеріалів основних та речовин, які
використовують у будівництві
Гравій,
щебінь,
пісок,
мука
доломітова,
заповнювачі,
гіпсоцементи,
мастика
гідроізоляційна, речовини зв’язувальні зіпсовані,
забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не
можуть бути використані за призначенням
Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які
використовують у будівництві
Емульсії дорожні зіпсовані, забруднені або
неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути
використані за призначенням

Шляхи повторного
використання
(утилізації)

Використання
при
влаштуванні
узбіч,
в’їздів у двори тощо

Передача
спеціалізованим
підприємствам
утилізацію
(знешкодження)
Матеріали зв’язувальні органічні зіпсовані, Передача
забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не спеціалізованим
можуть бути використані за призначенням
підприємствам
утилізацію
(знешкодження)
Відходи виробничо-технологічні, які утворюються
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КОД
(згідно з ДК
КВ 005-96)
4510.2.9

4510.2.9.01

4510.2.9.02

4510.2.9.04

4510.2.9.06

4510.2.9.07

4510.2.9.08

4510.2.9.09

4510.3
4510.3.1

4510.3.1.01

Назва класифікаційного угруповання
(згідно з ДК КВ 005-96)

Шляхи повторного
використання
(утилізації)

в будівництві
Відходи виробничо-технологічні, які утворюються
в будівництві інші, не позначені іншим способом,
або відходи від комбінованих процесів
Ґрунт вийнятий
Використання
при
влаштуванні насипів,
укосів тощо
Суміш ґрунту та каміння
Використання
при
влаштуванні насипів,
укосів тощо
Залишки асфальту та суміші асфальтобетонної без Використання
при
вмісту дьогтю
облаштуванні
павільйонів
очікування
транспорту, тротуарів,
в'їздів у двори тощо
Конструкції залізобетонні та металеві та деталі із Передача
заліза й сталі зіпсовані (пошкоджені) або спеціалізованим
неідентифіковані
підприємствам
на
утилізацію
Конструкції та деталі металеві з вмістом алюмінію Передача
та його сполук зіпсовані (пошкоджені) або спеціалізованим
неідентифіковані
підприємствам
на
утилізацію
Конструкції та деталі металеві з вмістом міді, Передача
свинцю, цинку, олова чи металів кольорових інших спеціалізованим
та їх сполук зіпсовані (пошкоджені) чи забруднені підприємствам
на
або не ідентифіковані
утилізацію
Відходи змішані будівництва та знесення будівель і Повторне
споруд
використання
або
передача
спеціалізованим
підприємствам
на
утилізацію
Відходи кінцевої продукції будівництва
Продукція бракована
Повернення
виробнику
або
утилізація
Продукція будівельна (у т. ч. від ремонту будівель і Повторне
споруд, шляхів, мостів, шляхопроводів тощо) використання
або
некондиційна
передача
спеціалізованим
підприємствам
на
утилізацію
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Фактично, більшість відході що представлені в табл. 3.1 (4510.1.1.01, 4510.1.2.01,
4510.1.2.02, 4510.1.3.01, 4510.1.3.10) утворюватися не будуть або їх кількість в загальних
обсягах відходів будівництва буде незначною. Основний обсяг відходів будівництва
припадає на виробничо-технологічні відходи (4510.2), які будуть утворюватися в
результаті демонтажу пошкоджених та відпрацьованих конструкцій дорожнього одягу,
інженерних мереж та комунікацій (існуючої системи освітлення).
Остаточне рішення щодо утилізації (знешкодження) відходів будівництва та
побутових відходів приймається генпідрядною будівельною організацією (за узгодженням
з замовником робіт) у втановленому порядку та етапі розробки проєкту виконання робіт
(ПВР). ПВР в обов’язковому порядку повинен містити узгоджену увстановленому
порядку схему збору відходів; графік їх вивезення; угоди (або інші підтверджувальні
документи) на передачу запланованих обсягів відходів іншім організаціям
(підприємствам) для повторного використання, утилізації (знешкодження).
Відходи в період експлуатації будуть утворюватися наступні відходи:
- відходи при виконанні робіт з прибирання території - відходи, одержані в процесі
очищення вулиць, місць загального користування, інші.;
- відходи відпрацьованих світлодіодних панелей зовнішнього освітлення
У таблиці 3.2 наведено перелік відходів, що утворюються в процесі експлуатації.
Таблиця 3.2
Відходи, що утворюються у процесі експлуатації
Код відхода
згідно з
Назва робіт утворення
Поводження
класифікатором
відходів
ДК КВ 005-96
На побутове сміття не потрібна
ліцензія
на
поводження
з
6000.2.9
Побутове сміття
небезпечними відходами
7720.3.1.01
Організація що надає послуги з
вивезення небезпечних відходів
Елементи електронних схем Передача
спеціалізованим
зіпсовані,
забруднені
або підприємствам відповідно до чинного
неідентифіковані, які не можуть на момент заключення договорів
бути
використані
за «Переліку ліцензіатів на поводження
3340.1.3.03
призначенням
господарської
діяльності
із
(Світлодіодні
панелі здійснення
операцій
у
сфері
зовнішнього освітлення)
поводження
з
небезпечними
відходами».
Підприємство-організація, що прийматиме відходи, обирається відповідно до
чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на ведення господарської
діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами».
Демонтаж відбувається із одночасною погрузкою матеріалів на спеціальні транспортні
засоби та транспортуванням до організації-приймача відходів. Тимчасового зберігання
відходів розборки в місцях утворення на будмайданчику зазвичай не передбачається.
З метою мінімізації утворення відходів підрядна будівельна організація зобов’язана
проводити контроль за організацією poбiт i технологічними процесами будівництва та
звітувати замовнику робіт при виникнення збоїв в роботі.
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4 Вихідні дані
4.1 Вихідні характеристики навколишнього середовища
4.1.1 Кліматичні та фізико-географічні умови
За кліматологічним районуванням України територія м. Києва відноситься до І –
Північно-західного (Полісся, лісостеп) району, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010.
Клімат помірно-континентальний з відносно м’якою зимою та спекотним літом. В
його формуванні визначну роль відіграють повітряні маси, що надходять з Атлантики,
Арктичного басейну, або формуються над континентальним простором Євразії.
За даними багаторічних спостережень Київської гідрометеостанції середньорічна
температура повітря становить +8,0 ˚С , середня температура найбільш холодного місяця
січня становить –4,7 ˚С, самого теплого місяця липня +19,8 ˚С.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, абсолютний мінімум температури
зафіксований в січні –32,9 ˚С абсолютний максимум в липні +39,4 ˚С.
Стійкий перехід температури повітря через 0 ˚С спостерігається восени 20
листопада, навесні – 20 березня.
Середня тривалість безморозного періоду становить 159-180 днів.
Сніговий покрив утворюється кожного року. Середня тривалість періоду зі стійким
сніговим покривом з 22 грудня по 14 березня. Висота снігового покриву коливається від
10 см (в грудні) до 74 см (в лютому).
Середня глибина промерзання ґрунту взимку – 70 см, найбільша – 145 см,
найменша – 20 см. Середня дата повного відтавання ґрунту – 26 березня.
Середньорічна кількість атмосферних опадів – 642 мм. Добовий максимум опадів
становить 103 мм.
Взимку переважають вітри західного напрямку, а влітку - північного.
Середньорічна швидкість вітру в місті дорівнює 2,7 м/с, найбільша відмічається в лютому
– 4,3 м/с, а найменша – в серпні 1,6 м/с. Найбільша кількість днів з сильними вітрами
припадає на лютий-березень, найменша – на вересень.
За фізико-географічним районуванням територія вишукувань розташована на
правому березі р. Дніпро. В геоморфологічному відношенні територія проєктування
розташована в межах перехідного району від лесового плато до зандрової рівнини.
Рельєф території складний. Територія належить до водозабору річкової системи
басейну р. Либідь. В геоморфологічному відношенні ділянка, що розглядається, належить
до району схилів та ярів. Загальний ухил поверхні спрямований у бік р. Либідь.
Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються в межах 103,7 – 130,5 м БС. Територія
зазнає підтоплення природного та техногенного характеру, рівні ґрунтових вод
спостерігаються на глибинах 1,9 м. Недостатня пропускна спроможність та незадовільний
стан мереж дощової каналізації, що викликає підтоплення прилеглих територій. Під час
паводків русло р. Либідь знаходиться в підпорі, а в деяких місцях, виходить з берегів,
перекриваючи вихід води з підключених водоскидів.
Безпосередньо ділянка знаходиться на лівобережній заплаві р. Либідь. У межах
глибин, що мають практичне значення для возведення споруд ґрунти представлені
флювіогляціальними пісками, суглинками. З денної поверхні ділянка перекрита
насипними ґрунтами потужністю 2-3 м.
В районі розміщення проєктованої ділянки трамвайної лінії зустрічаються темносірі опідзолені глинисто-піщані і супіщані ґрунти.
Темно-сірі ґрунти – ґрунти, що утворились в умовах помірного теплого клімату з
достатнім зволоженням. Належать до типу сірих лісових ґрунтів. Утворилися під впливом
трав’янистої рослинності. Опідзоленість морфологічно слабко виражена і проявляється у
вигляді незначної білуватої присипки SiO2 на поверхні структурних агрегатів в нижній
частині горизонту. Зазвичай на глибині від 120 до 150 см залягають карбонати.
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4.1.2 Забруднення атмосферного повітря та фізичні фактори впливу
Існуючий рівень забруднення атмосферного повітря на території планованої
діяльності оцінювався на підставі інформації про фонові концентрації забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі. Їх значення представлені в табл.1 за даними Центральної
геофізичної обсерваторії, які визначено за середньоміськими показниками.
Таблиця 4.1
3
Фонові концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі, мг/м
Речовини
ГДК м.р. Клас
Концентрації, мг/м3
небезпеки 0-2 будь- Швидкість вітру більше 2 м/сек
який
Півн.
Східн.
Півд.
Західн.
Оксид
5,0
4
3,5303
3,3439 3,3510
3,3524 3,3431
вуглецю
Діоксид сірки 0,05
3
0,0360
0,0360 0,0360
0,0360 0,0360
Пил (завислі 0,15
3
0,1570
0,1570 0,1570
0,1570 0,1570
речовини)
Діоксид азоту 0,2
3
0,2180
0,2180 0,2180
0,2180 0,2180
Фонове забруднення формується викидами промисловості та автотранспорту
Згідно з Доповіддю про стан навколишнього середовища в м. Києві, загалом, від
транспортного комплексу в атмосферне повітря надходить близько 83% від усіх викидів
забруднюючих речовин.
Основним забруднювачем повітря в Києві є автотранспорт (близько 94,3% від
викидів шкідливих речовин транспортом міста). На інші види транспорту припадає 5,7%
від усіх викидів транспорту (водний транспорт, авіаційний і залізничний).
Фізичні фактори впливу.
Електромагнітне випромінювання. Територія проєктування знаходиться поза
межами охоронних зон повітряних ліній електропередачі.
Шум. На ділянці, що розглядається, потенційними джерелами акустичного впливу
є залізниця та автотранспорт.
Шумове забруднення від залізниці, яка проходить з західного боку від ділянки
проєктування, має лінійно-векторне поширення і утворює зону акустичного дискомфорту
на відстані 100 м від осі залізничної колії відповідно до діючих будівельних норм . У цих
межах розташовані комунально-складські та виробничі території, які одночасно
виконують функцію шумозахисного екрану.
Одним з основних джерел акустичних навантажень на сельбищну територію
ділянки, що розглядається виступає автомобільний транспорт.
Відповідно до містобудівного кадастру м. Києва http://mkk.kga.gov.ua/ вулиці
Жілянська та Саксаганського, якими передбачається прокладення траси трамвайної лінії,
знаходяться в зоні підвищеного шумового впливу автотранспорту - еквівалентні рівні
шуму автотранспорту досягають 71 – 75 дБА.
При прийнятті проєктних рішень необхідно враховувати зазначені зони
акустичного впливу. Для захисту від акустичного забруднення для досягнення
нормативних показників по стану атмосферного повітря в межах розриву від проїзної
частини до лінії регулювання забудови необхідно виконати ряд інженерно-планувальних
заходів: озеленення придорожньої смуги, застосування шумоізоляційних матеріалів в
фасадній частині будівель (заміна вікон на сучасні, що облаштовані віконними
провітрювачами – пристроями, що дозволяють виконувати вимоги щодо нормованого
повітрообміну в житловому приміщенні).
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4.1.3. Водне середовище
Проєктована ділянка трамвайної лінії, не перетинає водних об’єктів. Найближчий
водний об'єкт (р. Либідь) розташований на відстані близько 180 м на південний захід від
майданчика розміщення об’єкта проєктування. На даній ділянці між проєктованою
ділянкою трамвайної лінії і р. Либідь розташована багатоповерхова забудова.
Річка Либідь протікає у західній частині території проєктування з півночі на
південь, станом на даний час у відкритому каналі.
Джерелами забруднення річки Либідь є випуски дощової каналізації, поверхневий
стік. Очищення стоків перед випуском у р. Либідь не організовано. З дощовими й талими
водами до водойми потрапляють різні сполуки, які призводять до забруднення води,
переважно завислі та колоїдні частки, нафтопродукти. Особливу загрозу створюють нафта
та нафтопродукти.
Характер використання території, прилеглої до р. Либідь: промислова зона,
примагістральна територія. Станом на даний час відмічається захаращення річки в межах
відкритих ділянок, забруднення її побутовими відходами.
По ступені гідрологічної вивченості район проведення робіт відноситься до
вивченої території.
4.1.4 Ґрунти
В районі розміщення проєктованої ділянки трамвайної лінії зустрічаються темносірі опідзолені глинисто-піщані і супіщані ґрунти.
Темно-сірі ґрунти – ґрунти, що утворились в умовах помірного теплого клімату з
достатнім зволоженням. Належать до типу сірих лісових ґрунтів.
Утворилися під впливом трав’янистої рослинності. Опідзоленість морфологічно
слабко виражена і проявляється у вигляді незначної білуватої присипки SiO2 на поверхні
структурних агрегатів в нижній частині горизонту. Зазвичай на глибині від 120 до 150 см
залягають карбонати.
4.1.5. Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти
Територія в межах якої планується будівництво трамвайної лінії, повністю
урбанізована. Рослинний і тваринний світ та території планованої діяльності
представлений видами, які характерні для урбанізованої території, місця поширення
рідкісних рослин та тварин на даній території не зафіксовані.
Тваринний світ прилеглої території об'єкта проєктування представлений
характерною фауною міських поселень.
Рослинність представлена тополями, вербами, каштанами, чагарниками, кленами та
фруктовими деревами, а також газонами.
Склад і кількість зелених насаджень, які підлягають знесенню визначатиметься на
наступному етапі проєктування під час складання Акту обстеження зелених насаджень
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
Об'єкти природно-заповідного фонду та перспективними для заповідання в зоні
впливу об'єкта будівництва відсутні.
4.1.6. Геологічне середовище
Ділянка вишукувань знаходиться в межах стабільної Східноєвропейської
платформи, яка визначає загальний сейсмічний спокій району міста та області. Відповідно
до ДБН В.1.1-12:2014 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих
експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України»
сейсмічне районування в Україні застосовується для трьох показників повторюваності
землетрусів: 1 раз на 500; 1000; 5000 років. Відповідні карти сейсмічного районування
наведені на Рисунках 4.1 – 4.3.
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Рисунок 4.1 Сейсмічна карта України для землетрусів повторюваністю 1 раз на 500
років

Рисунок 4.1 Сейсмічна карта України для землетрусів повторюваністю 1 раз на
1000 років
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Рисунок 4.1 Сейсмічна карта України для землетрусів повторюваністю 1 раз на
5000 років
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Сейсмічність території Києва становить за шкалою MSK-64:
- згідно фрагменту карти ОСР-2004-А (рис.4.1) - 5 балів з періодом повторюваності
один раз в 500 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на протязі 50
років - 10 %);
- згідно фрагменту карти ОСР-2004-В (рис.4.2) - 5 балів з періодом повторюваності
один раз в 1000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на протязі 50
років - 5 %);
- згідно фрагменту карти ОСР-2004-С (рис.4.3) - 6 балів з періодом повторюваності
один раз в 5000 років (вірогідність перевищення сейсмічної інтенсивності на протязі 50
років - 1 %).
Рельєф території має полого-хвилястий, бугристий характер, розчленований
долинами ярів та балок, вирівняний міською забудовою та благоустроєм.
4.1.7. Об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історико-культурної
спадщини
Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території розміщення проєктованої
трамвайної лінії відсутні. Вплив на території та об’єкти природно-заповідного фонду не
очікується.
Ділянка проєктування цілком знаходиться в межах Центрального історичного
ареалу, центральної планувальної зони м. Києва, в історичній місцевості «Старий Київ», в
зоні регулювання забудови І, ІІ та ІІІ категорії, а саме від вул. Старовакзальна по вул.
Жилянська до перетину вул. Тарасівська траса проходить між зонами забудови ІІ та ІІІ
категорії, після перетину вул. Тарасівська до ст. м. Палац Спорту траса проходить по зоні
забудови ІІ категорії. При проходженні лінії трамваю по вул. Саксаганського, траса буде
проходити на межі зон забудови І та ІІ категорії.
Проєктована трамвайна лінія проходить по вулицям на яких розташовані будинки,
що внесені до переліку пам’яток архітектури та такі, що пропонуються до занесення до
переліків щойно виявлених пам'яток архітектури, історії, науки і техніки.
Перелік об’єктів історико-культурної спадщини, які потрапляють в зону впливу
об’єкта проєктування, представлений у Додатку 4.
4.2 Соціальне середовище
В адміністративному відношенні проєктована ділянка трамвайної лінії розташована
Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах міста Києва.
Голосіївський район – найбільший за площею район міста Києва. Площа району
складає – 156,36 км2.
За інформацією Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.01.2018
чисельність наявного населення району складає 251,9 тис. осіб; та чисельність постійного
населення – 249,8 тис. осіб, що становить 8,6 % від населення м. Києва.
У районі сконцентрований сильний економічний потенціал, який складається з
промисловості різної спрямованості, будівельного комплексу, системи напрямів
комунального господарства, транспортних засобів і т. д. На території району успішно
функціонує 57 промислових підприємств.
На території району розміщено 64 академічних і відомчих науково-дослідних
установ, 11 вищих учбових закладів, 36 загальноосвітніх установ.
Мережа установ культури налічує 3 музичні і одну художню школи, 1 театральну
школу-студію.
Печерський район розташований в центральній частині міста Києва на правому
березі р. Дніпро. Площа району складає – 19,55 км2.
За інформацією Головного управління статистики у м. Києві станом на 1 березня
2018 року у Печерському районі загальна кількість наявного населення становить –
158584 осіб, чисельність постійного населення – 153861 осіб.
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На території району діє 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних і
проєктних інституту, 4 вищих учбових заклади, 8 технікумів і профтехучилищ, 15
середніх, одна вечірня, дві спортивні школи, 17 дошкільних закладів, чотири лікарні і
військовий госпіталь, п'ять поліклінік.
На території району знаходиться дев’ять державних музеїв, 18 бібліотек, сім
палаців і будинків культури, два театри і три театр-студії, чотири кінотеатри.
Шевченківський район – район міста Києва. Площа району складає – 27 км2.
Населення району становить 227 730 чоловік (станом на 2016 рік).
На території району торгівельне обслуговування здійснюють 1136 підприємств
торгівлі та громадського харчування. Система освіти району представлена 108
установами: 52 загальноосвітні навчальні заклади, 49 дитячих дошкільних закладів та 7
позашкільних закладів освіти.
На території району розташовано 31 вищий навчальний заклад. У веденні районної
влади знаходяться 8 закладів естетичного виховання і централізована бібліотечна система.
На території району також знаходяться 72 установи культури, зокрема 8 театрів, 3
кінотеатри, 16 музеїв, 15 клубів і будинків культури, 15 галерей, зоопарк, Національний
цирк України.
Будівництво трамвайної лінії виконується з метою вирішення проблем розвитку
дорожньо-транспортної інфраструктури міста Києва, поліпшення організації дорожнього
руху та його безпеки, покращення екологічного стану міста, підвищення пропускної
спроможності вулично-дорожньої мережі, а також створення належних умов для
перевезення пасажирів.
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5 Соціально-екологічні ризики та впливи
Для оцінки впливів на навколишнє природне та соціальне середовище
проводиться аналіз його компонентів: клімату і мікроклімату, повітряного середовища,
геологічного середовища, водного середовища, ґрунтів, рослинного та тваринного світу,
історико-культурної спадщини, соціального та техногенного середовища.
У цьому розділі обговорюються потенційні екологічні та соціальні впливи, які
можуть виникнути в результаті реалізації проєкту, і пропонуються заходи щодо їх
пом'якшення на період будівництва та експлуатації об’єкта проєктування
В кінцевому рахунку, всі пропоновані заходи щодо запобігання або пом'якшення
можливих несприятливих наслідків, що стосуються будівництва, будуть включені до
тендерної або контрактну документацію, ставши, таким чином, обов'язковими елементами
контрактів на виконання будівельних робіт та здійснення нагляду за будівництвом.
5.1 Джерела потенційного впливу в період будівництва
На етапі будівництва трамвайної лінії можливі наступні впливи:
- забруднення атмосферного повітря та фізичні фактори впливу (шум, вібрація);
- забруднення поверхневих та підземних вод;
- порушення та забруднення ґрунтового покриву;
- видалення або пошкодження об’єктів рослинного світу;
- утворення відходів;
- вплив на об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історико-культурної
спадщини;
- вплив на здоров’я будівельного персоналу;
- виникнення аварійних ситуацій;
- порушення організації дорожнього руху;
- соціальні впливи.
5.1.1 Забруднення атмосферного повітря та фізичні фактори впливу
Забруднення атмосферного повітря.
Основними процесами, що викликають забруднення атмосферного повітря під час
будівництва трамвайної лінії є:
- викиди забруднюючих речовин під час роботи двигунів автотранспорту та
будівельної техніки (в атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини:
азоту двооксид, азоту оксид, ангідрид сірчистий, бенз(а)пірен, вуглецю оксид, вуглеводні
насичені, сажа);
- викиди забруднюючих речовин під час виконання зварювальних та
газорізальних робіт (в атмосферне повітря надходять: зварювальний аерозоль, що містить
оксид заліза, марганець і його сполуки, пил неорганічний, фтористий водень, фториди,
діоксид азоту й оксид вуглецю);
- - викиди забруднюючих речовин при шліфувальних роботах – (в атмосферне
повітря надходять:абразивний і металевий пил);
- викиди забруднюючих речовин при виконанні фарбувальних робіт будівельних
конструкцій (в атмосферне повітря надходить: ксилол, уайт-спірит, зважені речовини).
- пилоутворення під час демонтажу дорожнього одягу та земляних робіт.
Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконуються
згідно діючих в Україна методик.
Розрахунки максимально-разових і валових викидів від будівельних машин і
механізмів виконані згідно з «Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин у
повітря автотранспортом, який використовується суб’єктами господарської діяльності та
іншими юридичними особами всіх форм власності» відповідно до чинного законодавства..
Валові викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки та автотранспорту
наведені в табл.5.1
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Таблиця 5.1
Валові викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки та автотранспорту
Код
Найменування забруднюючої
Кількість викидів, тон за період
речовини
речовини
будівництва
301
Азоту діоксид
1,023
304
Азоту оксид
0,00048
328
Сажа
0,1834
330
Ангідрид
сірчистий
(двоокис
0,1211
сірки)
337
Вуглецю оксид
3,0870
703
Бенз(а)пірен
0,000001
2754
Вуглеводні насичені С12 – С19
0,3254
Разом
4,74471
Значення максимально-разових викидів ЗР при проведенні будівельно-монтажних
робіт розраховані від роботи фрези дорожньої WIRTGEN W-150, самоскида
вантажопідйомністю 20 т, бульдозера Komatsu D31EX-21 потужністю 56 кВт.
Розрахунок викидів пилу при операціях завантажування і розвантажування
автосамоскидів сипучими матеріалами, а також при виконані фрезерувальних робіт,
виконано згідно
“Збірником методик по розрахунку вмісту ЗР в викидах від
неорганізованих джерел забруднення атмосфери, Донецьк)
Результати розрахунку зведені в таблицю 5.2.
Таблиця 5.2
Результати розрахунків викидів пилу при операціях завантажування і
розвантажування автосамоскидів сипучими матеріалами, а також при виконані
фрезерувальних робіт
Код
Найменування забруднюючої
Кількість викидів, тон за період
речовини
речовини
будівництва
2908
Пил неорганічний, з вмістом
0,27
діоксиду кремнію в %: - 70-20
(шамот, цемент і ін.)
Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при зварювальних та
газорізальних роботах та від зачистки зварних стиків проведено згідно з «Показниками
емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання,
наплавлювання електро-, газорізання та напилювання металів”, К., розробленими
Інститутом гігієни і медичної екології ім. А.М.Марзєєва Академії медичних наук України,
результати розрахунків наведено в табл. 5.3.
Таблиця 5.3
Результати розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу при зварювальних та
газорізальних роботах та від зачистки зварних стиків
Код
Найменування забруднюючої
Кількість викидів, тон за період
речовини
речовини
будівництва
123
Заліза оксид
0,00027
143
Марганець та його сполуки
0,00002
301
Азоту діоксид
0,00005
337
Вуглецю оксид
0,00024
342
Фтористий водень
0,000018
2908
Пил неорганічний, з вмістом
0,000018
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діоксиду кремнію в %: - 70-20
(шамот, цемент і ін.)
Розрахунок викидів пилу при операціях завантажування і розвантажування
автосамоскидів сипучими матеріалами проведено згідно зі “Збірником методик по
розрахунку вмісту ЗР в викидах від неорганізованих джерел забруднення атмосфери,
Донецьк)
Розрахунок викидів забруднюючих речовин, що надходять в атмосферу при
виконанні фарбувальних робіт, проведений за питомими показниками виділення цих
речовин, наведених у томі 2 «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих
речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том I, том II, Донецьк, 2004 р.
При розрахунках викидів забруднюючих речовин в атмосферу від фарбувальних
робіт враховувалося:
- марка емалі – ПФ, витрата– 2,68 кг;
- марка ґрунтовки – ГФ-020, витрата– 363,84 кг;
- спосіб забарвлення – пневматичне розпилення.
Валові викиди забруднюючих речовин від фарбувальних робіт наведені в табл.5.4.

Код
речовини
2750
2752

Таблиця 5.4
Валові викиди забруднюючих речовин від фарбувальних робіт
Найменування забруднюючої
Кількість викидів, тон за період
речовини
будівництва
Сольвент
0,00063
Уайт-спірит
0,00039

Загальна кількість забруднюючих речовин, що утворюються в період будівництва
наведені в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5
Загальна кількість забруднюючих речовин, що утворюються в період будівництва
Код
Найменування забруднюючої
Кількість викидів, тон за період
речовини
речовини
будівництва
0123
Заліза оксид
0,00027
0143
Марганець та його сполуки
0,00002
0301
Азоту діоксид
1,02305
0304
Азоту оксид
0,0048
0328
Сажа
0,1834
0330
Ангідрид сірчистий
0,1211
0337
Вуглецю оксид
3,08724
0342
Фтористий водень
0,000018
0703
Бенз(а)пірен
0,000001
2750
Сольвент
0,00063
2752
Уайт-спірит
0,00039
2754
Вуглеводні насичені С12 – С19
0,3254
2908
Пил неорганічний, з вмістом
0,270018
діоксиду кремнію в %: - 70-20
(шамот, цемент і ін.)
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В ТЕО виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному
шарі
Для можливості визначення ступені дії забруднюючих речовин (ЗР) на
атмосферне повітря від праці двигунів будівельних машин і механізмів, в ТЕО виконані
розрахунки розсіювання шкідливих речовин.
Розрахунки виконані за програмою «ЕОЛ – Плюс», версія 5.3.5, яка реалізує
«Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що
містяться у викидах підприємств», ОНД – 86.
Система «ЕОЛ» дозволяє розраховувати поля забруднень для лінійної моделі
джерела викиду шкідливих речовин та двох моделей площадкового джерела.
У розділі ОВНС виконані наступні розрахунки розсіювання ЗР по
рекомендованому варіанту траси трамвайної лінії №2, так як відстань до найближчої
житлової забудови від осі трамвайної колії за трьома варіантами проходження траси
однакова і становить від 7 до 24 м:
- визначення максимальних концентрацій ЗР, які потрапляють до атмосфери в
результаті викидів відпрацьованих газів двигунами будівельних машин і механізмів, без
урахування фонових концентрацій;
- визначення максимальних концентрацій ЗР, які потрапляють до атмосфери в
результаті викидів відпрацьованих газів двигунами будівельних машин і механізмів, з
урахуванням фонових концентрацій.
Вихідні дані, для оцінки впливу на атмосферне повітря в період виконання
будівельних робіт, прийняті на підставі даних за технологією виробництва робіт, про
склад використовуваних будівельних машин і механізмів з урахуванням їх індивідуальних
характеристик і тривалості окремих етапів робіт.
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Опис джерел забруднення атмосферного повітря
При влаштуванні дорожнього одягу, з урахуванням одночасно працюючих:
самоскида вантажопідйомністю 20 т і бульдозера Komatsu D31EX-21 потужністю 56 кВт,
джерелами виділення ЗВ є вихлопні труби даної техніки (неорганізовані джерела викиду
№№ 6501, 6502). В атмосферу будуть надходити такі ЗР: азоту діоксид, азоту оксид, сажа,
ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С12 - С19 у
перерахунку на сумарний органічний вуглець.
Під час перевантаження сипучих матеріалів в атмосферне повітря виділяється пил
неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - 70-20 (неорганізоване джерело викиду№
6503).
При проведенні фарбувальних робіт в атмосферу виділяються: уайт-спірит і
сольвент нафта (джерело викиду№ 6504).
При розбиранні верхнього шару існуючого покриття використовується машина
для холодного фрезерування покриття типу Wirtgen W-150, під час роботи якої різці фрези
змочуються звичайною водою через систему розпилення, яка охолоджує їх для
забезпечення безперебійної та якісної роботи і утворення пилу (неорганізоване джерело
викиду№ 6505). Від працюючого двигуна Wirtgen W-150 в атмосферу будуть надходити
такі ЗР: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен,
вуглеводні насичені С12 - С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець.
Безпосередньо після обробки покриття дорожньою фрезою, поверхня
обробляється обертовими щітками або вакуумним агрегатом до повного видалення та
збору незакріплених часток асфальту. Зібраний при механічній обробці матеріал
завантажується в автосамоскиди і транспортується на асфальтобетонний завод для
переробки і збагачення суміші.
Під час перевантаження часток асфальту при влаштуванні дорожнього одягу в
атмосферне повітря виділяється пил неорганічний, з вмістом діоксиду кремнію в %: - 7020 (неорганізоване джерело викиду№ 6506).
Від працюючого двигуна автосамоскида в атмосферу будуть надходити такі ЗР:
азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бенз(а)пірен,
вуглеводні насичені С12 - С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець
(неорганізоване джерело викиду № 6507).
У завданні на розрахунок розсіювання заданий прямокутник, який включає
трамвайну колію та прилеглу до неї територію.
Найближча житлова забудова розташована від осі трамвайної колії на відстані від
7,0 до 24,0 м.
Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері при виконанні
будівництва виконані на літній період, без урахуванням фонових концентрацій ЗР.
В Україні, як правило, визначають не фракційну, а тільки сумарну концентрацію
пилу в атмосферному повітрі (як по даним систематичного моніторингу, так і по
математичним моделям розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосфері). У
зв’язку з цим для оцінки величини валового викиду визначені при розрахунках
розсіювання сумарні концентрації пилу в цілому, необхідно зробити перерахунок в
концентрації PM10 та PM2.5.
При невідомому дисперсному складі пилу, прийнято вважати долю частинок
PM10 – 55% та частинок PM2.5 – 26% від загальної маси викидів пилу в атмосферу
(Єрмаченко А.Б., Котов В.С. /Гігієнічне обґрунтування доцільності нормування частинок
в атмосферному повітрі з урахуванням фракційного складу// Гігієна населених місць №62,
2013. – С. 46 – 49))
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Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам і ефекту сумації №
31 на межі найближчої житлової забудови при виконанні будівельних робіт без
урахування фонових концентрацій ЗР приведені в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам і ефекту сумації № 31 на
межі найближчої житлової забудови при виконанні будівельних робіт без урахування
фонових концентрацій ЗР
Найменування забруднюючих речовин
Максимальна концентрація забруднюючої
речовини на межі найближчої житлової
забудови, частки ГДК
Без урахування фону
Азоту діоксид
0,5176
Азоту оксид
0,0010
Сажа
0,1605
Ангідрид сірчистий
0,0297
Вуглецю оксид
0,0377
Бенз(а)пірен
0,0105
Сольвент нафта
0,5562
Уайт-спірит
0,0711
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник
0,0283
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний
органічний вуглець
Пил неорганічний, з вмістом діоксиду
0,2983
кремнію в %:- 70-20,
- PM10
0,273 MPC
- PM2.5
0,242 MPC
Ефект сумації група №31 азоту діоксид і
0,5473
ангідрид сірчистий
Значення фонових концентрацій прийняті згідно даним Державної служби
України з надзвичайних ситуацій Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО).
Значення фонової концентрацій азоту діоксиду складає 1,09 часток ГДК.
З огляду на тимчасовий характер негативного впливу викидів в атмосферу при
будівництві і зменшення інтенсивності руху автотранспорту при виконанні будівельних
робіт, фонове забруднення атмосферного повітря буде знижено в зрівнянні з існуючим
положенням без виконання будівельних робіт.
Згідно ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий» п.7.8, якщо забруднення атмосфери на
існуюче становище з урахуванням фону перевищує ГДК, то величина допустимого вкладу
господарюючого об'єкта визначається за формулою:
СД = 1 – С’ф,
де С’ф, в частках ГДК, розраховується за формулою (7.4) ОНД-86:
С' ф 

Сф
C ф  C мо

де Сом – максимальна концентрація забруднюючої речовини на межі найближчої
житлової забудови, яка згідно виконаного розрахунку розсіювання шкідливих речовин по
азоту діоксиду складає 0,5176 ГДК.
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В результаті розрахунку величина допустимого вкладу по азоту діоксиду складає
0,32197 ГДК.
Максимальні концентрацій ЗР, що потрапляють до атмосфери в результаті
викидів відпрацьованих газів двигунами будівельних машин і механізмів з урахуванням
допустимого вкладу в фонову концентрацію приведені в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам і ефекту сумації № 31 на
межі найближчої житлової забудови при виконанні будівельних робіт з урахуванням фону
Найменування забруднюючих речовин
Максимальна концентрація забруднюючої
речовини на межі найближчої житлової
забудови, частки ГДК
З урахуванням фону
Азоту діоксид
Азоту оксид
Сажа
Ангідрид сірчистий
Вуглецю оксид
Бенз(а)пірен
Сольвент нафта
Уайт-спірит
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на
сумарний органічний вуглець
Пил неорганічний, з вмістом діоксиду
кремнію в %:- 70-20,
- PM10
- PM2.5
Ефект сумації дії група №31 азоту діоксид
і ангідрид сірчистий

0,8396
0,3589
0,5605
0,1017
0,7078
0,4105
0,9562
0,4711
0,4283

0,6983
0,64 MPC
0,567 MPC
0,9413

Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам і групі з ефектом
сумації дії № 31 на межі найближчої житлової забудови при виконанні будівництва
трамвайних колій не перевищують максимальні разові гранично допустимі концентрації
для населений місць.
Необхідною умовою для зниження обсягу викидів забруднюючих речовин в
атмосферу є дотримання заходів технічного, організаційного та захисного характеру.
До технічних заходів можна віднести зниження токсичності автомобільних
вихлопів за рахунок використання, по можливості машин, що працюють на бензиновому
паливі, а також контроль складу вихлопних газів.
Організаційні заходи:
- раціональне використання і розподіл роботи машин;
- пересування машин тільки в межах існуючих автомобільних доріг, а також за
технологічними проїздами, передбаченими ТЕО;
- всі тимчасові споруди пересувного типу, без улаштування заглиблених у ґрунт
фундаментів;
- для зберігання обтиральних, мастильних матеріалів передбачена спеціальна
тара.
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Перераховані вище дії на навколишнє середовище будуть носити періодичний і
короткочасний характер, отже, не приведуть до істотних негативних впливів на повітря,
воду і ґрунт.
Вплив фізичних факторів (шум, вібрація)
Будівництво трамвайної колії призведе до виникнення шуму та вібрації у зв’язку
з роботою будівельної техніки. Шум, що виникає при роботі будівельної техніки може
викликати велике незадоволення.
Найбільш чутливими реципієнтами до шуму є дитячі навчальні заклади, медичні
центри та житлові будинки.
Мають бути застосовані всі розумні заходи для того, щоб рівень шум не
перевищував допустимих значень санітарних вимог України та Світового Банку.
Допустимі рівні шуму прийняті згідно з таблицею 1 ДБН В.1.1-31:2013 і
складають (для денного часу доби 8.00 – 22.00):
- еквівалентний рівень звуку LA екв доп для територій, що безпосередньо
прилягають до житлових будинків – 55 дБА;
- максимальний рівень звуку LA макс доп для територій, що безпосередньо
прилягають до житлових будинків – 70 дБА;
Допустимі рівні шуму прийняті для денного часу доби в зв’язку з тим, що
будівельні роботи планується проводити тільки в денний час.
За результатами розрахунків, що проведені в ТЕО, на території найближчої
житлової забудови (розрахункові точки розташовувались на відстані 2 м від фасадів
житлових будинків):
- очікувані еквівалентні рівні шуму не перевищують 62 дБА;
- максимальні рівні шуму – не перевищують 65 дБА.
Результати розрахунків показали, що проведення будівельних робіт під час
будівництва ділянки трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метрополітену
«Палац Спорту» м. Києва, не задовольняє санітарним вимогам, щодо еквівалентних рівнів
шуму на території найближчої житлової забудови.
При проведенні будівельних робіт, передбачається проведення шумозахисних
заходів спрямованих на зниження рівня шуму в джерелі та заходів технологічного
характеру.
До заходів спрямованих на зниження рівня шуму в джерелі відносяться:
- використання будівельної техніки з додатковими глушниками і спеціальними
звукоізолюючими капотами;
- герметизація дизельного відділення, встановлення на отвори екранів;
- по можливості, використання техніки з електроприводами.
Ефективність капотів і навісних матів залежить більшою мірою від матеріалу, з
якого вони виготовлені. Основний принцип дії такого захисту – це звукопоглинання і
звукоізоляція. Ефективність засобів захисту від шуму складає близько 8 – 15 дБА.
В якості заходів технологічного характеру передбачається наступне:
- розосередження в часі роботи техніки та обладнання, які не беруть участі в
єдиному безперервному технологічному процесі;
- раціональне використання обладнання, скорочення непродуктивних простоїв,
нераціональних перевезень;
- організація роз’їзду будівельних машин і механізмів та автотранспортних
засобів з мінімальним збігом за часом.
Дані заходи зі зниження рівня шуму від будівельної техніки дозволять зменшити
негативний вплив за фактором шуму на навколишнє середовище.
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5.1.2 Вплив на поверхневі та підземні води

Вoдoйми і вoдoтoки пеpетвopені у вoдні oб’єкти пеpеважнo мають дoщoве живлення,
тoму якість їх вoди залежить від якoсті пoвеpхневoгo стoку.
Найближчий природний водний об'єкт – р. Либідь, розташований на відстані близько
180 м на південний захід від майданчика розміщення об'єкта проєктування.
На даній ділянці між ділянкою будівництва трамвайної лінії і р. Либідь розташована
багатоповерхова забудова.
Будівельні роботи проводяться на раніше спланованій території міста
Пpийнятi пpoeктнi piшeння щoдo пpoвeдeння будiвeльних poбiт з будівництва
трамвайної колії та наданi у пpoeктi вимoги i peкoмeндацiї з викoнання тeхнoлoгiчних
пpoцeсiв будiвництва мiнiмiзують забpуднeння вoднoгo сepeдoвища.
Пpoeктна дiяльнiсть пpoвoдитимeться пoза мeжами вoдooхopoнних зoн та
пpибepeжних захисних смуг. Пoвеpхневі вoдні oб’єкти в зoну впливу пpoектoванoї
діяльнoсті не пoтpапляють.
Основний негативний вплив на водне середовище в період виконання підготовчих та
будівельно-монтажних робіт планової діяльності полягає в додатковому споживанні
водних ресурсів для задоволення виробничих, господарсько-питних і гігієнічних потреб
будівельної бригади.
На будівельному майданчику передбачається тимчасова каналізація – пересувні
туалети зі зливом госп.-побутових стічних вод в металевий контейнер. По мірі
накопичення металевого контейнера стічні води вивозяться на найближчі очисні споруди.
З мeтoю захисту грунтових вод в складi ПВP (пpoeкту викoнання poбiт) пiд час
будiвeльних poбiт ваpтo пepeдбачити викoнання наступних захoдiв:
- нeдoпущeння пepepивання вoдoнoсних шаpiв ґpунтoвих вoд;
- запoбiгання значнoгo ущiльнeння ґpунтiв, улаштування вoдoвiдвeдeння;
- планування ґpунту на будiвeльних майданчиках, opганiзацiя збиpання забpуднeних
стoкiв;
- улаштування спeцiальнo встанoвлeних мiсць для запpавки та тeхнiчнoгo
oбслугoвування автoмoбiлiв i дopoжньo-будiвeльних машин;
- oблаштування тимчасoвих будiвeльних баз мiсцями для збopу i утилiзацiї вiдхoдiв i
смiття, улаштування туалeтiв, мiсць пoбуту та вiдпoчинку, oгopoджeння тepитopiї;
- викopистання сучаснoї eкoлoгiчнo пpийнятнoї, eнepгoeфeктивнoї будiвeльнoї
тeхнiки i тeхнoлoгiї.
Пoвеpхневі стічні вoди пpoєктoм пеpедбачається відвoдити дo меpежі дoщoвoї
каналізації відпoвіднo дo oтpиманих технічних умoв підряднодною організацією.
5.1.3 Вплив на ґрунтовий покрив
Опосередкований вплив на ґрунти на стадії будівельних робіт полягає у забрудненні
території пилом, викидами автотранспорту, паливно-мастильними матеріалами, сміттям.
Ґрунт та підземні води можуть бути забруднені випадковим розливом, витоком від
будь-якої будівельної техніки, тимчасовим зберіганням нафти та/або палива, зберіганням
довгострокового матеріалу, наприклад на будівельних майданчиках, та іншими видами
діяльності, пов'язаних із використанням техніки, включаючи бетонозмішувальні
установки. Існує потенційна загроза для забруднення як ґрунтів, так і підземних вод, а
також загроза порушення, ущільнення та пошкодження ґрунту.
Захисні заходи щодо мінімізації забруднення повітряного та геологічного
середовища, також захищають ґрунт від забруднення.
До прямих заходів по захисту ґрунтів належать наступні:
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- раціонального розміщення об'єктів на земельній ділянці;
- технічне обслуговування, заправка і злив паливно-мастильних матеріалів
будівельних машин і механізмів проводиться в місцях, обладнаних спеціальними
пристроями, що забезпечують безпеку навколишнього середовища;
- дорожні машини і обладнання знаходяться на об'єкті тільки протягом
періоду виробництва відповідних робіт;
- відходи виробництва та споживання вивозяться у спеціально відведені місця для
поховання або утилізації;
- своєчасне проведення робіт з відновлення та благоустрою території після
завершення будівництва.
З огляду на той факт, що роботи проводяться на раніше спланованій території міста,
негативні впливи на земельні ресурси будуть мінімальними.
Виконання заходів по охороні земель і проведення робіт по благоустрою сприяють
значному скороченню негативної дії на компоненти природного довкілля при будівництві
проєктованого об'єкту і поліпшенню санітарно-гігієнічних умов території.
5.1.4 Вплив на об’єкти рослинного та тваринного світу
Рослинність розглянутої ділянки зазнала значних змін внаслідок господарського
освоєння міських територій. Природна рослинність не зберіглася.
На території ростуть вторинні види, стійкі до антропогенного впливу.
Тваринний світ прилеглої території об'єкта проєктування представлений
характерною фауною міських поселень.
Оскільки розглянута територія представлена характерними ландшафтами
забудованої міської території, будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до
станції метрополітену «Палац Спорту», не причинить негативного впливу на тваринний і
рослинний світ, видовий склад і щільність яких вже склалися.
Об'єкти природно-заповідного фонду та наземні шляхи міграції тварин на
території, що розглядається, відсутні. Територія, що розглядається, повністю
урбанізована.
При проведенні будівельних робіт рослинний покрив у межах смуги відведення
буде порушений. Проведення запланованих робіт з благоустрою території створить умови
для швидкого відновлення рослинного покриву на порушених землях поза проїзною
частиною. Впливи будівельних робіт на рослинний і тваринний світ поза межами смуги
відведення автомобільної дороги не передбачаються.
Заходи по збереженню зелених насаджень
Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
що затверджені наказом № 105 від 10.04.2006 Міністерством будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України під час проведення будь-яких робіт на
земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, підрядник має здійснити
наступне:
- огородити дерева на території будівництва;
- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування
дворів тощо має залишити місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки
довкола наявних дерев;
- копати канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і
фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника;
- не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;
- зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати
його зняття та складування для подальшого використання чи передачі спеціалізованому
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підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час
створення зелених насаджень;
- не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів
на відстані менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.
Для збереження дерев на майданчиках, зайнятих дорожнім покриттям (стоянки,
оглядові майданчики, майданчики відпочинку тощо) слід влаштовувати навколо стовбурів
дренуючі конструкції.
З метою збереження дерев у зоні виконання робіт не допускається:
- забивати в стовбури дерев цвяхи, штирі та ін. для кріплення знаків, огороджень,
дротів і т. ін.;
- прив'язувати до стовбурів або гілок дріт для різних цілей;
- закопувати або забивати стовпи, кілки, палі в зоні активного розвитку дерев;
- складати під кроною дерева матеріали, конструкції, ставити будівельні машини та
вантажні автомобілі.
У зоні радіусом 10 м від ствола не допускається:
- зливати пально-мастильні матеріали, окрім спеціальних ємкостей з подальшою
утилізацію спеціалізованим підприємствам;
- встановлювати працюючі машини;
- складувати на землі хімічно активні речовини (солі, хімікати та ін.).
При необхідності, знесення зелених насаджень слід проводити у суворій
відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р.
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах».
5.1.5 Утворення відходів
Характеристика виробничих процесів, як джерела утворення відходів в період
будівництва
Характеристика джерел утворення відходів в період будівництва трамвайної колії
по наведена нижче.
Підготовчий період
У підготовчий період виконуються роботи, основними з яких є перебудова
інженерних комунікацій.
В рамках демонтажних робіт розбиранню підлягають:
- залізобетонні опори;
- металоконструкції;
- автопавільйон.
В результаті демонтажних робіт утворюються:
- брухт чорних металів дрібний інший;
- конструкції залізобетонні та металеві та деталі із заліза й сталі зіпсовані
(пошкоджені) або не ідентифіковані;
- залишки замісів бетонних;
- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд.
Під час робіт з демонтажу інженерних комунікацій можуть бути виявлені відходи,
що містять азбестові матеріали (це такі відходи як старі труби, інші конструкції,
виготовлені з азбесту) Це небезпечні відходи які можуть становити небезпеку для
здоров’я працівників.
Основний період
В основний період будівництва виконуються наступні види робіт:
- влаштування інженерних споруд;
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- влаштування трамвайного полотна;
- влаштування споруд інфраструктури лінійного об'єкта.
Спорудження трамвайного полотна
При спорудженні трамвайної лінії по варіанту № 2 планується зрізання частки
існуючої дороги.
В результаті утворюється:
- ґрунт вийнятий;
- гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика
гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх
залишки, які не можуть бути використані за призначенням;
- залишки асфальту та суміші асфальтобетонної з вмістом дьогтю.
Спорудження верхньої будови колії
ТЕО по варіанту № 2 передбачає розбирання 1,116 км колії з рейок Т62 на
дерев’яних шпалах.
В результаті утворюється:
- брухт чорних металів дрібний інший та кольорових;
- шпали та рейки для залізничних або трамвайних колій некондиційні.
Розібрана рейко-шпальна решітка та весь брухт, які утворився передати до
структурного підрозділу КП «Київпастранс» на вул. Павла Усенка № 9.
Спорудження трамвайної лінії
В якості матеріалів при будівництві використовуються: готовий цементний розчин
кладки, металоконструкції, бетон, зварювальні електроди.
В результаті будівництва утворюються відходи:
- тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком
відходів тари, що утворилися під час перевезень;
- залишки замісів бетонних;
- відходи, одержані у процесах зварювання;
- шлам зварювальний;
- залишки асфальту та суміші асфальтобетонної з вмістом дьогтю;
- брухт чорних металів дрібний інший;
- цемент зіпсований, забруднений або неідентифікований, його залишки, які не
можуть бути використані за призначенням.
Службова діяльність робочих, що беруть участь в процесі будівництва
У процесі життєдіяльності робітників утворюються:
- шлам септиків;
- відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн.
Поводження з відходами
Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва, включає в
себе наступні етапи: накопичення та тимчасове зберігання, транспортування, переробку
(знешкодження, утилізація, використання в якості вторинної сировини) або захоронення.
Характеристика процесів поводження з відходами під час будівництва приведена в
таблиці 5.8.
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Таблиця 5.8
Характеристика процесів поводження з відходами в період будівництва
Найменування Код
Клас
відходів за ДК відходів за небез005-96
ДК 005-96 пеки

Небезпечні
властивості

Місце
первинного
утворення
(цех,
ділянка)

Азбест
зіпсований,
забруднений
або
неідентифікова
ний, його
залишки, які не
можуть бути
використані за
призначенням

2665.1.1.0
1

Канцероген,
викликає
рак

Демонтажн
і роботи

Шлам септиків

7720.3.1.0
2
2720.2.9.0
2

3

Дані не
встановлені
Небезпечні
властивості
відсутні

Туалети

Обрізки
провідників
струму інших

2910.2.5.0
2

3

Небезпечні
властивості
відсутні

Демонтажн
і роботи

Обрізки
кабелів, що
містять
кольорові
метали

2910.2.5.0
3

3

Небезпечні
властивості
відсутні

Демонтажн
і
роботи

Залишки
асфальту та

4510.2.9.0
3

3

Дані не
встановлені

Демонтажн
і та

Шлам
зварювальний

3

Зварювальн
і
роботи

87

Місце
і Підприємст
спосіб
во
з
зберігання
переробки
та
захоронення
відходів
герметизова Спеціалізоний, Перед ване
видаленням підприємств
оброблений о
змочувальн
им агентом
для
зведення до
мінімуму
азбестового
пилу.
З
ним
мають
працювати
досвідчені
фахівці
з
обов’язкови
м
використан
ням ЗІЗ
Туалети
Очисні
споруди
У
Підприємст
металевому во,
за
контейнері
результами
на
тендеру
майданчику
з твердим
покриттям
У
Служба
металевому електропост
контейнері
ачання
на
майданчику
з твердим
покриттям
У
Служба
металевому електропост
контейнері
ачання
на
майданчику
з твердим
покриттям
У
Підприємст
металевому во,
за

Кількість,
т/період

За фактом

235,425
0,0028

0,922*

0,380*

4978,576*
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Найменування Код
Клас
відходів за ДК відходів за небез005-96
ДК 005-96 пеки

Небезпечні
властивості

суміші
асфальтобетон
ної з вмістом
дьогтю

Місце
первинного
утворення
(цех,
ділянка)
будівельні
роботи

Місце
і Підприємст Кількість,
спосіб
во
з т/період
зберігання
переробки
та
захоронення
відходів
контейнері
результами
на
тендеру
майданчику
з твердим
покриттям
У
Підприємст 0,050
металевому во,
за
контейнері
результами
об'ємом
тендеру
0,75м3 на
майданчику
з твердим
покриттям

Тара металева
7710.3.1.0 3
використана, у 7
т. ч.
дрібна (банки
консервні
тощо), за
винятком
відходів тари,
що утворилися
під час
перевезень
Шпали для
2000.3.1.1 3
залізничних
6
або
трамвайних
колій
некондиційні
Всього відходів 3 класу небезпеки
Відходи
4510.2.9.0 4
змішані
9
будівництва та
знесення
будівель і
споруд

Пожежонеб
еспе
чність

Фарбуваль
ні
роботи

Токсичність

Демонтажн
і
роботи

Без
накопиченн
я

Служба
колії
вул. Павла
Усенка№ 9

Дані не
встановлені

Демонтажн
і
роботи

Підприємст
во, за
результами
тендеру

Відходи
комунальні
(міські)
змішані, у т.ч.
сміття з урн

7720.3.1.0
1

4

Дані не
встановлені

Службові
приміщенн
я,
вагончики

Залишки
замісів
бетонних

2661.2.9.0
2

4

Небезпечні
властивості
відсутні

Будівельні
роботи

Брухт чорних
металів
дрібний інший

7710.3.1.0
8

4

Небезпечні
властивості
відсутні

Демонтажн
і
роботи

У
металевому
контейнері
об'ємом
0,75м3 на
майданчику
з твердим
покриттям
У
металевому
контейнері
об'ємом
0,75м3 на
майданчику
з твердим
покриттям
Навалом на
майданчику
з твердим
покриттям
Навалом на
майданчику
з твердим
покриттям,
дрібні
відходи – в
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159,365

5374,7208
5,050

Підприємст
во, за
результами
тендеру

1,617

Підприємст
во, за
результами
тендеру
Служба
електропост
ачання,
спеціалізова
не
підприємств

122,514

230,830*
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Найменування Код
Клас
відходів за ДК відходів за небез005-96
ДК 005-96 пеки

Небезпечні
властивості

Місце
первинного
утворення
(цех,
ділянка)

Цемент
зіпсований,
забруднений
або
неідентифікова
ний, його
залишки, які не
можуть бути
використані за
призначенням
Відходи,
одержані у
процесах
зварювання

2663.1.1.0
1

4

Небезпечні
властивості
відсутні

Будівельні
роботи

2820.2.1.2
0

4

Небезпечні
властивості
відсутні

Зварювальн
і
роботи

Конструкції
залізобетонні
та металеві та
деталі із заліза
й сталі
зіпсовані
(пошкоджені)
або
неідентифікова
ні
Гравій, щебінь,
пісок, мука
доломітова,
заповнювачі,
гіпсоцементи,
мастика
гідроізоляційна
, речовини
зв'язувальні
зіпсовані,
забруднені або
неідентифікова
ні, їх залишки,
які не можуть
бути
використані за

4510.2.9.0
6

4

Небезпечні
властивості
відсутні

Демонтажн
і
роботи

4510.1.1.0
1

4

Дані не
встановлені

Ремонт
автодороги
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Місце
і Підприємст Кількість,
спосіб
во
з т/період
зберігання
переробки
та
захоронення
відходів
дерев'яних
о, яке
ящиках
здійснює
операції з
металобрух
том
Навалом на Підприємст 0,249
майданчику во, за
з твердим
результами
покриттям
тендеру

У
металевому
контейнері
об'ємом
0,75м3 на
майданчику
з твердим
покриттям
Без
накопиченн
я

Спеціалізов
ане
підприємств
о, яке
здійснює
операції з
металобрух
том
Підприємст
во, за
результами
тендеру

0,002

Без
накопиченн
я

Підприємст
во, за
результами
тендеру

4340,543

1066,650*
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Найменування Код
Клас
відходів за ДК відходів за небез005-96
ДК 005-96 пеки

призначенням
Ґрунт вийнятий

4510.2.9.0
1

4

Небезпечні
властивості

Місце
первинного
утворення
(цех,
ділянка)

Місце
і Підприємст Кількість,
спосіб
во
з т/період
зберігання
переробки
та
захоронення
відходів

Небезпечні
властивості
відсутні

Ремонт
автодороги

Без
накопиченн
я

Підприємст
во, за
результами
тендеру

Всього відходів 4 класу небезпеки
Всього:
Примітка
* − кількість відходів з урахуванням зворотних матеріалів переданих балансоутримувачу.

4090,768

9858,223
15232,9438

Генпідрядна будівельна організація до початку будівництва повинна укласти
необхідні договори з організаціями, що мають ліцензією на подальше розміщення та
утилізацію небезпечних відходів (Закон України «Про відходи» №187/98-ВР, Закон
України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше
використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-14).
Брухт металів передається на переробку спеціалізованим підприємствам, які
здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за
підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та
вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову,
екологічну і радіаційну безпеку (Закон України «Про металобрухт» № 619-14).
Транспортування відходів, що утворюються при виробництві будівельних робіт
буде здійснюватися спеціалізованим підприємством за узгодженими транспортним
схемам. Генпідрядна будівельна організація до початку будівництва повинен бути
укладений необхідний договір на здійснення вивезення відходів в місця їх розміщення,
утилізації, переробки та знешкодження. Транспортування відходів, що утворюються буде
здійснюватися на спеціально обладнаному транспорті (Закон України «Про перевезення
небезпечних вантажів» № 1644-14).
Рідкі побутові відходи слід вивозити по договору, який буде укладений ген
підрядною будівельною оргаізацією− на зливні станції за допомогою асенізаційної
машини. Тверді побутові відходи слід вивозити на полігони (удосконалені звалища), поля
компостування, заводи по переробці та спалюванні, що мають спеціалізований
транспортний засіб.. Промислові, не утилізовані на виробництві відходи вивозять
транспортом підприємств на спеціальні полігони або споруди для промислових відходів.
Обладнання, що підлягає демонтажу вивозиться і складується на території певних
дистанцій і організацій балансоутримувача. Можливість подальшого використання
обладнання вирішується комплексно з представниками цих галузей.
Деякі матеріали, такі як азбест, можуть потребувати обробки на місці, можуть
становити небезпеку для здоров'я працівників, якщо не була прийнята необхідність в
застосуванні запобіжних заходів та якщо працівники не були належним чином
проінформовані та навчені.
Якщо на буд майданчику буде виявлений азбест, він має бути чітко позначений як
небезпечний матеріал. Азбест має бути належним чином упакований та герметизований,
щоб звести до мінімуму вплив. Перед видаленням (якщо це необхідно), будь-який азбест
буде оброблений змочувальним агентом для зведення до мінімуму азбестового пилу.
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Азбест має бути оброблятися і утилізуватися кваліфікованими і досвідченими фахівцями,
які будуть носити всі ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) в міру необхідності. Будь-яке
повторне використання азбестовмісних відходів заборонено.
Вимоги до місць і способів накопичення різних видів відходів на період
будівництва
Місця тимчасового накопичення відходів повинні бути облаштовані відповідно до
чинних екологічними, санітарно-епідеміологічними, технологічними і пожежними
нормами і правилами.
Дотримання правил техніки безпеки та екологічної безпеки при розміщенні
відходів передбачається наступним чином:
- шлам септиків (3 клас небезпеки) планується вивозити в міру накопичення, але не
менше одного разу на півроку на спеціалізоване підприємство;
- шлам зварювальний (3 клас небезпеки) рекомендується зберігати в металевому
контейнері на майданчику з твердим покриттям до передачі на розміщення на ліцензоване
спеціалізоване підприємство;
- залишки асфальту та суміші асфальтобетонної з вмістом дьогтю (3 клас
небезпеки) планується передавати частково на розміщення на ліцензоване спеціалізоване
підприємство.
- обрізки провідників струму інших та обрізки кабелів, що містять кольорові
метали (3 клас небезпеки) збирають і тимчасово зберігають в металевих контейнерах,
встановлених на бетонних майданчиках з подальшою передачею балансоутримувачу;
- відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (4 клас небезпеки)
рекомендується зберігати в металевому контейнері об'ємом 0,75 м3 на майданчику з
твердим покриттям до передачі на розміщення на ліцензоване спеціалізоване
підприємство;
- гравій, щебінь, пісок, мука доломітова, заповнювачі, гіпсоцементи, мастика
гідроізоляційна, речовини зв'язувальні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх
залишки, які не можуть бути використані за призначенням (4 клас небезпеки) планується
передавати на розміщення на ліцензоване спеціалізоване підприємство;
- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд (4 клас небезпеки)
рекомендується зберігати в металевому контейнері об'ємом 0,75 м3 на майданчику з
твердим покриттям до передачі на розміщення на ліцензоване спеціалізоване
підприємство;
- залишки замісів бетонних, цемент зіпсований, забруднений або
неідентифікований, його залишки, які не можуть бути використані за призначенням (4
клас небезпеки) планується передавати на розміщення на ліцензоване спеціалізоване
підприємство. Рекомендується зберігати на відкритому майданчику навалом;
- брухт чорних металів дрібний інший (4 клас небезпеки) збираються і тимчасово
зберігаються навалом на майданчику з твердим покриттям.
Дрібношматкові відходи збираються в дерев'яні ящики або в металеві контейнери
об'ємом 0,75 м3. У міру накопичення транспортної партії вивозяться на переробку на
ліцензоване
спеціалізоване
підприємство,
а
також
частково
повертається
балансоутримувачу;
- відходи, одержані у процесах зварювання (4 клас небезпеки) збирають і
тимчасово зберігають в металевих контейнерах (V = 0,75 м3), встановлених на бетонних
майданчиках. У міру накопичення транспортної партії вивозяться на переробку на
ліцензоване спеціалізоване підприємство;
- ґрунт вийнятий (4 клас небезпеки) планується передавати на розміщення на
ліцензоване спеціалізоване підприємство.
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Місця тимчасового накопичення відходів при дотриманні правил зберігання
відходів забезпечують:
- відсутність або мінімізацію впливу відходів, що утворилися на навколишнє
середовище;
- неприпустимість ризику виникнення небезпеки для здоров'я людей, як в
результаті впливу відходів з високим ступенем токсичності, так і в плані можливого
погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки за рахунок неправильного поводження
з малотоксичних відходами;
- неприпустимість допуску сторонніх осіб до збережених високо токсичних
відходів;
- запобігання втрати відходом властивостей вторинної сировини в результаті
неправильного (неселективного) збору або зберігання (вплив атмосферних явищ,
порушення термінів зберігання та ін.);
- зведення до мінімуму ризик загоряння відходів;
- недопущення засмічення і захаращення територій;
- зручність проведення інвентаризації відходів та контролю за поводженням з
відходами;
- зручність вивезення відходів (мінімізація факторів, що роблять неможливим
дотримання вимог графіка вивозу, до вантажно-розвантажувальних робіт та т. п.).
Оцінка можливого впливу відходів на навколишнє середовище на період
будівництва
При дотриманні правил тимчасового розміщення відходів, норм і правил щодо
поводження з відходами виробництва та споживання, при дотриманні термінів їх передачі
для використання або захоронення організаціям, що мають відповідні ліцензії, відходи
будівництва не чинитимуть негативного впливу на навколишнє середовище.
Вплив відходів на навколишнє середовище може проявитися тільки при порушенні
правил їх зберігання на виробничих ділянках та періодичності вивозу.
5.1.6 Вплив на об’єкти природно-заповідного фонду та об’єкти історикокультурної спадщини
Об'єкти природно-заповідного фонду та перспективними для заповідання в зоні
впливу об'єкта будівництва відсутні.
Оскільки будівництво трамвайної колії буде проводитися в межах Центрального
історичного ареалу, центральної планувальної зони м. Києва, в історичній місцевості
«Старий Київ», в зоні регулювання забудови І, ІІ та ІІІ категорії, в безпосередній
близькості від проєктованої ділянки знаходяться об’єкти культурної спадщини місцевого
та національного значення, це будівлі – пам’ятки історії, архітектури та містобудування
(перелік об’єктів представлений у Додатку 5).
Відстань від проєктованої траси трамвайної колії до будівель коливається від 7,0 до
24,0 м.
Основними негативним впливами від будівництва трамвайної колії на об’єкти
історико-культурної спадщини є впливи шуму, вібрації та пилоутворення.
При виконанні робіт необхідне дотримання Закону України «Про охорону
культурної спадщини» та відповідну довідку-дозвіл від Департаменту культурної
спадщини КМДА, щодо погодження робіт
Може виникнути ризик того, що сусідні житлові будинки зазнають
опосередкованого впливу від будівництва через вплив вібрацій, що призведе до утворення
тріщин на будівлях або дестабілізації землі, на якій побудовані ці елементи власності. Цей
ризик може виникати переважно при будівництві фундаментів, опор та інших будівельних
робіт, що відбуваються поблизу.
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Треба зазначити, що дані впливи мають тимчасовий характер. Але для уникнення
можливої руйнації об’єктів історико-культурної спадщини на етапі проєктування мають
бути проведені обстеження будівель, при необхідності, в проєкті необхідно передбачити
заходи щодо запобігання їх руйнації (улаштування віброізоляції, укріплення фасадів
будівель, тощо).
Для мінімізації вібраційного впливу на геологічне середовище для зниження
вібраційного впливу на історичні будівлі, під час проведення будівельних робіт не
передбачаються роботи з буріння свердловин та використання вібраційної техніки. Для
ущільнення шарів щебенево-піщаної суміші мають використовуватися тяжкі дорожні
котки без використання вібротрамбовок, використання сучасної eкoлoгiчнo пpийнятнoї,
eнepгoeфeктивнoї будiвeльнoї тeхнiки та будівельних тeхнoлoгiй.
Підрядник має застосовувати всі розумні заходи для того, щоб обмежити шум та
вібрацію до меж, допустимих санітарними нормами Україну та Світового Банку.
Будівельна техніка повинна бути обладнана глушниками і іншими пристроями для
зниження шуму та вібрації. Аналогічним чином, очікується, що все обладнання буде
підтримуватися в стані, що забезпечує мінімальне утворення шуму та вібрації при
нормальних умовах експлуатації.
Для зниження рівня шуму та вібрації механізмів слід застoсoвувати такі захoди:
- технічні засоби бopoтьби з шумом (застосування технологічних пpoцесів з
меншим рівнем шумoутвopення);
- захисні акустичні пpистpoї (шумoізoляцію, oгopoжі, спеціальні пpиміщення для
джеpел звуку тoщo);
- opганізаційні захoди (вибіp pежиму poбoти, oбмеження часу poбoти та ін.)
Пpи неoбхіднoсті в pазі пеpевищення дoпустимoгo pівня звуку для звукoізoляції
двигунів дopoжніх машин дoцільнo застoсoвувати захисні кoжухи і капoти з
багатoшаpoвими пoкpиттями, застoсуванням гуми, пopoлoну і т.п. За pахунoк
застoсування ізoляційних пoкpиттів і пpиклеювання вібpoізoлюючих матів та вoйлoку
шум мoжна знизити на 5 дБА. Для ізoляції лoкальних джеpел шуму слід викopистoвувати
пpoтишумoві екpани, завіси, намети. Пpиміщення пеpесувнoгo кoмпpесopа в
звукoпoглинальний намет знижує шум на 20 дБА.
У багатьoх випадках зниження шуму досягається герметизацією oтвopів в
пpoтишумових пoкpиттях і кoжухах.
Для мінімізації впливу пилоутворення, підрядник має слідкувати на нормативами
пилоутворення, проводити візуальний контроль, та проводити періодичні заміри з метою
дотримання нормативних значень пилоутворення. Та проводити заходи по зниженню
рівня пилоутворення в суху та вітряну погоду за рахунок вологого пилоподавлення
(оприскування водою).
Випадкові знахідки.
Траса проєктованої трамвайної лінії, незалежно від варіанту траси, проходить в
межах існуючого землевідводу під автомобільні дороги, по спланованій та забудованій
території, але знаходиться в межах Центрального історичного ареалу, центральної
планувальної зони м. Києва, в історичній місцевості «Старий Київ». В зв’язку з цим
можуть бути зроблені випадкові знахідки артефактів під час проведення земляних робіт.
Для таких об’єктів має бути застосована процедура випадкових знахідок, при
необхідності, мають бути проведені рятувальні археологічні роботи.
Обов’язковою умовою є забезпечення збереження предметів охорони пам'яток їх
частин та елементів розташованих в безпосередній близькості від об'єкта проєктування, як
під час проведення робіт, так і подальшій експлуатації.
У разі несподіваних відкриттів культурних чи історичних артефактів (рухомих або
нерухомих) в ході роботи, Підрядник вживає всіх необхідних заходів для захисту знахідок
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і повідомляє Інженера і зацікавлені організації. Якщо продовження роботи поставить під
загрозу знахідку, будівельні роботи будуть припинені до тих пір, поки не буде прийнято
рішення про збереження артефактів.
Отримати висновок щодо проєктної документації наданої на розгляд до
відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини в
установленому законодавством порядку (Закон України «Про охорону культурної
спадщини»).
5.1.7 Вплив на здоров’я будівельного персоналу
Будівельні майданчики є потенційно небезпечними, існує ризик того, що
працівники або відвідувачі можуть постраждати на місцях будівництві та демонтажу,
якщо не дотримуються правил безпеки та норм охорони праці. Надмірний шум, пил,
ризик отримання травм, вплив сонячних променів та питаннями безпеки дорожнього руху
можуть також стати критичними питаннями під час будівництва.
Будівництво доріг несе багато небезпек, і існує ризик того, що працівники або
відвідувачі можуть постраждати на будівництві та знесених майданчиках, якщо не
дотримуються правил безпеки та норм охорони праці.
Підрядник має дотримуватися законів України з охорони здоров’я та забезпечення
охорони праці. Контракти мають включати в себе специфікації з умов охорони праці та
техніки безпеки, що ґрунтуються на міжнародних стандартах. Підрядник несе
відповідальність за любі ризики в області безпеки для громадськості та зобов’язаний
компенсувати любі збитки, що були спричинені в результаті його недбалого ставлення до
здоров’я і безпеки будь-якого члена суспільства.
Проєктом передбачаються заходи з охорони праці, що визначені діючими
нормативними документами, які спрямовані на попередження випадків виробничого
травматизму, скорочення захворюваності на виробництві та загальне покращення умов
праці.
Будівельний майданчик огороджується парканом заввишки 2,0м. Межі
небезпечних зон роботи будівельної техніки огороджується захисними парканами
висотою 1,20м згідно ДСТУ Б.В.2.8-43-2011 «Огородження інвентарні будівельних
майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ
23407-78, MOD)». Територія будівельного майданчика, ділянки робіт, робочі місця,
проїзди та проходи до них в нічний час освітлюються згідно ДСТУ Б А.3.2-15:2011
Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ
12.1.046-85, MOD).
Біля в’їзду на будівельний майданчик встановлюється схема руху транспорту.
Швидкість руху транспорту біля місць виконання робіт не повинна перевищувати 10
км/год на прямих ділянках та 5 км/год на поворотах.
Проїзди, проходи та робочі місця необхідно чистити, не загороджувати, а в
зимовий період посипати піском.
Майданчики для навантажувально-розвантажувальних робіт повинні бути
спланованими та мати ухил не більше 5°.
Перед допуском до роботи зарахованих в штат організації робітників, а також при
виконанні ними робіт, керівники повинні забезпечити навчання та проведення
інструктажу з безпеки праці відповідно до вимог типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05
Керівники будівельно-монтажних організацій зобов’язані забезпечити робітників,
інженерно-технічних працівників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
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безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці. Всім людям, які знаходяться в місцях, де є або може
виникнути виробнича небезпека (не пов'язана з характером роботи, яку вони виконують),
відповідальному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск за відповідною
формою.
Всі люди, які знаходяться на площадці, зобов’язані носити захисні каски по ДСТ
12.4.087-84 "Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови".
Усі працюючі на будівництві повинні бути забезпечені питною водою необхідної
якості.
Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і більше та на відстані менш ніж 2м
від межі перепаду по висоті мають бути огороджені тимчасовою огорожею згідно з ДСТУ
Б.В.2.8-43-2011 «Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання
будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)». При неможливості
влаштування цих огорож, роботи на висоті повинні виконуватись з використання
охоронних поясів згідно з ДСТУ 4262:2003 Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні
вимоги та методи випробовування та страхувальних канатів згідно з ДСТУ EN 12841:2017
Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої
регулювання каната (EN 12841:2006, IDT)».
При монтажі повітряних ліній електропостачання дроти необхідно розміщати на
висоті не менше 4,5 м, а в місцях проїзду транспорту – на висоті не менше 6 м.
З метою дотримання правил пожежної безпеки, на будмайданчику необхідно
влаштовувати тимчасовий водопровід від діючих водопровідних мереж. На будівництві
повинні бути спеціальні місця для встановлення пожежного реманенту, бочок з водою,
ящика з піском і місця для паління.
Експлуатацію стрілових кранів виконувати згідно з «Правилами будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.01-07.
Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт та робочих місцях
повинна забезпечуватись згідно з вимогами ДСТУ Б.А.3.2-13:2011 «Система стандартів
безпеки праці (ССБП). Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.01378, MOD)».
Робітники, інженерно-технічні працівники та службовці, зайняті на виконанні
будівельно-монтажних робіт, повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби
індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».
Експлуатацію будівельних машин (механізмів, засобів малої механізації),
включаючи технічне обслуговування, повинно здійснюватися згідно з вимогами ДБН
А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» і інструкцій заводів-виробників.
Місце роботи повинно бути визначене таким чином, щоб було забезпечено простір,
достатній для огляду робочої зони і маневрування. Технічне обслуговування машин
повинно здійснюватися тільки після зупинки двигуна і зняття тиску в гідравлічній та
пневматичній системах, крім тих випадків, які передбачені інструкцією заводу-виробника.
При застосуванні ручних машин потрібно дотримуватись правил безпечної
експлуатації, які передбачені ДСТУ Б.А.3.2-13-2011 «Система стандартів безпеки праці
(ССБП). Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)»., а
також інструкціями заводів-виробників.
Засоби та пристосування, які забезпечують безпеку виконання робіт, повинні
відповідати вимогам ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», ДСТУ Б.В.2.8-47-2011 ДСТУ Б
В.2.8-47:2011 Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні
умови (ГОСТ 27321-87, MOD), ДСТУ Б В.2.8-39:2011 Засоби підмощування. Загальні
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технічні умови (ГОСТ 24258-88, MOD) та ДСТУ ДСТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості
пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD).
Конструкція підіймальних риштувань або помостів (колисок), що підіймаються і
застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт, повинна відповідати вимогам
нормативних актів з охорони праці, а їх застосування допускається за дотримання вимог
технічного паспорту заводу-виробника.
Під час проведення електрозварювальних та газополум’яних робіт необхідно
виконувати вимоги НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання
металів» та ГОСТ 12.3.036-84 ССБТ. «Газопламенная обработка металлов. Требования
безопасности.
Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні виконуватись, як правило,
механізованим способом, згідно вимогам ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)».
До початку виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути встановлені
санітарно-побутові будівлі, в яких мають бути розташовані приміщення для зберігання
аптечок з медикаментами та засобами для надання першої допомоги.
На стадії розробки ПВР необхідно передбачити організаційні та інші заходи, які
забезпечують безпечне виконання будівельно-монтажних робіт згідно з ДБН А.3.2-2-2009
«ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП
45.2-7.02-12)».
Джерелами шумового забруднення на ділянці будівництва є будівельні машини і
механізми. Генбудівельник перед початком проведення проєктних робіт повинен
ознайомитися з правилами дотримання тиші, що встановлюються органами місцевого
самоврядування територій проведення будівельних робіт та діяти відповідно до їх вимог.
Передбачити вжиття всіх заходів щодо сповіщення та попередження місцевого населення
про початок робіт, період та час їх виконання, можливі шумові впливи.
Допустимий еквівалентний рівень звуку на робочих місцях - LAекв. = 80 дБ(А)
(п.5.1, табл.2, ДСТУ 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку»).
На генбудівельника покладається здійснення експлуатації машин та агрегатів із
дотриманням допустимих рівнів шуму відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", НПАOП 63.21-1.01-09 «Правила охорони
праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» та ДБН А.3.2-22009 «Пpoмислoва безпека у будівництві».
Пpи експлуатації будівельної техніки необхідно кoнтpoлювати дотримання
допустимого рівня шуму в робочій зоні, населених пунктах, а також на територіях, що
oсoбливo охороняються. Санітарні норми допустимого рівня шуму повинні відповідати
«Санітаpним нopмам дoпустимoгo шуму в пpиміщеннях житлoвих і гpoмадських будівель
і на теpитopії житлoвoї забудoви» № 3077-84.
Зони з рівнем звуку вище 85 дБА повинні бути позначені знаками безпеки.
Для зменшення несприятливого впливу шуму на працюючих на майданчику
будівництва проєктними матеріалами передбачено застосування індивідуальних засобів
захисту працюючих («берушів», навушників тощо). Рівень зниження шуму
шумопоглинаючими навушниками становить 25-27 дБА (за паспортними даними
виробника КП «Київський виробничий Комбінат ТСО України»).
Підрядник повинен підготувати План охорони здоров'я і безпеки праці як
керівництво для управління питаннями безпеки. План повинен включати наступні
питання:
- програми навчання техніці безпеки (включає вступний інструктаж з охорони
праці);
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- періодичні навчальні курси з питань безпеки;
- зборів по техніці безпеки з охорони праці;
- інспекції норм безпеки;
- устаткування для забезпечення безпеки і захисний одяг;
- порядок розгляду скарг персоналу Підрядника;
5.1.8 Виникнення аварійних ситуацій
При будівництві існує загроза виникнення та розвитку аварійних ситуацій.
Наслідками аварійних ситуацій можуть бути негативні впливи на навколишнє середовище
(травматизм працівників, забруднення компонентів навколишнього природного
середовища, виникнення небезпечних геологічних процесів тощо). У більшості випадків
аварійні ситуації при будівництві виникають насамперед в результаті порушення
технологічних режимів будівельних робіт, тобто мають техногенний характер.
Дотримання вимог щодо організації будівельного виробництва, техніки безпеки і охорони
праці виключає можливість виникнення та розвитку аварійних ситуацій техногенного
характеру.
Ризик виникнення пожеж та вибухів в основному обмежується в місцях зберігання
паливно-мастильних матеріалів (ПММ). На цих територіях може виникнути підвищений
ризик для громадської безпеки, якщо необхідні запобіжні заходи не дотримувалися. Це
може призвести до травм працівників та людей, які відвідують або проходять через
ділянку, а також можуть завдати шкоди об'єктам що знаходяться поблизу.
З метою недопущення витоків паливо-мастильних матеріалів та потрапляння їх в
ґрунт та ґрунтові води при аварійних розливах необхідно передбачати наступні заходи:
- нафтопродукти, мастильні матеріали мають транспортуються та зберігатися у
герметичних закритих ємностях (цистернах, бочках тощо) та перевозитися
спеціалізованим автотранспортом.
- на території будмайданчика має бути розміщена суміш піску та тирси;
- під час проведення будівельних робіт будуть використовуватися справні технічні
транспортні засоби;
- на відкритому майданчику під час потенційно можливого проливу ПММ місце
розливу буде засипатися піском та прибратися;
- на підприємстві опрацьовуються інструкції з охорони праці відповідно до вимог
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по
нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98
N 9 (z0226-98), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666
(далі - НПАОП 0.00-4.15- 98), а також інструкції про заходи пожежної безпеки відповідно
до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05.03.2015 р. за № 252/26697.
- масла усіх агрегатів і механізмів збираються в спеціальні ємності (бочки тощо) і
відправляються на регенерацію.
- при випадковому або аварійному розливі нафтопродуктів або хімічного реагенту
вживатимуться заходи по механічному видаленню пролитої рідини, після чого суміш буде
вивозитися в спеціальні місця поховання відходів, погоджені з місцевими
контролюючими органами.
Для виключення причин можливого виникнення пожежі на будмайданчику
необхідно дотримуватися встановленого Інструкцією про заходи пожежної безпеки
протипожежного режиму.
Протипожежний режим на території будівельного майданчика зводиться до
наступних заходів:
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- будівельний майданчик повинен бути забезпечений протипожежним інвентарем;
- куріння на території будівельного майданчика не допускається, необхідно
вивішування написів «Курити заборонено»;
- горючі будівельні відходи щодня повинні віддалятися з території будівельного
майданчика;
- водопостачання будівельного майданчика повинно бути забезпечено з
урахуванням протипожежних засобів, джерела протипожежного водопостачання в нічний
час повинні освітлюватися;
- всі роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню (зварювання, різання
металу) допускаються тільки з письмового дозволу особи, відповідальної за
протипожежну безпеку даної ділянки будівництва;
- силова і освітлювальна електропроводка, а також тимчасові електротехнічні
установки повинні відповідати вимогам, що пред'являються до постійних установок;
- матеріали, які є вогненебезпечними (легкозаймисті рідини), зберігають у
спеціальних коморах в кількостях, що не перевищують витратного запасу;
- вогненебезпечні матеріали можна мати на місці роботи в кількості, яка необхідна
лише для однієї зміни.
На території будівельного майданчика, в місцях виробництва вогневих робіт,
повинен бути розташований протипожежний інвентарний щит.
Всі працівники допускаються до роботи тільки після проходження вступного
протипожежного інструктажу, а при зміні специфіки роботи повинні проходити додаткове
навчання з попередження і гасіння можливих пожеж в порядку, встановленому
керівником.
Осіб, відповідальних за пожежну безпеку, визначає керівник підприємства.
Персональна відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємств і їх
структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства покладається на їх
керівників.
Підрядника повинен розробити план по реагуванню на надзвичайні ситуації в разі
аварій або інших серйозних подій з метою забезпечення безпеки людей, власності та
навколишнього середовища, включаючи:
- список відповідального персоналу з контактною інформацією;
- інформація про наявному обладнанні, яке може бути задіяно для ліквідації витоків
та інших подій.
5.1.9 Порушення організації дорожнього руху
Інтенсифікований рух важкої техніки та вантажних автомобілів до будівельного
майданчика та з нього, збільшення руху транспорту по трасах і на місцях знесення можуть
потенційно підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод. Це ж стосується ситуацій,
коли місцеві відхилення тимчасово потрібні - наприклад. там, де будуються водосточні
або інші споруди.
Недостатньо забезпечені будівельні майданчики можуть створювати додаткові
небезпеки для користувачів дорожнього руху - особливо в нічний час.
Для зменшення ризиків дорожньо-транспортних пригод на стадії детального
проєктування розробляється тимчасова схема організації дорожнього руху на період
виконання будівельних робіт, яка погоджується в Управлінні Національної поліції.
Також, до початку підготовчого періоду Підрядник розробляє План управління
дорожнім рухом на час проведення робіт та надає його місцевим органам управління
транспорту. Необхідно також надати громадськості інформацію про масштаби і графік
будівельних робіт, очікуваних порушеннях транспортного руху і пов’язаних з ними
обмеження доступу. Підрядник повинен забезпечити безперешкодний транспортний потік
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в об’їзд будівельної ділянки. А також, попередження про можливу евакуацію
транспортних засобів при порушенні власниками правил паркування в зоні проведення
робіт.
Підрядник повинен забезпечити ефективну систему сигналів, відповідне
освітлення, добре розроблені знаки безпеки руху, бар’єри і в разі необхідності людей з
прапорцями для управління рухом.
Відповідно будгенплану виділяються захватки по будівництву трамвайних колій та
захватки по перевлаштуванню асфальтобетонного покриття.
При виконанні дорожніх робіт в зоні пішохідних переходів, пішоходи
інформуються про перехід вулиць по сусідніх переходах, за допомогою інформаційних
табличок.
Ділянки в зоні виконання дорожніх робіт облаштовуються відповідними
технічними засобами організації дорожнього руху. Установлені огородження на всіх
етапах проведення робіт доповнюються дорожніми знаками, тимчасово встановлюваними
на підходах до ділянки виконання робіт. Огородження ділянок робіт повинно
виконуватись після установки дорожніх знаків. Також на підходах до місць виконання
робіт на головних вулицях установлюються інформаційні щити "Увага! Ведуться дорожні
роботи"
При облаштуванні ділянок робіт в першу чергу, установлюються дорожні знаки
найбільш віддалені, а потім - в безпосередній близькості. При установці дорожніх знаків
необхідно забезпечувати умови їхнього зорового сприйняття і чіткої інформації водіїв про
можливі напрямки і режими руху транспортних засобів.
Зорове сприйняття встановлених технічних засобів організації дорожнього руху
повинно забезпечуватися на відстані не менше 100 м.
При установці огороджень на проїзній частині в першу чергу повинен
влаштовуватися відгін, після чого виконується поперечне огородження дільниці робіт, а
потім – повздовжнє.
Огородження та технічні засоби регулювання дорожнього руху повинні
розміщатися так, щоб виключити можливість пошкодження їх проїжджаючим
транспортом.
В процесі виконання робіт всі тимчасові дорожні знаки та бар’єрне огородження
переносяться з виконаної захватки на послідуючу захватку.
На ділянках дорожніх робіт тривалістю більш однієї доби, огородження повинні
бути обладнані ліхтарями червоного кольору, що вмикаються з настанням темноти.
Ліхтарі в поперечному напрямі необхідно встановлювати по краям проїзної
частини, що закривається, і один – посередині, в повздовжньому – з інтервалом 15-20 м і
в кінці ділянки з боку руху транспорту.
Видимість ліхтарів в нічний час – не менше 100м.
Забороняється виконувати підготовчі роботи, завозити будівельні матеріали,
розміщувати в межах червоних ліній вулиць машини і обладнання до встановлення
огороджень і технічних засобів регулювання дорожнього руху.
Після закінчення будівництва кожного етапу або захватки всі тимчасові дорожні
знаки та тимчасові засоби організації дорожнього руху повинні бути демонтовані, а
постійні дорожні знаки та інші засоби організації дорожнього руху, які були на період
виконання робіт демонтовані, мають бути відновлені по постійній схемі організації
дорожнього руху.
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5.1.10 Вплив на соціальне середовище
Будівництво трамвайної лінії передбачається без перекриття дорожнього руху.
Дорога перекрита частково, також будуть використовуватися альтернативні маршрути. Є
альтернативні місцеві дороги, якими ми будемо користуватися при будівництві за
потреби. Також, збільшення трафіку можна очікувати на суміжних вулицях.
Можливий обмежений або заборонений доступ та мобільність
Під час будівництва на проїжджій частині буде використовуватися важке
обладнання. Робочі зони створюватимуть довгі заблоковані ділянки вздовж траси, що
вплине на звичайну схему руху, а в деяких випадках можуть призвести до недостатньої
видимості від майбутньої будівельної небезпеки. Тому будівельні зони підвищують ризик
аварій за участі пішоходів, дорожніх працівників та цивільних водіїв. Це суттєвий вплив,
який потребує пом'якшення. Подальші необхідні заходи щодо пом'якшення наслідків, які
зазвичай застосовуються підрядниками дорожнього будівництва, включають належні
вивіски, використання загороджень, конусів для перекриття будівельних зон та окремі
відкриті смуги руху від закритих смуг або розміщення світловідбиваючих маркерів або
проблискових маячків уздовж зони будівництва. Підрядники будівництва зобов'язані
розробити та впровадити заходи щодо мобільності та полегшення доступу, спрямованого
на забезпечення доступу до громадських об'єктів та приватних об'єктів. Такі заходи
включатимуть інформування громад про майбутні будівельні роботи, місце проведення
будівельних робіт та графік роботи; графік будівництва, тобто населення повинно бути
проінформоване заздалегідь про ділянки дороги, які будуть перекриті, до блокування
забезпечити альтернативний доступ до приватної власності та громадських об'єктів.
Заходи, що реагують на гендерну поведінку
Рівні можливості для чоловіків і жінок, у тому числі тих, хто особливо вразливий літні люди, жінки з дітьми, молоді люди - надаються підрядниками дорожнього
будівництва шляхом найму місцевої кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили за
допомогою забезпечення рівної оплати праці та відповідного робочого графіка, що
передбачає примирення роботи І сімейні зобов'язання. Це допоможе збільшити
економічне зростання та отримувати доходи місцевими сім’ями. Ще одним важливим
аспектом буде надання можливостей, які підходять не тільки для чоловіків, оскільки вони
представляють більшість робочої сили в дорожньому та автомобільному секторах, а також
для жінок.
Участь громади та моніторинг
Участь громадськості та моніторинг буде важливим на стадії будівництва.
Громадськість повинна регулярно отримувати інформацію про такі важливі питання, як
прогрес у реабілітаційних роботах, інформації про серйозні проблеми, такі як проблеми з
дренажною системою, дефекти будівництва, які були помічені членами громади,
несанкціоноване зберігання будівельних матеріалів, екологічна шкода, завдана
підрядником. Інформаційні дошки (щити) в будинках Київської міської державної
адміністрації (КМДА) , Голосіївської, Печерської та Шевченкавської районних державних
адміністрацій м. Києва, місцеві газети – це засоби інформування або обміну інформацією
з місцевим населенням. Також, веб-сайти КМДА та районних державних адміністрацій та
публічні збори є обов’язковими інструментами для комунікації.
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5.2 Вплив об’єкта проєктування на навколишнє середовище в період
експлуатації
Під час експлуатації трамвайної лінії джерелами потенційного впливу на навколишнє
середовище, є:
- акустичний вплив від руху трамваїв;
- дощові та талі стоки з твердих покриттів;
- сміття на поверхні твердих покриттів;
- можливі аварійні ситуації.
Забруднення приземного шару атмосферного повітря при експлуатації трамвайної лінії
не відбувається.
5.2.1 Характеристика шуму від об’єкта планованої діяльності
Шум являє собою невпорядковане поєднання звуків за інтенсивністю і частотою у
частотному діапазоні звукового сприйняття від 16 до 16000 Гц.
Найбільш чутливі органи слуху людини до звукових коливань частотою від 800 до 5000
Гц. З фізіологічної точки зору шум характеризується як звуковий процес, що в більшому чи
меншому ступені є неприємним для сприйняття, заважає роботі та відпочинку.
Основними джерелами шуму від руху трамваїв по трамвайних коліях є:
- робота тягового двигуна;
- робота гальмівної системи;
- вібрація кузова;
- кочення коліс по рейках.
Шум, який створюється трамваєм, що рухається по трамвайній колії, може коливатися в
межах від 60 до 75 дБА.
За часовими характеристиками шум від потоку трамваїв носить переривчастий характер,
коли акустичні піки чергуються з тихими паузами, та відноситься до непостійного.
Величина еквівалентного рівня шуму, що створюється потоком трамваїв, залежить від
наступних факторів:
Транспортні фактори, серед яких: склад руху; кількість транспортних засобів
(інтенсивність руху); експлуатаційний стан транспортних засобів; застосування звукових
сигналів.
Дорожні фактори: конструкції основи колії, поздовжній профіль (підйоми, спуски); типу
колій (з відкритими стиками, безстикова).
Природно-кліматичні фактори: температура повітря; опади.
Виконані розрахунки еквівалентного рівня звуку від потоку трамваїв, відповідно пп. 6.3
до ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, враховують лише такі фактори, як: інтенсивність руху трамваїв та
тип конструкції основи шляху.
Однак зазначений нормативний документ не містить поправок та коефіцієнтів, які
враховують тип колії (з відкритими стиками, або безстиковий), та тип кріплення рейок до
конструкції шляху.
В розрахунках на перспективний стан враховувались конструктивні рішення, елементи
конструкції основи шляху та кріплення рейок, які застосовуються з метою зменшення
шумового та вібраційного впливу на прилеглі житлові будинки, та вид рухомого складу, який
пропонується для даної ділянки трамвайної колії.
Згідно до отриманих результатів розрахунків еквівалентного рівня звуку LA екв, який
створюється потоком трамваїв, враховуючи вид рухомого складу, який пропонується для даної
ділянки трамвайної колії, та відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1- 33:2013, визначені величини
максимального рівня звуку LA макс від потоку трамваїв:
- для денного та нічного часу – 63 дБА.
Відповідно до рекомендованого варіанту№ 2 проходження трамвайної лінії, найближча
житлова забудова розташована на відстані 7 – 24 м від осі колії.
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По вулиці Жилянська:
- 4КЖ №120А (з ліва за ходом пікетажу) – 8 м;
- 5КЖ №104/24 (з ліва за ходом пікетажу) – 11 м;
- 5КЖ №62/64 (з ліва за ходом пікетажу) – 12,5 м;
- 16КЖ №51 (з ліва за ходом пікетажу) – 12 м.
По вулиці Шота Руставелі:
- 7КЖ №27 (з права за ходом пікетажу) – 15 м;
- 4КЖ №17 (з права за ходом пікетажу) – 12 м.
По вулиці Саксаганського:
- 4КЖ №2/34 (з права за ходом пікетажу) – 24 м.
- 4КЖ №51 (з ліва за ходом пікетажу) – 12 м.
- 4КЖ №107 (з ліва за ходом пікетажу) – 7 м.
По вулиці Симона Петлюри:
- 3КЖ №13/135 (з ліва за ходом пікетажу) – 8 м.
З існуючого положення забудови видно, що на окремих ділянках відстані від осі
найближчої колії до житлової та громадської забудови, де вони менше 19,8 м, не відповідають
вимогам ДБН В.2.3-18:2007 «Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні
вимоги до проектування», якщо не передбачити шумозахисні заходи.
Результати розрахунків показали, що експлуатація ділянки трамвайної лінії від вулиці
Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» за розглянутими варіантами,
задовольняє санітарним і екологічним вимогам щодо еквівалентних і максимальних рівнів
шуму на території найближчої житлової забудови, як для денного, так і для нічного часу.
За отриманими результатами розрахунків на території найближчої житлової забудови
від трамвайної лінії (розрахункові точки розташовувались на відстані 2 м від фасадів житлових
будинків) очікувані еквівалентні рівні шуму не перевищують:
Для варіантів 1.1, 1.2:
- 51,0 дБА (для денного часу);
- 49,5 дБА (для нічного часу);
- очікувані максимальні рівні шуму не перевищують 64,5 дБА (для денного та нічного
часу).
Для варіанту 1.3:
- 54,0 дБА (для денного часу);
- 52,5 дБА (для нічного часу);
- очікувані максимальні рівні шуму не перевищують 64,5 дБА (для денного та нічного
часу).
Для варіантів 2.1, .2.2, 2.3:
- 54,0 дБА (для денного часу);
- 52,5 дБА (для нічного часу);
- очікувані максимальні рівні шуму не перевищують 64,5 дБА (для денного та нічного
часу).
Згідно з ДБН В.1.1-31:2013 допустимі рівні звуку, створювані засобами залізничного
транспорту на відстані 2 м від фасадів першої лінії житлових будинків, орієнтованих у бік
вулиці можуть бути прийняті на 10 дБА більшими від нормованих зазначень, якщо в проєкті
передбачаються заходи по зменшенню рівнів шуму, наприклад заміна вікон в фасадній частині
будівель на сучасні, що облаштовані віконними провітрювачами – пристроями, що дозволяють
виконувати вимоги щодо нормованого повітрообміну в житловому приміщенні.
Проєктні рішення щодо будівництва ділянки трамвайної лінії від вулиці
Старовокзальної до станції метрополітену «Палац Спорту» за розглянутими варіантами,
передбачають конструктивні елементи та рухомий склад, що дозволять зменшити дію
складових елементів шуму від руху трамваїв.
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З метою зменшення шумового та вібраційного впливу трамваїв на прилеглу територію
житлових та громадських будинків техніко-економічним обґрунтуванням передбачено
застосування панельної конструкції трамвайної колії:
1) Безшпальна конструкція за технологією аналогічній польської фірми «PREFA», яка
являє собою залізобетонні плити товщиною 35 см з жолобами для вкладання рейок. При цьому
вкладання рейок здійснюється на гумову підкладку з заливкою спеціальними сумішами
(поліуретанова смола). Відповідно до основних технічних характеристик матеріалу, що
планується для закріплення рейок в жолобах плит, зниження шуму становитиме, в середньому
– 10 дБА.

Рисунок 5.1 – Схема кріплнення рейки в жолобах залізобетонних плит
2) Система колії запроєктована безстикова, температурно-напружена, із зварюванням
рейок в суцільній плиті електродуговою автоматизованою зваркою та встановленням
температурних компенсаторів перед вхідними й вихідними стрілками розворотного кільця.
Дане рішення допоможе зменшити рівень звуку від руху трамваїв на величину від 2 до 3 дБА.
3) Влаштування плитної конструкції трамвайної колії в одному рівні з поверхнею
проїжджої частини автомобільної дороги.

Рисунок 5.2 – Вигляд верхньої будови колії та дорожнього покриття трамвайних колій
після будівництва
4) В якості рухомого складу пропонується використання трисекційних, шестивісних,
низькопідлогових трамваїв. Відповідно до основних технічних характеристик трамваїв даного
типу, загальний рівень шуму від працюючого внутрішнього обладнання становитиме не більше
60 дБА.
На стадії детального проєктування необхідно зробити натуральні заміри шуму від
автотранспорту на вулицях проходження проєктованої траси трамвайної лінії та оцінити
спільну дію шуму від автотранспорту та трамваю не межі житлової забудови.
5.2.2 Дощові та талі стоки
Відвід дощових і талих стоків з асфальтованих ділянок автодоріг відбувається в міську
мережу дощової каналізації. Забруднення поверхневих вод від експлуатації трамваїв не
відбувається.
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5.2.3 Характеристика виробничих процесів, як джерела утворення відходів в період
експлуатації
Відходи в період експлуатації будуть утворюватися наступні відходи:
- відходи при виконанні робіт з прибирання території - відходи, одержані в процесі
очищення вулиць, місць загального користування, інші;
- відходи відпрацьованих світлодіодних панелей зовнішнього освітлення.
Тимчасове зберігання відходів, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального
використання, буде здійснюватися у металевому контейнері об'ємом 0,75м3 на майданчику з
твердим покриттям.
В період експлуатації трамвайної лінії повинні бути укладені необхідні договори з
організаціями, що володіють ліцензією на подальше розміщення відходів (Закон України «Про
відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 року, Закон України «Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 139314 від 14.01.2000 року.
Транспортування відходів, що утворюються в період експлуатації буде здійснюватися
спеціалізованим підприємством. В період експлуатації трамвайної лінії повинен бути
укладений необхідний договір на здійснення вивезення відходів в місця їх розміщення,
утилізації, переробки та знешкодження.
Транспортування відходів, що утворюються буде здійснюватися на спеціально
обладнаному транспорті Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» № 1644-14
від 06.04.2000 року).
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6. План управління навколишнім и соціальним середовищем
6.1 Мета і сфера діяльності
В ПУНС, що представлений нижче, викладаються рамки управління навколишнім
та соціальним середовищем для задоволення як законодавчих вимог України, так і
принципів Світового Банку. Відповідно до ієрархії пом'якшення наслідків, ці заходи були
розроблені таким чином, щоб уникнути негативних впливів, які можуть безпосередньо чи
опосередковано спричинятись Проєктом, або зменшити ці впливи до прийнятних рівнів
Впливи повинні розглядатися на всіх етапах Проєкту, а саме під час проєктування,
підготовчого періоду до будівництва, саме будівництва та експлуатації об’єкта
проєктування.
Сам по собі ПУНС не може гарантувати повного виконання всіх вимог (особливо
під час будівництва). ПУНС безпосередньо пов’язаний з рядом природоохоронних
інструментів та документів, таких як:
1. Рамковий документ по охороні навколишнього та соціального середовища, що
підготовлений для проєкту;
2. Спеціальні плани управління для окремих ділянок (СПУНС);
3. Вимоги з охорони навколишнього та соціального середовища в тендерних
документах та
4. Контрактні документи.
6.2 Спеціальні (об’єктні) плани управління навколишнім та соціальним
середовищем (СПУНС)
СПУНС це документи, які готує Підрядник. В них він описує, як він буде
реалізовувати ПУНС під час будівництва, та забезпечувати виконання вимог з
пом’якшення та моніторингу відповідно до ПУНС. Це важливо, оскільки на стадії
проєктування залишаються не висвітленими деякі аспекти, наприклад, хто буде
утилізувати відходи, що утворюються на будівельних майданчиках, точне розташування
баз підрядника та т.ін.
Саме в СПУНС мають міститися розділи, що стосуються наступних аспектів:
- Управління фізичним середовищем (ґрунт, вода, повітря);
- Управління екологічним середовищем (флора, фауна);
- Управління економічними параметрами (інфраструктура, транспорт,
землекористування);
-Управління соціальними та культурними ресурсами (спільнота, об’єкти освіти та
охорони здоров’я, історико-культурні об’єкти, шум).
В кожному з розділів мають бути точно прописані заходи з пом’якшення та
моніторингу, терміни проведення на звітність.
В доповнення, СПУНС мають містити конкретні Плани управління (у вигляді
додатків), які стосуються наступних аспектів:
- управління кар’єрами (екскавація);
- якість атмосферного повітря;
- якість води;
- рівні шуму та вібрації;
- будівельний майданчик;
- дії під час настання надзвичайних ситуацій;
- здоров’я та безпека;
- безпека дорожнього руху;
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- розгляд скарг та пропозицій.
В рамках свого Плану управління навколишнім середовищем (ПУНС), Підрядник
повинен представити окремі Плани/Програми виконання робіт, такі як:
1. План будівельної ділянки
2. План управління шумом
3. План управління якістю повітря
4. План управління ґрунтом
5. Управління матеріальними ресурсами і план відновлення
6. План реагування на надзвичайні ситуації
7. План управління відходами
8. План управління якістю води
9. План управління дорожнім рухом
10. План управління охороною праці та безпекою
11. План компенсації посадки дерев та інші плани озеленення, за потреби
12. План реєстрації скарг.
Рамкові заходи з пом’якшення екологічних та соціальних впливів розглядаються в
наступних розділах та зведені в таблицю ПУНС.
6.3 Управління кар’єрами (екскавація)
Підрядник має підготувати план дій по визначенню джерел матеріалів для
будівництва. План буде погоджений з Консультантом Замовника з нагляду за
будівництвом (КНБ) та представлений на розгляд групи впровадження проєкту ГРП (PIU),
яка забезпечить раелізацію плану.
Матеріали і план дій повинні відображати місце розташування всіх кар'єрів, які
будуть використовуватися, і заходи, які будуть прийняті для відновлення цих зон після
завершення проєкту. ГРП буде затверджувати, і стежити за здійсненням плану. До
початку будівництва підрядник повинен також підготувати план експлуатації кар'єра із
зазначенням зони його розташування, під'їзної дороги, пропонованої зони для вилучення
матеріалу і геологічного профілю (розрізу).
Рекомендуються наступні належні практики для здійснення видобутку, зберігання
матеріалів і їх транспортування:
- верхній шар ґрунту повинен зберігатися окремо під укриттям і використовуватися
для відбудови рослинного шару на ділянці видобутку або схилах на будівельному
майданчику;
- видобуток матеріалів повинен здійснюватися тільки на спеціально відведених
місцях в координації з КНБ;
- вилучений матеріал повинен зберігатися в спеціально відведених місцях в
координації з КНБ;
- витягнутий матеріал не повинен зберігатися поблизу відкритих водойм для
запобігання замулення або закупорки водних шляхів;
- дрібнозернистий матеріал (пісок) повинен бути покритий брезентом для
запобігання утворенню пилу, і забруднення транспортних доріг;
- транспортуються матеріали повинні зволожувати підрядником для скорочення
потенційних викидів пилу; вантажні автомобілі не повинні бути перевантажені щоб
уникнути дорожньо-транспортних пригод;
- безпечний кут нахилу кар'єра не повинен перевищувати 45 ° при співвідношенні
висоти і підстави 1 1.
Крім того, підрядники повинні забезпечити, щоб кар'єри і дробильні установки
знаходилися:
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- на відстані, принаймні, 300 метрів від житлових зон для запобігання наслідків,
пов'язаних з виникненням шуму і пилу;
- за межами місць розташування сільськогосподарських земель; і
- наскільки можливо, на ділянках земель, які в даний час не використовуються.
Здійснення нагляду за веденням робіт на ділянці з боку КНБ буде необхідно аж до
остаточної приймання та оплати за умовами контрактів; верхній шар ґрунту, знятий в зоні
кар'єру, буде збережений і повторно використаний для відновлення рослинного покриву
на цій ділянці до задоволення вимог КНБ. Слід уникати видобутку будівельного матеріалу
з русла річки для запобігання ерозії та руйнування берегів річки, включаючи прилеглу
інфраструктуру (дороги, поселення).
6.4 Поводження з паливом та хімічними речовинами їх зберігання
Реалізація проєкту може викликати необхідність застосування різних хімічних
речовин, які можуть вплинути на якість води і повітря.
Транспортування, зберігання та поводження з паливом будуть здійснюватися в
відповідно до національних або міжнародних стандартів.
Як мінімум, такі заходи безпеки будуть прийняті:
- Непроникні дамби, огороджувальні резервуари для зберігання палива, місткістю
понад 110% від обсягу резервуара;
- Підтримувані в належному стані резервуари і транспортні засоби, що працюють
на паливі, з регулярною перевіркою стану і технічним обслуговуванням, у міру
необхідності;
- Щоденні перевірки і звіряння обсягів на щоденній основі;
- Устаткування для стримування і відновлення в разі аварійного розливу палива;
- Навчання та практичне навчання стримування розливів та проведення
відновлювальних робіт в разі розливу палива;
- Резервуари для зберігання палива повинні бути розташовані далеко від річок і
струмків. Дозаправка паливом повинна проводитися далеко від струмків і річок.
- Місця зберігання хімічних речовин будуть обнесені дамбою, далеко від струмків і
річок, і перебувати у відповідному будинку;
Відповідні засоби пожежогасіння будуть надані для кожного хімічної речовини,
що знаходиться на зберіганні;
- Інформаційні листки безпеки матеріалів повинні вестися в місцях зберігання та
офісі будівельного об'єкта;
- Контейнери повинні мати чітке маркування.
6.5 Управління відходами
Реалізація проєкту призведе до утворення певної кількості різних видів відходів.
Неналежне управління відходами може сприяти забрудненню повітря, води і ґрунту,
прискоренню процесу ерозії і порушення природного місця існування. Відходи, які
утворюються в результаті реалізації проєкту, можна розділити на наступні категорії:
- Інертні будівельні матеріали;
- Побутові відходи;
- Небезпечні і токсичні відходи.
Підрядник гарантує розміщення, зберігання і утилізацію всіх видів відходів,
відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів.
6.5.1 Інертні будівельні матеріали
Інертні будівельні матеріали включають в себе надлишки ґрунту (відвали), а також
сукупні і інші запаси матеріалів. Надлишки і запаси будівельних матеріалів будуть
схильні до ерозії, особливо під час дощів, і повторному викиду пилу в сухі періоди.
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Інертні природні матеріали (наприклад, граніт, щебінь) можуть утилізуватися в
проєктній зоні на розсуд Інженера і за умови належного врахування всіх заходів захисту,
що стосуються видалення твердих відходів. У таких випадках утилізовані матеріали
повинні відповідати існуючим матеріалу і не повинні викликати будь-яких несприятливих
екологічних наслідків.
Видалення або зберігання твердих матеріалів забороняється в межах або поблизу
таких зон:
- житлових районів;
- кладовищ;
- русел річок та струмків, берегів або схилів безпосередньо над руслами річок або
струмків;
- оброблюваних земель;
- пасовищ;
- місцевої фауни, в тому числі дерев, чагарників і лугів.
Відвал шару ґрунту має бути розташований в зонах, визначених ІОНС в якості
найбільш підходящих. Відвал повинен мати стабільні бічні ухили для запобігання
надмірної ерозії матеріалу під час сильних дощів. Поверхня насипів повинна бути
ущільнена для запобігання ерозії під час сильних дощів.
Надлишки матеріалів, які утворюються після земляних робіт, повинні бути
утилізовані належним чином без негативного впливу на ландшафт та навколишнє
середовище
Місця звалища надлишків матеріалів, які утворюються після земляних робіт і
транспортні маршрути будуть визначені й узгоджені з місцевими посадовими особами.
6.5.2 Утилізація відходів побутових будівельного майданчика та інших
допоміжних об'єктів
Функціонування будівельних майданчиків та інших об'єктів може привести до
утворення значних обсягів рідких і твердих побутових відходів.
Неналежної експлуатації та утилізація побутових відходів можуть призвести до
виникнення запахів, забруднення повітря і води.
Підрядник повинен забезпечити достатню кількість чітко маркованих контейнерів
для збору відходів на будівельних майданчиках і на ділянках будівництва. На етапі
розробки проєкту виконання робіт Підрядник розробляє схему (за узгодженням з
замовником робіт) збору відходів, графік їх вивезення; угоди (або інші підтверджувальні
документи) на передачу запланованих обсягів відходів іншім організаціям
(підприємствам) для повторного використання, утилізації (знешкодження)..
6.5.3 Небезпечні і токсичні відходи
Не можна очікувати, що реалізація проєкту спричинить утворення значної кількості
небезпечних або токсичних відходів. Але будівельний персонал буде навчений і
проінформований про небезпеки, пов'язані зі зберіганням хімічних речовин, а також
пройдуть навчання та практичну підготовку за екстреним реагуванню в разі аварійних
розливів, виникнення пожеж та подій.
Реактивні або небезпечні матеріали (якщо такі є) повинні утилізуватися
підрядником відповідно до вимог законів, правил і керівних принципів, що діють в даний
час в Україні. Якщо такі закони відсутні, підрядник буде розпоряджатися цими
матеріалами відповідно до міжнародними стандартами (ISO) або згідно з вказівками КНБ.
Перевезення небезпечних хімічних речовин та палива має здійснюватися
відповідно до національних або міжнародних стандартів.
Як мінімум, повинні бути прийняті наступні заходи безпеки:
- підтримувані в належному стані транспортні засоби;
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- наявність обладнання для стримування і відновлення в разі аварійного розливу
палива на борту транспортних засобів;
- регулярні перевірки і технічне обслуговування в міру необхідності;
- щоденні перевірки транспортних засобів і їх цистерн і звірка обсягів на щоденній
основі;
- повідомлення про розливах в розумні терміни.
6.6 Правила безпеки і особистої гігієни
Будівельні майданчики є потенційно небезпечними, тому там часто відбуваються
серйозні аварії, особливо якщо не забезпечуються заходи безпеки.
Підрядник має дотримуватися законів України з охорони здоров’я та забезпечення
охорони праці. Контракти мають включати в себе специфікації з умов охорони праці, що
ґрунтуються на міжнародних стандартах. Підрядник несе відповідальність за любі ризики
в області безпеки для громадськості та зобов’язаний компенсувати любі збитки, що були
спричинені в результаті його недбалого ставлення до здоров’я і безпеки будь-якого члена
суспільства.
Підрядник повинен забезпечити і буде нести відповідальність за належну
підготовку всіх співробітників в області безпечного використання обладнання і техніки.
План дій по охорони праці буде підготовлений Підрядником для забезпечення безпеки
працівників.
Підрядник повинен забезпечити працівників всіма матеріалами, захисним одягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
6.7 План охорони здоров'я і безпеки праці
Підрядник повинен підготувати План охорони здоров'я і безпеки праці як
керівництво для управління питаннями безпеки. План повинен включати наступні
питання:
6.7.1 Програми навчання техніці безпеки
Програма навчання техніці безпеки є обов'язковою і повинна складатися з
початкового вступного інструктажу з техніки безпеки. Всі робітники повинні пройти
вступний інструктаж протягом першого тижня перебування на будівельній ділянці.
6.7.2 Періодичні навчальні курси з питань безпеки:
Такий курс повинен проводитися не рідше, ніж кожні шість місяців. всі працівники
Субпідрядників повинні будуть взяти участь у відповідних курсах підготовки з
урахуванням характеру, масштабу і тривалості робіт за контрактом. Навчальні курси для
всіх робітників на ділянці і на всіх рівнях контролю і управління.
Включити в програму навчання розділ про небезпеку вживання працівниками
алкоголю та наркотиків під час виконання будівельних робіт.
Прописати в договорі найму робітників заборону вживання алкоголю та
наркотиків, при виникненні підозри у вживанні робітником алкоголю та наркотиків,
роботодавець має право примусити робітника пройти тестування. Розробити чітку
політику щодо тестування на наркотики та алкоголь.
6.7.3 Зборів по техніці безпеки
Регулярні збори з техніки безпеки будуть проводитися на щомісячній основі і
зажадають участі представників субпідрядників, які відповідають за забезпечення
безпеки, якщо інше не погоджено з Інженером. Інженер буде повідомлятися про всі
зборах з питань безпеки заздалегідь. Інженер може бути присутнім особисто або через
представника на власний розсуд. Протоколи всіх засідань по техніці безпеки будуть
складатися і відправлятися інженеру протягом 7 (семи) днів після проведення зборів.
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6.7.4 Інспекції норм безпеки
Підрядник буде регулярно перевіряти, тестувати і підтримувати в справному стані
все обладнання, будівельні ліси, перила, робочі платформи, підйомники, сходи та інші
засоби доступу, вантажопідйомне, освітлювальне, охоронне обладнання. попереджувальні
вогні і знаки повинні зберігатися подалі від перешкод і бути легко помітними.
Устаткування, яке є пошкодженим, брудним, неправильно розміщеним або
знаходиться в неробочому стані, має бути відремонтовано або замінено негайно.
6.7.5 Устаткування для забезпечення безпеки і захисний одяг
Устаткування для забезпечення безпеки і захисний одяг повинні бути доступні на
будівельних ділянках в будь-який час, і заходи для забезпечення ефективного дотримання
належного використання та необхідної заміни такого обладнання, і одягу, а всі будівельні
об'єкти і обладнання, які використовуються на ділянці повинні бути обладнані
відповідними пристроями для забезпечення безпеки.
Вони включають в себе, але не обмежуються, наступне:
- Ефективні запобіжні засувки для гаків кранів і інших підйомних пристроїв, і
-. функціонуючі пристрої автоматичного попередження про небезпеку, де це може
бути застосовано.
-. діючі свідоцтва про випробування кранів і підйомників.
Щоб уникнути негативного впливу на здоров'я і безпеку, Підрядник повинен
забезпечити відповідність наступним вимогам:
- Підрядником повинні бути вжиті належні запобіжні заходи для забезпечення
охорони і безпеки його персоналу та праці, надання першої допомоги, в будівельних
таборах, житловому секторі та на ділянці в будь-який час протягом усього терміну дії
контракту, і щоб робилися належних заходів для запобігання епідеміям і дотримання всіх
необхідних заходів щодо забезпечення благополуччя і вимог гігієни.
- Підрядник має повідомити Інженера про деталі будь-якої аварії або інциденту, що
стосуються безпеки її персоналу, устаткування, ділянки або виконаних робіт якомога
швидше після їх виникнення. Звіт повинен включати в себе результати детального
розслідування Підрядником події, що сталася з викладом точних відомостей про те, що
сталося (з пояснювальним схематичним кресленням, при необхідності), хто був залучений
(включаючи імена і приналежність таких осіб), що викликало інцидент, коли інцидент
стався (час і дата), де і чому стався інцидент. Крім того, звіт повинен містити повний опис
того, які кошти і заходи були прийняті Підрядником для попередження таких інцидентів в
майбутньому.
У разі будь-яких подій зі смертельними наслідками або серйозної травми,
Підрядник, крім цього, повинен негайно повідомити Інженера швидким доступним
способом.
Підрядник також несе відповідальність, наскільки того вимагають місцеві правила,
за прийняття будь-яких заходів щодо поховання будь-якого з його місцевих
співробітників, які можуть померти в ході виконання робіт.
Підрядник як найскоріше за розумною можливістю, з урахуванням місцевих умов,
забезпечить поставку достатньої кількості води для пиття і інших потреб його
співробітників і робочих. Якщо інше непередбачено в контракті, Підрядник надасть і
забезпечить утримання житла та зручностей, як він вважатиме за необхідне, для всіх своїх
співробітників і робочих, використовуваних для цілей або, у зв'язку з контрактом,
включаючи всі огорожі, водопостачання (як для пиття, таки і для інших цілей ),
електропостачання, санітарію, кухні, протипожежний та для пожежогасіння обладнання,
кондиціонери, плити, холодильники, меблі та інші вимоги у зв'язку з таким житлом чи
зручностями. Після завершення контракту, якщо інше не погоджено з Роботодавцем,
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тимчасові табори / житло, надані Підрядником, повинні бути видалені і ділянку
відновлений в його первісному стані, до задоволення Інженера.
Підрядник повинен надати всі матеріали по техніці безпеки, захисний одяг
(включно з наданням захисних масок для працівників у всіх областях, де потенційно
можливі значні викиди), машини швидкої допомоги і т.д. для проєкту.
Підрядник забезпечить, щоб належні тимчасові дорожні знаки і розмітки були
використані, при необхідності, наприклад, при відведенні дороги. Стежки і дороги будуть
завжди утримуватися в чистоті і вільні від сміття, вийнятого ґрунту та інших матеріалів.
6.7.6 Порядок розгляду скарг персоналу Підрядника
Будь-який привід для невдоволення по відношенню до організації може виразитися
в скаргу працівника або групи працівників щодо організації.
Персонал Підрядника може мати скарги щодо безпеки праці, відсутності гігієни
робочих місць, низький рівень оплати праці, неефективного управління, порушення
правил і нормативних документів, звичаїв і способу життя й з інших причин.
Порядок дій розгляду скарг Підрядника може включати наступні кроки:
Потерпілий працівник письмово роз'яснює суть своєї скарги безпосередньому
керівнику. В даному випадку потерпілий сподівається вирішити питання на місці.
Проблема може бути вирішена на місці в разі наявності у керівника необхідного досвіду,
знань і бажання дотримуватися прийнятої методики вирішення основних проблем.
Наступний крок потрібно, в разі якщо проблема не вирішена безпосереднім
керівником. В цьому випадку скарга повинна бути надіслана керівнику більш високого
рівня з описом часу, місця і виду дії, з приводу якого у працівника є заперечення. Зазвичай
керівником вищого рівня є менеджер компанії або начальник дільниці.
У разі якщо рішення, прийняті безпосереднім начальником або керівником вищого
рівня не розв'язали проблеми, скарга направляється до Комісії з Розгляду Скарг. Комісія
повинна складатися з рівного числа представників керівництва і працівників, може
включати представників Інженера, ГРП, а також запросити свідків і фахівців для
консультацій.
Скарга, спрямована в Комісію з розгляду скарг, підлягає обов'язковій реєстрації.
Комісія зобов'язана розглянути скаргу протягом 7 календарних днів після подання. Якщо
потерпілий залишається незадоволеним рішенням він може звернутися в арбітражний суд.
Рішення суду є остаточним і обов'язковим для виконання обома сторонами.
6.8 Безпека дорожнього руху
Інтенсифікований рух важкої техніки та вантажних автомобілів до місць
будівництва та зносу може підвищити ризик дорожньо-транспортних пригод. Виконавець
повинен підготувати комплексний план управління дорожнім рухом, щоб визначити
оптимальні маршрути та час доставки будівельних матеріалів, транспортування
будівельних та будівельних відходів до місць тимчасового зберігання чи захоронення; для
паркування будівельних транспортних засобів тощо. План, серед іншого, стосуватиметься
наступного:
1. Тимчасові відхилення, де це доречно;
2. Використання прапорців у критичних місцях;
3. Встановлення безпечних обмежень швидкості в міру необхідності та виконання
протягом робочого періоду.
4. Розмежування ділянки за допомогою попереджувальних знаків, світлофорів та /
або огорож відповідно до ефективного захисту громадських територій;
5. Забезпечення безпечних проходів для пішоходів;
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6. Забезпечення відповідного освітлення будь-якого будівельного майданчика в
темний час доби;
7. Забезпечення додаткових заходів захисту відповідно до зимового періоду.
Водії вантажних автомобілів та оператори обладнання повинні бути чутливі до
підвищеного ризику, який будівельний рух представляє для широкого населення та до
важливості забезпечення безпеки дорожнього руху, особливо в пунктах стику доріг та там,
де матеріальний транспорт використовує сільські дороги. Для покращення безпеки
дорожнього руху слід здійснити належну координацію з сільськими керівниками.
Перевірка аспектів безпеки повинна здійснюватися постійно, коли регулярно проводяться
зустрічі з нагадуванням про безпеку. Це може бути спільною діяльністю керівників
підрядників та персоналу будівельного нагляду.
Матеріальний транспорт: Місцеві дороги, які тимчасово використовуються для
перевезення матеріального транспорту чи будь-якої іншої мети проєкту, швидше за все,
погіршаться з часом, коли вони будуть використовуватися таким чином, яким вони не
були спочатку розроблені.
Перекриття доріг: під час реконструкції доріг можна очікувати відхилення та
перекриття шляхів доступу. Для мінімізації впливу на громади Виконавець повинен
забезпечити:
а) встановлення всіх необхідних знаків для переадресації доріг та забезпечити, щоб
дороги, що відводяться (якщо такі є) не впливали негативно на приватні землі;
б) будь-які відхилення погоджуються КНБ;
c) всі маршрути доступу постійно зберігаються в безпечному стані та відкриті під
час робіт за проєктом щонайменше 50% дня під час будівельних робіт та 100% часу після
завершення будівельних робіт протягом дня;
г) достроково повідомити людей про будь-яке тимчасове перекриття існуючих
доріг(якщо воно є).
6.9 Перевлаштування Інженерних комунікацій
Перевлаштування інженерних комунікацій, такі як електроенергія, газ,
водопостачання та каналізація під час будівництва. Порушення / переривання
відключення комунальних послуг може виникнути під час дорожніх робіт. Виконавець
повинен:
1. Отримати всі необхідні дозволи / погодитись з постачальниками / операторами
комунальних послуг (електроенергія, газ, водопостачання та каналізація тощо) щодо будьяких перевлаштувань комунальної інфраструктури.
2. Поінформуйте громади та користувачів за кілька днів до того, з використанням
певних каналів зв’язку щодо будь-яких відключень та збоїв у наданні комунальних
послуг. Інформація повинна бути публічною і гарантувати, що всі потенційні постраждалі
люди матимуть можливість дізнатися заздалегідь. Інформація буде вичерпною і
вказуватиме хоча б причину, дані, період та коли послуги надаватимуться знову.
3. Забезпечте, якщо можливо, альтернативні тимчасові джерела води,
електроенергії чи інші критичні потреби.
4. Проведіть роботи вчасно, відповідально та підключіть користувачів якомога
швидше.
6.10 Механізм розгляду скарг і пропозицій
Реалізація проєкту може привести до появи скарг або прояву інших форм
невдоволення окремих осіб або груп осіб, які в загальному можна визначити, як скарги.
Джерелами скарг можуть стати члени спільнот, незадоволені аспектами планування
роботи з громадами або ефективністю застосування заходів з охорони навколишнього
середовища при реалізації проєкту.
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У зв'язку з цим був розроблений механізм розгляду скарг, який забезпечить особам,
які опинилися під впливом проєкту без несення будь-яких витрат з їх боку, подати скарги
і забезпечити своєчасне і задовільний рішення проблеми. Порядок також гарантує, що
права ефективно передані бенефіціарам. Зацікавлені сторони поінформовані про намір
реалізації рорядку розгляду скарг і порядок обговорювалося на громадських слуханнях
після завершення підготовки ПУНС.
Скарги та пропозиції від жителів, що опинилися в зоні впливу проєкту, будуть
безпосередньо спрямовані сторонам, відповідальним за аспекти управління, пов'язані з
питаннями охорони навколишнього середовища на будівельній ділянці, через місцеві
органи влади або інших представників зацікавлених сторін. Всі скарги будуть ретельно
документуватися, і передаватися на розгляд в ГРП.
Скарги по дрібним питань, що потребують негайного вирішення, будуть
розглядатися на місці, і вирішуватися представниками ГРП на ділянці.
Скарги по значним питань будуть передаватися в ГРП для вивчення і прийняття
рішень. Всі скарги та пов'язані з ними питання будуть включені в квартальні та річні звіти,
підготовлені для ГРП. Інформація про процес розгляду скарг має бути поширена в ході
громадських слухань.
Загальні принципи:
a) Процес розгляду скарги починається з реєстрації скарги з метою забезпечення
збереження інформації і її оновлення по ходу розгляду питання.
b) Усі послуги особі яка подає скаргу мають бути надані безкоштовно.
c) Проєкт буде використовувати місцеві механізми, включаючи інших членів
громад і лідерів громад в зоні дії проєкту. Ці механізми дозволять гарантувати
неупередженість при розгляді скарг, усунути необґрунтовані претензії, і задовольнити
осіб, що мають законні права з найменшими витратами.
d) Період розгляду буде залежати від конкретного питання, однак всі питання
повинні вирішуватися з максимальною ефективністю.
Порядок:
a) У якості першого кроку потерпілий або його представник повинен звернутися до
фахівця проєкту з соціальних питань і охорони довкілля і розповісти про свою проблему.
Скарга повинна бути зареєстрована і її зміст має бути негайно доведено до Інженера.
Потім місцевий представник проінформує ГРП по телефону або за допомогою СМС
(номер телефону буде надано).
Скарга (Додаток 4) повинна бути включена в реєстр скарг ГРП.
b) Якщо проблема не може бути вирішена протягом 5 днів до задоволення задіяною
особи, вирішення питання переноситься на більш високий рівень. Рішення про
перенесення проблеми на наступний рівень має бути зареєстровано і внесене в реєстр
скарг.
c) Скарги, які не можуть бути вирішені Спеціалістом ГРП з питань довкілля
протягом 5 днів: Реальна особа повинна підготувати письмову заяву з будь-якого питання,
пов'язаного з впливами на навколишнє середовище адресований ГРП (Додаток 4). Скарга
повинна мати дату і підпис заявника. Спеціаліст ГРП проведе розслідування і оцінку
правомочності претензії. В разі підтвердження ГРП проінформує заявника про сприяння в
рішенні проблеми. Будуть проведені зустрічі і дискусії з заявником і іншими задіяними
особами, і протягом 14 днів буде надана відповідь. Спеціаліст з питань навколишнього
середовища на всіх етапах забезпечить сприяння заявнику з метою досягнення
оптимального вирішення питання з максимальною ефективністю.
d) У разі якщо скарга не вирішена ГРП протягом 14 днів створюється Комісія по
Розв’язанню Скарг з метою вирішення даного питання. Комісія буде складатися як
мінімум з 5 осіб, включаючи 2 представників ГРП і 3 інших особи з бездоганною
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репутацією, які представляють НУО або органи влади. Вони повинні підготувати
письмове рішення, зареєстроване місцевими органами влади.
e) У разі якщо задіяне проєктом особа залишається незадоволеним рішенням
комісії він / вона може звернутися до суду.
6.11 Часові рамки підготовки ПУНС
ПУНС повинен бути представлений протягом 30 днів після укладення контракту, і
проєктні роботи не можуть розпочатися без схвалення ПУНС ГРП та Інженером по
нагляду за будівництвом КНБ і може бути змінений по завершенні перед-проєктних і
проєктних робіт, але будівництво не може початися без схвалення ПУНС Замовником і
Інженером по нагляду.
6.12 Тендерні документи
Тендерні документи потенційного Підрядника повинні містити 2 розділи, що
стосуються питань довкілля: типові положення, які вказують, що Підрядник буде нести
відповідальність за реалізацію вимог ПУНС, і що він підготує власний СПУНС проєкту.
По-друге, сам ПУНС повинен стати Додатком тендерних документів з тим, щоб учасник
тендера знав про вимогах до охорони навколишнього та соціального середовища в рамках
проєкту (пре-проєктна, проєктна та будівельна фази), вказав вартість своїх пропозицій
(наприклад, вартість моніторингу шуму).
6.13 Контрактні документи
Контрактні документи в цілому повторюють тендерні документи. З цієї причини
немає необхідності повторювати заходи пом'якшення, але в контракті повинно бути
вказано, що Підрядник несе відповідальність за реалізацію ПУНС через свій СПУНС.
ПУНС повинен приводитися у вигляді Додатку до Договору, що буде накладати на
нього зобов'язання при виконанні ПУНС і ОВНС.
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7. Моніторинг
Моніторинг під час реалізації проєкту надає інформацію про основні екологічні та
соціальні аспекти проєкту та ефективність заходів з пом'якшення. Така інформація дає
змогу Проєктанту та Банку оцінити успіх як частину надзору за проєктом та дає змогу в
разі необхідності вжити коригувальних дій.
У рамках Проєкту екологічний моніторинг проводиться під час підготовчого
періоду (для встановлення "базової лінії"), під час будівництва та на етапі експлуатації.
7.1 Екологічний моніторинг під час підготовчого періоду
Встановлення базових вимірювань до початку будівельних робіт. До об'єктів
моніторингу слід віднести:
- якість ґрунтових вод;
- забруднення повітря;
- забруднення ґрунтів;
- шумове забруднення;
- огляд та фотофіксація стану об’єктів флори (ландшафт та дерева)..
Цей пакет моніторингу для питань, відкритих з будівництвом, повинен бути
включений до тендерних Документів, і вони будуть вивірені в окремому огляді пункту У
відомості про користувачів Робіт Підрядника.
7.2 Моніторинг стану навколишнього середовища на стадії будівництва
Опис подальшого моніторингу, який повинен проводитись під час будівництва,
наведено у Додатку 2.
Якщо будівництво відбувається поблизу соціальних об’єктів, слід суворо
дотримуватися максимальної межі шуму 70 дБА (вимірювати на відстані 2 м від
відповідного соціального об’єкту). Такий самоконтроль повинен спрямовувати
Підрядника на прийняття ефективних коригуючих заходів, наприклад, у випадку, якщо
для максимально допустимих значень можуть знадобитися додаткові ЗІЗ або заміна
надмірно шумного обладнання.
7.3 Соціальний моніторинг
Загальна відповідальність за реалізацію проєкту покладається на Київський міський
державний орган. КМДА планує створити спеціальний підрозділ з управління проєктами
(PMU) для постачання складних транспортних проєктів, включаючи проєкт міської
мобільності. Проєкт надасть технічну допомогу та підтримку створенню цього підрозділу,
а також передачу відповідальності, пов’язаної з реалізацією цього проєкту, щоб
послужити пілотним та демонстраційним проєктом. У цьому підрозділі також будуть
зайняті консультанти з питань комунікації та ESF, які будуть нести індивідуальну
відповідальність за координацію залучення зацікавлених сторін та комунікаційних заходів
у рамках проєкту. Проєкт має спеціальний бюджет на комунікаційну діяльність для
забезпечення реалізації цього СЕП та передбачених заходів з комунікацій та
просвітницької діяльності.
Механізм подання скарг
Механізм подання скарг (GRM) є одним із інструментів, який повинен бути
використаний для моніторингу соціальних наслідків, як частина майбутніх процедур
подання скарг. Механізм розгляду скарг буде встановлено відповідно до вимог Світового
банку ESS-10. Виділений механізм розгляду скарг буде створений в рамках проєкту.
Зацікавлені сторони зможуть підняти скарги анонімно по телефону або через Інтернет за
допомогою спеціальної веб-сторінки.. Скарги будуть проаналізовані, а зведений звіт про
те, як типові скарги були або планується розглядатися, буде розкрито для громадськості.
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Безпека руху
ГВП буде здійснювати моніторинг безпеки руху та впровадження Плану
управління дорожнім рухом підрядників. Перевірка аспектів безпеки повинна
проводитися постійно з регулярними нарадами-нагадуваннями про безпеку. Це може бути
спільною діяльністю керівництва Підрядників та персоналу з будівельного нагляду.
Інженер будівельного нагляду буде мати ключову роль у соціальному моніторингу.
Він буде стежити за: а) закриттям дороги, закриттям мостів, відведення та блокування
маршрутів доступу, яке можна очікувати під час реконструкції дороги, будь-яке
тимчасове закриття повинно бути повідомлено постраждалим заздалегідь; б)
переміщення/вплив на комунальні послуги, такі як електроенергія, газ, водопостачання та
каналізація під час будівництва, може призвести до порушення/переривання розриву
комунальних споруд - Інженер повинен контролювати, чи Підрядник отримав усі
необхідні дозволи/узгоджувати з постачальниками/операторами комунальних послуг,
проводити роботи вчасно, нести відповідальність і підключати користувачів.
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8. Відповідальність та розвиток інституційної спроможності
8.1 Учасники проєкту
Під час реалізації Проєкту відповідальність за управління навколишнім
середовищем та впровадження ПУНС розподіляється між кількома ключовими
учасниками наступним чином:
Департамент транспортної інфраструктури КМДА є власниками проєкту або
Замовником, який несе загальну відповідальність за проєкт та буде діяти як найвищий
орган, що приймає рішення.
Група впровадження проєкту (ГВП - PIU) буде нести відповідальність за
звітність щодо результатів моніторингу до Міністерства фінансів, Міністерства економіки
та інших урядових служб. ГВП буде відповідати за управління та координацію всього
проєкту, надавати допомогу зацікавленим сторонам проєкту у закупівлях, фінансовому
менеджменті, екологічних та соціальних питаннях, моніторингу звітності та інших видів
діяльності. ГВП буде контролювати та підтримувати впровадження ПУНС, регулярно
повідомляти Світовий банк про управління навколишнім середовищем та будь-які
інциденти, які могли мати місце в цій галузі. Провідний інженер ГВП з захисту
навколишнього середовища також відповідає за виїзні відвідування ділянки з метою
контролю за дотриманням екологічних стандартів та контролю екологічного Плану, а
також для складання та передачі звітів відповідним організаціям.
Консультант Замовника з нагляду за будівництвом (КНБ) буде діяти від імені
Замовника, щоб забезпечити належну реалізацію Проєкту відповідно до всіх договірних
положень, включаючи загальну характеристику управління навколишнім середовищем.
КНБ буде також відповідальним за нагляд за задовільними екологічними показниками та
прийматиме такі заходи управління, щоб досягти цієї мети.
Будівельний підрядник несе відповідальність за реалізацію Проєкту відповідно
до положень Контракту та у встановлений термін та бюджет. Підрядник також несе
відповідальність за забезпечення задовільних екологічних показників і прийме такі
настанови щодо управління, щоб мінімізувати негативні наслідки для навколишнього
середовища та здоров'я людей, мінімізувати нестабільність громадськості, забезпечити
безпечні операції з транспортування та забезпечити охорону праці та безпеку н території
робіт.
Можлива структура для заходів з управління навколишнім середовищем під час
впровадження проєкту показана на наступному малюнку. Проте, деталі найбільш
відповідних заходів повинні бути розроблені Підрядником як частина його ПУНС.
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Рисунок 8-1. Можлива структура екологічного менеджменту на стадії будівництва
8.2 Заходи Замовника з управління навколишнім середовищем
Змовник (Департамент транспортної інфраструктури КМДА) залучить послуги
Консультанта з нагляду за будівництвом (КНБ), який буде відповідати за нагляд та
контроль за виконанням проєкту щодо затверджених планів та цілей відповідно до
чинного законодавства та процедур Світового Банку. На майданчику, КНБ представлений
інженером. Інженер з охорони навколишнього середовища (ІОНС) буде підтримувати
Інженера з управління екологічними аспектами процесу будівництва.
Обов'язки включають, але не обмежуються наступним:
- Огляд та затвердження ПУНС (підготовленого ІОНС підрядника) та спеціальних
процедур, визначення будь-яких напрямків для вдосконалення;
- Допомогти забезпечити, щоб усі роботи Підрядника відповідали положенням
затвердженого ПУНС та національного природоохоронного законодавства;
- Сприяти забезпеченню виконання екологічних вимог Проєкту усіма
субпідрядниками, з тим щоб вимоги стосувалися до всього персоналу, що працює над
проєктом;
- Ознайомитися з Проєктом виробництва робіт Підрядника щодо екологічних
аспектів контракту та надати поради щодо будь-яких запропонованих вдосконалень до
початку роботи;
- Моніторинг будівельних заходів, які допоможуть забезпечити ефективне
визначення та відповідні контрольні заходи відповідно до ПУНС;
- Надати технічну консультацію щодо виправних дій у разі непередбачених подій,
що впливають на навколишнє середовище;
- Виступати в ролі основної контактної особи між Підрядником та Групою по
реалізації Проєкту / ГВП з питань екологічних та громадських зв'язків.
- Переглянути щомісячні звіти ІОНС Підрядника про виконання робіт;
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- Підготувати квартальні звіти про хід роботи для Замовника, ГВП та СБ у
необхідній формі.
Роль будівельного Підрядника і Консультанта з нагляду показана в таблиці
нижче:
Роль ІОНС будівельного Підрядника і Консультанта з нагляду (Інженер)
Учасник
Підрядник

Інженер

Дія

Документи

Виділення достатнього обсягу
коштів з урахуванням ПУНС на
етапі проведення тендера для
пом'якшення
наслідків
для
навколишнього середовища;
Призначення
фахівця,
відповідального за належний
стан навколишнього середовища
та
безпеку
на
кожному
будівельних
і
допоміжних
об'єктах;
- Реалізація положень ПУНС для
будівельних об'єктів;
- Отримання, якщо необхідно,
письмового
дозволу
уповноваженого
органу
або
місцевого органу виконавчої
влади;
Отримання
необхідних
дозвільних документів / ліцензій;
- Регулярне подання звітів (один
раз в місяць) про хід виконання
заходів
щодо
пом'якшення
Підряднику, який відповідає за
нагляд, і фахівцям ЦРП з питань
довкілля і негайно – після
інцидентів;
- Забезпечення реєстрації скарг
громадськості
та
прийняття
відповідних заходів в рамках
механізму розгляду скарг (МРС)
- Контролює реалізацію СПУНС
шляхом проведення регулярних
(щотижневих)
інспекцій
будівельних ділянок;
Забезпечує
підготовку
щомісячну
підготовку
Підрядником
звітів
по
прийняттю
пом'якшувальних

Включення ПУНС в
тендерну документацію;
- Копії періодичних
звітів;
- Копії дозвільних
документів, ліцензій;
Письмова
згода
Підрядника,
який
відповідає за нагляд, і
фахівців ГРП з питань
навколишнього
середовища;
- Періодичні звіти і звіт
про
завершення
Компоненту проєкту;
- Списки контрольних
питань ПУНС;
- Висновок з ОВД;
- Інструкції МРЖ і
ведення
журналу
реєстрації скарг
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Письмові дозволи
інженера:
- Копії звітів;
- Копії
дозволів
ліцензій.
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заходів і моніторингу;
- Перевіряє якість екологічних
звітів;
Контролює
отримання
Підрядником всіх необхідних
ліцензій і дозволів;
Контролює
виконання
Підрядником МРС;
Організовує
навчання
персоналу Підрядника вимогам
природоохоронних документів
Як визначалося, вище, Підрядник несе відповідальність за підготовку СПУНС.
Це вимагає участі кваліфікованого фахівця з питань довкілля, так як ця робота
повинна повністю відповідати ПУНС, якому необхідно підготувати протягом 30 днів з
моменту отримання Контракту, і оновити по завершенні пред-проєктних робіт. В період
проєктних і будівельних робіт Підряднику слід зберігати участь даного фахівця для
поновлення СПУНС, спостереження за ходом робіт і підготовці звітів протягом всього
контрактного періоду.
Підрядник також несе відповідальність за залучення зовнішніх консультантів по
моніторингу повітря, води і шуму, а так само за підготовку щомісячних звітів по
моніторингу навколишнього середовища, які представляються Інженеру.
Щомісячні звіти повинні містити розділи:
1. Поточний стан проєкту
2. Випадки розливом ПММ,
3. Облік моніторингу ОС, візуальний і інструментальний
4. Висновки та рекомендації.
Підрядник також готує ряд тренінгових заходів по ОС для робочих.
Ці заходи готуються відповідальною особою і повинні включати тренінги по:
- управління відходами;
- здоров'ю та безпеці;
- розливу небезпечних рідин.
Програми тренінгів затверджуються Інженером.
Додаток 3 цього документа містить докладні інструкції по підготовці СПУНС
Підрядника.
Таблиця у Додатку 1 ПУНС містить заходи щодо зниження впливів на
довкілля протягом будівництва та експлуатації.
8.3 Структура управління навколишнім середовищем Підрядника
Для належного виконання всіх зобов'язань щодо управління навколишнім
середовищем по контракту, Підрядник встановить систему управління навколишнім та
соціальним середовищем та призначить відповідний кваліфікований персонал для
забезпечення ефективної роботи цієї системи та задоволення очікувань Замовника та
Світового банку. Система управління навколишнім середовищем буде описана в Плані
екологічного та соціального менеджменту будівництва (ПУНС), який повинен бути
розроблений Підрядником та поданий протягом 30 днів після підписання контракту.
Попереднє будівництво та стадія будівництва не можуть розпочатися, доки ПУНС не буде
затверджений Замовником та його консультантом з надзору.
ПУНС буде головним інструментом екологічного управління Проєкту, який
визначає процедури впровадження заходів з пом'якшення впливу на навколишнє
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середовище та досягнення цілей, викладених у цьому звіті ОВНС та ПУНС для
відповідних лотів. ПУНС окреслює екологічну політику та структуру управління
Підрядника, описує його підхід до управління навколишнім середовищем на етапі
будівництва та чітко визначає функції та обов'язки щодо звітування про екологічні
аспекти будівництва. Оцінка ризику для навколишнього середовища буде здійснюватися
в рамках заходів з підготовки та контролю за ПУНС, розроблених для усунення та/або
мінімізації зазначених впливів. Огляди ПУНС проводяться з певними інтервалами або
тоді, коли це потрібно, і додають нову інформацію, якщо це необхідно.
Для цілей ПУНС, робоча зона визначається як будь-яка територія, де буде
необхідна тимчасова чи постійна робота для полегшення будівельних робіт. Таким чином,
робоча площадка включає будь-які ділянки поза межами території, необхідні для доступу,
зберігання, видобутку матеріалу або інших тимчасових робіт Підрядника.
Оцінка ризику буде спрямована на вирішення потенційного впливу, який
створювався протягом тимчасового періоду будівництва (наприклад, будівельний
шум/пил) та будь-яких постійних впливів, які спричинені запропонованими методами
будівництва. У цьому документі будуть розглянуті екологічні проблеми, пов'язані з
ділянкою, та стратегічні деталі про те, як вони будуть контролюватися в рамках проєкту.
Інженер з охорони навколишнього середовища Підрядника (ІОНС Підрядника)
буде штатним працівником у команді керівництва Підрядника. ІОНС підрядника буде
відповідати за координацію та управління всіма екологічними видами робіт під час
будівництва. Зокрема, ІОНС Підрядника буде виконувати наступні обов'язки:
- Розробляти та постійно переглядати та оновлювати ПУНС;
- Індукція навколишнього середовища та навчання персоналу, включаючи
субпідрядників та відвідувачів;
- Зв'язок з місцевими посадовими особами та регіональними та іншими
регулюючими органами;
- своєчасно повідомляти про будь-які інциденти відповідно до специфікацій
Замовника;
- Підготовка планів управління природоохоронними територіями (ПУНСКД) та
проєкту виробництва робіт (ПВР), правил експлуатації (ПЕ);
- розробка та управління деталями програми моніторингу навколишнього
середовища, включаючи шум, вібрацію та пил та огляд щоденних звітів;
- Огляд та вдосконалення проєкту виробництва робіт щодо екологічних аспектів до
початку роботи;
- Визначити вимоги до екологічної компетентності для всього персоналу Проєкту
та забезпечити поінформованість про навколишнього середовища для персоналу в межах
команди проєкту;
- Контролювати виконання будівельної діяльності, щоб забезпечити ефективне
визначення і відповідні контрольні заходи та забезпечити відповідність затвердженому
ПУНС;
- моніторинг програми екологічних робіт та підготовка звітів про статус за
необхідності;
- Реагування на інциденти та надання зворотного зв'язку із зацікавленими або
постраждалими сторонами, Закон як основна контактна опора між регулюючими
органами та Проєктом з екологічних питань;
- надавати поради та забезпечувати зв'язки між будівельними командами, щоб
забезпечити виявлення екологічних ризиків та розробити належні елементи контролю та
вирішити їх у проєктах виробництва робіт;
- Сприяння розробці та здійсненню екологічної підготовки персоналу та
субпідрядників на майданчиках;
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Екологічний аудит субпідрядників та постачальників;
- Підготовка персоналу Замовника з усіх аспектів моніторингу дорожнього руху з
метою продовження цієї програми після завершення будівництва .
- Переконатися, що екологічні вимоги Проєкту впроваджуються усіма його
субпідрядниками, так щоб вимоги застосовувалися до всього персоналу, що працює над
проєктом;
Щоб підтримати ІОНС та виконати свої обов'язки щодо управління навколишнім
середовищем за контрактом, Підрядник може призначити додаткових працівників, таких
як Представник з екології та Керівник ділянки. Представник з екології звітує перед ІОНС
підрядника та безпосередньо бере участь у управлінні та координації діяльності на
ділянці. Керівник звітує про екологічну діяльність представнику з екології.

9 План взаємодії з зацікавленими сторонами та розкриття інформації
План взаємодії із зацікавленими сторонами є важливим компонентом документа, як
очікується, сприятиме залученню всіх зацікавлених сторін в проєкті і, тим самим,
допомогти проєкту стати стійким. План також передбачає залучення вразливих груп
населення, які не можуть брати участь в зачепленні безпосередньо соціальних,
економічних або політичних причин.
9.1 План залучення зацікавлених сторін
Запропоновані методи взаємодії і спілкування допоможе інформувати зацікавлені
сторони, спілкуватися з ними, а також звести до мінімуму потенційні ризики:

Створення окремої веб-сторінки/сторінки у мережі "Фейсбук". Окрему
веб/фейсбук-сторінку, присвячену проєкту, буде створено на веб-сайті КМДА з метою
забезпечення користувачів усією необхідною інформацією про проєкт. Метою створення
сторінки є надання основної інформації та усунення основних страхів на етапі розробки
концепції. Сторінка також буде використовуватися для публікації оновленої проєктної
документації та повідомлень про хід роботи. Через цю платформу громадяни також
зможуть дізнатися про дати проведення громадських консультацій.

МРС. Механізм подання скарг буде створений відповідно до вимог ЕСС10
Світового банку. Для проєкту буде створений спеціальний механізм подання скарг.
Зацікавлені сторони зможуть подавати скарги анонімно телефоном або інтернетом через
спеціалізовану веб-сторінку.

Проєктні тури. Буде проведено екскурсії для ЗМІ та представників
місцевих органів влади. Центри для відвідувачів або демонстраційні тури будуть
організовані у відповідний час на етапі будівництва; обиратимуться зацікавлені сторони,
що представляють ЗМІ чи органи місцевого самоврядування.

Консультації з громадськістю. Будуть організовані громадські
консультації щодо розробки концепції проєкту та плану реалізації проєкту.

Семінари. Проєкт буде представлений громадськості у серії семінарів.
Зацікавлені сторони зможуть впливати на проєкт, виклавши свої погляди на семінарі.

Опитування/фокус-групи.
Соціальні опитування / фокус-групи
використовувались для розуміння очікувань громадськості від проєкту, але ці інструменти
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можуть бути використані для розуміння задоволеності користувачів під час реалізації та
після завершення проєкту.
9.2 План взаємодії із зацікавленими сторонами
Участь зацікавлених сторін є всеосяжним процесом, який повинен проводитися
протягом усього циклу проєкту. У наведеній нижче таблиці представлені основні заходи
по взаємодії із зацікавленими сторонами, щоб мати місце під час стадії підготовки проєкту
до реалізації та закриття. Додаткові заходи можуть бути включені після консультацій із
зацікавленими сторонами і замовникам проєкту, якщо буде визнано корисним і
необхідним. КМДА разом КП «Київпастранс» буде надати відповідну інформацію для
зацікавлених сторін з достатньою кількістю попереднього повідомлення (5-10 робочих
днів), так що зацікавлені сторони мають достатньо часу, щоб підготуватися, щоб
забезпечити аргументовану відповідь та зворотній зв'язок. ГВП буде збирати (письмові
або усні коментарі), після їх розгляду відзвітувати перед зацікавленими сторонами про те,
які міри були приняті або ні.
Наведена нижче таблиця являє собою зведення зацікавлених груп і організацій, які
будуть прямо або побічно задіяни в проєкту.
Потреби зацікавлених сторін
зацікавлені
групи

пішоходи

Ризики і
наслідки за
проєктом
Незручний
рух по площі
під час
будівництва

Основні
види
діяльності
Пройдіть
через
площу

канали зв'язку

Особливі потреби
Щоб доповнити /
підтверджена після
того, як фокус-груп

Інформування в
громадському
транспорті (метро,
трамвай,
тролейбус,
автобус)

Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
Вихідні дні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня

Повідомлення в
соціальних медіа
Плакати на
транспортних
зупинках
майстерні
Пасажири
громадськог
о
транспорту

Зупинки
можуть бути
добавлені
Затори через
роботу
обладнання
або закриття
руху

Заміна на
інших вид
транспорту
;
чекати їх
транспорту
вання

Інформування в
громадському
транспорті (метро,
трамвай,
тролейбус,
автобус)
Повідомлення в
соціальних
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Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
і Палац спорту
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
Вихідні дні або після 18
годин на інший день
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гости міста
та
мешканців
передмісття

транспорту

мережах

Є новий тип
суспільного
транспорту
Боятися, що
трамвай може
бути на
пробці

Плакати на
зупинках
громадського
транспорту

Бажаний час зустрічі:
після робочого часу
(пізній вечір)

Форуми/Громадсь
кі обговорення

Подорож з
багажем може
бути важко
під час
будівництва

Зачекайте
приміські
поїзди

Дальні
Подорож з
мандрівники багажем може
бути важко
під час
будівництва

Зачекайте,
поки поїзд

Купити
квитки на
приміські
поїзди

Зачекайте,
для людей
з
прибувают
ь поїздів
Переміщен
ня через
залізничну
станцію з
валізами і
великими
сумками

Інформування в
громадському
транспорті (метро,
трамвай,
тролейбус,
автобус)

Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Плакати і публічні Preferred зустріч дня:
оголошення
Вихідні дні
Я вважав за краще час
Повідомлення в
зустрічі: після робочого
соціальних медіа
дня (ближче до вечора)
(проте, він повинен ще
мати можливість
дістатися до будинку)
Додаткові транспортні
засоби?
Інформування в
громадському
транспорті (метро,
трамвай,
тролейбус,
автобус)
Оголошення на
залізничному
вокзалі
Постери в поїздах
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Кияни?
Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
Вихідні дні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня (ближче до вечора)
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Місцеві
жителі в
районі
Вокзальній

Шум від
будівництва
Боїться їх
двори стає
забруднена
через
будівництво

Пройдіть
через
площу
Використа
ння
транспорту
Використа
ння
торгових
точок
поруч

Інформування в
громадському
транспорті (метро,
трамвай,
тролейбус,
автобус)
Повідомлення в
соціальних медіа
Плакати на
зупинках
громадського
транспорту

Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
Вихідні дні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня (ближче до вечора)

Форуми/Громадсь
кі обговорення
і

власники
авто

комплекс
транзиту
зменшення
місць для
парковки

рухати
вулицями,
де буде йти
трамвай

Повідомлення в
соціальних медіа
майстерні
Повідомлення в
радіо

Парковка не
буде доступна
біля
залізничної
станції

Вулиця
рознос на
Вокзальній
площі

втрата бізнесу Продаю
товари для
втрата
населення
клієнтів

Розташування поруч з
місцем зустрічі
проживання

анонси Радіо

Preferred зустріч дня:
Вихідні дні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня (ближче до вечора)

Розташування поруч з
місцем зустрічі
індивідуальні
проживання
консультації
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Плакати і публічні Виставка інформаційних
оголошення
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Участь в
Я вважав за краще час
публічних
зустрічі: після робочого
консультаціях
дня (ближче до вечора)
майстерні
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Місцеві
жителі
Pankivshchy
na району,
новий
розвиток

Будівництво
шум
Пил і бруд
Будівництво
становить
небезпеку для
дітей

Повз
Використо
вуйте
магазини
поблизу
відпочинок

Зміна
зображення
вулиць

громадські
слухання
Семінари по
правилам
будівництва
Повідомлення в
соціальних
мережах і онлайнсторінці проєкту
Білборди біля
своїх будинків

Розташування поруч з
місцем зустрічі
проживання
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
вихідні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня (ближче до вечора)

Трамвайна
шум Загроза
цілісності
будівель
Жителі
Шота
Руставелі

Будівництво
шум

Повз

громадські
слухання

відпочинок
Пил і бруд
Будівництво
становить
небезпеку для
дітей
Трамвайна
шум
Зміна способу
вулиці, як
вона стає
пішохідною

використов
ується
організація
ми

Семінари по
правилам
будівництва

Індивідуальні
консультації для
Вони
полегшення їх
виглядають проблем
після того,
як їх вулиці Повідомлення в
соціальних
мережах і онлайнсторінці проєкту

Історичні
будівлі
можуть бути
пошкоджені
через
будівництво
Затори на
вулиці буде
disapper
T
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Розташування поруч з
місцем зустрічі
проживання
Догляд за дітьми під час
зустрічей
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів
Preferred зустріч дня:
вихідні
Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
дня (ближче до вечора)
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Ресторани
та об'єкти
громадськог
о
харчування

Переселення
від
залізничної
станції

Продати
свої
послуги
населенню

Втрата
костюмерів в
Старовокзаль
ної вулиці

анонси Радіо

Я вважав за краще час
зустрічі: після робочого
індивідуальні
дня (ближче до вечора)
консультації
Розташування поруч з
місцем зустрічі
Плакати і публічні проживання
оголошення
Участь в
публічних
консультаціях
майстерні

таксі

Перестановка
місць стоянок

Транспорт анонси Радіо
пасажирів з
/ до
плакати
залізничної
станції
громадські
повідомлення
громадські
консультації

Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна
Виставка інформаційних
тим бажано великі літери
і без технічних термінів

Київпастран
с
Київський
метрополіте
н

Зміни в
громадському
транспорті
зупиняється і
маршрути
можуть
збільшити
пасажиропоті
кі
навантаження
на систему
метро
(тимчасові)

Транспорт
пасажирів
із
залізничног
о вокзалу

Розташування поруч з
місцем зустрічі
проживання
Перевага години роботи

Навчальні
семінари для
співробітників
Оголошення та
попередження
громадські
консультації

Київський
метрополітен
має ідея
побудувати
другий вихід
на Вокзальній
площі
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Приватні
пасажирські
перевізники

Перестановка
упорів на
період
проєкту

Безпритульн Зникнення
і
зручного
простору, де
вони можуть
бути
зручними

транспорт
пасажирів

Оголошення:
Розташування близько до
плакати і навігація місця зустрічі Вокзальна
Догляд за дітьми під час
зустрічей

Живіть в
Взаємодія через
залізничній CSO
станції
Індивідуальні
Використа запрошення на
ння Make
консультації
квадрата
індивідуальні
консультації

Розташування близько до
місця зустрічі Вокзальна

тексти Брайля
Рекламні
компанії

Зникнення
рекламного
простору

Дисплей
зовнішньої
реклами

переговори

Розташування поруч з їх
офісами
Робочий час

Місцеві
органи
влади
(муніципалі
тети)

Інтерв'ю
повинні
зрозуміти цю
групу

Реалізація
нових
проєктів
міст в
районі (?)

індивідуальні
бесіди

Розташування поруч з їх
офісами
Робочий час

У Додатку 3 представлено План взаємодії із зацікавленими сторонами.
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9.3 Механізм подачі заяв/скарг (GRM)
9.3.1. Мета GRM механізму
Розгляд заяв/скарг, які з’являються в рамках реалізації проєктів Світовим банком є
дужи важливим компонентом управління ризиками проєкту. ВРМ може служити в якості
ефективного засобу для раннього виявлення, оцінки та вирішення заяв/скарг і, отже, для
посилення підзвітності одержувачів. Механізи подачі заяв/скарг служить важливим
механізмом зворотного зв'язку між скаржником та ГВП, який може поліпшити вплив
проєкту і вирішити проблемні питання.
Проєкт буде використовувати механізм Redress загальноміського розгляду
заяв/скарг, який можна застосовувати до всіх проєктів на рівні міста (через 15-51 та
гарячої лінії КП «Київпастранс»). Додаткова перевага цього існуючого механізму є те, що
більшість мешканців міста знайомі з його інтерфейсом і операційних процедур. Команда
ГВП забезпечить, однак, що нижче процес слід при розгляді і реагування на заяви/скарги,
пов'язані з проєктом.
9.3.2. Скарги Дослідження і дозвіл процес
Канал для подачі скарг
Рівень 1. На об’єкті.
Безпосередній технічний керівник нестиме відповідальність за збір звернень/скарг
від місцевих мешканців та працівників Підрядника. Засобів зв’язку для подачі
звернень/скарг будуть відкриті біля будівельного майданчика. Для працівників
Підрядника буде доступна спеціальна скринька для подачі звернень/скарг (включаючи
анонімні). Безпосередній технічний керівник несе відповідальність за збір звернень/скарг
від персоналу Підрядника.
Рівень 2. ГВП.
Заявник-скаржник зможе подати звернення/скаргу на ГВП
У письмовій формі на таку адресу: 04070, м. Київ, Набережне шосе,2
На електронну адресу: kyivpastrans@kpt.kyiv.ua
За телефоном +38 (044) 528 30 11
Рівень 3. КМДА.
Київський контактний центр. Всі зацікавлених особи можуть звернутися до
Київського контактного центру та залишити свої звернення/скарги стосовно документа за
наступним посиланням https://1551.gov.ua/feedback/ або зателефонувати на 15-51.
Крім того, заявник зможе заповнити форму в он-лайн режимі за посиланням на
офіційному
сайті
Київської
міської
державної
адміністрації
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiya_257928/podati_zapit_onlayn_257949.html
або
заповнити шаблон та надіслати на:
електронна адреса: zapyt@kma.gov.ua
поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Термін надання відповіді складатиме не більше 10 робочих днів. КМДА зможе
збільшити термін розгляду скарг до 20 робочих днів (заявника-скаржника буде
повідомлено про продовження терміну розгляду).
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Прийом звернень/скарг і їх розгляд
Особа, яка отримала заяву/скаргу буде заповнювати форму подачі заяви/скарги
(Додаток 1), або заявник/скаржник може заповнити форму для себе / себе і представити
його до одного із зазначених вище адрес. Виділений ESF / GRM співробітник в Групі по
реалізації проєкту буде реєструвати скарги в реєстрі скарг і інформувати заявника про
терміни він / вона, як очікується, щоб отримати відповідь. Тоді співробітники ESF / GRM
буде передати справу на директора проєкту.
Директор ГВП буде визначити, яка особа / відділ повинен нести відповідальність за
розгляд заяви/скарги, незалежно від того, вимагає скарги і розслідування чи ні, і тимчасові
рамки для її вирішення. Директор ГВП повинен гарантувати, що немає ніякого конфлікту
інтересів, що беруть участь в розгляді. Тривалість процесу слідства залежить від
складності справи. Проте, всі заявники повинні отримувати зворотний зв'язок про стан їх
скарг протягом пятнадцяті робочих днів.


дослідження

Відповідальний за розгляд заяви/скарги буде збирати і розглядати всі факти, які
стосуються цього питання. Процес може включати в себе зустріч з людиною, який подав
заяву/скаргу (якщо бажають зустрітися), і ті, які можуть сприяти вирішенню. Крайній
термін для розгляду заяви/скарги може бути продовжений до 20 робочих днів
відповідного директора проєкту, і заявник повинні бути проінформований про цей факт
протягом 10 робочих днів, незалежно від того:
- додаткові консультації необхідні для надання відповіді на заяву/скаргу;
- заява/скарга відноситься до складного обсягом інформації, і необхідно вивчити
додаткові матеріали для відповіді.
Після того, як розслідування буде завершено, запропонований відповідь буде
представлений на ВРМ / ESF співробітник і директор проєкту. GRM / ESF співробітник
буде записувати пропоноване дію в реєстрі заяв/Скарг в розділі, який описує
запропоновані заходи (Додаток 1)


Відповідь на звернення

Заявник буде проінформований про результати перевірки через лист, по
електронній пошті або по пошті, як отримано. Відповідь має бути наданна на підставі
матеріалів розгляду і, в разі необхідності, повинна містити посилання на законодавство
України. ESF / офіцер GRM буде шукати зворотний зв'язок запропоновані дії вважаються
задовільними, і будуть записувати відповідь у відповідному розділі форми подачі
заяви/скарги.


Право на оскарження

Якщо заявник не задоволений відповіддю, ще одна спроба буде уточнити
обгрунтування запропонованих дій з боку персоналу GRM / ESF, директор проєкту та
особа, що розглядає та іншим відповідним персоналом можуть бути залучені в процес
повторного розгляду. Якщо відповідь залишається незадовільним заявник має право
оскаржити у суді .
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9.3.3. Підвищення рівня інформованості
Інформація про механізм розгляду заяв/скарг будуть доступні на веб-сайтах КМДА
та КП «Київпастранс» і будуть включати в себе повідомлення про проведення із
зацікавленими сторонами проєкту зустрічей в рамках проєкту, включаючи електронну
пошту, веб-сайт, особисті зустрічі.
9.3.4. Ролі та обов'язки GRM
Відповідальність за управління системою Механізмом подачі звернень/скарг
включає в себе консультації з командою управління і цільових груп Світового банку. Ці
функції можуть бути або виконані призначеним персоналом, наприклад, ESF / ВРМ
співробітник або бути передані зовнішнім підрядник в разі, якщо ємність PMU для
обробки робочого навантаження перевищена.













Загальне управління системою GRM
Розвиток і підтримка обізнаності потенціалу
збір заяв/скарг
запис заяв/скарг
Повідомлення заявника про отримання та терміни для розгляду заяви/скарги
Сортування / категоризації заяв/скарг
Ретельний огляд питань, в тому числі причинно-наслідковий зв'язок між діяльністю
проєкту та можливої завданої шкоди
Прийняття рішень на основі такої експертизи
Обробка звернень або постійний зв'язок із заявниками з метою вирішення питань
мирним шляхом
Публікація відповідей на заяви/скарги, якщо інше не запрошено заявниками через
секретність або інших проблем (див вище 4.2)
Організація і проведення інформаційних матеріалів і кампаній з інформування
Звітність і зворотний зв'язок за результатами GRM
9.3.5. Моніторинг і звітність по виконанню GRM

Політика, процедури і регулярні оновлення в системі GRM будуть доступні на вебсайті КМДАта КП «Київпастранс». ЦУП буде регулярно відстежувати і контролювати
статус скарг забезпечити, щоб всі скарги вирішуються в установлені терміни. ЦУП також
надаватиме і публікувати піврічні звіти, наявні в розпорядженні групи Світового банку, і
всі зацікавлені сторони, які будуть містити наступну інформацію:







Статус створення GRM (процедури, кадрове забезпечення, підвищення потенціалу і
т.д.);
Кількісні дані про кількість скарг, кількості, які були актуальні, і кількість
дозволеного;
Якісні дані про тип скарг і відповідей, питання, які невирішені;
Час, необхідний для вирішення скарг;
Будь-які проблеми, з якими стикаються з процедурами / кадровими або
використанням;
Фактори, які можуть впливати на використання системи зворотного зв'язку ВРМ /
одержувача;
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Будь-які коригувальні заходи, пропоновані / прийняті.
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Додаток 1
План управління навколишнім та соціальним середовищем (ПУНС)
Дія /
Потенційні
Заходи щодо пом'якшення
Інституційна
Місцезнаходження
впливи
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5
1
2
3
Підготовчий період будівництва
1. Створення Системи
Нездатність реалізувати Підрядник має підготувати СПУНС на основі
Підрядник
ГРП, КНБ
Управління Впливами
положення ПУНС в
даного
ІОНС
на Навколишнє
повному
ПУНС. СПУНС має містити наступні розділи:
Середовище для фази
обсязі може призвести
- Управління впливами на фізичні компоненти
будівництва
до порушення вимог з
довкілля (Грунт, Повітря, Вода,);
ОНС і як висновок до
- Управління впливами на біологічне
провалу проєкту
середовище (Флора, фауна);
- Управління економічними параметрами
(Інфраструктура, Транспорт,
Землекористування)
- Управління соціальними та культурними
ресурсами
(Товариства, установи освіти і охорони
здоров'я, місця історичного та культурного
значення)
На додаток СПУНС повинен включати
наступні плани управління (у формі додатків):
• Управління кар'єрами
• Дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій
• Якість повітря
• Якість води
• Рівень шуму
• Управління відходами
• Рівні пилу
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
• Будівельне містечко
• Охорона здоров'я та безпека
• План управління дорожнім рухом
• Розгляд скарг
Кожен розділ точно описує становище точок
моніторингу та заходів щодо пом'якшення,
відповідальних осіб, графік звітності.
СПУНС повинен бути представлений протягом
30 днів після підписання контракту та
будівельні роботи не можуть розпочатися без
схвалення ГРП Замовника.

2 Вибір ділянок для
кар'єрів і допоміжних
ділянок

Відсутність Плану
експлуатації кар’єрів та
неправильний вибір
ділянок для основних
будівельних об’єктів
може призвести до
значних екологічних та
соціальних впливів,
включаючи повітря,
воду, забруднення
ґрунтів, конфліктні
ситуації з місцевими
спільнотами і іншими
зацікавленими
сторонами.

До початку будівництва Підрядник повинен
підготувати план експлуатації кар'єра із
зазначенням зони його розташування, під’їзної
дороги, пропонованої зони для вилучення
матеріалу і геологічного профілю (розрізу)
Всі допоміжні робочі площадки, включаючи
кар'єри вважаються стаціонарними джерелами
забруднення повітря, і повинні
розташовуватися не ближче 300 м від
населених пунктів, особливо охоронних
природних територій або чутливих
реципієнтів.
Місця розміщення кар'єрів повинні бути
узгоджені з місцевими природоохоронними
органами. Кращий вибір вже діючих кар'єрів.
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Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5

Підрядник
ІОНС,
уповноважені
органи влади

ГРП, КНБ,
уповноважені
органи влади
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

Вибір ділянок для
кар'єрів: видобуток
земляних матеріалів

Видобуток земляних
матеріалів призводить
утворення котлованів
значної глибини

3
Добича матеріалів має здійснюватися тільки в
спеціально відведених місцях з координації
КНБ.
В цьому випадку екологічні впливи, пов'язані з
потенційним зміною ландшафтів, втратою
рослинності і пошкодженням під'їзних доріг,
зведені до мінімуму.
При виборі розташування дробильний
установки, необхідно враховувати безпечну
відстань до чутливих реципієнтів.
Відстань до найближчих житлових будинків за
напрямком вітру має бути не менше 1000 м.
Вибір майданчика для агрегатной дробильного
агрегату повинен бути схвалений ГРП.
Асфальтні заводи повинні розташовуватися на
відстані не ближче 1000 м у напрямку вітру від
меж населених пунктів та житлових будинків.
Виконавець повинен забезпечити:
Підрядник,
1. Відновлення кар’єрів буде здійснюватися
ІОНС
після завершення робіт у повній відповідності
до чинних нормативних документів та
технічних умов.
2. Домовленості про відкриття та використання
кар’єрів для видобутку містять обов'язкові
положення.
3. Розробка та відновлення ділянок кар’єрів та
їх прилеглої території екологічно безпечним
чином для задоволення КНБ потрібно буде до
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

Місця захоронення

Теж саме

3. Вибір місця
розташування
будівельного містечка

Функціонування
містечка може стати
джерелом впливів на
навколишнє середовище
і соціальних наслідків
при недостатньо
обґрунтованому виборі
майданчики.

3
остаточного прийняття та оплати за умовами
договорів.
4. Додаткові ями для запозичення не
відкриються без відновлення тих ділянок, які
вже не використовуються.
5. Площадки кар’єрів слід відновити до
завершення проєкту
6. Місця утилізації та маршрути
транспортування будуть узгоджуватися з
місцевими посадовими особами;
7. Будь-які місця захоронення повинні бути
чітко відображені на інформаційній дошці;
Підрядник повинен підготувати та подати на
розгляд План розташування містечка
(включаючи описову частину і креслення
відповідного масштабу), які повинні
показувати:
- План розташування будівельного містечка і
короткий опис заходів щодо зниження впливів
на навколишнє середовище в результаті його
будівництва.
- Опис і план розташування майстерень по
обслуговування техніки
- і місць зберігання пально-мастильних
матеріалів, включаючи відстань до джерел
води;
- Опис системи каналізації, включаючи
відстійники і туалетів, обладнаних септиками,
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
з метою належного контролю стічних вод з
метою запобігання забруднення поверхневих
та підземних вод.
- Положення по влаштуванню й управлінню
будівельним табором в плані взаємин з
місцевими громадами і охорони
навколишнього середовища.
План управління відходами, з розрахунком
зразкового обсягу і видів утворення відходів,
що включає:
- регулярний збір і видалення з дотриманням
гігієни, а також пропоновані місця поховання
для різних видів відходів (наприклад,
побутових відходів, використаних шин і т. д.)
відповідно до відповідних правил;
- Опис і розташування зон технічного
обслуговування і мастильних матеріалів та
сховищ палива, включаючи відстань від
джерел води і іригаційних споруд.
Паливо та хімікати мають зберігатися з
запобіганням витоків, такі об'єкти будуть
обмежені і забезпечені непроникною
підкладкою, що дозволяє абсорбувати витоки і
запобігати забрудненню ґрунту і води.
До початку робіт з будівництва містечка
ділянка повинна бути оглянутий відповідними
службами
Обрана ділянка не повинна знаходиться в
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

4. Вибір ділянок для
складування частин
розібраних споруд,
зайвого ґрунту,
непридатному для
других цілей, старого
дорожнього покриття
і.т.п.
5. Отримання дозволів в
області охорони
навколишнього
середовища

втрата цінних
екологічних
компонентів при
неправильному виборі
ділянок.

3
безпосередній близькості до водозаборів
підземних і поверхневих вод.
Ділянки будуть знаходиться за межами
сільськогосподарських земель і заплави річки.
Мінімальна відстань до будь-яких водних
об'єктів має бути не менше 100 м. Ділянки
утилізації повинні переважно розташовуватися
на безплідних землях, позбавлених
рослинності.

6. Створення Системи
управління Охороною
праці та Здоров’я

Відсутність необхідних
екологічних дозволів і
ліцензій може стати
причиною
невідповідності і як
наслідок затримки
проєкту.
Будівельні роботи
несуть в собі потенційні
ризики.
Порушення правил
безпеки і охорони праці
може завдати шкоду
здоров’ю людей і навіть
несе загрозу життю.

Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5
Підрядник,
ІОНС

Підрядник

Підрядник повинен негайно зв'язатися з
відповідними органами для отримання
необхідних дозволів і ліцензій в можливо
короткі терміни.

Підрядник,
ІОНС

ГРП, МТ

Підрядник повинен підготувати:
- План охорони здоров’я та безпеки праці як
керівництво для управління питаннями
безпеки. План повинен включати наступні
питання:
Програма тренінгів з безпеки;
- Зборів по забезпеченню безпеки;
- Інспекції з безпеки;
- Спеціальний одяг і обладнання;
-Пункт з надання першої медичної допомоги.

Підрядник,
ІОНС

ГРП, КНБ
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
План дій в надзвичайних ситуаціях або план
реагування на надзвичайні ситуації, який
містить набір процедур, яких необхідно
дотримуватися для зведення до мінімуму
наслідків надзвичайних ситуацій на ділянках
Проєкту включаючи розливи нафти, палива
або інших речовин, здатних завдати шкоди
ресурсам питної води або надавати
несприятливий вплив на природний баланс
чутливих зон.
Додатковими заходами щодо зниження ризику
нещасних випадків і розливу шкідливих
речовин є контроль швидкості і контроль ваги.

Порушення ґрунтоворослинного шару

Роботи виконуються тільки в межах
тимчасового землевідводу.
Організація зрізання та складування
рослинного шару з метою його збереження та
подальшого використання
Недопущення надлишкового скупчення
непрацюючої будівельної техніки на окремій
ділянці робіт
Верхній шар ґрунту має зберігатися окремо під
укриттям і використовуватися для відновлення
рослинного шару на ділянці видобутку та
будівельному майданчику
З метою запобігання забрудненню повітря
Підрядник повинен підготувати План по

Період Будівництва
7. Земляні роботи

Ущільнення ґрунту

8 Збереження родючого
шару ґрунту

Втрата цінних
екологічних
компонентів

9 Запобігання
забруднення

Пилоутворення
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Підрядник
ІОНС

КНБ

Підрядник
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Підрядник,
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1
атмосферного повітря

2

10 Розміщення
матеріалу виїмки

Потенційна вітрова та
водна ерозія

11 Робота в котлованах і
кар’єрах

ризик руйнування
природних ландшафтів,
втрати рослинного
покриву і пошкодження
під’їзної дороги.

3
Забезпеченню Якості Повітря і представити
його КНБ (Інженеру) як частина СПУНС.
• Підрядник повинен зволожувати ґрунтові
дороги, що проходять поруч з населеними
пунктами, для придушення пилу і запобігання
забрудненню під час перевезення матеріалів з
зон розташування кар’єрів;
• дрібнозернистий матеріал (пісок) повинен
бути покритий брезентом для запобігання
утворенню пилу, і забруднення транспортних
доріг;
• матеріали, що транспортуються мають бути
зволожені Підрядником для скорочення
потенційних викидів пилу; • вантажні
автомобілі не повинні бути перевантажені щоб
уникнути ДТП;
Підрядник повинен, там де можливо,
компактно та рівномірно пошарово
розподіляти надлишки матеріалу шарами, щоб
звести до мінімуму вплив куп на ландшафт. У
сухі і вітряні дні необхідно поливати водою
місця складування сипучого матеріалу, щоб
уникнути утворення пилу
Підрядник зобов’язаний зволожувати сипучі
матеріали і / або забезпечити покриття на
вантажівках перевезення сипучих матеріалів,
щоб звести до мінімуму викиди пилу і втрати
матеріалу. Крім цього необхідно забезпечити
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2
Збільшення обсягів
пилу, замулювання і
перегородження водних
потоків.

12 Заправка
автотранспорту та
будівельної техніки

Забруднення ґрунту і
води

3
поливання ґрунтових доріг для зменшення
викидів пилу.
Перевезення сипучих ґрунтів повинна
проводитися між 6.00 ранку і 9.00 вечора.
Склади сипучих матеріалів повинні
знаходитися в стороні від поверхневих вод.
Перед початком робіт з виїмки матеріалу
Підрядник представити СПУНС Інженеру і
через нього ГРП.
В плані має зазначатися розташування
пропонованої ділянки видобутку, а також
відновлювальні заходи і графік відновлення
для кар’єрів і під’їзних доріг.
Реабілітаційні заходи можуть бути зайвими для
позикових майданчиків, які все ще знаходяться
в експлуатації після завершення дорожніх
робіт.
СПУНС потрібно для вирішення чутливих
питань, пов’язаних із запобіганням
транспортування через житлові райони,
наскільки це технічно здійсненно і проведення
реабілітаційних робіт після закриття кар’єра.
На місці має бути в наявності обладнання для
Підрядник,
усунення розливу ПММ. Необхідно
ІОНС
додержуватися таких умов для уникнення
розливу ПММ і зберігання реагентів:
- Заправка техніки виробляється тільки в
певних для цього місцях;
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
- Всі сховища палива і хімреагентів (якщо
будуть) повинні розташовуватися на
непроникною основі і мати огорожі;
- Місця заправки розташовуються далеко від
водних джерел і заболочених місць. Сама
основа і стінки насипів повинні витримувати
навантаження в 110% ємностей для зберігання;
- Заправка ПММ суворо контролюється і
регулюється формальними процедурами і
здійснюється в місцях, оточених насипом щоб
уникнути розливом ПММ і потенційно
небезпечних рідин;
- Всі клапана і пістолети повинні бути
захищені від несанкціонованого втручання і
вандалізму, відключені і закриті на замок,
якщо не використовуються;
- На ємності або бочки наноситься чітке
маркування про вмісті. Необхідно уникати
потрапляння у водні джерела будь-яких
забруднювачів;
- Утилізація ПММ і інших потенційно
небезпечних рідин в грунт або водні джерела,
заборонена;
- При виникненні випадкових розливом ПММ
їх необхідно негайно усунути; такі матеріали
зберігаються в безпечному місці,
передбаченому для зберігання небезпечних
матеріалів.
142

Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва

Дія /
Місцезнаходження
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1
13 Охорона здоров’я та
безпека на робочих
дільницях

2
Загрози здоров’ю та
безпеки робочому
персоналу і
довколишнім
співтовариствам

3
Для охорони здоров’я і безпеки працівників і
прилеглих спільнот має бути передбачені
наступні заходи:
- Достатня кількість медичних пунктів
(включаючи пункти надання першої медичної
допомоги) на будівельних майданчиках;
- навчання всіх будівельних робітників з
основних питань санітарії та охорони праці,
включаючи загальні питання охорони праці та
безпеки і конкретні небезпеки їх роботи;
- засоби індивідуального захисту для
робітників, такі як захисні чоботи, шоломи,
рукавички, захисний одяг, захисні окуляри і
навушники відповідно до законодавства;
- достатня кількість чистої питної води для всіх
робітників;
- достатній захист для сторонніх осіб,
включаючи бар’єри безпеки і маркування
небезпечних зон;
- забезпечення безпечного доступу через
будівельні майданчики жителів будівель,
нормальні комунікаційні маршрути яких були
порушені будівельними роботами;
- ефективна система дренажу на всіх
майданчиках, запобігає утворенню застійних
водойм і калюж;
- вбиральні відповідають санітарним вимогам і
сміттєві контейнери підлягають регулярному
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Заходи щодо пом'якшення

1

2

14 Робота будівельної
ділянки / ремонтних
ділянок і паливних
складів

загроза здоров’ю
працівників і
забруднення повітря

3
очищенню.
Підрядник повинен найняти кваліфікованого
Підрядник,
фахівця з охорони праці та техніки безпеки,
ІОНС
який забезпечить навчання персоналу
правилам безпеки відповідно до вимог до
індивідуальних робочих місць. Перед початком
робіт персонал ділянки повинен отримати
докладні інструкції про правила безпеки при
поводженні та зберіганні небезпечних речовин
(паливо, масло, мастильні матеріали, бітум,
фарба і т.д.), і вимогах до очищення
обладнання. При підготовці навчальної
програми Підрядник повинен скласти короткий
список матеріалів, які будуть
використовуватися (за якістю і кількістю), і
представити в загальному вигляді, План
навчання будівельного персоналу, який має
бути представлений Інженеру.
Підрядник повинен контролювати своєчасне
обслуговування будівельного обладнання та
підтримувати його в гарному технічному стані,
дотримуючись вимог по контролю за
викидами. Все обладнання (включаючи
пристрої керування) регулярно перевіряється
інженером, з документальною реєстрацією
перевірок інженером в рамках програми
моніторингу. Підрядник буде:
- Уникати роботу техніки вхолосту;
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1

2

3
- Заборонити роботу устаткування і технічних
засобів на ділянці з видимими викидами диму;
Місця зберігання ПММ і хімікатів повинні
бути ізольовані непроникною підкладкою
здатної утримати матеріал в випадку витоку і
запобігти забрудненню ґрунту і води.
Сипучі матеріали, що зберігаються в купах,
повинні бути покриті брезентом або іншим
матеріалом, щоб запобігти
утворення пилу. Зберігання та утилізація
відходів /
відпрацьованого масла повинно проводитися
відповідно до екологічними вимогами.
Якщо на буд майданчику буде виявлений
азбест, він буде чітко позначений як
небезпечний матеріал. По можливості, азбест
буде належним чином упакований та
герметизований, щоб звести до мінімуму
вплив. Перед видаленням (якщо це необхідно),
будь-який азбест буде оброблений
змочувальним агентом для зведення до
мінімуму азбестового пилу. Азбест буде
оброблятися і утилізуватися кваліфікованими і
досвідченими фахівцями, які будуть носити всі
ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) в міру
необхідності. Будь-яке повторне використання
віддалених азбесту буде заборонено.
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1
15 Неформальне
спілкування зі
сторонніми

2
Ризик розповсюдження
ВІЛ / СНІД інфекції
та інших хвороб, що
передаються статевим
шляхом як потенційний
вплив на місцеве
населення, здоров’я та
благополуччя людей, що
проживають або
знаходяться поблизу з
тимчасовими
будівельнимо містечком
Забруднення повітря
через відкритого
спалювання сміття

3
Надання інформації робочим, заохочення змін
в індивідуальному поведінці людей і
заохочення використання превентивних
заходів. Метою інформації є зниження ризику
передачі ВІЛ / СНІД серед будівельників,
персоналу підтримки табору і місцевого
населення.

16 Функціонування
табору і інших
допоміжних служб

теж саме

Забруднення води і
грунту

Підрядник не повинен спалювати сміття або
інші матеріали без письмового дозволу
Інженера.
Підрядник не повинен встановлювати без
письмового дозволу Інженера пальники, котли
і аналогічні установки або обладнання з
використанням будь-якого типу палива, яке
може стати джерелом забруднюючих речовин.
Стічні води повинні збиратися і відводитися з
території каналізаційною системою і
розміщуватися в місці та у спосіб, що не
допускає забруднення, і витоків.
Не допускається прямий злив санітарної і
відхожі води на землю. Утилізація таких
матеріалів як ПММ у відкритому ґрунті або
воді, заборонена.
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1

2

3
Місця збору рідких відходів не повинні мати
протікання в ґрунт:
своєчасна
зачистка
території
від
нафтопродуктів для уникнення потрапляння в
ґрунт та підземні води;
- заборона на мийку машин та механізмів на
території будівництва.
Кожного дня перевіряти машини та механізми
на предмет витоків масла..
- Будівельні та робочі майданчики повинні
бути облаштовані туалетами, які не мають
протікання в поверхневі води;
- Утилізація стоків і відходу води в поверхневі
водні джерела не допускається. Вона повинна
збиратися на вивозитися на очисні споруди.
На ділянці повинно бути обладнання для
усунення розливом ПММ. Необхідно
додержуватися таких умов для уникнення
розливом ПММ і зберігання реагентів:
- Заправка техніки виробляється тільки в
певних
для цього місцях.
- Все сховища палива і хімреагентів (якщо
будуть) повинні розташовуватися на
водонепроникною основі і огороджені. Такі
місця розташовуються далеко від водних
джерел і заболочених місць. Сама основа і
стінки насипів повинні витримувати
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1

2

3
навантаження в 110% ємностей для зберігання.
- Заправка ПММ суворо контролюється і
регулюється формальними процедурами і
здійснюється в місцях, оточених насипом щоб
уникнути розливом ПММ і потенційно
небезпечних рідин.
- Все клапана і пістолети повинні бути
захищені від
несанкціонованого втручання і вандалізму,
відключені і закриті на замок, якщо не
використовуються.
- На ємності або бочки наноситься чітке
маркування про
вмісті. Необхідно уникати потрапляння у водні
джерела будь-яких забруднювачів.
- Утилізація ПММ і інших потенційно
небезпечних
рідин в ґрунт або водні джерела, заборонена
При виникненні випадкових розливом ПММ їх
необхідно
негайно усунути; такі матеріали зберігаються в
безпечному місці, передбаченому для
зберігання небезпечних матеріалів.
За вказівкою Інженера, Підрядник влаштовує
мийну канаву, або місце для миття машин на
виїзді з будмайданчиків.
Підрядник забезпечує мийку машин (кузов і
колеса від піску і бруду) перед їх виїздом. Не
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1
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17 Земляні роботи та
різні будівельні роботи
включаючи кар’єри
експлуатацію кар’єрів

Замулювання
поверхневих вод та / або
вплив на ґрунт через
неправильний спосіб
утилізації зайвого
матеріалу

теж саме

Забруднення повітря
вихлопними газами при
роботі будівельної
техніки

3
допускається винесення брудної води або
бруду за межі будмайданчиків.
В основному всі викопані матеріали будуть
використовуватися повторно. Крім того,
відновлене асфальтове покриття може бути
перероблено для будівництва нового покриття.
Таким чином, потенційні впливи, пов’язані з
необхідністю видалення надлишкового
матеріалу, будуть зведені до мінімуму.
Підрядник повинен підтримувати будівельну
техніку в справному стані і уникати, наскільки
це можливо, роботу на холостому ході
двигунів. Використання машин або
обладнання, що викликають надмірне
забруднення (наприклад, видимий дим)
забороняється.
Підрядник повинен забезпечити вітрозахисні
щити для конвеєрних стрічок перед вітровими
щитами (в кар’єрах), і люк для дозатора
бункера, щоб уникнути пилу. Весь матеріал
конвеєра, який може стати джерелом пилу,
повинен бути повністю закритий і об’єднаний з
пристроєм для очищення стрічки.
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1
теж саме

2
Шумовий вплив на
житлові будинки

теж саме

пилоутворення

3
Підрядник повинен суворо дотримуватися
встановлене обмеження шуму в 70 дБА по
периметру ділянки. Крім того, необхідно
реалізувати наступні заходи: контроль шуму у
джерела (використання менш шумного
обладнання, глушників, демпферів, корпусів,
належне обслуговування обладнання, навчання
операторів і
т. д.).
Контроль шуму в міру віддалення від джерела
з використанням природних перешкод з
екранують властивостями акустичних бар’єрів.
Підрядник повинен вжити заходів щодо
Підрядник,
запобігання утворення пилу: Кузови
ІОНС
вантажних автомобілів, що перевозять сипучі
матеріали повинні покриватися брезентом або
іншим матеріалом (з фіксацією), з метою
запобігання втрат матеріалу; Відходи що
підлягають захороненню, повинні бути
ущільнені якнайшвидше, щоб уникнути
утворення пилу. У місцях, постійного руху
транспортних засобів, дороги повинні мати
тверду поверхню.
Підрядник повинен забезпечити полив води (на
дорогах будівельних майданчиків не рідше
двох разів на день і більше, в разі необхідності
на розсуд Інженера).
На виїзді з будівельного майданчика
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1

2

18 Різні види
будівельних робіт

Порушення
транспортного
сполучення

19 Випадкові
археологічні
знахідки

Потенційний збиток
археологічним
артефактів в

3
встановлення пункту миття коліс.
До початку підготовчого періоду Підрядник
має надати план керування транспортним
рухом місцевим органам
управління транспорту. Тимчасова схема
дорожнього руху погоджується в Державному
Управлінні національної поліції. А також
розробити План управляння дорожнім рухом
на час проведення робіт.
Необхідно також надати громадськості
інформацію про масштаби і графіку
будівельних робіт, очікуваних порушеннях
транспортного руху і пов’язаних з ними
обмеження доступу. Підрядник повинен
забезпечити безперешкодний транспортний
потік в об’їзд будівельної ділянки. А також,
попередження про можливу евакуацію
транспортних засобів при порушенні
власниками правил парковки в зоні проведення
робіт.
Підрядник повинен забезпечити ефективну
систему сигналів, відповідне освітлення, добре
розроблені знаки безпеки руху, бар’єри і в разі
необхідності людей з прапорцями для
управління руху.
У разі несподіваного виявлення будь-якого
археологічного об’єкта під час будівельних
робіт Підрядник повинен негайно сповістити
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2
внаслідок
будівельних робіт,
особливо при земляних
роботах

20 Будівельні
роботи в
безпосередній
близькості до об’єктів
ведення бізнесу.

Створення перешкод у
веденні бізнесу і
проведенні соціально
культурних
заходів в внаслідок
будівельних робіт.
Втрата бізнесу і доходів
людей, керуючих своїм
бізнесом на території
відводу
ділянки.

21 Будівельні роботи
поблизу об’єктів

Пошкодження об’єктів
інфраструктури,

3
резидента Інженера, який в свою чергу
повинен проінформувати Інститут Археології /
Міністерство Культури і ГРП з метою
отримання подальших розпоряджень. В цьому
випадку будівельні роботи безпосередньо в
місці знахідки повинні
бути зупинені до отримання дозволу Інституту
Археології на продовження робіт.
Роботи будуть відновлені тільки після
виконання
відповідних заходів Міністерством Культури і
підтвердження ними дозволу на проведення
робіт.
Підрядник повинен завчасно інформувати
підприємців і місцевих жителів про характер і
тривалості роботи, щоб вони могли зробити
необхідну підготовку. Підрядник повинен
контролювати пил, своєчасної утилізацією
відходів, покриваючи брезентом матеріал
перевозиться у вантажівках і купах. Підрядник
повинен концентрувати робочу силу і засоби
механізації з метою якнайшвидшого
завершення робіт.
Підрядник повинен утримуватися від ведення
робіт поблизу місць мають релігійне значення
під час свят.
При плануванні робіт Підрядник повинен
упевнитися, що роботи не завдадуть шкоди
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1
існуючої
інфраструктури.

2
припинення надання
послуг, включаючи
водопостачання,
електропостачання,
каналізацію і т.п.

22 Будівельні
роботи на території
населених пунктів

Рівні шуму можуть
перевищити гранично
допустимі для житлових
районів. Вібрація може
привести до
пошкодження місцевої
інфраструктури,
включаючи об’єкти
приватної власності і
місцеві дороги.

3
існуючій інфраструктурі.
До початку будівництва відповідні служби
обслуговування повинні бути проінформовані
про будівельні роботи.
Підрядник повинен координувати дії з
відповідними агентствами і завчасно подавати
інформацію громадськості про будь-яких
перерву у наданні послуг, через проведення
будівельних робіт.
Поблизу чутливих рецепторів, які
представляють
суспільний інтерес, включаючи школи і
лікарні, а також для житлових будинків, поряд
з будівельним ділянкою, необхідно
забезпечити дотримання стандартів і
контролювати їх за допомогою вимірювань. У
разі перевищення стандартів, необхідно ввести
тимчасові обмеження для будівельних робіт,
наприклад з 7:00 до 18:00. Для можливого
збитку місцевій інфраструктурі, включаючи
приватну власність і місцеві (транспортні)
дороги, Процедури за компенсації за можливі
збитки місцевій інфраструктурі, включаючи
приватну власність і місцеві (транспортні)
дороги повинні бути встановлені до початку
будівництва і затверджені інженером.
Крім того, для сприяння контактам між
Підрядником та
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
потенційно порушеними людьми створені
процедури
розгляду скарг. Крім того, маршрути під’їзних
доріг до будівельній ділянці майданчику
повинні спільно обговорюватися і
затверджуватися Підрядником і місцевими
посадовими особами
для зведення до мінімуму ризику конфліктів.

Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5

Повинен проводитися інструментальний
моніторинг рівня шуму відповідно до
затвердженої програми моніторингу.
теж саме

Будівельний шум

Теж саме

Вплив вібрації на
будівлі, які належать до
об’єктів історико-

Щоб уникнути надмірного рівня шуму поблизу
чутливих рецепторів, включаючи житлові
будинки в якості заходи щодо пом’якшення, в
безпосередній близькості від таких структур не
буде застосовуватися динамічне ущільнення із
застосуванням вібраційної головки, тобто
ущільнюючий валик буде працювати без
вібрації.
Установка шумових бар’єрів передбачена, там
де це буде ефективно і практично може бути
здійснено. Рішення будуть прийматися
виходячи з конкретних умов ділянки.
Для встановлення вихідних умов, необхідно
провести візуальне обстеження та фотофіксацію об’єктів культурної спадщини до
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2
культурної спадщини.

23 Здобич будівельних
матеріалів.
Транспортування
матеріалів і
будівельного
обладнання через
населені пункти.

Потенційні впливу на
здоров’я і безпеку
громад.

3
початку будівництва.
Для мінімізації вібраційного впливу на об’єкти
кільтурної спадщини під час будівельних робіт
передбачається використання мало вібраційної
техніки. Для ущільнення шарів щебневопісчаної суміші мають використовуватися
тяжкі дорожні котки без використання
вібротрамбовок.
Члени громад будуть проінформовані про
безпеку дорожнього руху ключовими
повідомленнями, які будуть поліпшуватися
шляхом консультацій з громадами протягом
всього будівництва. Чіткі знаки будуть
розміщені на видних місцях будівельних
ділянок, включаючи кар’єри, попереджаючи
людей про потенційні небезпеки, таких як
переміщення транспортних засобів, наявності
небезпечних матеріалів і веденні земляних
робіт, а також з метою підвищення обізнаності
з питань безпеки.
У нічний час не буде застосовуватися важке
обладнання, до настання темряви всі важкі
технічні засоби будуть повернуті на місця
паркування. З метою забезпечення безпеки
доступ стороннім на ділянки буде обмежений,
в разі необхідності територія буде обнесена
парканом. З
метою забезпечення безпеки Підрядник
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
повинен встановити бар’єри огороджувальні
доступ пішоходів, до небезпечних зон
включаючи будівельні ділянки або зони
ведення земляних робіт.
На краю ділянки Підрядник повинен
встановити вивіску, що попереджає про
ведення будівельних робіт.
Підрядник повинен встановити обмеження
швидкості на руху транспортних засобів, які
обслуговують будівельні роботи поблизу
житлових будинків і місць розташування
інших чутливих об’єктів (реципієнтів)
включаючи школи і медичні установи.
Підрядник повинен виділити персонал для
забезпечення безпеки й обмеження доступу
людей у небезпечні місця. При необхідності
необхідно забезпечити безпечні проходи для
пішоходів, що перетинають будівельний
майданчик, і для людей, чий доступ був
порушений через будівельних робіт.
Підрядник повинен вжити заходів щодо
запобігання
утворення пилу: Кузови вантажних
автомобілів, що перевозять сипучі матеріали
повинні покриватися брезентом або іншим
матеріалом (з фіксацією), з метою запобігання
втрат матеріалу; Відходи поховання повинні
бути ущільнені як якомога швидше, щоб

Пилоутворення
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

24 Надання послуг.
Ділянки, на яких
очікується переривання
роботи комунікацій

Переривання у наданні
послуг.
Потенціальний вплив на
безпеку і здоров’я
населення

3
уникнути утворення пилу. У місцях,
постійного руху транспортних засобів, дороги
повинні мати тверду поверхню.
Підрядник повинен забезпечити полив
дорожнього полотна (на дорогах будівельних
майданчиків не рідше двох разів на день і
більше, в разі необхідності на розсуд
Інженера).
З населенням в зоні впливу проєкту будуть
проводитися консультації з метою отримання
інформації про будь-які істотні проблеми,
пов’язані з втратою електроенергії та інших
послуг.

25 Всі будівельні
ділянки

Переривання
транспортного
сполучення

Люди будуть проінформовані заздалегідь про
будь-яких відключеннях електроенергії, і
тривалості періоду відключення, щоб вони
могли планувати свої дії.
Підрядник повинен реалізувати план
управління рухом, що включає докладний опис
шляхів забезпечення доступу на дорозі на
період будівництва.
Встановити знаки для учасників дорожнього
руху з детальною інформацією про зміни в
дорожній ситуації, наприклад зміна смуг руху,
з метою забезпечення безпеки та комфортної
поїздки.
Забезпечити проїзд в місцях, які будуть
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

26 Можливі збитки
властивостями і
об’єктам
громад.
Будівельні
ділянки

впливу на
безпеку і
здоров’я населення

27 Рослинний та
тваринний світ

Роботи проводяться в
забудованій частині
міста.
Порушення газонів,
одинична вирубка дерев
(при необхідності)

3
тимчасово закриті, надаючи тимчасовий /
альтернативний доступ.
А також, попередження про можливу
евакуацію транспортних засобів при
порушенні власниками правил парковки в зоні
проведення робіт.
Підрядник повинен негайно відновити і / або
компенсувати будь-які збитки, завдані
будівельними роботами і діями існуючим
громадам, їх майну та об’єктам.
Підтримувати в робочому щонайменше передпроєктному стані, під’їзні дороги, які
використовуються для перевезення
будівельних матеріалів, та інших, пов’язаних з
будівництвом цілей протягом усього періоду
реалізації проєкту.
Для встановлення вихідних умов, необхідно
провести візуальне обстеження та фотофіксацію стану зелених насаджень.
Встановлення захисних огорож для захисту
рослин від пошкодження.
Під час проведення будівельних робіт на
земельній ділянці, на якій залишились зелені
насадження передбачити заходи по їх
збереженню згідно з Правилами утримання
зелених насаджень у населених пунктах
України, що затверджені наказом № 105 від
10.04.2006 Міністерством будівництва,
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

1

2

28 після проєктне
відновлення ділянки:

Заходи щодо пом'якшення

3
архітектури та житлово-комунального
господарства України.
При необхідності, знесення зелених насаджень
слід проводити у суворій відповідності до
вимог постанови Кабінету Міністрів України
№1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах».
Втрати дерев повинні компенсуватися новими
посадками в співвідношенні 1:1.
Посадка дерев повинна проводитися після
завершення технічних робіт. Час посадки
обмежується весняним (з березня по квітень) і /
або осіннім (з вересня по жовтень) періодами.
Місця розташування для посадки нових дерев
бажано мають перебувати в межах відводу
земель в місцях, де відбувалося їх втрата.
Дерева, що підлягають посадці повинні мати
такі параметри: висота 1,5-2 м, вік 5-6 років.
Види та кількість дерев приймаються
відповідно до «Дендроплану»
Погіршення екологічних Після завершення будівельних робіт Підрядник
параметрів в порівняно з повинен виконати всі роботи, необхідні для
початковим станом.
відновлення об’єктів до їх первісного стану.
Роботи можуть включати видалення і належну
утилізацію всіх матеріалів, відходів, установок,
при необхідності проведення ландшафтного
моделювання, а також розподіл і вирівнювання
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Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5

Підрядник,
ІОНС

КНБ,
Київзеленбуд

Підрядник,
ІОНС

КНБ, ГРП,
Київзеленбуд
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Дія /
Місцезнаходження

Потенційні
впливи

Заходи щодо пом'якшення

1

2

3
збереженого родючого шару ґрунту.

Пошкоджені дренажні
споруди або
неконтрольована ерозія
протягом періоду
усунення дефектів
Контроль стану зелених
насаджень

Контракт передбачає, що Підрядник несе
відповідальність
за обслуговування об’єкта проєктування
протягом гарантійного терміну протяжністю в
1 рік. У цей період Підрядник повинен
проводити візуальний моніторинг стану
об’єкта проєктування, включаючи стан
рослинності. При виникненні проблем
Підрядник повинен повідомити Замовника,
який може залучити Підрядника для робіт по
поліпшенню ситуації.
Остаточний платіж не буде виплачений до
усунення
проблем.

Період експлуатації
29 Обслуговування
протягом періоду
усунення дефектів
терміном на 1 рік
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Інституційна
відповідальність
Реалізація
Моніторинг
4
5

Підрядник,
ІОНС

ГРП
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ДОДАТОК 2
ПЛАН МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПУНС В ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД, ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, В ПЕРІОД
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Проблема
Який параметр
Де
повинен Яким
способом Коли
повинен Інституційна
повинен
контролюватися
повинен
контролюватися
відповідальність
контролюватися?
параметр?
контролюватися
параметр?
параметр?
Підготовчий період будівництва
1 Наявність у
Перевірка наявності
Підрядника СПУНС, СПУНС та
наявність дозволів в
спеціальних планів
області охорони
управління
навколишнього
навколишнім
середовища
середовищем,
Наявність дозволів

2 Вибір ділянок для
кар’єрів і
допоміжних ділянок

У відповідності до
Спеціального ПУНС
Відстань від
населених пунктів,
особливо охоронних
територій або
чутливих реципієнтів
(більш за 300 м)
При наявності:
- Відстань від
дробильної установки

Документи
Підрядника

Візуальна перевірка

Ділянки
розміщення
кар’єрів

Візуальна
перевірки.
Місце
розташування
схвалюється ГРП
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Перед початком
будівельних робіт,
розробляються
протягом 30 днів
після підписання
Контракту.
Будівельні роботи
не можуть початися
без погодження
ГРП та ІОНС
В підготовчий
період будівництва

Підрядник, ГРП,
КНБ, ІОНС

Підрядник, ГРП,
ІОНС
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3 Вибір ділянок для
складування частин
розібраних споруд,
зайвого ґрунту,
непридатному для
других цілей, старого
дорожнього покриття
і.т.п

4. Вибір місця
розташування
будівельного
містечка

до найближчих
житлових будинків за
напрямком вітру має
бути не менше 1000 м.
- Асфальтні заводи
повинні
розташовуватися на
відстані не ближче
1000 м у напрямку
вітру від меж
населених пунктів та
житлових будинків.
Мають
розташовуватися за
межами
сільськогосподарських
земель і заплави
річкок. Мінімальна
відстань до будь-яких
водних об'єктів має
бути не менше 100 м.
Ділянки утилізації
мають
розташовуватися на
безплідних землях,
позбавлених
рослинності.
Наявність Плану
розташування
будівельного містечка.
Перевірка
відповідності

Ділянки для
складування частин
розібраних споруд,
зайвого ґрунту,
непридатному для
других цілей,
старого дорожнього
покриття і.т.п

Візуальна
перевірки.
Місце
розташування
схвалюється ГРП

В підготовчий
період будівництва

Підрядник, ГРП,
ІОНС

Ділянка
розташування
будівельного
містечка

Візуальна
перевірка.
Місце
розташування
будівельного

В підготовчий
період будівництва

Підрядник, ГРП,
ІОНС
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5. Забезпечення
охорони здоров’я та
безпеки праці

будівельного містечка
затвердженому плану.
(розміщення
майстерень по
обслуговуванню
техніки, місць
зберігання паливомастильних
матеріалів, каналізації,
управління відходами,
наявність засобів
пожежної безпеки,
тощо).
Офіційне схвалення
будівельного містечка
Перевірка наявності
Будівельне
- плану охорони
містечко, ділянки
здоров’я та безпеки
робіт
праці, який включає:
- програми
інструктажів
(тренінгів) з техніки
безпеки;
- план зборів по
забезпеченню безпеки;
- ПЛАС;
- спеціальний одяг та
засоби безпеки
(журнал реєстрації
видачі);
- план перевірок
засобів безпеки та

містечка
схвалюється ГРП

Візуальна
перевірка.
.
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В підготовчий
період будівництва

Підрядник, ГРП,
ІОНС
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обладнання;
- пункт надання
першої медичної
допомоги;
- наявність ношів для
перенесення
постраждалих.
Етап будівництва
6. Запобігання
впливів, пов'язаних з
потенційним зміною
ландшафтів, втратою
рослинності і
пошкодженням
під'їзних доріг при
використанні
кар’єрів сипучих
матеріалів
Рослинний та
тваринний світ

У відповідності до
Спеціального ПУНС
проведення візуальної
перевірки з метою
відновлення кар’єрів

Площадки кар’єрів

Візуальна
перевірки з метою
відновлення
кар’єрів,
фотофіксація

У відповідності до
Спеціального ПУНС
‘Для встановлення
вихідних умов,
необхідно провести
візуальне обстеження
та фото-фіксацію
стану зелених
насаджень.
Встановлення
захисних огорож для
захисту рослин від
пошкодження.

Ділянки проведення Візуальна
будівельних робіт,
перевірки,
кар’єрів, та
фотофіксація
допоміжних
ділянок.

Кожного місяця

Підрядник
ІОНС

Перед початком
робіт
Встановлення
вихідних умов до
початку
будівництва.

Підрядник
ІОНС

Позапланові
перевірки під час
роботи
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7. Запобігання ерозії
та пилоутворення
при розміщенні
матеріалів виїмки

8. Збереження
верхнього родючого
шару

9. Забруднення
ґрунту в результаті

Перевірка
профілактичних
заходів відповідно до
конкретного СПУНС
- зволоження
грунтових доріг, що
проходять поруч з
населеними пунктами
під час перевезення
матеріалів з зон
розташування
кар’єрів;
- чи накритий
дрібнозернистий
матеріал (пісок)
брезентом;
- чи зволожені сипучі
матеріали, що
транспортуються.
- чи нема
перебільшення
дозволеної ваги
вантажних
автомобілів.
Перевірка
профілактичних
заходів відповідно до
конкретного СПУНС.
Зберігання та засоби
захисту.
Відбір проб ґрунту

Розміщення
матеріалів виїмки

Візуальна
перевірка, контроль
за виконанням
вимог складування
матеріалів виїмки,
зволоження при
перевезенні для
уникнення
пилоутворення.
Контрольна
перевірка ваги
вантажних
автомобілів.

Кожного місяця

Підрядник
ІОНС

будівельний
майданчик

Огляди;
спостереження

Позапланові
перевірки під час
роботи

Підрядник, ГРП
ІОНС

Місця проливу

Візуальна перевірка
та відбір проб

Перед початком
робіт

Підрядник, ГРП
ІОНС
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витоків

10. Збереження
небезпечних
матеріалів

11. Управління
відходами

12. Якість ґрунтових
вод

ґрунту

Візуальна перевірка
місць збереження у
відповідності з
кожним конкретним
СПУНС та плану
ліквідації аварійних
ситуацій
Локалізація
небезпечних
матеріалів, розливів
нафтопродуктів і
нещасних випадків на
робочому місці
Контроль належного
поводження з
відходами у
відповідності з планом
управління відходами

Місця збереження
небезпечних
матеріалів

Місця тимчасового
збереження
відходів, будівельне
містечко, ділянки
виконання робіт

Контроль якості води
у відповідності з

Перед початком
робіт відбір проб

Візуальна
перевірка.

Місця збереження
небезпечних
матеріалів

Встановлення
вихідних умов до
початку
будівництва.
В період локалізації
проливу та після
завершення
Кожного місяця

Підрядник, ГРП
ІОНС

Кожного місяця

Підрядник, ГРП
ІОНС

Візуальна перевірка
належного
поводження з
відходами у
відповідності з
планом управління
відходами

Кожного місяця

Підрядник, ГРП
ІОНС

Визначення
параметрів

Базові вимірювання
перед початком

Підрядник, КНБ,
ІОНС
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13. Контроль якості
повітря

14. Дотримання
нормативних рівнів

СПУНС.
Набір компонентів:
- Загальна кількість
твердих речовин (ТР)
- Біологічна потреба в
кисні (БПК)
- Розчинений кисень
(DO)
- Нафта і жир або
загальний вміст
нафтових вуглеводнів
(ЗВНВ)
Контроль якості води
при локалізації
проливів
Стандартний набір
компонентів:
- CO
- NO2,
- SO2,
- PM10 / PM2.5

ґрунтових вод в
межах об’єкта
проєктування
(Інженер вибирає
місця для відбору
до 10 проб).

відповідно до
українських
національних
стандартів

робіт
Встановлення
вихідних умов до
початку
будівництва.

В місцях проливів

Відбір проб в
місцях проливу

У таких місцях
Підлягає
уточненню
Інженер може
вибрати додаткові
місця в загальній
складності до 10

За допомогою
відповідного
переносного
вимірювального
пристрою
Вимірювані
параметри
необхідно
перевіряти на
відповідність
національним
стандартам України

Вимірювання рівня
шуму навколишнього

Вразливі місця
(на межі житлової

За допомогою
переносних

В період локалізації
проливу та після
завершення
Базові вимірювання
до початку
будівництва і під
час будівництва.
Встановлення
вихідних умов до
початку
будівництва. Потім
моніторинг
вимірювань
проводиться 1 раз в
шість місяців
протягом усього
періоду
будівництва
До будівництва і
під час будівельних
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Підрядник,
КНБ, ІОНС

ГРП,

Підрядник може
залучити третю
сторону з дозволу
Інженера

Підрядник,
КНБ,

ГРП,
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шум

середовища

забудови та
поблизу соціальних
об’єктів)

вимірників рівня
звуку.
Вимірювані
значення повинні
бути перевірені на
відповідність
стандартам шуму
МФК

15. Вібрація

Контроль виконання
заходів по
пом’ягченню,
відповідно до СПУНС

Вразливі місця

За допомогою
відповідного
переносного
вимірювального
пристрою
Вимірювані
параметри
необхідно
перевіряти на
відповідність
національним
стандартам України

16. Здоров’я та
безпека працівників

- Офіційне схвалення
робочого містечка
- Наявність
відповідних ЗІЗ
- Організація
дорожнього руху
будмайданчиком

Будівельне
містечко, ділянки
робіт

Перевірки,
опитування
робітників,
порівняння з
програмою
виконання робіт
Підрядника
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робіт

ІОНС

Встановлення
базових умов (день
і ніч) до початку
будівництва, а
потім моніторинг
вимірювань два
рази на рік в період
будівництва
Базові вимірювання
до початку
будівництва і під
час будівництва.
Встановлення
вихідних умов до
початку
будівництва. Потім,
моніторинг
вимірювань
проводиться
щомісяця протягом
усього періоду
будівництва
Щотижневі огляди
території

КНБ
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17. перевірка стану
здоров’я працівниців
перед робочою
зміною
(перевірка на
вживання
алкоголю/наркотиків)

- Забезпечення
професійної
підготовки персоналу
відповідно до вимог
індивідуального
робочого місця
Перевірка на
вживання алкоголю
або наркотиків

Ділянки робіт

Нагляд, перевірка
на місті

19 Навчання робочих
щодо ВІЛ/ СНІД та
ЗПСШ

Перевірка чи
проводилося
відповідне навчання

Будівельне містечко Підлягає
уточненню у КНБ

19 Реєстрація
аварійних ситуацій та
настання нещасних
випадків

Ведення реєстрації
аварійних ситуацій і
нещасних випадків та
вживання заходів з
унеможливлення їх
повторення
Контроль наявності
пожежних
інвентарних щитів та
відповідної
комплектації засобами
пожежного захисту

Будівельне
містечко, ділянки
робіт

Нагляд, перевірка,
опитування
робітників

Будівельне
містечко, ділянки
робіт

Нагляд, перевірка
на місті

20 Наявність
протипожежного
інвентарю
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Кожної зміни
(водіїв
автотранспорту та
будівельної
техніки).
Позапланові
перевірки під час
роботи

Підрядник,
КНБ

Після початку робіт
і через відповідні
проміжки часу
протягом
БУДІВНИЦТВА
Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

Підрядник,
КНБ,
ІОНС

ІОНС,

ГРП,
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21 Протипожежний
вступний інструктаж
22 Наявність засобів
для ліквідації
проливів
23 Здоров’я та
безпека населення.
Перевірка
дотримання плану
управління дорожнім
рухом
24 Обмеження
доступу до
небезпечних зон

25 Транспортування
сипучих матеріалів
- асфальт
- пісок і гравій
- природний камінь

Перевірка журналу
проведення вступного
протипожежного
інструктажу
Наявність суміші
піску та тирси

Будівельне
містечко, ділянки
робіт

Нагляд, перевірка
на місті

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ, відповідальні
за пожежну безпеку

Будівельний
майданчик

Нагляд, перевірка
на місті

КНБ

Відповідність до
Спеціального Плану
управління дорожнім
рухом.

Будівельний
майданчик,
транспортні
маршрути

Нагляд, перевірка
на місті

Позапланові
перевірки під час
роботи
Позапланові
перевірки під час
роботи

Перевірка чи
встановлені
огородження для
обмеження доступу
пішоходів, до
небезпечних зон
включаючи будівельні
ділянки або зони
ведення земляних
робіт.
Контроль за
дотриманням СПУНС
(обмежений робочий
час, транспортні
маршрути),
дотримання методів
боротьби з пилом
- Накритий вантаж
- зволожений вантаж

Будівельний
майданчик,
транспортні
маршрути

Нагляд, перевірка
на місті

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

Будівельний
майданчик,
транспортні
маршрути

Нагляд, перевірка
на місті

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ
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26 Винесення бруду
за межі
будмайданчика

27. Контроль
обслуговування
обладнання і
заправка
28 Забруднення
атмосферного
повітря від
неналежного
обслуговування
обладнання
29 Погіршення
екологічних
параметрів в
порівнянні з
початковим станом
Період експлуатації
30 Пошкоджені
дренажні споруди
або неконтрольована
ерозія протягом
періоду усунення
дефектів, стан

Контроль
Чи здійснюється
миття кузовів і коліс
від піску та бруду
перед виїздом з
будівельного
майданчика?
Запобігання розливу
нафти і палива

Будівельний
майданчик,
транспортні
маршрути

Нагляд, перевірка
на місті

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

будівельний
майданчик

Огляди;
спостереження

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

Контроль за
зменшенням викидів
вихлопних газів

Будівельні
майданчики

Свідоцтво про
регулярну
перевірку та
обслуговування
транспортних
засобів та
устаткування

Позапланові
перевірки під час
роботи

КНБ

Контроль за
виконанням
відновлювальних
робіт та робіт з
благоустрою

Будівельне
містечко, будівельні
майданчики, місця
тимчасового

Виявлення дефектів
Контроль виконання
заходів по
пом’ягченню,
відповідно до СПУНС
Регулярний

Ділянки проведення
будівельних робіт,
кар’єрів, та
допоміжних
ділянок.
Місця повторного

Моніторинг
прогресу в
повторному
озелененні
відповідно до
кожного

При виявленні
дефектів протягом
гарантійного
терміну – 1 року.
Моніторинг
рослиності повинен

1-й рік - Підрядник
/ потім
Регіональні
огранізації,
що
експлуатують,
Київзеленбуд

171

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва

рослинності

моніторинг і контроль озеленення
успішного росту
новопосаджених дерев

конкретного
СПУНС Візуальний
моніторинг стану
об’єктів
проєктування,
включаючи стан
рослинності
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проводитися
восени, щоб
забезпечити заміну
дефектів
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ДОДАТОК 3
ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Цільова
Питання, підняті /
використовувані
ГРАФІК / місце /
Зацікавлені
Очікувані рішення
методи
дати
сторони

Тема консультації
етап підготовки
Пропоновані
компоненти проєкту

всі

взаємодія і зв'язок всі
зацікавлених сторін і
охоплення плану

Система
GRM всі
проєкту, пов'язані з

Всі
інші
ESF всі
документація:
ТЗ
для ОЕ і RPF для

Проблеми, пов'язані з
поточним
статусом;
запропоновані
удосконалення проєкту
доступності
та
мобільності в області
проєкту
Угода про / Розкриття
ПСР

обов'язки

Фокус групи / інтерв'ю До оцінки проєкту
/ семінари; громадські
слухання; розміщення
на сайті КМДА

КМДА, Всесвітній
банк команда

Листи,
листи
зацікавлених осіб з
відповідною
довідковою
інформацією і SEP,
розміщеної на сайті
КМДА для зворотного
зв'язку, фокус-групи
Угода про / розкритті Листи,
листи До оцінки проєкту
системи ВРМ
зацікавлених осіб з
відповідною
довідковою
інформацією і SEP,
розміщеної на сайті
КМДА для зворотного
зв'язку, фокус-групи
Угода про / розкритті Листи,
листи До оцінки проєкту
відповідної документації зацікавлених осіб з
ESF
відповідною

КМДА, Всесвітній
банк команда
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КМДА, Всесвітній
банк команда

КМДА, Всесвітній
банк команда
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Тема консультації

Цільова
Зацікавлені
сторони

Питання, підняті /
Очікувані рішення

використовувані
методи

першого компонента
і ОВНС та RPF для
другого компонента

Представити
остаточний дизайн
проєкту і роботи, які
будуть виконуватися

обов'язки

довідковою
інформацією і SEP,
розміщеної на сайті
КМДА для зворотного
зв'язку, фокус-групи
Власники бізнесу /
виробники / жителі
області проєкту /
НПО,
що
представляють
уразливі групи та
представників
уразливих груп

етап реалізації
Повідомити
про Громадські слухання; До початку робіт
послідовність дій і як семінар запуск проєкту
зацікавлені
суб'єкти
будуть включені;

Огляд
презентація
документації
ESF
і
зацікавлені
сторони
процес взаємодії
Переміщення
Власники бізнесу / Обговорення термінів і
вуличних продавців постачальники
послідовності в процесі
переїзду / компенсації,
передбаченої якщо такі
Інформація
про жителі; пішоходи
Повідомити про терміни
роботи в околицях
проведення
робіт
і
очікуваної тривалості

хід виконання

ГРАФІК / місце /
дати

Workshop; круглий стіл

КМДА КМДА
фахівець ЦУП
фахівець
комунікацій
Громадські
До початку робіт в КМДА КМДА
інформаційні
табло; околицях
фахівець ЦУП
фокус-групи;
фахівець
Інформація на сайті
комунікацій
КМДА
Головна
/
Facebook
Власники бізнесу / Справжній
прогрес Семінари / круглі столи Раз на півроку
КМДА КМДА
виробники / жителі реалізації;
шукати
фахівець ЦУП
області проєкту / зворотний зв'язок про хід
фахівець
174

До початку робіт

КМДА КМДА PMU,
фахівець ЦУП ESF /
фахівець
з
комунікацій

PMU,
ESF /
з
PMU,
ESF /
з

PMU,
ESF /
з
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Тема консультації

Цільова
Зацікавлені
сторони
НПО,
що
представляють
уразливі групи та
представників
уразливих груп

Громадянин
Власники бізнесу /
задоволення рівнем виробники / жителі
участі
області проєкту /
НПО,
що
представляють
уразливі групи та
представників
уразливих груп
В цілому реалізація всі
проєкту

Питання, підняті /
Очікувані рішення

використовувані
методи

ГРАФІК / місце /
дати

і запропоновані зміни до
мінімуму впливу від
будівництва
на
зацікавлених
сторін;
обговорення
скарг,
отриманих і вирішених
Шукати відгуки про Голосування / фокус- щорічно
задоволеності проєкту і групи
рівень
участі
/
консультацій
в
ході
реалізації

управління проєктом
Справжній
звіт
про Громадські слухання; щорічно
реалізацію
проєкту; Сайт
проєкту
/
доповідь
про
ESF Facebook сторінка /
документації; скарги
відео презентація

175

обов'язки
комунікацій

КМДА КМДА PMU,
фахівець ЦУП ESF /
фахівець
з
комунікацій;
дослідження фірми

КМДА КМДА PMU,
фахівець ЦУП ESF /
фахівець
з
комунікацій
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Додаток 4
Керівництво по розробці Спеціальних планів управління впливами на
навколишнє та соціальне середовище
Загальні вимоги до Спеціальних
соціальним середовищем (СПУНС)

планів

управління

навколишнім

і

Відповідно до Соціально-екологічних принципів Світового Банку СЕС1 необхідно
підготувати План Управління впливу на навколишнє середовище (ПУНС) для проєктів,
які отримують фінансування Банку.
Метою даного документа є допомогти Підряднику в підготовці Спеціальних ПУНС
для Проєкту на основі Додатку 2 до СЕС1 "План соціально-екологічних зобов’язань»
Інформація про зміст ПУНС Проєкту включена у вигляді спеціального розділу в
Рамковий Документ з Охорони Навколишнього Середовища. Розділ ПУНС Рамкового
Документа, також включає рекомендації щодо змісту Спеціальних Планів по Управлінню
Навколишнім Середовищем для об'єктів Проєкту.
Підрядник повинен підготувати Спеціальні Плани Управління Навколишнього
Середовища для будівельних робіт протягом 30 днів після присудження Контракту.
СПУНС повинен надавати детальний опис реалізації положень ПУНС що є частиною
Рамкового Документа в умовах конкретної будівельної ділянки (моста). Ці плани мають
включати систему інституційних та пом'якшуючих заходів, а також заходів по
моніторингу з метою ліквідації негативних впливів на навколишнє середовище або
зниження їх до прийнятного рівня. СПУНС Підрядника повинені бути представлений на
розгляд та затвердження Консультанта з Нагляду і в Відділ Охорони Навколишнього
середовища району, в якому реалізується даний Компонент Проєкту.
СПУВОС повинен містити наступні розділи:
A) Загальна Інформація про Проєкт , Ділянки;
B) Інформація про природоохоронні та нормативні документи;
C) Організаційна структура;
D) Заходи щодо пом'якшення впливів;
E) План Моніторингу.
Зміст розділів СПУВОС має як мінімум відповідати таким умовам:
A) Загальна Інформація про Проєкт та Ділянці.
Розділ повинен містити інформацію про підрядників, короткий опис цілей і завдань
проєкту, а також екологічної політики прийнятої Підрядником. розділ повинен
містити:
Короткий опис проєкту і карту (план), що показує положення основних
компонентів проєктного ділянки і допоміжних об'єктів (кар'єри, будівельні табори,
дробильні і змішувальні установки);
- Короткий технічний опис основних об'єктів суб-проєкту включаючи (міст,
під'їзну дорогу, берегоукріплювальні споруди) з проєктними характеристиками споруд
(довжина, ширина, і.т.п.);
- Основні види запланованих робіт (земляні роботи, розбирання та знесення старих
споруд, бетонних підстав, залізобетонних плит тощо);
- Графік ведення робіт, що показує плановані дати початку і завершення
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етапів робіт.
- Короткий опис компонентів довкілля об'єктів, як підставу для
вирішення завдань СПУВОС.
- Представницькі фотографії, що ілюструють стан навколишнього середовища
поблизу проєктних ділянок.
B) Інформація про природоохоронні та соціальні документах
У розділі повинна бути представлена інформація про нормативну і законодавчу
базу охорони навколишнього та соціального середовища, якої даний СПУНС повинен
відповідати.
Відповідно, в даний розділ повинні бути включені:
- Список законів нормативів і внутрішніх положень, що відносяться до питань
охорони навколишнього та соціального середовища в ході реалізації проєкту;
- Перелік ліцензій та дозволів, необхідних для реалізації проєкту та регламентують
екологічні вимоги до проєкту. Копії ліцензій на видобуток матеріалів (якщо потрібні),
дозволу органів охорони природи і дозволів на розміщення відходів повинні додаватися
до цього документа відразу після їх отримання.
C) План заходів щодо зниження впливів на навколишнє та соціальне
середовище
СПУВОС повинен визначити перелік практично реалізованих і економічних
заходів, які можуть потенційні шкідливі впливи на навколишнє середовище до
прийнятного рівня. Даний розділ повинен включати опис очікуваних впливів на
навколишнє середовище і заходів щодо їх зниження. Опис планованих заходів має
включати технічні подробиці і охоплювати наступні компоненти:
a) Управління кар'єрами включаючи:
- План показує розташування запропонованих кар'єрів;
- Опис найкращих методів розробки, зберігання матеріалів і транспортування;
- Заплановані заходи по реабілітації кар'єрів і під'їзних доріг після завершення
кар'єра;
b) Охорона водних ресурсів
Даний розділ повинен включати:
- Опис ймовірних джерел забруднення водних ресурсів та водних об'єктів в зоні
впливу проєкту;
- Заходи щодо запобігання або зниження впливів на водні ресурси;
- Процедури і заходи щодо зниження впливів на водні екосистеми та рибні ресурси
під час проведення робіт в руслі річок;
c) Рівень шуму
Незважаючи на те що, це малоймовірно що шум і вібрація будуть джерелами
значних впливів через значні відстаней між ділянками будівельних робіт і населеними
пунктами Підрядник повинен забезпечити:
- Перелік основних джерел будівельного шуму і прилеглих рецепторів.
- Робочий графік, що обмежує проведення здійснюють шум робіт денним часом
доби (рекомендується з 7:00 до 19:00 години) в разі якщо нічні роботи можуть викликати
занепокоєння жителів.
- Підтвердження, що всі механізми ліцензовані і допущені до роботи в відповідно
до національних нормативів і / або стандартами Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я
(ВООЗ). Дана вимога охоплює всі обладнання, транспортні засоби та будівельні ділянки
де шум і вібрація можуть надати впливу на чутливі рецептори.
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d) Контроль якості повітря і боротьба з пилом
Даний розділ повинен охоплювати перелік спеціальних заходів щодо зниження
рівня забруднення повітря і боротьби з пилом, включаючи:
- Джерела забруднення повітря і утворення пилу;
- Графік зволоження під'їзної дороги та інших джерел пилу на проєктних об'єктах;
- Методи контролю викидів і вихлопних газів при роботі обладнання;
e) Будівельний табір та здоров’я та безпека
- План розташування будівельного табору і короткий опис заходів по зниження
впливів на навколишнє середовище в результаті будівництва табору.
- Опис і план розташування майстерень по обслуговуванню техніки і місць
зберігання пально-мастильних матеріалів, включаючи відстань до джерел води;
- Опис системи каналізації, включаючи відстійники і туалетів, що обладнані
септиками, з метою належного контролю стічних вод з метою запобігання забруднення
поверхневих і підземних вод.
- Положення по влаштуванню й управління будівельних таборів в плані взаємин з
місцевими громадами і охорони навколишнього середовища.
f) Робота зі скаргами
План (механізм і організаційна структура) визначають засоби і методи які
дозволять місцевому населенню, що опинилося під впливом проєкту, вирішувати
проблеми, що виникають в процесі реалізації проєкту (шляхом підтримки діалогу,
консультацій і т.п.).
g) Зберігання рідких, хронічних і пилоутворюючих матеріалів
План зберігання паливно-мастильних матеріалів повинен включати:
- Умови безпечного зберігання, транспортування та використання паливномастильних матеріалів, а також заправки і дозаправки механізмів і транспортних засобів.
- Методи зниження ризику забруднення ґрунту та води, запобігання витоку,
включаючи запобіжні заходи на заправних станціях, методи очищення забруднень, що
виникли в результаті витоків
.
h) Управління відходами
Даний розділ повинен охопити всі аспекти управління відходами включаючи, але
не
обмежуючись наступними положеннями:
- Джерела, види і приблизні обсяги очікуваних відходів в період реалізації проєкту;
- Інформація про тимчасове зберігання відходів, перевезення, попередньої
переробці перед остаточним розміщенням або переробкою;
- План розташування місць збору відходів і полігонів для їх розміщення;
- Опис методів зменшення їх обсягів, повторного використання та переробки;
- Методи поводження з небезпечними і токсичними відходами;
i) Запобігання ерозії
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План контролю ерозії повинен включати заходи щодо зниження впливу водної та
вітрової ерозії на купи сипучих матеріалів і заходи щодо захисту родючості ґрунтів, а
також протиерозійні заходи на під'їзних дорогах і в кар'єрах;
j) Реагування на надзвичайні ситуації
СПУНС Підрядника повинен включати процедури по реагуванню на надзвичайні
ситуації в разі аварій або інших серйозних подій з метою забезпечення безпеки людей,
власності та навколишнього середовища, включаючи:
- Список відповідального персоналу з контактною інформацією;
- Інформація про наявному обладнанні, яке може бути задіяно для ліквідації
витоків та інших подій.
k) Охорона біологічних компонентів довкілля
- Список основних компонентів (видів) флори і фауни, що опинилися під впливом
будівельних робіт в рамках проєкту.
- Заходи з охорони вразливих видів (якщо потрібні).
l) План після проєктної реабілітації ділянок
Реабілітація ділянки є обов'язком Підрядника. Всі будівельні ділянки та місця
проведення робіт після завершення проєкту повинні бути приведені в стан, по можливості
наближене до умов, що існували до початку проєкту;
План реабілітації, підготовлений Підрядником повинен включати:
- Процедури для передачі, продажу або видалення всіх промислових установок,
транспортних засобів і механізмів, які дозволять гарантувати що непридатні предмети не
залишилися на будівельних і допоміжних ділянках проєкту;
- Опис методів очищення і реабілітації будівельних ділянок та ліквідації
допоміжних об'єктів;
- Ліквідація і утилізація сміття та інших відходів;
- Стабілізація і ландшафтне благоустрій всіх порушених проєктом ділянок;
D) Організаційна структура
Розділ повинен включати:
- Організаційну структуру персоналу, відповідального за питання, пов'язані з
охороною навколишнього середовища, з визначенням ролей і відповідальності
учасників;
- Повноваження, наявні у персоналу відповідального за охорону навколишнього
середовища, які дозволяють їм приймати рішення про прийняття негайних заходів в
ситуація коли потрібно запобігти або усунути наслідки впливів на довкілля, які виникають
в надзвичайних ситуаціях;
- Частота, охоплення і мета нарад пов'язаних з контролем впливів на навколишнє
середовище з обґрунтуванням відвідуваності;
- Засоби, за допомогою яких буде проводитися обсяг інформації по вимогам до
охорони навколишнього середовища з субпідрядниками всіх рівнів.
- Методи поліпшення обізнаності з питань навколишнього середовища серед осіб
прямо або побічно пов'язаних з роботами.
- Система документації процесу взаємодії із зацікавленими сторонами і механізм
зворотного зв'язку.
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E) План моніторингу за навколишнім середовищем
Даний розділ повинен включати;
- Засоби, за допомогою яких буде проводитися контроль, моніторинг і аудит
заходів з охорони навколишнього середовища відповідно до положень СПУНС в усі
періоди реалізації проєкту;
- Періодичність і частоту необхідних дій з моніторингу
- Місця проведення моніторингу (будівельні табори, кар'єри, майстерні, під'їзні
дороги, ремонтні майстерні, заправні станції та інші місця, які прямо або побічно пов'язані
з проєктом)
- Зразки форм контрольних питань моніторингу
a) Вимоги до звітності
- Періодичність, охоплення і мета регулярних звітів з охорони навколишнього
середовища;
- Графік підготовки та подання звітів з моніторингу навколишнього середовища;
- Короткий зміст звітів;
- Механізм перегляду та внесення змін до СПУНС.
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Додаток 5
Зразок заяви для подачі скарг
Зразок форми скарги/прохання/ пропозиції з боку бенефіціарів проєкту
Кому__________________________
( Керівник установи)
Шановний
_______________________
( ПІБ відповідальної особи)
Від__________________________
(ПІБ Заявника)
Що
проживає____________________
(Адреса заявника)

Заява
Я,___________________________________________________________________________
(Особиста інформація домашня адреса )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мета заяви______________
________________________________________________
( Інформація про проблему )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Додаток 6
Перелік об’єктів історико-культурної спадщини, які потрапляють в зону
впливу об’єкта «Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції
метрополітену «Палац Спорту»
Документ про взяття на
№
Назва
Дати
Адреса
облік
1

2

3

4

5

Шевченківський район
Завод «Ленінська кузня»
(колишній
Південноросійський
машинобудівний
завод),
робітники
якого
брали
участь у збройному виступі
1905 р.; у будівлі ливарного
цеху у 1939 р. працював
Яковенко В. Г., Герой
Радянського Союзу

18951897, 1934
роки
Жилянська
(будівниц
вул., 107
тво)
(1905,
1939

Рішення
виконавчого
комітету
Київської
міськради
народних
депутатів від 27.01.1970
№ 159

Жилянська
вул., 108

Наказ
Головного
управління
охорони
культурної спадщини від
10.06.2011 № 10/34-11

1935 р.

Жилянська
вул., 111

Наказ
Управління
охорони пам'яток історії,
культури та історичного
середовища
від
02.04.1998 № 15

1900 р.

Жилянська
вул., 120-а

Наказ
Головного
управління
охорони
культурної спадщини від
10.06.2011 № 10/34-11

Будинок прибутковий

1903 р.

Наказ
Головного
Старовокза
управління
охорони
льна вул.,
культурної спадщини від
7-а
10.06.2011 № 10/34-11

1213

Будинок прибутковий

Наказ
Головного
Саксагансь
1898 — 99
управління
охорони
кого вул.,
рр.
культурної спадщини від
15
25.09.2006 № 53

1214

Наказ
Головного
Флігель житловий, в якому
Саксагансь
1898 — 99
управління
охорони
проживав Голубовський П.
кого вул.,
рр.
культурної спадщини від
В. історик
15 б
25.09.2006 № 53

1215

Будинок житловий, в я кому
проживав
1909 р.
М. М. Ковалевський,

851

853

854

855

1250

Будинок прибутковий

Трансформаторна
підстанція

Будинок прибутковий

1910-і рр.

Саксагансь Наказ
Головного
кого вул., управління
охорони
92
культурної спадщини від
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№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

український
громадськополітичний і державний
діяч

1216

Будинок прибутковий

25.09.2006 № 53, Наказ
Головного
управління
охорони
культурної
спадщини від 10.06.2011
№ 10/34-11
18981899 рр.

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
96
депутатів від 21.01.1986
№ 49

1217

Будинок прибутковий

поч.
XX ст.

Наказ
Управління
Саксагансь охорони пам'яток історії,
кого вул., культури та історичного
109/20
середовища
від
02.04.1998 № 15

1218

Будинок прибутковий, в
якому мешкав Лесь Курбас, 1909 р.
режисер, актор

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
110
25.06.2011 № 10/38-11

Садиба
міська: ХІХ-ХХ
Саксаганського, 112
ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
112
10.06.2011 № 10/34-11

1900 р.;
1956 р.
(відновле
ння)

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
112
депутатів від 21.01.1986
№ 49

1900 р.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
112-б
10.06.2011 № 10/34-11

поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
113-а
25.09.2006 № 53

1222

Будинок прибутковий, в
1912 р.
якому проживав О. Астряб

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
117
25.09.2006 № 53

1223

Будинок, в якому мешкав
1911-12
Прокопович
В.
К.
рр.
(С.Волох), громадський і

Саксагансь Наказ
Головного
кого вул., управління
охорони
123
культурної спадщини від

1219

1220

1221

Будинок прибутковий

Флігель

Будинок прибутковий

183

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

політичний діяч, педагог,
публіцист та історик

25.06.2011 № 10/38-11

1224

Флігель житловий

1910 р.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
125
24.03.2008 № 10/06-08

1225

Будинок, в якому у вересніжовтні 1941 р. містився поч.
підпільний
Московський XX ст.
райком КП(б)У

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
129-а
депутатів від 04.08.1980
№ 1102

Флігель

1910-і рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
129-в
25.09.2006 № 53

Флігель

1910-і рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
129-б
25.09.2006 № 53

Будинок прибутковий

1913-14
рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
131-а
25.09.2006 № 53

Флігель

1913-14
рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
131-б
25.09.2006 № 53

1897-98
рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
135/13
25.09.2006 № 53

1231

Будинок житловий, в якому
проживав Марцинчик А. Е. сер.
та А. Я., підприєець, XIX ст.
громадський діяч

Наказ
Управління
охорони пам'яток історії,
Саксагансь
культури та історичного
кого вул.,
середовища
від
139
02.04.1998
№ 15
(архітектура)

1232

Будинок житловий, в якому
кін.
проживав Вінцковський Д.,
XIX ст.
письменник, журналіст

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
143
25.09.2006 № 53

1233

Будинок прибутковий, де 1900 р.;

Саксагансь

1226

1227

1228

1229

1230

Будинок прибутковий

184

Наказ

Головного

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

бував Паустовський К. Г., 1903 р.(пр кого вул., управління
охорони
письменник
ибудова); 147/5
культурної спадщини від
1966 р.(ре
25.06.2011
№ 10/38-11
монт)
арх. І містобуд.
Голосіївський район

1054

кін.
Будинок прибутковий, в
XIX ст.;
якому у 1903 р. мешкав
1949 р.(ві
Шліхтер О. Г., партійний та
дновлени
державний діяч УРСР
й)

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
20
25.06.2011 № 10/38-11

1055

Будинок прибутковий, в
якому у 1907-20 рр. мешкав
Козинцев Г. М., російський
кінорежисер,
н/артист;1919 р. відвідували
Юткевич С. Й., російський
кінорежисер,
н/артист,
Каплер О. Я., російський
кінодраматург, Еренбург І.
Г., російський письменник

кінець
XIX —
початок
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
22
25.06.2011 № 10/38-11

Флігель

поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
22-б
25.09.2006 № 53

1057

Флігель

поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
22-в
25.09.2006 № 53

1058

Будинок
Київської
кіностудії,
в
якому
мешкали: у 1947—1954 рр.
Демуцький
Д.
П.,
кінооператор, заслужений
діяч мистецтв; у 1939—
1941 рр.- Вершигора П. П.,
кінорежисер, поет, один з
командирів партизанського
з'єднання С. Ковпака, Герой
Радянського
Союзу,
письменник

серед.
1930-х
рр.,
1944—
1947 рр.
(відбудов
а)

Рішення
виконавчого
комітету
Київської
міськради
народних
Саксагансь депутатів від 04.08.1980
кого вул., № 1102,
Рішення
24/27
виконавчого
комітету
Київської
міськради
народних депутатів від
21.08.1975 № 840

1059

Будинок прибутковий

сер.
1930&-х
рр.

Саксагансь Наказ
Головного
кого вул., управління
охорони
24/27
культурної спадщини від

1056

185

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5
25.09.2006 № 53

1060

Будинок житловий

1951

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
25
25.09.2006 № 53

1061

Будинок, в якому у 1903-05
рр.
мешкав
Шолом1900
Алейхем,
єврейський
письменник

Розпорядження Київської
Саксагансь
міської
державної
кого вул.,
адміністрації
від
27
02.03.1999 № 302

Садиба міська, в якій
1900—
проживав Шолом-Алейхем:
1909 рр.
Саксаганського, 27

Саксагансь
кого вул.,
27

1062

1063

1064

1900—
1909 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
27-б
25.09.2006 № 53

Будинок прибутковий

кін.
XIX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
28
10.06.2011 № 10/34-11

Будинок прибутковий

1893—
1900 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
30
25.06.2011 № 10/38-11

Флігель

Садиба міська, в якій
1899—
проживав Баранецький Н.
1900 рр.
О.: Саксаганського, 30
1065

1066

1067

Саксагансь
кого вул.,
30

Флігель

1899—
1900 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
30-б
25.09.2006 № 53

Флігель

1899—
1900 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
30-в
25.09.2006 № 53

1901

Наказ
Головного
управління
охорони
Саксагансь культурної спадщини від
кого вул., 25.09.2006 № 53, Наказ
31/29
Головного
управління
охорони
культурної
спадщини від 10.06.2011

Будинок прибутковий

186

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5
№ 10/34-11

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

Будинок прибутковий, в
якому у 1910-х, 1925,
1927 рр. зупинявся Бабель І.
Є.,
письменник;
жив 1910—
Стасюк М. М., політичний 1911 рр.
діяч, член Центральної та
Малої Ради, член першого
уряду УНР

Розпорядження Київської
Саксагансь
міської
державної
кого вул.,
адміністрації
від
33-35/30
02.03.1999 № 302

Будинок прибутковий

1912

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
34
депутатів від 22.11.1982
№ 1804

Будинок прибутковий

кін.
XIX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
36
10.06.2011 № 10/34-11

Будинок житловий

1871,
1872,
1881,
1899 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
38
10.06.2011 № 10/34-11

Садиба міська, в якій
проживали математик, чл.кор. Імператорської СанктПетербурзької
АН
В. П. Єрмаков,
патолог,
мікробіолог,
хірург
О. Д. Павловський:
Саксаганського, 41

кін.
XIX —
поч.
XX ст.

Саксагансь
кого вул.,
41

Будинок прибутковий

1888,
1937 рр.
(надбудов
а)

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
41
10.06.2011 № 10/34-11

Флігель

кін.
XIX —
поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
41-в
25.09.2006 № 53

1896

Наказ
Міністерства
Саксагансь
культури
і
туризму
кого вул.,
України від 07.09.2006
43
№ 747/0/16-06

Будинок прибутковий
Садиба

міська,

в

якій 1890-ті

Саксагансь
187

Наказ

Міністерства

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

проживали відомі вчені: рр.
зоолог
М. В. Бобрецький,
зоолог,
чл.-кор.
Імператорської
АН
О. О. Коротньов,
лікарпатолог
В. А. Таранухін:
Саксаганського, 43

кого
43

1897 р.,
1930 р.
(надбудов
а)

вул., культури
і
туризму
України від 07.09.2006
№ 747/0/16-06

Наказ
Міністерства
Саксагансь
культури
і
туризму
кого вул.,
України від 07.09.2006
43-б
№ 747/0/16-06

1075

Флігель житловий

1076

Будинок
флігельний, в
якому жили письменники та
поети: у 1944—1952 рр. —
Гуреїв О. І., у 1944— 1898
1954 рр. Олійник С. І., у
1931—1923 рр. —
Островський М. О.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
44-б
25.06.2011 № 10/38-11

1077

Будинок, в якому у 1941—
1943 рр. розташовувалась
явочна
квартира 1898
Радянського
підпільного
райкому ЛКСМУ

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
44
депутатів від 30.07.1984
№ 693

1078

Флігель

XIX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
44-в
25.09.2006 № 53

1079

Будинок житловий, в якому
проживали вчений, чл.-кор.
Імператорської
кін.
Петербурзької
Академії XIX ст.
Наук
М.
Жуковський,
архітектор В. Осьмак

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
46
25.09.2006 № 53

1080

Будинок житловий, в якому
містилася редакція газети 1897
«Село»

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
48
25.09.2006 № 53

1081

Наказ
Головного
Будинок житловий, в якому
Саксагансь
2-га пол.
управління
охорони
проживав В. Беренштам,
кого вул.,
XIX ст.
культурної спадщини від
історик, педагог
52
25.09.2006 № 53

1082

Флігель

Саксагансь Наказ
кого вул., управління

1905
188

Головного
охорони

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

57-б

1083

культурної спадщини від
25.09.2006 № 53

Будинок прибутковий

1905

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
57-а
25.09.2006 № 53

Садиба
Саксаганського, 57

1905

Саксагансь
кого вул.,
57

міська:

1084

Будинок прибутковий

1913—
1914 рр.

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
58
депутатів від 22.11.1982
№ 1804

1085

Будинок житловий, в якому
проживали Я. Маркович,
філолог, історик, педагог В.
Науменко,
архітектор
Остроградський К.

кін.
XIX —
поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
59-б
25.09.2006 № 53

Садиба

Наказ
Управління
кін. XIX- Саксагансь охорони пам'яток історії,
поч.
кого вул., культури та історичного
XX ст.
60
середовища
від
30.12.2002 № 213

1086

1087

Наказ
Управління
Саксагансь охорони пам'яток історії,
кого вул., культури та історичного
60
середовища
від
30.12.2002 № 213

Будинок житловий

1890

Флігель

1880-ті
рр.,
Саксагансь
1890 р.
кого вул.,
(прибудов 60
а)

1088

Флігель

1089

Будинок прибутковий, в
якому у 1920-х рр. мешкав 1914—
Дорошкевич
О.
К., 1916 рр.
літературознавець, критик,

Наказ
Управління
охорони пам'яток історії,
культури та історичного
середовища
від
30.12.2002 № 213

Наказ
Управління
Саксагансь охорони пам'яток історії,
кого вул., культури та історичного
60
середовища
від
30.12.2002 № 213

1890

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
61/17
25.06.2011 № 10/38-11
189

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

педагог, громадський діяч
1090

Наказ
Головного
кін. XIX- Саксагансь
Садиба в якій проживав
управління
охорони
поч.
кого вул.,
Дорошевич О. К.
культурної спадщини від
XX ст.
61/17
25.09.2006 № 53

1091

Будинок житловий

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
63/28
25.06.2011 № 10/38-11

1092

1935 р.;
Будинок
житловий
1950-ті
працівників
рр.(прибу
ВУООМпромради
дова)

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
65
25.06.2011 № 10/38-11

1093

Будинок житловий, в якому
1890-ті
проживав Садовець О.,
рр.
лікар, вчений

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
66
25.09.2006 № 53

1094

Будинок
житловий,
де
мешкали
журналіст,
редактор К. Василенко,
письменник Б. Грінченко,
архітектор М. Шехонін

кін.
XIX —
поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
67
25.09.2006 № 53

1914

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
72
25.06.2011 № 10/38-11

1095

1953

Будинок прибутковий

Садиба
Саксаганського, 72

Саксагансь
кого вул.,
72

міська: поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
72-б
25.09.2006 № 53

поч.
XX ст.

1096

Флігель

1097

Будинок, в якому містилося
Саксагансь
правління
Київського 1897 — 98
кого вул.,
товариства фотографів — рр.
74
аматорів «Дагер»

1098

Флігель

1099

Будинок

Наказ
Головного
управління
охорони
культурної спадщини від
25.09.2006 № 53

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
74-б
25.09.2006 № 53

1897-98
рр.
Маріїнської 1913—

Саксагансь
190

Рішення

виконавчого

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

громади товариства Сестер- 1915 рр.
жалібниць, де в УНДІ
клінічної
медицини
у
1944—1952 рр.
працював
Стражеско М. Д., вченийтерапевт, академік

1100

кого
75

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
78-а
25.06.2011 № 10/38-11

1901 р.;
1915 рр.

Будинок прибутковий

вул., комітету
Київської
міськради
народних
депутатів від 22.11.1982
№ 1804,
Рішення
виконавчого
комітету
Київської
міськради
народних депутатів від
27.01.1970 № 159

Садиба міська, в якій
1911—
проживав Боброусов М.,
1912 рр.
архітектор

Саксагансь
кого вул.,
78

1101

Будинок прибутковий

1898—
1899 рр.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
81
25.09.2006 № 53

1102

Будинок житловий, в якому
містилося
правління
Товариства
українських
кооператорів
«Наша
кооперація», проживав М.
Стасюк,
кооператор
і
політичний діяч

1882,
1896 р.
(надбудов
ано
другий
поверх)

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
83
25.09.2006 № 53

Будинок прибутковий

кін.
XIX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
84-86
10.06.2011 № 10/34-11

1899—
1900

Наказ
Управління
Саксагансь охорони пам'яток історії,
кого вул., культури та історичного
89
середовища
від
26.10.2001 № 143

1103

1104

Будинок прибутковий

Садиба
Саксаганського, 89

1105

Флігель

1106

Флігельний

Саксагансь
кого вул.,
89

міська: 1899—
1900

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
89-б
25.09.2006 № 53
будинок,

в 1899

Саксагансь
191

Наказ

Головного

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

якому у 1900—1904 рр. (надбудов
мешкав Чикаленко Є. Х., а)
громадський
діяч,
публіцист,
меценат
української культури

кого
91

вул., управління
охорони
культурної спадщини від
25.06.2011 № 10/38-11

Наказ
Головного
Саксагансь
кін. 1890управління
охорони
кого вул.,
х рр.
культурної спадщини від
93-б
25.09.2006 № 53

1107

Будинок житловий

1108

Будинок, в якому у 1894—
1912 рр. мешкав Лисенко
М.
В.,
композитор,
диригент,
педагог,
фундатор
національної 1890-ті
музичної
школи;
жив рр.
Рильський М. Т., поет;
бували
видатні
письменники та культурні
діячі

Саксагансь Постанова
Кабінету
кого вул., Міністрів України від
95-б
03.09.2009 № 928

Будинок, в якому у 1899—
1908 рр. мешкала Леся 1898
Українка, поетеса

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
03.09.2009
№ 928,
Саксагансь
Рішення
виконавчого
кого вул.,
комітету
Київської
97
міськради
народних
депутатів від 04.08.1980
№ 1102

1109

1110

Будинок прибутковий

1911—
1912

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
99
25.06.2011 № 10/38-11

1111

Будинок, в якому мешкали
О.Косач (Олена Пчілка),
письменниця,
у
1910—
1911,1913 рр.
перебувала
1911
Леся Українка, поетеса;
була редакція журналу
«Рідний край»

Рішення
виконавчого
Саксагансь комітету
Київської
кого вул., міськради
народних
101
депутатів від 27.01.1970
№ 159

1112

Будинок прибутковий

поч.
XX ст.

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
103
25.06.2011 № 10/38-11

1113

Будинок житловий

поч.

Саксагансь
192

Наказ

Головного

Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену
«Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва

№

Назва

Дати

Адреса

Документ про взяття на
облік

1

2

3

4

5

XX ст.

1114

кого
104

кін.
Будинок житловий, в якому
XIX —
проживав В. Ліндеман,
поч.
лікар, патофізіолог
XX ст.

вул., управління
охорони
культурної спадщини від
25.09.2006 № 53

Наказ
Головного
Саксагансь
управління
охорони
кого вул.,
культурної спадщини від
107/47
25.09.2006 № 53
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