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1. Вступ і попередня інформація
1.1 Вступ
Цей документ являє собою Рамковий документ про політику переселення (РДПП)
для реалізації проєкту «Київська міська мобільність» (ПММК), в якому описуються
потенційні соціальні ризики, пов'язані з СЕС 51 («Придбання землі, обмеження у
використанні земель та вимушене переселення»), включаючи заходи щодо зменшення
наслідків для усунення, мінімізації та зменшення потенційних наслідків проєкту,
пов'язаних із придбанням землі, фізичним та економічним переміщенням та іншими
негативними соціальними наслідками.
Документ РДПП враховує потреби осіб, які підпадають під реалізаціюпроєкту
(ОВЗП), його проєкт складений відповідно до Соціально-екологічних стандартів
Світового банку (зокрема, СЕС 1 «Оцінка та управління соціальними та екологічними
ризиками та наслідками», СЕС 5 «Придбання землі, обмеження у використанні земель та
вимушене переселення» та СЕС 10 «Залучення зацікавлених сторін та розкриття
інформації»2 та чинного законодавства України.
Мета РДПП – встановити стратегії, принципи, інституційні механізми, законодавчу
базу, рекомендації та процедури для управління наслідками придбання землі та
переселення (УПЗП) для реалізації гарантій, включаючи рекомендації з підготовки
інструментарію, наприклад Плану дій з переселення, планів відновлення засобів до
існування, необхідних під час реалізації Проєкту. Відповідно до СЕС 5, РДПП слід
складати на етапі оцінки, оскільки масштаб і місце розміщення для переселення невідомі.
1.2. Контекст країни
Україна, в минулому член колишнього Радянського Союзу, має одну з найбільш
швидко зростаючих економік у Східній Європі. Київ, столиця України, є 8-м найбільшим
містом в Європі з населенням 2,9 мільйона жителів. Київ займає площу понад 835 км2 і
розвиває свою культуру, розробляє політики та стратегію з метою засвідчення
спрямованості ринкової економіки України на Європу. Київ приймає ще 500 000
пасажирів, які регулярно приїжджають на роботу чи навчання. Оскільки місто продовжує
зростати, воно зазнає впливу зростання рівня володіння та користування приватними
автомобілями, а також все більший тиск на громадський транспорт, який часто працює на
рівні або майже на рівні повного навантаження. Від часу незалежності мережа
громадського транспорту мало покращилася, за винятком кількох нових тролейбусних
ліній та припинення експлуатації трамвайних ліній, закритих через низький попит,
викликаний застарілою інфраструктурою та стимулами для приватного транспорту.
Незважаючи на те, що мережа громадського транспорту є щільною, якість обслуговування
не відповідає очікуванням. Мережа громадського транспорту в Києві складається з трьох
ліній метро, що перевозять близько 1,5 мільйона пасажирів щодня (статистика кількості
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СЕС 5 підкреслює, що вимушеного переселення слід уникати. У випадках, коли вимушеного переселення
неможливо уникнути, воно буде мінімізовано; будуть ретельно сплановані та здійснені відповідні заходи
щодо зменшення негативних наслідків для переміщених осіб (та для громад, які приймають переміщених
осіб). Він також охоплює ситуації, в яких унаслідок проєкту земля стає фізично непридатною для
використання або недоступною, навіть коли не відбувається придбання землі. Він охоплює обмеження
доступу до комунальної власності та природних ресурсів, включаючи морські та водні, лісоматеріали, прісні
води, мисливські угіддя, водозбори, пасовища та посівні площі.
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https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-andsocial-standards
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пасажирів ведеться з 2014 р.), приблизно 140 автобусних, тролейбусних
та маршруткових (малих автобусів) маршрутів щодня перевозять близько 1,5 мільйона
пасажирів, дуже велика кількість приватних маршруток (близько 140 маршрутів, що
перевозять близько 1 мільйона пасажирів на день) та 21 трамвайний маршрут, що
перевозить близько 0,5 мільйона пасажирів щодня. Також є два «швидкісні» трамвайні
маршрути, один з яких -Борщагівський швидкісний трамвай, щодня перевозить 150 000
пасажирів. Ця щільна мережа контрастує з низькою якістю послуг, що відображається в
низькій доступності деяких районів – включаючи центр міста – стані рухомого складу.
1.3 Опис проєкту
Проєкт «Київська міська мобільність» (ПММК) запропонований для покращення
системи громадського транспорту в місті Києві та має бути підтриманий Урядом України.
ПММК буде фінансуватися інвестиційним проєктом, що складається з позики сумою 30
млн. дол. США.
Київська міська державна адміністрація (КМДА) та КП «Київпастранс» є
основними установами, що – імплеметують проєкт. Проєкт включає в себе впровадження
реформ та залучення інвестицій в пріоритетних для КМДА напрямках. Даний Проєкт
забезпечить підтримку реалізації ключових проєктів та реформ для покращення міської
мобільності в місті Києві.
Проєктом передбачено:
(i) розробку техніко-економічного обгрунтування, технічного проєкту, робочої
документації для мережі швидкісного транспорту Троєщина - центр міста;
(ii) будівництво продовження Борщагівської швидкісної трамвайної лінії від
Вокзальної площі до Палацу Спорту з реконструкцією Вокзальної площі;
(iii) інституційну підтримку для вдосконалення практик планування руху
громадського транспорту в місті Києві.
Результати Проєкту будуть оцінюватися наступним чином :

створення умов для реалізації проєкту мережі швидкісного транспорту на
Троєщині, включаючи розробку робочого проєкту тендерної документації та стратегії
кредитування/фінансування;

покращення транспортного сполучення між центром міста (Спортивна
площа) та мікрорайоном Борщагівка через Вокзальну площу, який буде оцінюватися
часом перебування в дорозі, вартістю проїзду та доступністю транспортної
інфраструктури для їх користувачів, включаючи ключові елементи площі;

посилення інституційного потенціалу КМДА, затвердження оновленого
генерального плану розвитку транспорту та створення інституційного механізму при
міській адміністрації для координації та реалізації проєктів із залученням зацікавлених
сторін;

створення пішохідних зон та публічного простору на Вокзальній площі.
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1.4. Компоненти проєкту/інвестиції
ПММК включає наведені нижче компоненти:
Компонент 1. Підготовка створення Троєщинського швидкісного
транспортного коридору (Троєщинський ШТК) (≈ 12 млн. дол. США)
Компонент 1 включає в себе наступні роботи:
(i) проведення детальної технічної оцінки та підготовка техніко-економічного
обгрунтування, робочої документації для бажаного (кращого) варіанту громадського
швидкісного транспортного коридору, який містить принципи загального доступу;
(ii) повна оцінка соціального та екологічного впливу, розробка соціального та
екологічного інструментарію для управління наслідками запропонованого проєкту
Троєщинського ШТК;
(iii) розробка тендерної документації, яка відображає, як комерційну стратегію
реалізації проєкту Троєщинського ШТК, так і положення щодо управління соціальними та
екологічними наслідками;
(iv) розробка та виконання планів інформування громадськості щодо
запропонованого проєкту Троєщинського ШТК, включаючи проведення громадських
консультацій, використання соціальних мереж (Facebook та інш.), підготовку прес-релізів,
а також співпрацю зі ЗМІ..
Компонент 2. Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до
станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва та реконструкції Вокзальної
площі (≈16 млн. дол. США)
Компонент 2 включає в себе наступні роботи:
(i) будівництво трамвайної лінії для з’єднання з наявною лінією Борщагіського
швидкісного трамваю довжиною близько 4 км;
(ii) перший етап робіт із реконструкції Вокзальної площі. Основна увага
приділятиметься принципам загального доступу, модернізації пішохідних зон,
перенесенню місць для паркування та створенню транспортного хабу;
(iii) підготовку технічного проєкту та планів, необхідних для забезпечення сталого
розвитку – оновлення технічного парку, обслуговування рухомого складу, добудову
існуючої інфраструктури паркування та/або перепланування землекористування для
комерційних цілей. Обсяг цієї роботи залежатиме від вирішення існуючих контрактних
зобов'язань.
Компонент 3. Вдосконалення систем планування розвитку транспорту в місті
Києві (≈2 млн. дол. США, МБРР фінансує на 100 відсотків)
Цей компонент буде складатися з основних заходів щодо надання технічної
допомоги для підтримки КМДА та КП «Київпастранс» в оновленні та вдосконаленні
навичок планування та для сприяння кращій інтеграції та співпраці між різними
зацікавленими сторонами та організаціями, що займаються транспортом та
інфраструктурою.
Основні заходи включатимуть:
(i) оновлення стратегії розвитку транспорту для впровадження більш ефективних
підходів Транзитно-орієнтованого планування, планування розвитку зеленого транспорту,
планування загального доступу та розробку комплексної стратегії кредитування та
фінансування міського транспорту для його супроводу;
(ii) створення підрозділу стратегічних проєктів при міській державній адміністрації
для підтримки реалізації стратегії розвитку транспорту та забезпечення чіткої координації
7

між комунальними підприємствами та структурними підрозділами КМДА, транспортними
операторами, взаємодії з громадськістю та забезпечення постійного діалогу з усіма
зацікавленими сторонами;
(iii) розвиток потенціалу КП «Київпастранс» в рамках дотримання вимог
фінансового менеджменту, проведення процедури закупівель та соціальних/екологічних
стандартів, обов’язкових для проєктів, що фінансуються МФІ.
Метою РДПП є розгляд наслідків та ризиків відповідно до СЕС 5 для заходів,
запропонованих згідно з Компонентом 2 – будівництво трамвайної лінії від
вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом
на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва та
реконструкції Вокзальної площі Залізничного вокзалу Київ-Пасажирський – основного
залізничного вокзалу в місті Києві.
На даний час розглядаються різні варіанти прокладання траси (по вул.
Саксаганського або вул.Жилянській) та реконструкції Вокзальної площі, тому цей
документ підготовлений з урахуванням усіх можливих варіантів і наслідків прокладання
траси, які можуть бути обрані для реалізації проєкту.
Довжина маршруту за проєктом становить близько 4 км, який пролягає центра
міста. На маршруті відсутні перехрестя з природними або техногенними зеленими зонами
(лише поодинокі дерева на узбіччі проїжджої частини), водойми, складні геологічні
формації. Вулиці, що розглядаються для прокладання траси трамвайної лінії, на сьогодні
мають односторонній рух із 4-6 смугами та пішохідний тротуар з обох сторін. Крайні
смуги руху з обох сторін зазвичай використовуються для паркування приватних
автомобілів. На вулицях розташовані, як житлові (об’єкти культурно-історичної
спадщини), так і офісні будівлі, численні об’єкти сервісу (аптеки, перукарні, ресторани та
кафе, преса, автостоянка тощо). Цими вулицями прокладено кілька комунальних
інженерних мереж (телекомунікації, водопостачання, каналізація, центральне опалення
тощо), їх точне розміщення та доступна площа впливатимуть на вибір варіанту
прокладання остаточної траси трамвайної лінії.
Трамвайна лінія закінчиться на Спортивній площі, яка є великим
культурним/діловим центром із численними розважальними закладами, великим офісним
центром та Палацом спорту - спортивним/концертним залом, в якому дуже часто
(щонайменше раз на тиждень) відбуваються спортивні чи розважальні заходи. Трамвайна
лінія також охопить центральний транспортно- пересадочний вузол на Вокзальній площі,
що з'єднує залізничну станцію, метро, автобуси, таксі та приватні автомобілі. Вокзальна
площа розташована на пагорбі з невеликою зеленою територією посередині. Це дуже
завантажений транспортний вузол із поганим управлінням трафіком в цілому. На площі
розташовані численні нелегальні бізнеси, торгівельні павільойни і стихійні продавці.
1.5 Потенційні соціальні наслідки/ризики
В рамках Компоненту 2 не передбачено придбання додаткових земельних ділянок
або переселення (переміщення людей і нерухомого майна). Згідно з попередніми
обстеженнями можливих наслідків запропонованого продовження трамвайної лінії,
негативні наслідки значною мірою обумовлені будівництвом. До них входить тимчасова
або постійна втрата деякими вуличними продавцями джерел отримання доходу,
переміщення МАФів, перебоїв у надання комунальних послуг мешканцям, обмеження
доступу населення до звичних маршрутів переміщення, тощо.
Крім того, існує чинний контракт на забудову земельних ділянок на Вокзальній
площі, в якому задіяна приватна компанія, що обумовлює потенційну необхідність у
додатковому землевідведенні. Також, малий бізнес на Старовокзальній площі втратить
джерело доходу, оскільки цим джерелом є пасажиропотік швидкісного трамвая. У
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випадку, якщо зазначені наслідки будуть неминучими, цей РДПП містить положення
щодо компенсаційних заходів, яких необхідно вжити виходячи з ступеня фізичного та
економічного переміщення, додаткового придбання землі тощо. Детальний опис
соціальних наслідків та заходів щодо зменшення впливу наведено в Розділі 3.
1.6 Принципи та рекомендації щодо виконання Рамкового документа про політику
переселення
Відповідно до соціальних та екологічних стандартів Світового банку,
законодавства України та найкращих практик щодо реалізації процесу переселення та
відновлення засобів до існування, КМДА разом з КП «Київпастранс» має дотримуватися
таких принципів:
(і) якщо буде виявлена необхідність у відчуженні земельних ділянок чи інших
активів, що перебувають у приватній власності, КМДА із залученням Групи
впровадження проєкту готує та надає Світвому Банку на затвердження План дій з
переселення (або скорочений варіант, якщо кількість ОВЗП менше 200 осіб). План дій з
переселення буде розроблений відповідно до вимог соціальних і екологічних стандартів
Світового банку та законодавства України, і буде складатися з повного реєстру ОВЗП,
встановить кінцеву дату подання претензій на право власності та міститиме вичерпний
опис заходів щодо зменшення впливу, спрямованих на мінімізацію несприятливих
наслідків Проєкту для якості та рівня життя ОВЗП.
Кінцева дата – це дата, коли завершується перепис для ідентифікації осіб, на яких
впливає проєкт, та оприлюднюється інформація для громадськості, а також
документально підтверджується право таких осіб на компенсацію. У випадку, якщо право
на активи було набуте після кінцевої дати, яка була встановлена та оприлюднена, такі
активи не підлягають компенсації.
(іі) виходячи з рекомендацій Світового банку під час розробки проєктної
документації, КП «Київпастранс» та проектант вживатимуть комплексних заходів щодо
мінімізації відчуження активів, переселення осіб, переселення підприємств та уникнення
несприятливих наслідків для ОВЗП в рамках реалізації проєкту.
(ііі) підготовка та реалізація Плану дій з переселення буде здійснюватися прозоро
та шляхом залучення всіх зацікавлених сторін шляхом проведення консультацій та
розкриття інформації про відповідні документи у загальнодоступних джерелах.
(iv) основним принципом процесу переселення та відновлення засобів до існування
буде збереження умов життя ОВЗП принаймні на тому рівні, який був до початку
проєкту.
(v) ОВЗП не понесуть будь-яких матеріальних збитків під час виплат компенсацій
за експропрійовані або переміщені активи, перереєстрацію відповідних прав на користь
місцевих органів влади та під час реалізації плану переселення чи переміщення.
(vi) компенсація за відчужені активи або втрати засобів до існування буде повністю
виплачена особам, на яких впливає проєкт, з компенсацією всіх попередньо зроблених
інвестицій. Визначення розміру компенсації здійснюватиметься виключно ліцензованими
суб'єктами оціночної діяльності відповідно до методів, затверджених нормативними
актами в Україні.
(vii) положення цього документа поширюються на всіх ОВЗП, незалежно від їх
кількості та ступеня впливу.
(viii) при розробці та впровадженні ПДП, особлива увага приділятиметься
потребам вразливих груп, жінок та меншин, людей, які живуть за межею бідності,
етнічних меншин та переселенців. Вразливі ОВЗП будуть ідентифіковані, а їхні особливі
потреби будуть оцінені під час підготовки ПДП.
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Громадські консультації відбудуться з усіма зацікавленими сторонами. Остаточний
варіант РДПП, після затвердження Світовим банком, буде опублікований на офіційних
веб-сайтах позикодавця та КМДА та КП «Київпастранс».
1.7 Структура звіту
Цей документ був розроблений з урахуванням фактичних даних, отриманих під час
численних відвідувань об’єктів та консультацій з суб’єктами, які впроваджують Проєкт.
У розділі 1 представлена інформація про проєкт «Київська міська мобільність» та
його компоненти.
Зокрема, компонент 2 будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до
станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва та реконструкція Вокзальної
площі) і принципи та рекомендації цього РДПП.
У розділі 2 розглядається нормативно-правова база та відмінності між
законодавством України та вимогами Світового банку.
Розділ 3 описує потенційні соціальні наслідки та заходи щодо зменшення наслідків,
яких необхідно вжити для дотримання вимог соціально-екологічних стандартів Світового
банку, зокрема, процедури соціального обстеження, розробка та впровадження ПДП, а
також матриця прав на отримання компенсації у випадках, коли вимушене переселення
або економічне переміщення буде необхідно для реалізації проєкту. Методи оцінки
активів для виплат грошових компенсацій описані в розділі 4. Також документ містить
процедуру оприлюднення інформації, механізм подання звернень/скарг, а також
моніторинг та опис процедур моніторингу та звітності. (Розділи 5, 7 та 8). Організаційна
структура КП «Київпастранс» в межах КМДА та інституційна структура Проєкту,
наведені у розділі 6.
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2. Нормативно-правова
переселення

база

щодо

вимушеного

придбання

землі

та

У цьому розділі описано законодавство України, стандарти Світового банку,
пов'язані із придбанням земель і переселенням (СЕС 5), та аналіз лакун між ними та
заходів, яких слід вжити для зменшення та пом’якшення потенційних соціальних
наслідків.
2.1 Законодавство України
Конституція України (статті 13, 14) передбачає, що: «Ніхто не може бути
протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами,
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.». «Примусове
відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише, як виняток з
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за
умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких
об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах
воєнного чи надзвичайного стану» (Стаття 41).
Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого
майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності» № 1559-VI визначає правові, організаційні та
фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження
земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності.
Земельний кодекс України (зокрема, статті 143, 146, 147, 149-151), який передбачає
підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку, відчуження земельної
ділянки з мотивів суспільної необхідності та порядок погодження питань, пов'язаних з
викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності.
Цивільний кодекс України, встановлює порядок припинення права власності на
нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з
мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене, та регулює
питання, пов'язані із захистом прав власності (статті 350-351);
Кодекс адміністративного судочинства України встановлює порядок ведення
судового провадження, пов'язаного з придбанням земельних ділянок для
загальнодержавних потреб.
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.
Закон України «Про оцінку земель» визначає правові засади проведення оцінки
земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні та спрямований
на регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення
оцінки земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів
правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та
ринку земель.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до Конституції
України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади
організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування.
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«Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
19.04.1993 № 284.
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 «Про експертну
грошову оцінку земельних ділянок» . Даною постановою затверджено Методику
регулювання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій
земельних ділянок на момент укладання цивільно-правових угод та переоцінки основних
засобів для обліку відповідно до закону.
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання,
забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних
інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових
прав та використання її результатів.
Закон України «Про державний земельний кадастр» встановлює правові,
економічні та організаційні основи в сфері Державного земельного кадастру.
«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затверджений наказом
Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, який регламентує порядок вчинення
нотаріальних дій під час процедури придбання активів.
Генеральний план Києва https://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020
Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР регулює питання
практичної реалізації громадянами України права, наданого їм Конституцією України,
вносити до державних органів, об’єднань громадян відповідно до їх статуту пропозиції
щодо покращення їх діяльності, виявлення недоліків у роботі, оскарження дій посадових
осіб, державних та громадських органів.
Рішення Київської міської ради «Про створення комунальної бюджетної установи
«Київський контактний центр» регулює діяльність Київського контактного центру.
Компенсація за тимчасове користування землею під час будівництва
регламентується такими постановами Кабінету Міністрів:
«Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 19.04.1993
№ 284.
Рішення Київської міської ради «Про правила благоустрою міста Києва»
від 25.12. 2008 №1051/1051, який передбачає правила благоустрою Києва. Ці правила
визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи
благоустрою міста та спрямовані на створення оптимальних умов для проживання.
Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ» визначає особливий
статус міста Києва, як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та
місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України та законів України.
2.2 Соціально-екологічні стандарти і вимоги Світового банку
Всі проєкти, що фінансуються Світовим банком, мають відповідати соціальноекологічним стандартам Банку. З 01 жовтня 2018 року Світовий Банк ввів новий набір
стандартів згідно з Концептуальною основою соціально-екологічних стандартів. З
соціального погляду застосовуються наведені нижче соціально-екологічні стандарти
Світового банку.
СЕС1 «Оцінка та управління соціальними та екологічними ризиками та
наслідками» встановлює відповідальність Позичальника за оцінку, управління та
моніторинг екологічних та соціальних ризиків та наслідків, пов'язаних з кожним етапом
проєкту, що підтримується Банком шляхом фінансування інвестиційних проєктів (ФІП), з
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метою досягнення екологічних та соціальних результатів, що відповідають соціальноекологічним стандартам (СЕС).
СЕС5 «Придбання землі, обмеження у використанні земель та вимушене
переселення» є одним з найважливіших стандартів, що регулюють питання придбання
землі та пов'язаними з цим питаннями переселення/відновлення засобів до існування під
час реалізації проєкту. Основний принцип цього стандарту – вимушеного переселення
слід уникати. У випадках, коли вимушеного переселення неможливо уникнути, воно
повинно бути зведено до мінімуму шляхом ретельно спланованих заходів щодо
зменшення негативних наслідків для переміщених осіб (та для громад, які приймають
переміщених осіб). Цей стандарт охоплює ситуації, коли Проєкт повинен відшкодувати
людям втрату землі, активів, засобів до існування або рівня життя. Реконструкція
Вокзальної площі та будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції
київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва може не вимагати значного
придбання приватних земель, однак це вплине на власників, орендарів та неформальних
користувачів спорудами, які розташовані на цій землі, на рівень їх доходів та засобів до
існування.
СЕС 10 «Залучення зацікавлених сторін та розкриття інформації» визнає
важливість відкритої та прозорої взаємодії між Позичальником та зацікавленими
сторонами проєкту, як важливий елемент передової міжнародної практики. Ефективне
залучення зацікавлених сторін може покращити екологічну та соціальну стійкість
проєктів, посилити прийняття проєктів з боку стейкхолдерів та внести вагомий внесок в
успішну розробку та реалізацію проєкту. Програми розвитку міського транспорту та міста
вимагають систематичного та інтенсивного залучення зацікавлених сторін до їх
ефективної та успішної реалізації. Існує велике коло зацікавлених сторін, з якими
необхідно консультуватися, серед яких можуть бути політичні діячи на
державному/міському рівні, транспортні оператори (як комунальні, так і приватні),
комерційні та торговельні організації, неурядові громадські організації та інші установи
державного і приватного сектору.
В Плані залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) буде зроблено перелік сторін, які
зазнають безпосереднього впливу від проєкту та інших зацікавлених сторін, та
проаналізовано їх думки щодо кращих способів взаємодії протягом реалізації проєкту,
запропоновано заходи щодо залучення зацікавлених сторін із відповідальними особами,
описані часові рамки та бюджет. Проєкт також потребує активної стратегії комунікації та
інформування громадськості щодо наслідків та переваг проєкту, а також графіку та
обсягів робіт.
2.3 Аналіз відмінностей між законодавством України та стандартами Світового банку
В Україні право розпоряджатися землею та іншим нерухомим майном базується на
реєстрації права власності. Проте згідно зі стандартом Світового банку щодо вимушеного
переселення, особи які зазнають впливу від реалізації проєкту, мають право на певну
форму компенсації, незалежно від того, чи мають вони зареєстроване право власності на
землю або нерухоме майно або ні, якщо вони займають або користуються землею
станомна дату встановлення кінцевої дати перепису. Стандарти Світового банку
зосереджені на зменшенні негативних наслідків бідності, у випадках, коли будь-які
негативні наслідки прямо або опосередковано пов'язані з діяльністю, що фінансується
проєктом. У випадках, коли ОВЗП не має права власності чи права володіння згідно із
законодавством України через відсутність реєстрації, положення вимог позикодавця
будуть застосовуватися стосовно їх прав на компенсації, консультації та механізму
подання скарг. Якщо існує різниця між вимогами до компенсацій за законами України та
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вимогами Світового банку, будуть застосовуватися вимоги, вигідніші для осіб які
зазнають негативного впливу від реалізації проєкту.
У таблиці 3 наведено аналіз відмінностей між законодавством України та вимогами
Світового банку.
Відмінності між законодавством України та соціальними та екологічними
стандартами Світового банку
Таблиця 3

Закони України та нормативні
акти

Вимоги Світового банку

Заходи щодо
заповнення розривів

Тільки офіційно зареєстровані/
узаконені будівлі підлягають
компенсації за
пошкодження/знесення,
спричинені проєктом
Тільки офіційно зареєстрованим
власникам землі буде виплачено
компенсацію за втрату
прибутку/бізнесу, спричинену
проєктом

Всі будівлі підлягають
компенсації за
пошкодження/знесення,
спричинені проєктом

Проєкт відшкодує всі
пошкоджені споруди за
пошкодження/знесення,
спричинені проєктом

Зареєстрованим та
незареєстрованим
користувачам буде
виплачено компенсацію за
втрату прибутку/бізнесу,
спричинену проєктом,
незалежно від реєстрації.
План дій з переселення
міє бути підготований до
початку реалізації проєкту

Проєкт компенсує всім
користувачам
(легальним або
неофіційним) втрати
доходу/бізнесу
незалежно від
реєстрації
Плани дій з
переселення будуть
розроблені для
заповнення
невідповідностей.

Стандарти позикодавців
передбачають відновлення
доходів/ засобів до
існування, компенсацію
серйозних збитків та
витрат, понесених
власниками земельних
ділянок/орендарями під
час переселення.
Компенсація включає:
- кошти на покращення
рівня життя переміщених
осіб;
- витрати на переміщення;
- компенсацію за втрачене
майно;
- Інші витрати на
транспортування

Якщо буде потрібно
переселення, проєкт
надасть компенсацію
для покриття:
допомога на переїзд;
компенсація за
втрачене майно;
витрати на оренду та
інші операції.
Вплив на засоби до
існування буде
оцінений протягом
підготовки ПДП і
будуть визначені
заходи щодо
відновлення засобів до
існування.

Не існує спеціальних положень,
що ідентифікують планування
процесу вимушеного
переселення, а також конкретного
інструментарію, включаючи
підготовку будь-якого плану, що
стосується відчуження землі та
переселення
Відсутні положення щодо:
- відновлення доходів та засобів
до існування,
- допомоги власникам/орендарям,
які сильно постраждали від
проєктної діяльності
Не передбачена компенсація або
допомога стосовно рухомого
майна

14

Рішення, пов’язані з
експропріацією земель та
переселенням, узгоджуються
винятково між власниками землі /
офіційними орендарями та
місцевими органами влади, що
відчужують активи

Відсутній спеціальний план
громадських консультацій.

Відсутні спеціальні положення
щодо підтримки вразливих груп
населення під час переселення

Інформація, що що
містить оцінку втрачених
активів в результаті
проєктної діяльності, а
саме вартість активів,
сума компенсації /
фінансова підтримка, буде
розкрита власникам
земель та орендарям до
початку проєкту
проєктом. Загальні
положення ПДП
(включаючи Матрицю
прав (відповідність
вимогам) на компенсацію)
будуть оприлюднені, тоді
як персональні дані про
втрати/компенсації будуть
доступні лише фізичним
особам/власникам
будинків, які зазнали
впливу від заходів
проєкту.
Консультації із
зацікавленими сторонами
та залучення
громадськості є
невід'ємною частиною
підготовки та реалізації
ПДП

Проєкт розкриє
інформацію про дані
щодо кількісної оцінки
пошкоджених об’єктів,
вартості активів, прав
та сум компенсації/
фінансової допомоги
особам, які зазнали
впливу від заходів
проєкту. Інформація
про план дій з
переселення буде
розкрита для
громадськості
(особиста
конфіденційна
інформація буде
розкрита лише особам
які зазнають
негативного впливу від
реалізації проєкту)
шляхом громадських
консультацій
Проєкт здійснюватиме
комплексний
консультативний
процес з особами які
зазнають негативного
впливу від реалізації
проєкту, місцевими та
державними органами
влади та іншими
зацікавленими
сторонами, як це
вимагається шляхом
публічних зустрічей,
індивідуальних та
громадських
консультацій
Вразливі групи населення, ПДП визначатимуть
які потребують конкретної критерії вразливості та
допомоги слід
ідентифікуватимуть
ідентифікувати та
уразливих осіб які
підтримувати протягом
зазнають негативного
всього процесу
впливу від реалізації
переселення. Згідно з
проєкту
вимогами Світового
Банку, необхідним є
Домогосподарства які
передбачення заходів для зазнають негатвиного
забезпечення бідних та
впливу від реалізації
вразливих груп населення проєктів та віднесені до
(включаючи жінок), яких
категорії вразливих,
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фізично переміщують, або
які зазнають негативного
впливу від реалізації
проєкту внаслідок
економічного
переміщення, підвищити
їх доходи принаймні до
національних мінімальних
стандартів.
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отримають додаткову
допомогу

3. Управління соціальними ризиками та заходи щодо зменшення наслідків
3.1 Потенційні соціальні наслідки та ризики
Під час підготовки РДПП КМДА та КП «Київпастранс» надав варіанти
прокладання швидкісної трамвайної лінії. Крім того, було проведено дослідження
кадастрової карти міста Києва та здійснено кілька візитів до місць реалізації проєкту
спільно з експертами Світового Банку з соціального захисту та екології. В результаті, були
ідентифіковані наведені нижче потенційні прямі та опосередковані соціальні ризики.
Потенційні соціальні ризики продовження швидкісної трамвайної лінії та
реконструкції Вокзальної площі
Таблиця 4

Ризик/
#
наслідки

Опис

Ймовірність

Масштаб

Заходи щодо
зменшення наслідків

Прямі ризики

Економічне
перемі1
щення

Невизначені права
на
землю/забу
2
дову на
Вокзальній
площі

- на магазини/торгові
майданчики вздовж
прокладання траси або
на площі можуть
впливати роботи
(тимчасово або
безповоротно)
Існує чинний контракт
на забудову земельних
ділянок на Вокзальні
площі за участю
приватної компанії.

Ймовірно

Невідомо
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Досі переміщення
магазинів,
ідентифікованих
за різними
варіантами
прокладання
траси трамваю

РДПП
містить положення
про компенсацію,
виходячи з обсягу
економічного
переміщення

Існує 1 контракт з
1 приватним
забудовником

РДПП
містить положення
про компенсацію,
виходячи з
необхідності
додаткового
придбання землі

Ризик/
#
наслідки

Ускладнення умов
3
руху для
пішоходів

Опис

Ймовірно, що роботи
можуть порушити
пішохідні маршрути
шляхом розміщення на
них для розміщення
будівельної
техніки/матеріалів.

Ймовірність

дуже
ймовірно
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Масштаб

Приблизно 7 км
пішохідних
маршрутів/
пішохідних
переходів вздовж
прокладання
траси трамваю
руху (обидві
сторони дороги).

Заходи щодо
зменшення наслідків
В Плані управління
навколишнім і
соціальним
середовищем буде
визначено, будуть
виділені в
тимчасове
користування
підрядникам, а
також будуть
узгоджені маршрути
для об'їздів та
облаштування
тимчасових
пішохідних
доріжок.
Поетапність робіт
буде також
критично важливим
питанням для
управління
обмеженнями на
ділянках пішохідної
мережі лише там, де
робовідбуваються
роботи (тобто
можливість для
лінійної стратегії
будівництва).

Ризик/
#
наслідки

Потенційна
протидія
4
членів
громади

Опис

Ймовірність

Члени громади уздовж
прокладання
трамвайної лінії
можуть виступити
проти проєкту –
особливо тому, що
найбільші переваги
будівництва
трамвайної лінії від
вул. Старовокзальної
до станції київського
метрополітену «Палац
Спорту» з заїздом на
Вокзальну площу в
Шевченківському та
Печерському районах
міста Києва,
Помірна
отримають пасажири,
які щоденно
приїжджають на роботу
в центральну частину
мыста та наразы
використовують для
цього ыншы види
транспорту. , Мешканці
вулиць уздовж
прокладання траси
трамваю, особливо в
центральній частині
міста, можуть бути
проти будівництва
трамвайної лінії біля
своїх будинків.
Непрямі ризики
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Масштаб

Найбільш
ймовірно, що це
проблемою
вздовж
прокладання
траси трамваю
довжиною
близько 4 км

Заходи щодо
зменшення наслідків
Проєкт потребує
підготовки плану
активної
комунікації, щоб
надавати
інформацію для
громади про
наслідки, а також
переваги проєкту,
графік та масштаби
робіт, щоб
мешканці могли
планувати свої дії
відповідно до
незручностей
пов’язаних з
реалізацією
проєкту.
Проєкт також
повинен включати
роботи, спрямовані
на локалізовані
вигоди для
компенсації
наслідків. Сюди
можна віднести
розширення зеленої
зони вздовж
прокладання траси
трамваю, додавання
нової зеленої зони
або інших форм
підвищення
громадського
добробуту

Ризик/
#
наслідки

Економічне
1
переміщення

Доступ для
людей з
обме2
женими
можливостя
ми

Перебої в
наданні
кому3
нальних
послуг

Опис

Ймовірність

Продовження
трамвайної лінії
вплине на малий бізнес
на Старовокзальній
площі (це остання
трамвайна зупинка на
сьогодні поблизу
залізничного вокзалу).
Там велика кількість
Помірна
малого бізнесу (кіоски),
дохід яких залежить від
потоку
пасажирів. Після
реконструкції основний
потік пасажирів буде
недоступний для цих
підприємців.
Люди з обмеженими
можливостями можуть
мати труднощі з
доступом до
громадської
інфраструктури
Помірна
(залізничний вокзал,
автовокзал, об'єкти,
розташовані вздовж
прокладання траси
трамваю)
Під час виконання
будівельних робіт
об’єкти комунального
господарства будуть
переміщені (водо- та
газопроводи,
електричні та
комунікаційні кабелі
тощо). Послуги будуть Помірна
тимчасово
недоступними для
місцевих жителів
району, що в свою
чергу до тимчасових
незручностей та
соціального
незадоволення.

Масштаб

Заходи щодо
зменшення наслідків

Приблизно 30
кіосків на
Старовокзальній
площі

РДПП містить
положення про
компенсацію,
виходячи з обсягу
економічного
переміщення

Дані відсутні

ПУНСС міститиме
положення щодо
забезпечення
доступу людей з
обмеженими
можливостями.

Дані відсутні

ПУНСС буде
містити положення
щодо пом'якшення
тимчасових
перебоїв у
постачанні
комунальних
послуг.

3.2 Соціальне обстеження та категоризація наслідків вимушеного переселення
Відповідно до попередніх оцінок, реалізація проєкту не передбачає відчуження
додаткових земельних ділянок або будівель та порушення надання послуг. Тому в рамках
проєкту не очікується постійного фізичного переміщення або придбання землі. Проте
можливо економічне переміщення та перенесення приблизно 5-10 магазинів, які
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знаходяться уздовж прокладання різних шляхів трамваю. Роботи можуть також впливати
на магазини/торговельні майданчики вздовж прокладання траси або на площі (тимчасово
або постійно). Продавці на Старовокзальній площі втратять джерело доходу через
продовження швидкісної трамвайної лінії до центру міста. Крім того, в цьому РДПП
розглядаються питання виділення додаткових меж, хоча на цьому етапі остаточний
технічний проєкт не завершено і не з’ясована потреба в додатковій землі.
Як встановлено під час попереднього соціального обстеження протягом періоду
будівництва/будівельних робіт, можуть настати наведені вище негативні наслідки. Проте
наявність та інтенсивність цих наслідків будуть оцінені під час підготовки ПДП, коли
проєктна документація буде затверджена державною експертизою.
Безповоротна втрата приватної землі та споруд які знаходяться у приватній
власності. Існує чинний контракт за участю приватної компанії, яка володіє землею
поблзу реалізації проєкту.
Безповоротна втрата приватної землі та споруд особами, які не мають права
власності (неформальні користувачі та «сквотери»), існує багато споруд (кіоски та
МАФи), які встановлені незаконно. Ці структури не зазначені у містобудівному кадастрі
міста Києва.
Тимчасова втрата землі власниками. На етапі будівництва може знадобитися
додаткова земля для тимчасового користування та розміщення технічних машин
/механізмів..
Втрата споруд (паркани, комори) та інфраструктури (комунальні послуги).
Ці споруди можуть бути безповоротно або тимчасово втрачені під час будівельних робіт.
Об’єкти комунального господарства (трубопроводи, кабелі тощо) будуть переміщені під
час будівництва. Користувачі цих комунальних послуг можуть тимчасово втратити доступ
до них (електроенергія, водопостачання тощо).
Тимчасова або безповоротна втрата будівель і споруд, що належать
підприємцям (магазини, місця для торгівлі вздовж дороги, майстерні, літні тераси тощо).
У всіх варіантах уздовж прокладання траси швидкісного трамваю та на Вокзальній площі
розташовані численні будівлі і споруди, що належать підприємцям, які можуть зазнати
впливу від проєкту.
Втрата джерел та засобів до існування (економічне переміщення);
тимчасовий обмежений доступ до малого бізнесу, розташованого вздовж будівельного
коридору, матиме негативний вплив на джерело доходу власників підприємств. На
Старовокзальній площі цей вплив буде безповоротним, оскільки рух трамваїв буде
перенаправлено.
У випадку, якщо вплив буде ідентифікований, заходи щодо зменшення наслідків
вживатимуться відповідно до матриці прав на отримання компенсації (Таблиця 5).
3.3 Категорії осіб які зазнають негативного впливу від проєкту
Особи, які можуть бути класифіковані як особи що зазнають негативного впливу
від реалізації проєкту:
(і) особи, які мають законні права на землю або активи;
(іі) особи, які не мають формальних законних прав на активи під час перепису осіб
під впливом заходів проєкту, але заявили права на ці активи та згідно з вимогами
національного законодавства;
(iii) особи, які не мають офіційних законних прав на землю та інші активи, але
користуються ними.
Особам, які належать до перших двох категорій (і) та (іі) буде виплачено
компенсацію за відчужені активи та за потреби надаватиметься допомога під час
переселення. Особи, що належать до третьої категорії (iii), отримають допомогу під час
переміщення.
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Щодо проєкту «Київська міська мобільність» було визначені такі групи ОВЗП:
Власники земельних ділянок – фізичні або юридичні особи (резиденти або
нерезиденти), які відповідно до законодавства України мають документи, які
підтверджують право власності в Україні (земельні ділянки у приватній власності) та
місцеві громади або держава
Власники споруд (власники будівель, житлових будинків, споруд для торгівлі
тощо) - фізичні або юридичні особи, які мають право володіти, користуватися та
розпоряджатися приміщеннями, будівлями, спорудами тощо, які були зареєстровані
відповідно до чинного законодавства України. Також до цієї категорії належать власники
малих архітектурних форм (МАФ, кіоск)3 та власники спеціальних споруд4.
Орендарі – фізичні чи юридичні особи, які орендують землю та споруди. В рамках
проєкту впливу заходів проєкту можуть зазнавати:
- орендарі земельних ділянок;
- орендарі приміщень, будівель та споруд;
- орендарі МАФів;
- орендарі спеціальних споруд.
Неформальні користувачі – фізичні або юридичні особи, які не мають документів,
що підтверджують право власності, або угоди про оренду, але використовують земельні
ділянки, приміщення чи споруди з комерційною метою.
Матриця прав на отримання компенсації різними категоріями ОВЗП представлена в
таблиці 5.
Матриця прав на отримання компенсації
Таблиця 5

Тип наслідку
Безповоротна
втрата землі

Категорія ОВЗП
Безповоротні втрати
Власник землі

Тип компенсації

Грошова компенсація за втрату
землі, яка є ринковою вартістю землі
(всі адміністративні збори за поділ
земельних ділянок та плата за
реєстрацію
права
власності
покриваються за рахунок проєкту).
Компенсація «землею за землю»,
еквівалентною
за
площею
та
вартістю (за наявності відповідної
землі).
У випадках, коли частина земельної
ділянки буде придбана, а решта
земельної ділянки не може бути
використана відповідно до цільового
призначення земельної ділянки, на
прохання власника землі слід
придбати всю земельну ділянку;

3

Мала архітектурна форма (МАФ) – невелика споруда для комерційних цілей площею до 30 кв. м
(включаючи пересувну споруду) та висотою до 4 м, яка виготовляється з легких матеріалів і тимчасово
встановлюється без закладання фундаменту. МАФ включає кіоски, павільйони, сезонні майданчики, літні
тераси, намети, зупинки громадського транспорту тощо)
4
Спеціальні споруди — тимчасові та постійно встановлені конструкції з метою реклами (легкі та нелегкі,
наземні та неназемні, плоскі та об'ємні дошки для стендів, панелі, транспаранти, вивіски, табло, будки
тощо), що використовуються для реклами.
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Офіційні
користувачі Орендарі
будуть
попередньо
(орендарі) землі
повідомлені про реалізацію проєкту,
щоб уникнути втрат доходів. Угоди
про оренду будуть змінені відповідно
до чинного законодавства, щоб
вказати площу земельних ділянок,
що підлягають експропріації для
цілей проєкту.
Користувачам
буде
надана
можливість знайти нове місце
розміщення відповідно до їх потреб.
Неформальні
користувачі Допомога в переміщенні
землі
Безповоротна
Власник споруд
втрата
споруд,
включаючи МАФи

Грошова компенсація за втрату
нерухомих споруд, включаючи всі
прилеглі
об'єкти
(машини,
господарські будівлі, дерева тощо);
Допомога в переміщенні;

Офіційний
(орендар) землі

користувач Інформація про до придбання будівлі
принаймні за шість місяців до
знесення, щоб дати можливість
орендарю
знайти
інше
місце
розміщення
Компенсація покриє витрати на
землю для благоустрою споруд;
Допомога в переміщенні;
Неформальні
користувачі У випадку, якщо люди займали
споруд
будівлю
до
кінцевої
дати,
компенсація покриє поліпшення
споруд та їх благоустрою. Крім того,
надаватиметься
допомога
на
переселення.
Втрата
Власник спеціальної споруди Грошова компенсація за повну
спеціальних
та інфраструктури (яким вартість заміни та допомога при
споруд
та може бути землевласник або переїзді;
інфраструктури
формальний
чи
неформальний
користувач
землі)
Земельні ділянки, Державні адміністрації
Земля та споруди будуть передані
споруди,
або переміщені без компенсації
спеціальні споруди
та
комунальна
інфраструктура,
які знаходяться в
державній
або
комунальній
власності
чи
громаді
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Тимчасова втрата Власник
землі

Тимчасові втрати
Грошова компенсація за повну
вартість заміни права користування
землею за контрактом, на період
землекористування.
Рекультивація
земель
після
використання..

Орендар

Неформальний користувач
Тимчасова втрата власник споруд
доступу до споруд,
включаючи
малі
архітектурні
Офіційний
користувач
форми
(орендар) землі
Неформальні
користувачі
споруд
Втрата засобів до Місцеве населення, місцевий
існування
бізнес

Вразливі категорії Власники земельних ділянок
ОВЗП
та
споруд/орендарі/неформальні
користувачі

Переміщення
об’єктів
комунального
господарства

Власники
об’єктів
комунального господарства

Користувачу буде надана можливість
знайти нове місце розміщення
відповідно до потреб. Компенсація
втрат на поліпшення якості землі.
Допомога для ідентифікації землі для
заміни /ресурсів для використання до
вступу у володіння землею.
Грошова компенсація за повну
вартість заміщення на період
закриття споруди.
Компенсація
збитків
під
час
обмеженого доступу
Компенсація
збитків
під
час
обмеженого доступу
Заходи
по відновленню
засобів
до існування
будуть
прийняті
відповідно до вимог Світового банку.
Якщо втрата засобів до існування
буде
ідентифікована
під
час
підготовки ПДП, буде розроблено
план
дій
щодо
відновлення
відповідно до стратегії відновлення
засобів до існування, описаної у
розділі 6.
ПДП визначить критерії вразливості
та ідентифікує вразливих осіб які
зазнають негативного впливу від
реалізації проєкту. Ідентифіковані
ОВЗП
отримають додаткову
допомогу (допомога в реєстрації
документів, які підтверджують право
власності, пошук альтернативного
місця розміщення бізнесу, допомога
при переїзді тощо).
Об’єкти комунального господарства
будуть переміщені Підрядником під
контролем
власника
та
після
схвалення власником.

3.4 Основні кроки планування та виконання вимушеного переселення
У випадку, якщо запропонована трамвайна лінія спричинить зазначені вище
наслідки, КМДА підготує необхідний інструментарій, такий як, План дій з переселення
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(ПДП), Скорочений ПДП та/або Плани відновлення засобів до існування відповідно до
вимог, передбачених СЕС 5.
Процес підготовки ПДП, затвердження та реалізація складатиметься з наступних
кроків:
Крок 1. Обстеження соціальних наслідків/ризиків
Першим кроком процесу придбання земель/відновлення засобів до існування буде
визначення того, які саме об’єкти зазнають безповоротного або тимчасово впливу звід
проєкту в межах коридору чи поза ним. Підрядники з проєктування та будівництва
визначатимуть це з метою уникнення та/або мінімізації фізичного та економічного
переміщення. Для визначення об’єктів, які зазнають негативного впливу від реалізації
проєкту будуть використані дані публічного кадастру міста. Для проведення скринінгу,
винесення технічних рішень в натуру та мінімізації наслідків буде здійснено кілька візитів
на місця реалізації проєкту.
КМДА разом з КП «Київпастранс» із залученням технічних експертів
підготують остаточний проєкт, що буде враховувати уникнення/мінімізацію фізичного та
економічного переміщення. Після того, як розробка остаточного технічного проєкту
трамвайної лінії буде завершена, Група впровадження проєкту проведе початкове
соціальне обстеження, щоб визначити та ідентифікувати потенційні негативні соціальні
наслідки та ризики.
Крок 2. Проведення соціально-економічного обстеження осіб, які зазнають
негативного впливу
Перепис надасть перелік усіх ОВЗП та основну інформацію про них, яка дозволить
визначити їх потреби (вік, стать, освіта, професія, статус вразливості, джерела доходу,
доступ до альтернативної землі чи розміщення бізнесу тощо).
Під
час проведення соціально-економічного перепису консультант
ПДП
проводитиме соціально-економічне обстеження для документування початкової ситуації
ОВЗП у ПДП. У цьому соціально-економічному обстеженні будуть задокументовані
засоби до існування, дякі зазнають негативного впливу від реалізації проєкту. Усі зібрані
дані будуть враховувати гендерний аспект. Це соціально-економічне обстеження охопить:
фізично переміщених власників (якщо такі є), власників, орендарів та користувачів споруд
які зазнають негативного впливу від проєкту, інших ОВЗП.
Крок 3. Громадські консультації зі сторонами, які потенційно зазнають
негативного вливу від проєкту
Для початку підготовки ПДП та інвентаризації активів, КМДА разом із
Консультантом ПДП приймають рішення про кінцеву дату та встановлюють її. Вона буде
відповідати даті, коли розпочнеться інвентаризація активів, які зазнають впливу. КМДА
разом КП «Київпастранс» офіційно опублікує кінцеву дату під час зустрічей з ОВЗП, які
будуть організовані за два тижні до початку перепису та інвентаризації активів з метою
оголошення та пояснення процесу та призначення зустрічей, щоб почати перепис та
інвентаризацію активів.
КП «Київпастранс» буде підготовлено інформаційний лист щодо реалізації проєкту
для розповсюдження інформації. Цей Довідник будуть роздавати під час публічних
зустрічей та він буде доступний в Київській міській державній адміністрації та на
офіційному веб-сайті КП «Київпастранс». У ньому як мінімум чітко зазначається кінцева
дата, принципи відповідності вимогам, описується Механізм подання скарг та містяться
контактні дані Консультанта ПДП.
Крок 4. Обстеження об’єктів, які зазнають негативного впливу від реалізації
проєкту після проведення перепису.
В результаті перепису буде отримано інформацію щодо необхідності додаткового
землевідведення. Консультант ПДП з офіційними представниками КМДА проведе
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кадастрове обстеження для ідентифікації активів, які зазнають негативного впливу від
проєкту. Консультант ПДП спільно з офіційними представниками КМДА та КП
«Київпастранс» проведе інвентаризацію активів, щоб скласти перелік всієї землі та
активів, які наявні в зонах землевідведення під час проведення обстеження. Докладне
оціночне обстеження буде проведено для всіх активів і споруд які потенційно зазнають
негативного впливу від реалізації проєкту, незалежно від їх правового статусу.
Консультант з підготовки ПДП проведе інвентаризацію активів та детальне оціночне
обстеження у присутності які зазнають негативного впдиву від реалізації проєкту або їх
представників та офіційних представників КМДА та КП «Київпастранс». Два примірники
аркуша інвентаризації активів будуть підготовлені та підписані консультантом ПДП,
особами, які зазнають негативного впливу від реалізації проєкту або їх представників та
офіційних представників КМДА та КП «Київпастранс». Один підписаний примірник буде
наданий ОВЗП, а другий примірник зберігатиметься у КМДА та копія КП «Київпастранс»
для введення бази даних ПДП та звітування перед Світовим банком..
Після збору всієї інформації про ОВЗП та їх збитки, консультант ПДП оцінить
наслідки фізичного та економічного переміщення для них. Також будуть оцінені будь-які
специфічні гендерні наслідки та статус вразливості ОВДПОцінка також ідентифікує
ОВЗП, які вважаються таким, що зазнають значного впливу заходів проєкту (ті, хто
втратить 10% або більше своїх активів, що генерують дохід).
Основна мета заходів щодо відновлення засобів до існування – відновити якість
життя ОВДП, як мінімум до передпроєктного рівня або навіть підвищити його.
Компенсація за втрату активів виплачується відповідно до матриці прав на отримання
компенсації, але в деяких випадках компенсація може не гарантувати повного відновлення
засобів до існування, і можуть знадобитися додаткові заходи. Відновлення засобів до
існування може знадобитися як на індивідуальному рівні, так і на рівні громади (у
випадку, якщо рівень доходів громади зменшився або доступ до об’єктів інфраструктури
них став складнішим; якщо деякі зони відпочинку громади зазнали впливу заходів
проєкту тощо).
Крок 5. Встановлення кінцевої дати та оголошення МПС
По закінченні обстеження після проведення перепису нерухомості, на яку прямо
впливають заходи проєкту, КМДА спільно КП «Київпастранс» встановлює кінцеву дату та
механізм подання скарг. Інформація про кінцеву дату та МПС буде оприлюднена на
офіційних інформаційних ресурсах. ОВЗП будуть персонально поінформовані про
встановлену кінцеву дату та про те, як вони зможуть подати свої звернення/скарги.
Крок 6. Підготовка плану дій з переселення.
ПДП буде підготовлений консультантом ПДП. Цей ПДП задокументує всі кроки,
виконані «на теперішній час» та буде наданий до КП «Київпастранс», та Світовому банку
для затвердження. Після затвердження Світовим банком, ПДП буде оприлюднено на
офіційному веб-сайтах КМДА та КП «Київпастранс та Інфошопі Світового банку.
Паперові копії ПДП також будуть доступні у ГВП КМДА разом із книгою запису для
отримання коментарів.
Структура ПДП наведена в Додатку 2.
Крок 7. Компенсації та право на їх отримання
КМДА та КП «Київпастранс» буде залучено ліцензовану компанію для оцінки
нерухомості, яка зазнає негативного впливу від реалізації проєкту для початку процедури
компенсації. Оцінювач проводе грошову оцінку всіх втрат, відповідно до законів України
«Про оцінку земель» та «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» та планів відновлення засобів до існування.
Крок 8. Створення інституційного механізму для управління соціальними ризиками
(включаючи реалізацію ПДП)
КП «Київпастранс» збільшить свій інституційний потенціал та залучить
досвідченого консультанта з підготовки ПДП відповідно до СЕС 5. Консультант з
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підготовки ПДП проведе ідентифікацію наслідків проєкту та проведе соціальноекономічне дослідження для ідентифікації фізичного та економічного переміщення
внаслідок реалізації Проєкту. Консультант із впровадження ПДП отримає попередню
розробку проєкту від проєктної організації для проведення детального перепису активів
під впливом заходів проєкту для кожного варіанту прокладання траси.
Крок 9. Впровадження ПДП (включаючи компенсацію на відновлення засобів до
існування для сторін під впливом заходів проєкту)
Після закінчення періоду, наданого особам інтереси яких можуть бути порушені
під час реалізації даного проекту, на розгляд пропозицій про компенсацію, Замовник за
погодженням з КМДА, укладає нотаріальну угоду на придбання активів.
Після чого, вищевказаним особам, будуть повідомлені терміни сплати коштів, а
також, терміни здійснення викупу активів.
У разі відмови власників активів від підписання таких угод у добровільному
порядку, замовник буде вимушений розпочати процес примусового відчуження таких
активів відповідно до положень чинного законодавства.
Компенсація буде виплачена на банківський рахунок ОВЗП до початку робіт на
території цих активів.
ОВЗП буде переселена після виплати всіх компенсацій. ОВЗП матиме дозвіл на
вивезення рухомого майна зі споруд. .
За необхідності, як визначено під час оцінки впливу, будуть реалізовуватися заходи
з відновлення засобів до існування.
Крок 10. Завершення виконання та розкриття інформації
Через рік після виплати компенсацій Консультант із зовнішньому моніторингу
проведе оцінку, щоб оцінити, чи були досягнуті цілі ПДП. Ця внутрішня оцінка буде
підготовлена, як звіт про завершення виконання ПДП, який буде поданий до Світового
банку. Ця оцінка також торкнеться заходів щодо відновлення засобів до існування.
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5. Консультації, участь та оприлюднення
Попередні консультації з місцевими громадами та іншими зацікавленими
сторонами були проведені у січні 2018 року під час оприлюднення техніко-економічного
обґрунтування. Під час консультацій було опубліковано 7 варіантів прокладання траси.
Представники вулиці Шота Руставелі були категорично проти прокладання траси
трамвайної лінії вздовж їхньої вулиці.
Виходячи з вищевикладеного, КП «Київпастранс» повинен розробити план
активної комунікації з місцевими зацікавленими сторонами, а мешканців вулиці Шота
Руставелі слід залучити до реалізації проєкту.
Проєктний варіант цього документа буде узгоджений зі Світовим банком та
опублікований на офіційних веб-сайтів КМДА та КП «Київпастранс» для отримання будьяких пропозицій та коментарів усіх зацікавлених сторін. Крім того, друковані копії РДПП
будуть доступні у КП «Київпастранс».
Звернутися з пропозиціями та зауваженнями усі зацікавлені сторони можуть:
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
Крім того, зацікавлені особи можуть звернутися до контактного центру в Києві та
залишити своє звернення або скаргу. Тел. 15-51 з мобільного телефону або міського
телефону Києва (безкоштовно) чи (044) +38044 205-73-37 з інших міст або можна
заповнити електронну форму.
Детальна інструкція щодо подання претензії в режимі он-лайн або за телефоном
описана на https://1551.gov.ua/content/yak-zalishiti-zvernennya.html
Коментарі збиратимуться протягом 20 днів після публікації. Після завершення
періоду отримання коментарів буде проведена серія консультацій в районах реалізації
проєкту. Зацікавлені сторони будуть повідомлені заздалегідь про консультації, що
відбудуться, шляхом розміщення інформації про дату, місце та час на офіційних вебсайтах КМДА та КП «Київпастранс» та ЗМІ.
Записи (протоколи) консультацій будуть додані до документа як додаток, а
остаточний варіант Рамковий документ про політику переселення з внесеними
громадських консультацій буде опублікований на офіційному веб-сайтах КМДА та
КП «Київпастранс». Паперові копії остаточного РДПП будуть доступні у
КП «Київпастранс» українською та англійською мовами.
ПДП буде опубліковано, як описано у вищевказаній процедурі. Буде організовано
низку консультацій з представниками місцевих громад та які зазнають негативних
наслідків від реалізації проєкту для того, щоб ці особи отримали можливість брати участь
у реалізації проєкту. У ході консультацій зацікавлені сторони будуть поінформовано про
проєктні рішення, умови реалізації проєкту, кількість придбаної землі та детальний опис
механізму подання звернень/ скарг/.
У разі необхідності або на прохання місцевих громад, під час підготовки та
впровадження ПДП можуть бути організовані додаткові консультації із зацікавленими
сторонами для мінімізації ймовірної соціальної напруги серед мешканців внаслідок
процесу переселення.
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6. Механізми реалізації проєкту
ПММК буде реалізовуватися шляхом загальної координації з боку КМДА.
Організаційна структура КМДА містить Департамент транспортної інфраструктури, який
буде контролювати хід виконання Проєкту. КМДА буде відповідальним за виплату
компенсацій та інших обов'язків відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальним за проведення процедури торгів та подання звітності до Світового
банку є КП «Київпастранс».
КП
«Київпастранс»,
яке
підпорядковане
Департаменту
транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) здійснюватиме нагляд за повсякденною координацією впровадження
ПММК та координуватиме всі пов'язані з цим заходи. Буде відповідати за підготовку та
реалізацію ПДП.
Крім того, КП «Київпастранс» відповідатиме за експлуатацію трамвайної лінії та
оптимізацію маршрутів громадського транспорту під час виконання будівельних робіт.
КК «Київавтодор» здійснює технічний нагляд, утримання та ремонт автомобільних
шляхів та шляхово-транспортних споруд на них, мереж зовнішнього освітлення вулиць.;
КП «Київміськсвітло» здійснює розміщення зовнішнього освітлення на прилеглих
вулицях міста Києва;
КО «Київзеленбуд» здійснює комплекс робіт із зеленого будівництва, утримання
зелених насаджень, що закріплені за підприємствами на праві господарського відання,
технічного нагляду за зеленими насадженнями міста;
КП «Центр організації дорожнього руху» здійснює організацію дорожнього руху на
автомобільних дорогах, вулицях, що проводиться із застосуванням технічних засобів
інформаційно-телекомунікаційних 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.
Комунальне підприємство «Київський контактний центр» несе відповідальність за
отримання звернень/скарг та відгуків від зацікавлених сторін та пересилання їх до ГВП.
Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та підпорядковане йому комунальне
підприємство «Київблагоустрій» будуть нести відповідальність за перевірку дотримання
фізичними та юридичними особами Правил благоустрою міста та здійснення демонтажу
МАФів та спеціальних конструкцій для прокладання траси трамвайної лінії.
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) буде залучатися разом з Консультантом ПДП
до робіт, що пов’язані з проведенням кадастрове обстеження для ідентифікації
зареєстрованих земельних ділянок під впливом заходів проєкту;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) спільно КО «Київгенплан» буде
залучатися разом з Консультантом ПДП до розгляду питань, що пов’язані будівництво
трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац
Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва та реконструкція Вокзальної площі;
ДТЕК «Київські електромережі», ВАТ «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ПрАТ
«Київспецтранс» та інші постачальники комунальних послуг (інженерні мережи електро,водо-, газопостачання, вивіз побутових відходів). Крім того, що зазначені постачальники
комунальних послуг не підпорядковані КМДА, але координує їх діяльність.
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Київська міська державна адміністрація

Департмент
транспортної
інфрастукттури

Департамент
міського
благоустрою

"Київський
контактний центр

Комунальне
підприємство
"Київпастранс"

Комунальне
підприєство
"Київблагоустрій"

Департамент
містобудування та
архітектури

Департамент
земельних ресурсів

КО "Київгенплан"

КП
"Київміськсвітло"

КП "Центр
організації
дорожнього руху"

КК "Київавтодор"

Мал. 1. Організаційна структура сторін, які беруть участь у реалізації
проєкту
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7. Механізм подання скарг
Проєкт визначить загальний Механізм подання звернень/скарг (МПС). Скарги, що
стосуються компенсації, економічного переміщення та відновлення засобів до існування
будуть інтегровані в МПС. МПС для ПДП буде розроблений під час підготовки ПДП на
основі цього МПС, щоб дозволити особам які зазнають негативного впливу від реалізації
проєкту оскаржити будь-яке рішення щодо заходів стосовно тимчасової або безповоротної
втрати їх землі, активів або джерел доходу та компенсації.
Цей механізм дотримуватиметься наступних принципів.
Інформацію щодо
подання звернень/скарг слід висвітлювати в офіційних
джерелах.
КМДА гарантує, що всі ОВЗП матимуть рівну можливість подати звернення/скаргу
доступним чином.
КМДА надасть можливість подати звернення/скаргу анонімно.
Подання та перегляд звернень/скарг буде безкоштовним для заявників.
Особи які зазнають негативного впливу від реалізації проєкту можуть подати
звернення/скаргу в будь-який час процесу ПДП.
У випадках, коли постраждалі особи або група осіб не задоволені результатами
механізму врегулювання, вони завжди зможуть звернутися до правоохоронних органів та
суду на будь-якому етапі процесу врегулювання питань.
Всі звернення/скарги будуть зареєстровані та задокументовані і кожен процес
вирішення питань/повідомлень буде систематично відстежуватися.
Перелік засобів зв’язку для подачі звернень /скарг буде наведений в ПДП та
повідомлений громадськості під час консультацій.
МПС буде встановлений на 3 рівнях.
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
https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiya_257928/podati_zapit_onlayn_257949.html або
заповнити шаблон (Додаток 2) та надіслати до:
електронна пошта: zapyt@kma.gov.ua
поштова адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Заявник може подати звернення/скаргу за телефоном:
+38(044) 202-76-00, +38(044) 202-76-42
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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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8. Моніторинг та звітність
З метою моніторингу процесу придбання земель/переміщення активів, відновлення
засобів до існування ОВЗП та подання звернень/скарг, консультант ПДП надасть звіт
Світовому банку про будь-які порушення прав власників земельних ділянок та активів,
будь-які додаткові негативні наслідки для населення, вестиме журнал реєстрації
зверненнь/скарг, здійснюватиме моніторинг кількості земельних ділянок/споруд, які
необхідно придбати або перемістити, кількості ОВЗП, та надаватиме відповідні звіти.
Показники моніторингу наведені в таблиці 4 нижче.
Показники моніторингу впровадження ПДП
Таблиця 4

Показник
Загальна інформація про
впровадження ПДП

Кількість офіційних та
неформальних користувачів,
які підлягають фізичному
переміщенню
Кількість офіційних та
неформальних підприємств,
які мають бути переміщені
Кількість отриманих
заяв/скарг щодо
впровадження ПДП

Додаткові примітки
Кількість земельних ділянок,
які потрібно придбати.
Кількість споруд, які
потрібно придбати.
Кількість ОВЗП (за групами),
які вимагають компенсації.
Кількість (%) земельних
ділянок/споруд/підприємств,
щодо яких підписані угоди
про компенсацію
Дані будуть отримані за
допомогою
перепису/обстеження.

Періодичність
Щоквартально

Звернення/скарги, які
отримали всі сторони
впровадження проєкту та
спосіб їх розгляду.

Щоквартально

Щоквартально

Незалежний
зовнішній
моніторинг:
КМДА
залучить
зовнішніх
консультантів/НУО для надання підтримки PIA (МІП – механізм імплементації проєкту)
на основі потреб та для незалежного моніторингу та забезпечення якості. Перший
«Незалежний огляд соціальних гарантій» очікується провести після впровадження ПДП.
Намір полягає в тому, щоб визначити, чи досягаються намічені цілі, а якщо ні, то які
заходи з виправлення недоліків потрібні. Буде проведений огляд наведеного нижче:
− адекватності та процесу, якого дотримуються при підготовці Плану дій з
переселення (ПДП), включаючи соціальні обстеження, консультації з громадою та
впровадження ПДП відповідно до строків;
− процесу, якого дотримуються у визначенні прав відповідно до положень,
розповсюдження та адміністрування прав, а також при оцінці, здійсненій для виплати
компенсації відповідно до РДПП;
− своєчасної виплати компенсації особам під впливом заходів проєкту;
− ефективності реалізації підрядниками заходів безпеки та заходів щодо зменшення
соціальних наслідків, спричинених будівництвом;
− ефективності процесу внутрішнього моніторингу та звітності;
− функціонування та ефективність механізму подання звернень/скарг,
встановленого на різних рівнях;
33

− своєчасної підготовки документів, зберігання та обробки даних у КМДА та
КП «Київпастранс»;
− реалізації планів розбудови кадрового потенціалу, включаючи професійну
підготовку та ознайомчі бесіди для персоналу Проєкту;
− результативності та ефективності консультантів, які беруть участь у підготовці та
впровадженні ПДП;
− загальної ефективності заходів соціального захисту в зменшенні наслідків заходів
згідно з РДПП.
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Додаток 1. Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції
київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва
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Додаток 2. Структура ПДП
У цьому додатку описуються елементи плану переселення.
Обсяг та рівень деталізації плану переселення варіюються залежно від масштабів та
складності переселення. План ґрунтується на оновленій та достовірній інформації:
(а) про запропоноване переселення та його наслідки для переміщених осіб та інших
груп, які зазнають негативного впливу заході проєкту;
(b) про правові питання, пов'язані з переселенням. План переселення охоплює
наведені нижче елементи, якщо це доречно. Якщо будь-який елемент не є доречним для
обставин проєкту, це слід зазначити в плані переселення.
ПДП матиме зазначену нижче структуру.
Загальний опис проєкту, до якого застосовується конкретний ПДП, опис цілей
підготовки ПДП.
Інформація про потенційні наслідки (як позитивні, так і негативні), які були
ідентифіковані час підготовки ПДП:
- опис наслідків, які прямо чи опосередковано впливають на необхідність
відчуження/переміщення/обмеження доступу до активів;
- опис місця, в якому відбудуться наслідки;
опис
альтернатив,
які
були
оцінені
з
метою
мінімізації
відчуження/переміщення/обмеження доступу до активів.
Розкриття інформації про результати соціально-економічних досліджень, що є
обов’язковою процедурою під час підготовки ПДП:
- опис перепису для реєстрації ОВЗП, включаючи активи, які підлягають
відчуженню/переміщенню/обмеженню доступу;
- інформація про вразливі групи чи особи, щодо яких можуть бути передбачені
спеціальні норми;
- ідентифікація державної/комунальної інфраструктури або інфраструктури
громади, майна або послуг, на які можуть впливати заходи проєкту.
- разом із встановленням кінцевої дати, що забезпечує основу для вилучення з
компенсацій та допомоги на переселення людей, які не відповідають критеріям
прийнятності.
Огляд законодавства України та вимог Світового банку стосовно організаційних
заходів, які містять рекомендації щодо відчуження/переміщення активів та відновлення
засобів до існування.
Інституційна структура. Огляд зацікавлених сторін, які беруть участь у реалізації
Проєкту, включаючи їх відповідальність.
Матриця прав (відповідність вимогам). Ідентифікація груп, на які може негативно
вплинути реалізація проєкту, та типи передбаченої компенсації.
Опис Методики оцінки втрат активів або джерел доходу залежно від характеру
збитків.
Опис заходів щодо переселення/переміщення які будуть передбачені для надання
відповідної допомоги для того, щоб процес переселення/переміщення відповідав
стандартам Світового банку.
Опис заходів, спрямованих на залучення громад до впровадження ПДП,
включаючи механізм подачі заяв/скарг.
Графік впровадження ПДП.
Орієнтовний бюджет.
Механізми моніторингу впровадження ПДП.
Скорочений варіант ПДП може бути підготовлений у випадку, якщо загальна
кількість ОВЗП буде менше 200 осіб.
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Додаток 3. Шаблон ТЗ для консультанта ПДП

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ПРОЄКТ «КИЇВСЬКА МІСЬКА МОБІЛЬНОСТЬ»

1.

ВСТУП, ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТА МЕТА

1.1 Вступ
Київська міська державна адміністрація (далі – КМДА) підписала угоду про позику
зі Світовим банком для реалізації проєкту «Київська міська мобільність» (далі – ПММК).
Проєкт містить пріоритети щодо інвестицій та реформ, запропоновані КМДА.
Запропонований Проєкт складатиметься з трьох компонентів:
- Компонент 1. Підготовка створення Троєщинського швидкісного транспортного
коридору (Троєщинського ШТК);
- Компонент 2. Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції
київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва;
- Компонент 3. Вдосконалення систем планування розвитку транспорту в Києві.
Результати проєкту будуть оцінюватися так, як наведено нижче:
- виконання обов’язкових умов для реалізації проєкту мережі швидкісного
транспорту на мікрорайоні Троєщині, включаючи розробку робочого проєкту тендерної
документації та стратегії кредитування/фінансування;
- покращення транспортного сполучення між центром міста (Спортивна площа) та
мікрорайоном Борщагівка через Вокзальну площу, який буде оцінюватися часом
перебування в дорозі, вартістю проїзду та доступністю транспортної інфраструктури для
їх користувачів, включаючи ключові елементи площі;
- посилення інституційного потенціалу КМДА, затвердження оновленого
генерального плану розвитку транспорту та створення інституційного механізму при
міській адміністрації для координації та реалізації проєктів із залученням зацікавлених
сторін;
- створення пішохідних зон та публічного простору на Вокзальній площі.
В рамках Компонента 2 «Будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до
станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва та реконструкції Вокзальної
площі», проєкт фінансуватиме такі види діяльності:
будівельні роботи для з’єднання з Борщагівським швидкісним трамваєм
довжиною приблизно 4 км;
перший етап будівельних робіт по реконструкції Вокзальної площі, причому
основна увага приділятиметься принципам загального доступу, модернізації пішохідних
зон, перенесенню місць для паркування та транспортно-пересадочним станціям;
технічні проєкти або плани, необхідні для забезпечення додаткових
підходів до максимізації фінансів для розвитку (МФР).
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1.2 Вплив переселення
Рамковий документ про політику переселення стосовно Компонента 2 Будівництво
трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац
Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста
Києва та реконструкція Вокзальної площі» (далі – РДПП) був підготовлений КМДА разом
з КП «Київпастранс» на етапі оцінки проєкту були ідентифіковані потенційні соціальні
наслідки та необхідно здійснити відповідні заходи щодо зменшення наслідків. РДПП був
узгоджений Світовим банком та оприлюднений. Відповідно до РДПП, потенційне
придбання земельних ділянок та нерухомих споруд та фізичне та економічне переміщення
є одним із найважливіших соціальних наслідків, які потрібно зменшити шляхом
підготовки та впровадження Скороченого плану дій з переселення (далі – С-ПДП), який
розроблятиметься відповідно до положень РДПП, зокрема:
С-ПДП мають бути підготовлені консультантом, якого прийме на роботу КП
«Київпастранс» після консультацій з місцевою владою та ОВЗП;
С-ПДП мають бути підготовлені відповідно до структури С-ПДП, наведеної
в Додатку 2 РДПП для ПММК;
- С-ПДП мають бути затверджені Світовим банком;
- після затвердження Банком СПДП оприлюднюються та до впровадження
СПДП Консультант проводить громадські консультації з ОВЗП, організовані
позичальником.
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2.

ОБСЯГ ПОСЛУГ

Завдання 1. Проведення соціально-економічного обстеження населення під впливом
заходів проєкту
Обстеження буде ґрунтуватися на технічній документації, яку надасть КМДА
разом КП «Київпастранс». Консультант складе перелік усіх ОВЗП та надасть основну
інформацію про них, що дозволить визначити їхні права (вік, стать, освіта, професія,
статус вразливості, джерела доходу, доступ до альтернативної землі чи місця розміщення
для бізнесу тощо).
Під час проведення соціально-економічного перепису консультант ПДП
проводитиме соціально-економічне обстеження для документування початкової ситуації
ОВЗП у майбутньому ПДП. У цьому соціально-економічному обстеженні будуть
задокументовані засоби до існування, джерела та рівень доходів потенційних осіб під
впливом заходів проєкту. Усі зібрані дані будуть гендерно розділені. Це соціальноекономічне обстеження охопить: фізично переміщених власників (якщо такі є), власників,
орендарів та користувачів споруд, власників бізнесу під впливом заходів проєкту, інших
ОВЗП.
Завдання 2. Скорочений план дій з переселення для будівництва трамвайної лінії від
вул. Старовокзальної до станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на
Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва та
реконструкції Вокзальної площі, попередня перевірка розробки, аналіз обсягу робіт та
вибір найбільш прийнятного інструментарію для переселення.
Основна вимога щодо заходів, яка ґрунтується на СЕС 5, полягає у відновленні,
принаймні, рівня життя та бажаному покращенні засобів до існування тих
домогосподарств, сімей, багатодітних сімей та осіб, які втрачають землю, активи, доступ
до ресурсів або джерела доходу через реалізацію проєкту. Кілька додаткових важливих
принципів щодо заходів з переселення, які ґрунтуються на СЕС 5, стосуються
консультацій та форми виплат компенсацій. Особи під впливом заходів проєкту (ОВЗП)
мають:
(i) бути поінформовані про варіанти та права, що стосуються переселення;
(ii) отримувати консультації щодо варіантів вибору, які пропонуються, їм
надаються технічно та економічно обґрунтовані альтернативи переселення;
(iii) отримати негайну та ефективну компенсацію, за повною відновною вартістю,
за збитки від втрати активів, які безпосередньо відносяться до проєкту. У С-ПДП
описується весь пакет компенсацій, застосовний до різних ситуацій ОВЗП, він містить
також процес подачі звернень/скарг, що включає неформальні, а також формальні чи
адміністративні заходи щодо врегулювання суперечок, якщо вони виникають. С-ПДП
міститиме також детальний бюджет і опис конкретних механізмів будь-якої грошової
компенсації.
В аналізі слід розглянути потенційну гендерну нерівність у доступі до власності та
фактичному контролі за землею та, зокрема, як переселення може вплинути на засоби до
існування жінок.
Мінімальні вимоги ПДП
Відповідно до СЕС 5, скорочений План переселення охоплює такі мінімальні
елементи:
(a) обстеження після проведення перепису переміщених осіб та оцінка активів;
(b) опис компенсації та іншої допомоги щодо переселення, що надається;
(c) консультації із переміщеним населенням стосовно прийнятних альтернатив;
(d) інституційна відповідальність за впровадження та процедури подання скарг;
(e) механізми моніторингу та впровадження;
(f) графік та бюджет.
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Як передбачено в РДПП для ПММК, СПДП включатиме, як мінімум:
i. характер субпроєкту;
ii. опис обсягу та масштабу придбання земельних ділянок та відповідних наслідків;
iii. кількість населення під впливом заходів проєкту;
iv. базовий перепис(особи та активи під впливом заходів проєкту);
v. інформація про соціально-економічне обстеження;
vi. матриця, яка показує – в тих самих термінах, як РДПП – права категорій

населення під впливом заходів проєкту, очікувану компенсацію та допомогу;
vii. опис місць переселення і програм поліпшення або відновлення засобів до
існування та рівня життя;
viii. бюджет, графік упровадження, механізми моніторингу субпроєкту,
процедури подачі заяв/скарг та зобов’язання додержуватися рекомендацій та вимог РДПП
в усіх загальних питаннях.
Консультант має розробити С-ПДП, який охоплює всі відповідні аспекти проєкту,
пов’язані з вимушеним переселенням та відновленням засобів до існування. Консультант
заохочується пропонувати рішення щодо розробки С-ПДП, спираючись на свій досвід та
творчі рішення. С-ПДП має складатися принаймні з такої інформації:
1)
опис проєкту та потенційних наслідків переселення (гендерно розділені);
2)
опис заходів, що вживаються для забезпечення того, щоб проєкту
реалізовувався для мінімізації переміщення;
3)
результати обстеження після проведення перепису, інвентаризація активів та
соціально-економічне обстеження, що включає, як мінімум:
i)
категорії наслідків, населення (жінки та чоловіки) під впливом заходів
проєкту, величина очікуваної втрати;
ii)
інформація про вразливі групи, включаючи жінок;
4)
опис процедури подачі заяв/скарг;
5)
опис розподілу відповідальності за реалізацію всіх заходів із переселення,
які будуть проводитися протягом реалізації С-ПДП, включаючи ідентифікацію
відповідальних установ та будь-які необхідні заходи по зміцненню потенціалу для
реалізації ПДП.
Обидва СПДП слід розробити з дотриманням вимог СЕС 5 та законодавства
України. СПДП підлягає затвердженню КМДА та СБ.

Результати роботи
Очікується, що Консультант підготує та подасть Скорочений план дій з
переселення в зв’язку з будівництвом трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до
станції київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в
Шевченківському та Печерському районах міста Києва та реконструкцією Вокзальної
площі.
Консультант підготує та подасть проєкт Скороченого плану дій з переселення, що
відповідає СЕС 5 та чинного законодавства України щодо переселення до КМДА та
КП «Київпастранс»і СБ. С-ПДП надає перелік докладної інформації про коженого
випадку, в якому потрібно додаткове землевідведення або ліквідація активів для
будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції київського
метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та
Печерському районах міста Києва та реконструкції Вокзальної площі. В рамках
підготовки С-ПДП, Консультант має забезпечити встановлення та оприлюднення кінцевої
дати після перепису інвентаризації активів. Проєкт СПДП буде поданий для КМДА для
огляду до того, як Консультант завершить заключний раунд громадських консультації з
ОВЗП.
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КП «Київпастранс» та СБ нададуть коментарі Консультанту щодо Проєкту СПДП
протягом 20 днів з моменту отримання. Ці коментарі слід розглянути, коли Консультант
подає заключний СПДП та підтвердні документи.
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3.

КАДРОВІ ПОТРЕБИ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Цю роботу виконуватиме Індивідуальний консультант, з яким КМДА укладе
контракт. Консультант буде тісно співпрацювати з ГВП та Консультантом із питань
проєктування КМДА. Консультант також буде взаємодіяти з офіційними представниками
КМДА та іншими ключовими зацікавленими сторонами.
Очікується, що для успішного виконання цих завдань Консультант буде
досвідченим експертом, який має досвід розробки та реалізації звіту про ПДП, досвід
роботи в регіоні та раніше розробляв політики СБ, особливо ОП 4.12 та 4.01, та обізнаний
з СЕС 5 Світового банку. Консультант несе відповідальність за С-ПДП, включаючи:
•
нагляд за розробкою та складанням програм відвідування об’єктів;
•
забезпечення включення всіх видів економічного та фізичного переміщення,
визнаних у рамках СЕС 5, до С-ПДП;
•
ідентифікацію будь-яких критичних індивідуальних характеристик, які
потребуватимуть додаткової або спеціальної допомоги та компенсації;
•
введення та аналіз даних, а також складання звітів;
•
ідентифікацію потенційних соціальних наслідків від впровадження проєкту
відповідно до СЕС 1 та СЕС 5.
Для виконання цих завдань Консультант матиме такий мінімальний досвід та
кваліфікацію:
•
ступінь вищої кваліфікації ( доктора наук або магістр) у відповідній
соціальній галузі;
•
принаймні 15 років професійного досвіду в якості консультанта з питань
соціальної сфери або переселення, включаючи щонайменше 7 років досвіду планування
або здійснення соціального або вимушеного переселення в рамках проєктів розвитку
громадського транспорту;
•
досвід в розробці соціально-економічних обстежень та переписів населення;
•
відмінні міжособистісні навички та доведену спроможність щодо керування
робочими групами, методів ведення переговорів з різними інституційними та місцевими
зацікавленими сторонами.
•
добре володіння письмовою та розмовною англійською мовою.
•
досвід роботи в Україні з проєктами Світового банку вважається плюсом.

42

Додаток 4. Шаблон анкети соціально-економічного обстеження
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.1 Номер форми
обстеження:
1.2 Місце розміщення
активу
1.3 Тип активу, який
зазнає впливу заходів проєкту
1.4 Документи, які
підтверджують право власності
(кадастровий номер земельної
ділянки, ідентифікаційний номер
активу тощо)
1.4 Розмір активу, який
зазнає впливу заходів проєкту (якщо
застосовно)
1.5 ПІБ фахівців із
обстеження:
1.6 Дата обстеження:

1.2.1 адреса:

1.5.1

Підпис:

1.7 ПІБ керівника
обстеження:

1.5.2

Підпис:

Підпис:

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ/КОРИСТУВАЧІВ АКТИВУ, ЯКИЙ ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОЄКТУ
Примітка: особу, яка використовує актив,слід обстежити(чи є вона власник ом або особою, яка використовує актив згідно з формальною
або неофіційною угодою)
2.1 ПІБ власників активу, який зазнає впливу заходів проєкту:
2.2 Адреси мешканців та контактні номери телефонів власників:
2.3 ПІБ користувача (якщо відрізняється від ПІБ власника)
активу, який зазнає впливу заходів проєкту:
2.4 Адреса мешканця та контактний номер телефону
користувача:
2.5 Статус користувача:

□
2.5.1 Актив належить родині або родичу (формальна угода
про використання відсутня)
□
2.5.2 Орендар (офіційний користувач землі за
згодою власника)
□
2.5.3 Неформальний користувач (користувач активу без
відома чи згоди власника)
□
2.5.9 Інше (визначити)

3. СКЛАД ДОМОГОПОДАРСТВА ВЛАСНИКА (КОРИСТУВАЧА)
№

1

3.1 ПІБ

3.2
Відносини з головою
домогосподарства
(батько,
подружжя, рідний
брат (сестра),
дитина, онук)

3
.3 Рік
наро
джен
ня

3
.4 Стать
(M /Ж)

3.5
Останній
рівень
закінченої
освіти
(початкова
школа третього ступеня,
середня школа, третій
курс університету тощо)

Голова
домогосподарства

2
3
4
5
6

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВУ, ЯКИЙ ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОЄКТУ
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3.6
Національність /
етнічна
приналежність):

4.1 Детальний опис пошкодженого активу, який зазнає впливу заходів проєкту (земля, всі споруди, обладнання, нерухомі споруди тощо)

5. РОБОЧА СИЛА, ПРИЧЕТНА ДО АКТИВУ, ЯКИЙ ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОЄКТУ
5.1 Хто причетний до активу, який
зазнає впливу заходів проєкту?

□
12.1.1 Члени домогосподарства (зазначити, скільки осіб):
□
12.1.2 Найманий працівник (прохання зазначити , скільки осіб):
Примітка: найманий працівник означає осіб, зайнятих тимчасово або постійно,
формально чи неофіційно, за компенсацію, наприклад зарплату чи товари.

6. ЗНАННЯ ВЛАСНИКА (КОРИСТУВАЧА) ПРО ПРОЄКТ І ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД
6.1 Чи чув респондент про проєкт до
□
6.1.1 Так
початку обстеження?
□
6.1.2 Ні
6.2 Вкажіть первинне джерело
□ 6.2.1 ТВ
інформації:
□
6.2.2 Газети
□
6.2.3 Інтернет
□
6.2.4 Від інших людей
□
6.2.5 Інше (вкажіть)
6.3 Яке загальне ставлення
□
6.3.1 Добре (вкажіть основну причину такої думки)
респондента до проєкту XXX?
□

6.3.2 Погане (вкажіть основну причину такої думки)

□

6.3.3 Нейтральне (вкажіть основну причину такої думки)

□

6.3.4 Не можна визначити/ немає достатньо інформації

Додаткові коментарі:
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Додаток 5. Шаблон ТЗ для прийняття на роботу зовнішніх
консультантів
Мета:--------.
У РДПП містяться положення щодо надання родинам під впливом заходів проєкту
компенсації та підтримки на відновлення шляхом залучення консультантів для оцінки
наслідків та підготовки планів, а також Зовнішніх консультантів для сприяння підтримці
участі громади, відновленню доходів та посиленню підзвітності у процесі впровадження.
ТЗ передбачає характер та обсяг завдань та результати роботи, яку мають виконувати
майбутні консультанти, які будуть задіяні для цієї мети, механізми звітності та часові
рамки.
Механізми звітності: консультанти будуть працювати на рівні ГВП під наглядом
координатора проекту, за його дорученнями та підтримкою подальшого навчання
консультантів необхідних для реалізації проєкктуу
Обсяг робіт:
1. Посилення інформованості людей щодо проєкту; їх права та права на соціальні
виплати.
2. Посилення участі ОВЗП у заходах з відновлення засобів до існування доходів.
3. Посилення прозорості щодо придбання земль та переселення і відновлення за
допомогою заходів соціальної підзвітності, таких, як інформаційні дошки для громадян,
розповсюдження інформації та регулярні консультації.
4. Посилення участі жінок у процесі переселення, переміщення та відновлення з
особливим акцентом на засобах до існування.
5. Допомога в ідентифікації та надання можливості вразливим сім’ям подолати
труднощі переселення.
6. Допомога у наданні підтримки після переселення переміщеним сім’ям.
7. Інші завдання, що мають відношення до посилення соціального включення та
рівності в процесі переселення, переміщення та відновлення, які може доручити
працедавець.
Конкретні завдання
Підтримка переміщення: консультант надаватиме допомогу у сприянні
переміщенню людей під впливом заходів проєкту з місць реалізації проекту до місць
переселення; допоможе їм відновити житло та бізнес, та здійснюватиме моніторинг та
документально оформлювати процес. Це забезпечить жінкам, які очолюють
домогосподарства,та вразливим сім'ям підтримку з відновлення потенціалу відповідно до
потреб на додаток до виплат на переселення, переміщення та відновлення.
Інформація, освіта та зв’язок (ІОЗ): консультанти нададуть допомогу щодо заходів
з ІОЗ шляхом зустрічей з громадськістю та консультацій з ОВЗП та вразливими групами, а
також з їх організаціями, наприклад, організаціями місцевих громад (ОМГ). Консультант
встановить зв'язок з ОВЗП та поінформує їх про їх права, передбачені в РДПП і ПДП. Це
підвищить їх обізнаність щодо документації та процедури отримання своїх прав та пільг.
Консультант організовує групи бенефіціарів ОВЗП та розповість їм про програму та
спростує неправдиву інформацію. Консультант сприятиме взаємодії ОВЗП із ГВП та
місцевою владою. Консультант буде організовувати щомісячні зустрічі з ОВЗП,
інформація про місце та час проведення повідомлятиметься заздалегідь. Рішення,
прийняті на цих засіданнях, будуть задокументовані та подані до ГВП, як складова
«Місячних звітів про хід виконання робіт».
Ідентифікація та верифікація ОВЗП: консультант буде здійснювати перехресну
перевірку за допомогою консультацій із групами громад, за списком придатних вразливих
сімей та «скватерів» та допоможе у видачі посвідчень ОВЗП, які відповідають критеріям.
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Консультант також буде діяти як посередник щодо реєстрації скарг ОВЗП та
інформування ГВП/ з метою вжиття заходів.
Підтримка супроводу щодо відновлення засобів до існування/доходу: консультант
допоможе ОВЗП відкрити банківські рахунки; консультуватиме їх щодо використання
допомоги з питань переселення, переміщення та відновлення , розповість їм про варіанти
інвестицій та надасть можливість відновити їх доходи. З цією метою консультант надасть
рекомендації проєкту щодо виплати пакету переселення, переміщення та відновлення,
який буде найбільш економічно вигідним для них. Консультант може сформувати місцеві
ощадні та кредитні групи, допомогти ОВЗП у набутті навичок створення джерел доходу.
Координація та загальний зв'язок: консультант координуватиме діяльність з
державними/іншими основними інституціями для підвищення соціально-економічного
розвитку переселених сімей та розширення доступу до програм соціального забезпечення
та доходу. Моніторинг та звітність --------------------------------------------- Консультант
надаватиме щоквартальний звіт до КМДА та КП «Київпастранс» і Світового банку з
основних питань, пропозиції щодо їх вирішення.
Заключний звіт складатиметься з детального аналізу управління соціальними
ризиками та впровадження стосовно ПДП, включаючи результати консультацій та
рекомендації.
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