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1. Вступ 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надає фінансування за Фінансовим договором на 120 
мільйонів євро з урядом України ( представленим Міністерством фінансів) для реалізації проєкту 
«Вища освіта України» в галузі енергоефективності, який складається з двох етапів: Етап I 
включає попередньо відібрані університети, визначені в кредитній угоді, Етап II – університети, 
відібрані за допомогою конкурсного відбору. 

Поточний Етап ІІ включає  наступні університети: 

1. Національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків) 
2. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-

Франківськ) 
3. Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський 

авіаційний інститут” (Харків) 
4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
5. Одеська державна академія будівництва і архітектури (Одеса) 

6. Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк) 
7. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Київ) 
8. Національний університет водного господарства та природокористування 

Передумовою фінансування є відповідність субпроєктів Екологічним та соціальним стандартам 
(EСС)ЄІБ.  

1.1. Цілі та обсяг робіт 

Поточний План управління екологічними та соціальними питаннями (ПУЕСП) є основним 

документом, розроблений для допомоги субпроєктам у впровадженні стандартів ЄІБ EСС, 
вдосконалення теперішньої практики екологічного та соціального управління в університетах 
та майбутнього управління субпроєктами, приділяючи увагу можливим екологічним та 
соціальним вигодам, які може нести як сам субпроєкт, так і управлінські заходи. 

Обсяг ПУЕСП як комплексного підходу до управління екологічними та соціальними впливами та 
ризиками охоплює наступне: 

1. Визначення можливих впливів, ризиків та можливостей від майбутньої діяльності 
субпроєктів, а також впливів та ризиків, пов'язаних із існуючою діяльністю 
університетів Етапу II ВОУ та потенційною відповідальністю за забруднення довкілля 

в минулому, що може негативно вплинути на Банк, визначених на етапі огляду 
базової ситуації. 
 

2. Розробка ПУЕСП, що містить опис заходів, необхідних для пом'якшення екологічних 

та соціальних впливів та ризиків та використання можливостей для підвищення 
ефективності діяльності. Заходи відображатимуть ієрархію пом'якшення впливів, де 
перевага надаватиметься уникненню впливів у порівнянні з мінімізацією та 
компенсацією.  

 

3. Призначення відповідальних осіб та строків виконання кожного заходу з 
пом’якшення впливів, а також встановлення цільових показників та критеріїв оцінки 
для майбутнього моніторингу реалізації заходів. 

 

2. Опис субпроєкту 

Національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова знаходиться на вулиці 

Маршала Бажанова, 17 у місті Харків. Він був заснований у 1922 році. 

Вісім будівель Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова входять до 

складу субпроєкту в рамках кредиту ЄІБ. У 2020 році Енергетичний аудит будівель (EAБ) був 

проведений експертами Національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова. 

ЕАБ дозволив визначити програму (план) пріоритетних інвестицій для впровадження заходів з 

енергоефективності в Університеті. 

Перелік будівель, які включено до субпроєкту, наведено в Таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. Список будівель субпроєкту Національного університету міського 

господарства ім. О.М. Бекетова. 

№ Будівля 
Місцезнаходжен

ня 

Рік 
будівництв

а 

Кількіст
ь 

поверхі
в 

Опалюван
а площа, 

кв.м 

Об'єм 
опалюваного 
приміщення, 

куб.м 

1 Гуртожиток №5 
вул. Клочківська, 
216-б 

1977 9 8 270,7 21 506,75 

2 Головна будівля 
вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1975 6 5 661,7 22 646,8 

3 
Навчально-
лабораторний 
корпус MET 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1987 7 7 828 36 916,2 

4 
Південно-східна 
будівля 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1975 8 8 621 348,00 

5 
Навчально-
лабораторний 
корпус 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

2002 7 5 491,3 20 316 

6 
Інженерний 
корпус 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1966 6 3 803,5 19 314 

7 

Навчальний 
електротехнічн
ий корпус та 
адміністративно
-господарська 
будівля 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1963 1-4 1 608 5 059 

8 

Блок кафедри 
фізичного 
виховання з 
переходом 

вул. Маршала 
Бажанова, 17 

1998-1999 4-7 4 574 19 516,4 

Всього 45 858 180 075 

Висновки EAБ виявили нижчий тепловий опір огороджувальних конструкцій будівлі, ніж 

передбачено будівельними нормами України. Відповідні національні санітарні норми та 

стандарти не дотримуються, а приміщення університету недоопалюються, повітрообмін / 

вентиляція є недостатніми, освітлення не відповідає вимогам. Пропоновані заходи ЕЕ наведені 

нижче: 

 Утеплення стін 

 Заміна вікон 

 Заміна дверей 

 Утеплення мансардного поверху 

 Індивідуальна теплова підстанція (IТП) 

 Заміна системи опалення 

 Модернізація системи вентиляції 

 Заміна існуючих світильників на світлодіодні 

 Реконструкція системи гарячого водопостачання 

 Встановлення колекторів сонячної енергії для гарячого водопостачання 

 Утеплення підвалу 

 Заміна системи холодного водопостачання та водовідведення 

 Встановлення системи автоматичного моніторингу 

 Реконструкція дорожнього покриття (заходи, не пов'язані з ЕЕ) 
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3. Нормативно-правова база 

У цьому розділі визначено відповідні національні норми, норми ЄС та Екологічні та соціальні 

стандарти ЄІБ щодо характеру Проєкту в галузі охорони навколишнього середовища, охорони 

здоров’я та безпеки та соціальної відповідальності.  

3.1. Застосовувані національне законодавство 

3.1.1. Містобудування та будівництво 

На національному рівні застосовуються такі ключові правові акти: 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»1 №3038-VI, від 17 

лютого 2011 року. Оскільки університетські будівлі в основному є об'єктами із середнім 

(2) та значним (3) класом наслідків, згідно з цим Законом вони підлягатимуть 

інспектуванню (структурним обстеженням) перед підготовкою проекту. 

 Закон України «Про основи містобудування»2 №2780-XII, від 16 листопада 1992 

року. 

 Закон України «Про архітектурну діяльність»3 №687-XIV, від 20 травня 1999 року. 

3.1.2. Енергетика та енергоефективність 

Основними національними нормативними актами в сфері енергетики та енергоефективності (що 

застосовуються до проекту), є такі: 

 Закон України «Про енергоефективність будівель»4 № 2181-VIII від 22.06.2017, 

закон співвідноситься зі стандартами, встановленими Директивою ЄС 2010/31/ЄС про 

енергетичні характеристики будівель. Енергоефективність будівлі визначається на 

основі «Методології визначення енергоефективності будівель», яка була прийнята 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України 11 липня 2018 року. Ця 

методологія розроблена з урахуванням вимог законодавчих актів Європейського Союзу, 

Енергетичного Співтовариства та гармонізованих європейських стандартів у сфері 

енергоефективності.  

 Закон України «Про теплопостачання»5 № 2633-IV від 02.06.2005 р. - Закон 

України про теплопостачання, серед іншого, вказує такі ключові напрямки розвитку 

систем опалення:  

o Використання високоефективного опалювального обладнання та матеріалів у 

новостворених та існуючих системах опалення. Сюди входять котли з високим 

ККД, утилізатори тепла відпрацьованих газів, малогабаритні теплообмінники, 

уніфіковані модульні пальники з автоматичним регулюванням, автоматизовані 

блоки диспетчеризації та управління; 

o Транспортування теплової енергії у міжміських та локальних (розподільчих) 

мережах зменшення втрат завдяки реалізації сучасної теплоізоляції; 

o Збільшення терміну експлуатації мереж за рахунок впровадження сучасних 

антикорозійних покриттів та засобів електрохімічного захисту, використання 

неметалевих трубопроводів; 

o Введення діагностики мережі в робочий процес. 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Національний план дій з 

енергоефективності на період до 2020 року»6 № 1228-р від 25.11.2015 р. на період 

до 2020 р. - План передбачає досягнення до 2020 р. Загальнодержавного цільового 

показника енергозбереження у розмірі 9% від середнього кінцевого внутрішнього 

споживання енергії за період 2005-2009 рр., що еквівалентно 6,5 млн. тон нафтового 

еквівалента. 

 Закон України «Про енергозбереження»7 № 74/94-ВР від 01.07.1994 р. - 

встановлює «правову, економічну, соціальну та екологічну основу енергозбереження 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text 
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text  
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text  
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text  
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2633-15#Text  
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1228-2015-%D1%80#Text  
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text  
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для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а 

також для громадян». 

 ДБН A.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд". 

3.1.3. Екологічні вимоги та процедури 

Основні національні нормативні акти, що стосуються екологічних аспектів, включають наступні: 

Конституція України8 № 254к / 96-ВР від 28 червня 1996 р. містить вимоги щодо публічного 

розголошення, участі та доступу до інформації, що зберігається державними органами та 

організаціями, а також право подавати петиції до державних органів та право на здорове 

довкілля в Україні передбачені Конституцією України. 

Закон України «Про охорону навколишнього середовища»9 №1264-XII від 25 червня 

1991 р. визначає правові, економічні та соціальні основи охорони навколишнього середовища 

в інтересах сучасного та майбутніх поколінь. Закон регулює відносини у галузі охорони, 

використання та відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки, запобігання та усунення 

негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище, збереження 

природних ресурсів, генетичного фонду дикої природи, ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальні території та природні об’єкти, пов’язані з історичною та культурною 

спадщиною. 

Закон України «Про відходи»10 №187/98-ВР від 5 березня 1998 р. визначає основи правової, 

організаційної та господарської діяльності, пов’язані із запобіганням та зменшенням обсягів 

утворення відходів, їх збору, транспортування, зберігання, обробки, утилізації та вивезення, 

знешкодження та захоронення, а також усунення шкідливого впливу відходів на навколишнє 

середовище та здоров'я населення на території України. 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»11 №2707-XII від 16 жовтня 1992 р. 

спрямований на збереження та відновлення природного стану повітря, створення сприятливих 

умов для життя, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу повітря 

на здоров’я населення та довкілля. 

Земельний кодекс України12 № 2776-III від 25 жовтня 2001 р. регулює земельні відносини з 

метою створення умов для раціонального використання та охорони земель, рівномірного 

розвитку всіх форм земельної власності та господарської діяльності, охорони навколишнього 

середовища, захисту земельних прав громадян, підприємств, організацій та установ. 

Закон України «Про охорону земель»13 № 962-IV від 19 червня 2003 р. визначає правові, 

економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення його раціонального 

використання, відтворення та підвищення родючості ґрунту, інших корисних властивостей 

землі, збереження екологічних функцій ґрунту, захист та охорони навколишнього середовища. 

Водний кодекс України14 № 213/95-ВР від 06 червня 1995 р. регулює правовідносини з метою 

забезпечення економії води та науково обґрунтованого водокористування для потреб 

населення та галузей економіки, відновлення водних ресурсів, захисту вод від забруднення, 

стан водних об’єктів, а також захист прав підприємств, організацій, установ та громадян з точки 

зору водокористування. 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»15 № 2059-VIII від 23 травня 2017 року 

("Закон про ОВД") встановлює правову та організаційну основу для оцінки впливу на довкілля. 

Він реалізує Директиву 2011/92/ЄС "Про оцінку впливу окремих державних і приватних проєктів 

на навколишнє середовище". 

                                                           
8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text  
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12 
12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14  
13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text  
14 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text  
15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2059-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2059-19
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Закон про ОВД спрямований на запобігання екологічній шкоді, екологічній безпеці, охороні 

довкілля, раціональному використанню та відтворенню природних ресурсів у процесі прийняття 

рішень про господарську діяльність, яка може мати значний вплив на навколишнє середовище 

з урахуванням державних та приватних інтересів. Закон включає положення про участь 

громадськості на всіх етапах ОВД, а також зобов’язує розробника ОВД відповідати на будь-які 

озвучені чи написані коментарі.   

Наразі заплановані заходи Проекту ВОУ не потребують ОВД. Тим не менше, ГРП університетів 

повинні постійно відстежувати будь-які зміни у законодавчих вимогах та підтримувати зв’язок 

з природоохоронними органами у разі будь-яких серйозних змін у початковому проекті, які 

можуть викликати потребу в ОВД. Недотримання Закону про ОВД (ЗУ «Про оцінку впливу на 

довкілля») може призвести до тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності, 

окрім цього Закон забороняє розпочинати здійснення запланованої діяльності без оцінки впливу 

на довкілля та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Закон України «Про екологічний аудит»16 №1862-IV від 24 червня 2004 р. визначає 

основні правові та організаційні принципи екологічного аудиту та має на меті покращення 

екологічної доцільності та ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Положення цього 

Закону поширюються на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності та виду 

діяльності. 

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»17 № 2456-ХІІ від 16 червня 

1992 р. регулює відносини з громадськістю щодо організації, охорони та використання територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів та об’єктів. 

3.1.4. Законодавство в галузі охорони праці та техніки безпеки  
Основні національні нормативні акти, що стосуються екологічних аспектів, включають наступні: 

 «Кодекс законів про працю України»18 № 322-08 від 23 липня 1996 р. - визначає 
правові підстави та гарантії права на працю, встановлює процедури та стандарти для 

усіх видів діяльності, пов’язаних із працею, включаючи вимоги до мінімальної заробітної 
плати, колективні договори, робочий час тощо. 

 Закон України «Про охорону праці»19 №2694-XII від 14 жовтня 1992 р. Цей 
основоположний Закон встановлює основні положення щодо конституційних прав 

працівників та стандартів охорони праці та умов праці. 
 Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя 

населення»20 № 4004-XII від 24 лютого 1994 р. Встановлює, серед іншого, 

необхідність гігієнічної стандартизації небезпечних та шкідливих фізичних, хімічних та 
біологічних факторів, що присутні в житті людини, навколишнього середовища, 
гігієнічних вимог до атмосферного повітря в населених пунктах та повітря всередині 
виробничі та інші сфери тощо.  

 Закон України «Про затвердження Національної соціальної програми 
поліпшення стану безпеки та гігієни праці та робочого середовища на 2014-

2018 роки»21 №178-VII від 4 квітня 2013 року. Ця Ініціатива передбачає, що 
українське законодавство у сфері охорони здоров’я та безпеки повинно бути приведене 
у відповідність до норм ЄС та містить загальні вказівки, яких слід дотримуватися для 
досягнення цього завдання. Більш конкретні правила викладені в нормативних актах, 
наприклад, Державні будівельні норми або Державні санітарні правила. 

 НПАОП 45.2-7.03-17) «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 

мобільних будівельних майданчиках»22, наказ Міністерства соціальної політики 

України № 1050 від 23 червня 2017 року «Про затвердження Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» встановлює 

загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках під час будівельних робіт. 

                                                           
16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text  
18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text  
21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-18#Text  
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/178-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-17#Text
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Слід зазначити, що Україна ще не ратифікувала важливі міжнародні конвенції з охорони праці 
та безпеки в будівництві (наприклад, Конвенція Міжнародної організації праці № 167 від 20 

червня 1988 року про безпеку та гігієну праці у будівництві). 

Допустимі значення шуму викладені в наступному: ДБН (Державні будівельні норми) В.1.1-
31:2013 «Захист територій, будівель та споруд від шуму» та ДСП 3.3.6.037-99 
«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Це керівництво 
встановлює регуляторне значення 45 дБ (А) поблизу найближчих рецепторів і відповідає 

пороговому значенню, встановленому в «Керівних принципах щодо шуму в громаді» (ВООЗ 
1999). 

3.1.5. Історичні будівлі та культурна спадщина 

Проєкти реконструкції, модернізації та теплоізоляції фасадів, дахів чи підвалів історичних 
будівель повинні відповідати вимогам Закону України «Про охорону культурної 
спадщини»23   №1805-III, від 8 червня 2000 року . Додаткове погодження має надати 
Департамент містобудування та архітектури облдержадміністрації або інший відповідний 

департамент, який несе таку відповідальність в обласній державній адміністрації (культура, 
туризм тощо).  

3.2. Застосовні екологічні та соціальні стандарти ЄІБ 

Дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ є обов’язковим для всіх інвестицій, що 
фінансуються ЄІБ. Вони згруповані за десятьма екологічними та соціальними стандартами, 
коротко описаними нижче. 

EСС1: Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками 

Перший ЕС стандарт визначає відповідальність за оцінку, управління та моніторинг 
екологічних та соціальних ризиків та впливів, пов’язаних із усім життєвим циклом проєкту, з 
метою забезпечення екологічної та соціальної відповідності політиці ЄІБ. Положення цього 
стандарту дозволяють розробити ефективну систему управління та звітування про ЕС аспекти, 
яка є об’єктивною та заохочує до постійного вдосконалення та розвитку. Стандарт включає 
вимоги щодо залучення зацікавлених сторін та публічного розголошення інформації протягом 

усього періоду проєкту. 

EСС 2: Запобігання та зменшення забруднення 

Другий стандарт встановлює вимоги щодо вирішення питань ефективності використання 

ресурсів та запобігання забрудненню та управління протягом життєвого циклу проекту. 
Головною метою EСС 2 є уникнення та мінімізація забруднення від проектних заходів, що 
фінансуються ЄІБ. У ньому викладено практичний підхід на рівні проекту до ефективності 
використання ресурсів та запобігання забрудненню та контролю за ним відповідно до 

найкращих доступних технологій (НДТ) та передових міжнародних практик. 

EСС 3: Стандарти ЄІБ щодо біорізноманіття та екосистем 

Цей EСС застосовується до проектів, які можуть потенційно втручатися та чинити вплив на 
біорізноманіття, середовища існування чи заповідні території, як в позитивному, так і 
негативному відношенні, прямим чи опосередкованим чином. Стандарт рішуче підтримує стале 
використання ресурсів та справедливий розподіл вигод від використання природних ресурсів 
за проектом. 

EСС 4: Стандарти ЄІБ щодо клімату 

Стандарти ЄІБ щодо клімату узгоджуються з кліматичною політикою ЄС. Стандарт вимагає, 
щоб усі проєкти відповідали національним та, де це можливо, законодавчим вимогам ЄС, 

пов’язаним із політикою зміни клімату. Особливий акцент робиться на оцінці економічних 
витрат на викиди парникових газів та контексті кліматичної вразливості. 

EСС 5: Культурна спадщина 

ЄІБ визнає наукову, історичну та економічну цінність культурної спадщини та оцінює її як 
невід'ємну частину ідентичності людей. Цей стандарт спрямований на ідентифікацію, 
управління та захист матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, яка може зазнати 
впливу проектної діяльності впродовж життя проєкту. 

EСС 6: Вимушене переселення 

EСС щодо Вимушеного переселення визначає відповідальність за проекти, що передбачають 
придбання, експропріацію, обмеження землекористування або переїзд. EСС 6 розглядає будь-

                                                           
23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
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які випадки фізичного, економічного переміщення або втрати засобів до існування в 
результаті реалізації проекту, забезпечуючи належну компенсацію громадам та людям за 

понесені збитки та відновлення рівня їх життя як мінімум до допроєктного рівня. 

EСС 7: Права та інтереси вразливих груп 

Цей стандарт має на меті захистити всіх вразливих осіб та групи, які постраждали від проекту, 
одночасно переконавшись, що вони отримують вигоду від заходів допомоги, що 
застосовуються в рамках проектів та самих проєктів. EСС 7 вимагає, щоб до всіх людей 

ставилися з повагою, незалежно від їх соціального та економічного стану, а також до людей, 
які є більш вразливими внаслідок проекту, належним чином та за попереднім чином 
інформувались та консультувались. 

EСС 8: Стандарти праці 

Головною метою цього EСС є забезпечення справедливого ставлення, відсутності 
дискримінації та рівності можливостей працівників відповідно до основних трудових стандартів 
Міжнародної організації праці, найкращих міжнародних практик та національного трудового 

законодавства. EСС також спрямований на забезпечення всіх працівників проєкту, включаючи 
підрядників та субпідрядників, безпечного та здорового середовища на роботі, надійних умов 

праці та доступних засобів, що викликає занепокоєння на робочому місці, не боячись 
переслідування.  

EСС 9: Здоров’я та безпека працівників та громади 

EСС 9 тісно пов'язаний із вищезазначеними Стандартами праці в аспекті охорони праці, але 
також акцентує увагу на забезпеченні здоров'я  та безпеки громади протягом життєвого циклу 

проєкту. Зобов'язання, викладені в цьому стандарті, сходяться навколо ідеї передбачення, 
запобігання та мінімізації ризиків безпеки та негативних впливів для спільноти внаслідок 
реалізації проєктів. 

EСС 10: Залучення зацікавлених сторін 

ЄІБ активно сприяє прозорості, безперешкодному доступу до інформації, а також вагомим 
громадським консультаціям та участі, особливо щодо тем та проєктів, які впливають на 

навколишнє середовище та соціальне благополуччя громад, на які впливає діяльність проєкту. 

 

4. Підхід до впровадження Плану управління екологічними та соціальними 
питаннями (ПУЕСП) 

План управління екологічними та соціальними питаннями (ПУЕСП) є комплексним інструментом 

управління всіма екологічними та соціальними впливами та ризиками університету, 
розроблений відповідно до вимог ЄІБ та найкращої практики. ПУЕСП має бути інтегрованим із 
ключовими стратегіями (статутом) університету,  узгоджуватися  із цілями, братися до уваги під 
час прийняття стратегічних рішень, а також підтримуватися вищим керівництвом.  

ПУЕСП розроблений на основі принципів охорони довкілля, запобігання забрудненню, стійкого 
використання ресурсів, дотримання законодавчих вимог та постійного вдосконалення. Він 
розроблений для управління екологічними та соціальними впливами діяльності університетів, а 

також ризиками, що виникають внаслідок такої діяльності, за допомогою ретельно побудованої 
системи та використовуючи системний підхід.  

Ефективна імплементація ПУЕСП базується на циклі Демінга, також відомому як підхід PDCA 
(плануй-роби-перевіряй-дій). Цикл PDCA - це постійно повторюваний процес, який дозволяє 

планувати, розробляти, впроваджувати та підтримувати дії, необхідні для управління ЕС 
впливами та ризиками та постійно вдосконалювати екологічні та соціальні показники. В 

управлінні ЕС впливами, університет повинен враховувати зовнішні умови, діючи не як окрема 
система, а як частина середовища, де зовнішні фактори впливають на внутрішні та навпаки 
(див. Рисунок 1). 



12 

 

 

Рисунок 1. Цикл Демінга у впровадженні ПУЕСП 
 

Дії, передбачені ПУЕСП, детально описані в ряді документів, процедур, операційних інструкцій, 
планів моніторингу, які спрямовані на приведення діяльності субпроєкту у відповідність до 

національних та міжнародних вимог, включаючи ЄІБ EСС. Основні документи системи ПУЕСП 
наведені в Таблиці 4.1 нижче. 
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Таблиця 4.1. Основні документи системи ПУЕСП 

# Компонент ПУЕСП 

(Плани/Процедури/Заходи) 

Розробка документу 

 

Моніторинг впровадження Звітування 

Відповідальний Термін Відповідальний Частота Відповідальний Частота 

1 Система енергетичного моніторингу  ГРП 

 

У процесі 
реалізації 
субпроєкту. 

 ГРП щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

2 Процедура управління небезпечними 
матеріалами  

 ГРП До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП щоквартально 

 

 ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

3 План управління відходами, 
включаючи небезпечні відходи  

План управління будівельними 
відходами 

 ГРП 
 Консультант з 

проектування та 
нагляду 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 
(для етапу 
будівельних робіт) 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП 
 Підрядники / 

субпідрядники з 
виконання робіт 

  

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

4 План/порядок управління викидами 
пилу/шумом  (для етапу будівельних 
робіт) 

 Консультант з 
проектування та 
нагляду  

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

 ГРП 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

5 Порядок і графік регулярного 
технічного огляду транспортних 
засобів (для етапу будівельних робіт) 

 Консультант з 
проектування та 
нагляду 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП 
 Підрядники / 

субпідрядники з 
виконання робіт 

щодня  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

6 План управління охороною праці, в 
тому числі 

 Відповідальність за охорону 

праці 

 ГРП 
 Консультант з 

проектування та 
нагляду 

 Підрядники / 
субпідрядники з 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП 
 Підрядники / 

субпідрядники з 
виконання робіт 
 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 
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# Компонент ПУЕСП 

(Плани/Процедури/Заходи) 

Розробка документу 

 

Моніторинг впровадження Звітування 

Відповідальний Термін Відповідальний Частота Відповідальний Частота 

 Ідентифікація та аналіз 

впливів і ризиків на здоров’я 

та безпеку 

 Програма управління 

ризиками з охорони праці 

 Програма навчання з питань 

охорони праці та записи 

щодо навчання 

 Процедура готовності та 

реагування на надзвичайні 

ситуації 

 Перевірки дотримання вимог 

безпеки та гігієни праці на 

робочих місцях, 

 Вимоги щодо реєстрації та 

розслідування нещасних 

випадків та передумов до 

нещасних випадків, 

аварійних ситуацій, а також 

дії щодо запобігання їх 

повторенню. 

Заходи щодо попередження 

розповсюдження інфекційних 

захворювань (наприклад, COVID-19). 

План управління охороною праці для 

етапу будівельних робіт) 

виконання робіт 
(для етапу 
будівельних робіт) 

7 План управління дорожнім рухом та 
транспортом (для етапу будівельних 
робіт) 

 Консультант з 
проектування та 
нагляду 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

 ГРП 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

 ГРП 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

8 Порядку дій у разі виявлення 
знахідки, що має культурну цінність 

 

 ГРП 
 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 Підрядники / 
субпідрядники з 
виконання робіт 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 
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# Компонент ПУЕСП 

(Плани/Процедури/Заходи) 

Розробка документу 

 

Моніторинг впровадження Звітування 

Відповідальний Термін Відповідальний Частота Відповідальний Частота 

 ГРП 

9 План тимчасового переміщення (для 
етапу будівельних робіт) 

 ГРП До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП 
 ГУПП 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

10 План залучення зацікавлених сторін 
або комунікаційна стратегія 

 ГРП До вибору 
підрядника з 
виконання робіт 

 ГРП 
 ГУПП 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

11 Механізм подання і розгляду скарг від 
працівників  

Механізм подання і розгляду скарг від 
громадськості 

 ГРП До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП 
 ГУПП 

щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

12 Кадрова політика, включаючи 
політику недискримінації та гендерної 
рівності 

 ГРП 
 

До початку етапу 
будівельних робіт 

 ГРП щомісячно  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

(Звітування 
про хід робіт) 

13 План регулярного моніторингу 
впровадження ПУЕСП. 

 ГРП За потребою  ГРП За потребою  ГРП 
 ГУПП 

щоквартально 

Оновлений 
ПУЕСП 
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4.1. Моніторинг та звітування 

Програма регулярного екологічного та соціального моніторингу буде проведена Університетом 

та підрядниками з метою перевірки ефективності запропонованих заходів щодо зменшення 

впливів, а також дозволить вдосконалити або розробити заходи щодо зменшення впливів для 

подальшого їх усунення.  

Регулярний моніторинг буде основою для регулярного звітування ЄІБ, який включатиме: 

1. Звіти про впровадження у субпроєкту будуть подаватись на затвердження ЄІБ 

щоквартально  

 31 березня  

 30 червня 

 30 вересня 

 31 грудня. 

2. Звіт про завершення робіт необхідно подати до ГУПП (група управління проєктами 

та підтримки) 

 Протягом 6 місяців від дати завершення 

4.2. Зберігання документації та записів 

ГРП повинні зберігати наступні документи на додаток до вищезазначених документів: 

 Будь-які дозволи та ліцензії; 

 Звіти з інспекції об’єкту; 

 Результати будь-якого екологічного моніторингу на об’єкті; 

 Контактні дані, адреси та телефони для зв’язку у разі інцидентів, що стосуються 

довкілля чи безпеки; 

 Звіти про екологічний аудит та повідомлення про невідповідності; 

 Записи щодо управління відходами; 

 Журнали інструктажів та навчання; 

 Журнал реєстрації скарг; 

 Записи про штрафи та інциденти. 

4.3. Перегляд та оновлення ПУЕСП 

ПУЕСП - це живий документ, який вимагає перегляду та оновлення у відповідь на зміни, які 

відбудуться протягом життєвого циклу субпроєкту. Під час впровадження субпроєкту на основі 

самомоніторингу університету, звітів державних інспекцій та / або зовнішніх аудитів / звітів 

може бути ідентифіковано необхідність коригувальних та попереджувальних дій. У цьому 

випадку Університет вносить відповідні зміни до ПУЕСП та подає його на затвердження ГУПП 

при МОН. Після затвердження Університет впроваджує узгоджені коригувальні та 

попереджувальні заходи та проводить подальший нагляд за цими діями, щоб забезпечити їх 

ефективність. 

 

5. Ролі та обов'язки 

5.1. Університет 

В рамках проєкту ВОУ Університет зобов'язується: 

• Мінімізувати нещасні випадки на виробництві, інциденти та професійні захворювання; 

• Інтегрувати ЕС показники в свої операційні процеси та послуги; 
• Сприяти екологічно дружньому дизайну продуктів процесу закупівель; 
• Визнанню довкілля, здоров’я, безпеки та громади як основної цінності; 
• Забезпечення безпечного робочого місця з «нульовими показниками летальних 

випадків»; і 

• Підвищення рівня розкриття інформації та прозорості за допомогою роботи з громадою. 

Кожен раз, коли здійснюється діяльність в або біля житлових будівель, ймовірність впливу на 
мешканців зростає. Необхідно забезпечити належне управління цими потенційними ризиками 
та впливами. Університет повинен здійснювати ефективне управління ризиками через свої ГРП 
шляхом проведення зустрічей для підвищення рівня обізнаності з питань громадської безпеки 
та підтримання регулярного спілкування з мешканцями громади з метою розуміння їх потреб та 
проблем.  



17 

 

5.2. Група з управління та підтримки проєкту 

В складі МОН створена Група з управління та підтримки проєкту (ГУПП) для підтримки у 
впровадженні, координації, нагляді та адмініструванні проєкту. 

5.3. Група реаліазції проєкту (ГРП) 

Рекомендується, щоб до складу ГРП входили щонайменше такі члени: 

 Керівник робіт на об’єкті: Керівник робіт на об’єкті несе відповідальність за 
впровадження та підтримування заходів, що містяться в цьому ПУЕСП. Отже, обізнаність 

керівника робіт на об’єкті щодо екологічних стандартів, викладених в ПУЕСП, має 
критичне значення для успішного впровадження заходів з енергоефективності. 

 Менеджер з охорони праці: проводитиме регулярний аудит об’єкту у співпраці з 
менеджером (спеціалістом) з екологічних питань, щоб оцінити показники охорони праці, 
техніки безпеки та захисту довкілля на об’єкті згідно з ПУЕСП.  

 Менеджер(-и) з екологічних та соціальних питань – повідомляти про хід 
виконання робіт на об’єкті та звітувати про результати внутрішнього екологічного та 

соціального аудиту під час впровадження Проєкту. 

Крім того, може бути необхідним проведення спеціалізованого моніторингу щодо таких питань, 
як культурна спадщина та екологія. 

На етапі будівництва необхідно буде проводити моніторинг показників ефективності та 
включати цю інформацію до щомісячного звіту про екологічний аудит ГРП Університету , а потім 
до звіту про відповідність, який потрібно буде готувати та подавати до ЄІБ кожні 3 місяці24. 
Відповідальність за проведення та документування регулярних екологічних інспекцій 

покладена на членів ГРП. Крім того, університети повинні контролювати подання необхідних 
звітів до місцевих органів влади або урядових структур. 

ГРП університету буде нести відповідальність за управління та нагляд за впровадженням ПУЕСП, 
включаючи інші пов'язані плани/процедури та контрактні зобов'язання всіх 
постачальників/підрядників. 

Впливи від будівельної діяльності буде пом’якшено шляхом нагляду за діяльністю підрядника, 

а також передбачивши у контракті зобов’язання підрядника уникати чи мінімізувати наслідки.  

З цією метою Університет повинен запровадити, як частину ПУЕСП, процедури для моніторингу 
своєчасного впровадження та вимірювання ефективності ПУЕСП згідно з узгодженими 

індикаторами та контрольними показниками, а також дотримання екологічних та соціальних 
положень, включених до відповідних правових та/або договірних зобов'язань. 

Обсяг моніторингу повинен бути відповідним екологічним та соціальним впливам та ризикам 
проєкту та законодавчим вимогам . Університет повинен документувати та вести облік усіх 

результатів моніторингу. Крім того, Університет може залучати треті сторони, такі як незалежні 
експерти, місцеві громади або НУО, для доповнення або перевірки власної інформації, отриманої 
під час моніторингу. 

5.4. Зобов'язання та вимоги підрядника 

Підрядники (проєктування, роботи тощо) та субпідрядники в рамках субпроєкту повинні 
дотримуватись вимог щодо охорони довкілля, соціальних питань та питань охорони здоров'я та 
безпеки, встановлених у цьому ПУЕСП.  

ГРП потрібно буде ефективно керувати діяльністю підрядників та гарантувати, що підрядники 
обізнані з вимогами ПУЕСП, згідно з яким підрядники повинні: 

 Довести свою здатність відповідати вимогам; 
 Дотримуватись відповідних умов договору, які включають відповідні заходи 

виправлення порушень та їх наслідків; 
 Мати компетенції (знання та вміння) для виконання  завдань в рамках проєкту 

відповідно до вимог ПУЕСП; 
 Мати подібні домовленості зі своїми субпідрядниками та стежити за дотриманням 

субпідрядниками відповідних вимог. 

Консультант з проєктування та нагляду (КПН) нестиме відповідальність за інтеграцію всіх ЕС 
вимог в детальний проект. КПН включатиме експерта з охорони довкілля як частину команди; 
експерт, який здійснюватиме безпосередній зв’язок з менеджерами з екологічних та соціальних 
питань. 

                                                           
24 В рамках регулярного обов’язкового звітування про хід робіт в рамках проєкту ВОУ. 
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Підрядник(-и) робіт несе відповідальність за управління будівельним майданчиком та його 
діяльність відповідно до ПУЕСП для субпроєкту, відповідних законів та положень України та EСС 

ЄІБ; включаючи вжиття необхідних запобіжних заходів та проведення необхідних дій для 
мінімізації екологічних та соціальних впливів, які можуть виникнути під час впровадження 
заходів з енергоефективності та інших. Підрядник(-и) з виконання робіт відповідає за наступне: 

 Самоперевірка відповідності шляхом підтримання ПУЕСП для управління ОДЗБ та 
соціальними аспектами та впливами відповідно до вимог ПУЕСП та вимог щодо його 

управління; 
 Забезпечення того, щоб про всі невідповідності та інциденти в галузі ОДЗБ та соціальних 

питань повідомлялися та ефективно управлялися, а також засвоювались на майбутнє; 
 Забезпечення наявності в організації належних ресурсів та досвіду для моніторингу та 

контролю за дотриманням вимог ПУЕСП; 
 Повною мірою інформувати ГРП про будь-які проблеми в сфері ОДЗБ та соціальних 

питань; 

 Запис і звітування про моніторингові спостереження, необхідні дії та створення звітів 
про невідповідність, де це доречно; 

 Інструктування власного персоналу та персоналу субпідрядників про їх обов'язки щодо 
забезпечення відповідності та звітування про інциденти та реагування на них; 

 Забезпечити навчання щодо плану залучення зацікавлених сторін університету та 
механізму розгляду скарг та забезпечити сприяння у розгляді будь-яких скарг, 
отриманих шляхом Механізму розгляду скарг 

 Співпраця з ГРП щодо заходів із забезпечення дотримання вимог ОДЗБ та з соціальних 
питань; Участь у спільних інспекціях, оглядах результатів діяльності та аудитах 
відповідно до вимог ГРП; 

 Забезпечення ГРП доступу до записів моніторингу (включаючи всю відповідну 
документацію та бази даних), якщо потрібно; 

 Забезпечення належної експертизи, планування та ресурсів для належного виявлення 

соціальних ризиків та з ОДЗБ заздалегідь, до початку будівництва, щоб забезпечити 
відповідність вимогам; 

 Визначення соціальних ризиків та з ОДЗБ під час процесу планування та під час 
впровадження відповідних заходів щодо пом'якшення впливів; доведення інформації до 
відома своїх робітників; 

 Звітування перед ГРП про результати діяльності в галузі ОДЗБ та соціальних питань, 
включаючи ключові показники ефективності щомісяця та у загальноузгодженому 

форматі; 
 Ведення та звітування ГРП оновлюваних реєстрів, які охоплюють різноманітну 

інформацію про моніторинг та забезпечення відповідності, необхідну для демонстрації 
того, що соціальні стандарти та з ОДЗБ виконуються під час будівельних робіт. 

 Створення плану управління будівельними відходами, та організацію належного 
управління відходами що утворюються під час будівельних робіт. 

Підрядник робіт також зобов'язаний забезпечити, щоб їхні субпідрядники впродовж своєї 

діяльності по Проєкту виконували вимоги, викладені в ПУЕСП та пов’язаних планах. Для цього 
Підрядник повинен запровадити адекватні, задокументовані процеси для нагляду та 
моніторингу роботи субпідрядників. 

 

6. Заходи з пом’якшення та управління впливами 

6.1. ЕС впливи субпроєкту  

Ефективність 
використання ресурсів 

Позитивний вплив. Теплоізоляція будівель та заміна застарілих 
систем / обладнання призведе до зменшення споживання 
ресурсів. 

Викиди в атмосферу та 
кліматичні зміни 

Позитивний непрямий вплив. Теплоізоляція будівель призведе 
до зменшення потреби в тепловій енергії, що, в свою чергу, 
призведе до зменшення обсягу викидів в атмосферу, включаючи 
ПГ, та сприятиме запобіганню зміні клімату. 

Шумове навантаження 
Тимчасовий негативний вплив шумового навантаження під час 
будівельних робіт. Заходи щодо пом'якшення та управління 
істотно мінімізують впливи. 
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Забруднення ґрунту 

Тимчасовий негативний вплив у разі випадкових розливів або 

витоків. Заходи щодо пом'якшення та управління будуть 
спрямовані на запобігання впливів. 

Вода та стічні води 

Не очікується. Водопостачання з підземних джерел та скиди 
стічних вод у водойми не плануються. Водопостачання та 
водовідведення будуть здійснюватися відповідно до існуючих 
договорів про водопостачання та водовідведення.  

Ландшафт та візуальний 
вплив 

Позитивний вплив, оновлення фасадів будівель покращить 
загальний зовнішній вигляд будівель та загальний 
архітектурний ансамбль. 

Біорізноманіття Не очікується. Характер запланованих робіт та їх розташування 
не впливатимуть на території, що охороняються.  

Культурна спадщина Не очікується. Будівлі, що входять до субпроєкту, не належать 

до об’єктів культурної спадщини. Роботи поблизу об’єктів 

культурної спадщини в університеті та за його межами буде 
обмежено, щоб виключити будь-який вплив на них. 

Охорона здоров’я та 
безпеки 
працівників/студентів 

Тимчасовий негативний вплив під час будівельних робіт. 
Належна організація та огородження будівельних майданчиків 
зведе до мінімуму вплив, включаючи аварії, інциденти та 
потенційно небезпечні ситуації. Можливі потреби в переміщенні 
студентів будуть мінімізовані планом тимчасового переміщення. 

Охорона здоров'я та 
безпеки  громади 

Тимчасовий негативний вплив під час будівельних робіт у 
вигляді викидів пилу та шуму, збільшення трафіку, можливі 
аварії на територіях, розташованих поруч з житловими 
будинками. Заходи щодо пом'якшення та управління істотно 
мінімізують впливи. 

Соціально-економічні 

умови 

Позитивний вплив. Увесь персонал та студенти, включаючи 

вразливі групи, отримають вигоду від субпроєкту, оскільки 
умови роботи та навчання будуть покращені, зокрема 
освітлення, вентиляція, мікроклімат. 

6.2. Пом'якшення наслідків та управління EС впливами 

У наведеній нижче Таблиці 6.1 представлені екологічні та соціальні заходи з пом'якшення та 

управління впливами у формі плану дій, який охоплює поточну діяльність Університету, два 

етапи впровадження субпроєкту (підготовка до будівництва та будівництво) та виведення з 

експлуатації Університету. 

ПУЕСП відтворює структуру стандартів ЄІБ і розроблений таким чином, що реалізація 

запланованих заходів дозволить розробити діючу екологічну та соціальну систему управління, 

яка базуватиметься на Циклі Демінга. 
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Таблиця 6.1. Заходи з пом’якшення наслідків та управління 

№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ  

EСС 1: Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками 

1.1 Розробити функціонуючу 
рамкову систему управління 
екологічними та 
соціальними питаннями  для 
ефективного управління 
Екологічними та 
соціальними впливами та 
ризиками проєкту, а також 
ризиками діяльності 
університету. 

Призначити відповідальних 
осіб, для впровадження 
ПУЕСП та загального 
управління екологічними і 
соціальними впливами. 

Відсутність системного підходу 
до виявлення, оцінки, 
пом'якшення  та управління  ЕС 
впливами  та ризиками. 

 EСС ЄІБ 1; 

 Закон України «Про 

охорону праці». 

 

 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ; 

 ГРП; 

Перед початком 

етапу 

будівництва. 

Рамкову система ПУЕСП 
розроблено та впроваджено. 

Призначені відповідальні 
особи. 

 

1.2 Навчити відповідальних осіб 
та інших відповідних 
працівників у галузі 
охорони навколишнього 
середовища, охорони праці 
та соціальних питань. 
Програма навчання повинна 
включати необхідні знання 
для впровадження ПУЕСП. 

Відсутність знань щодо вимог 
міжнародних EС стандартів. 

 EСС ЄІБ 1, 2, 8; 

 Закон України «Про 

охорону праці». 

 

 ГРП; 
 

Під час 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Відповідальні особи, 

пройшли навчання та 

володіють навичками для 

успішного впровадження 

ПУЕСП 
 

1.3 Впровадити перевірку 

підрядника/ постачальника 

на відповідність соціальним 

вимогам, вимогам охорони 

праці та екологічної 

безпеки, політиці 

використання 

дитячої/примусової праці, а 

Ризики, пов'язані з роботою 

постачальників / підрядників 

не визначаються та не 

оцінюються. 

 EСС ЄІБ 9, 2, 8; 

 Кодекс законів України 

про працю. 

 Закон України «Про 

охорону 

навколишнього 

природного 

середовища» 

 ГРП; 
 Юридичний 

департамент; 
 Менеджер(-и)  з 

питань ОДЗБ 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП, 

до початку 

етапу 

будівництва. 

Розроблена процедура 

управління діяльністю 

підрядника/постачальника. 

Звіти про 

аудит/перевірку/моніторинг. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

також навчання та 

професійні повноваження 

керівників та персоналу з 

питань охорони 

навколишнього середовища 

та охорони праці. 

Впровадити процедуру 

регулярного моніторингу 

показників ОДЗБ 

підрядників/постачальників 

у формі аудиту/перевірки. 

Тендерні документи та 
контракти повинні містити 
вимоги щодо охорони 
довкілля, здоров'я та вимог 
щодо дитячої/примусової 
праці. 

1.4 Розробити план моніторингу 
для регулярного 
моніторингу впровадження 
системи ПУЕСП та 
екологічних і соціальних 
показників діяльності 
Університету, включаючи 
моніторинг усіх впливів на 
довкілля, здоров’я та 
безпеку та соціальну сферу.  

Вносити зміни 

(вдосконалювати) систему 

ПУЕСП на основі 

результатів моніторингу. 

Вплив на навколишнє 
середовище, здоров'я та 
безпеку працівників та 
населення. 

Постійне вдосконалення. 

 EСС ЄІБ 1; 

 Закон України «Про 

охорону 

навколишнього 

середовища». 

 ГРП 
 

щоквартально План моніторингу в 

наявності. 

 

1.5 Моніторинг впровадження 

ПУЕСП та регулярне 

звітування перед ЄІБ про 

його виконання. 

Обов’язкове звітування перед 

ЄІБ. 

 EСС ЄІБ 1. 

 

 ГРП 
 

За узгодженням 

з ЄІБ. 

Звіти про виконання ПУЕСП 

для ЄІБ. 

 

EСС 2: Запобігання та зменшення забруднення 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

2.1 Розробити та впровадити 
систему моніторингу 
споживання ресурсів. 

Відсутність системи 

моніторингу споживання 

енергії для будівель. 

Ризик неефективного 

споживання ресурсів. 

 EСС ЄІБ 1, 2.  ГРП 
 

У процесі 

реалізації 

субпроєкту. 

Система моніторингу 

споживання ресурсів 

розроблена і впроваджена 

 

2.2 Розробити Порядок 
управління небезпечними 
матеріалами та запобігання 
випадковому забрудненню 
ґрунту внаслідок розливу 
або витоку, включаючи 
заходи щодо пом'якшення 
випадкових витоків із зони 
зберігання небезпечних 
речовин та транспортних 
засобів. 

Організувати належне 
зберігання небезпечних 
матеріалів, позначити місця 
зберігання. Забезпечити 
наявність комплектів для 
ліквідації забруднення в 
місцях використання та 
зберігання небезпечних 
речовин. 

Ризик забруднення ґрунту 
через неправильне зберігання 
небезпечних речовин та 
несправних транспортних 
засобів. 

Відсутність заходів з 

управління розливами на 

ґрунт. 

 EСС ЄІБ 2; 

 

 ГРП 

 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Розроблено порядок 
управління  небезпечними 
матеріалами 

Всі небезпечні матеріали 
зберігаються у спеціально 
відведених місцях. Місця 
зберігання мають відповідні 
позначення.  

Доступні засоби для 
ліквідації забруднень.  

 

2.3 Розробити план управління 
відходами, який включатиме 
таку інформацію: 

 Перелік усіх типів 

відходів, що 

утворюються або 

можуть утворюватися 

на території 

університету; 

Відсутність системного підходу 
до управління відходами.  

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

відходи»; 

 Постанова No2034 

«Про затвердження 

Порядку ведення 

державного обліку та 

сертифікації 

відходів25». 

 ГРП 

 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Розроблено план управління 

відходами. 

Усі місця зберігання відходів 

мають відповідні 

позначення. 

 

                                                           
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2034-99-%D0%BF#Text 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

 Оцінка кількості 

відходів (для кожного 

виду), а також методів 

та місць їх зберігання; 

 Особи, відповідальні 

за належне управління 

відходами; 

 Варіанти управління 

відходами (повторне 

використання / 

передача для 

переробки 

/видалення) 

 Організації, яким 

передаватимуться 

відходи 

Позначте всі місця 
зберігання відходів. 

2.4 Розробити процедуру 

поводження з 

азбестовмістними 

матеріалами (АВМ), яка 

повинна включати такі 

основні аспекти: 

 Регулярні перевірки 

цілісності AВM; 

 Використання ЗІЗ 

(костюми Tyvek, 

рукавички, маски 

FFP3) під час роботи з 

АВМ або в 

приміщеннях, що 

прилягають до місць, 

де 

використовуютьсяАВМ; 

Можливий ризик для здоров'я 
працівників у разі проведення 
ремонтних робіт поблизу 
конструкцій, що містять азбест. 

 EСС ЄІБ 2, 8, 9; 

 Державні санітарні 

норми та правила 

«Про безпеку та 

захист працівників 

від шкідливого 

впливу азбесту та 

азбестомістких 

матеріалів26». 

 ГРП; 

 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Розроблено план 

моніторингу та план дій. Усі 

записи щодо перевірки 

цілісності документуються. 

 

                                                           
26 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1776-12#Text 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

 При переміщенні AВM, 

робоча зона повинна 

бути належним чином 

закрита, щоб запобігти 

розпорошенню пилу; 

слід застосовувати 

також методи 

пилоосадження ; 

 Відходи AВM слід 

зберігати в 

герметичних 

поліетиленових 

пакетах, сховище 

повинно бути 

належним чином 

позначене 

попереджувальними 

ярликами; використані 

ЗІЗ слід зберігати 

таким же способом. 

У разі будь-яких робіт, що 

стосуватимуться 

модернізації дахів / інших 

конструкцій AВM, 

першочергова увага 

повинна бути приділена 

заміні AВM на інші 

матеріали та уникненню 

використання АВМ в нових 

будівлях / спорудах або як 

нового матеріалу під час 

реконструкції/ремонтних 

робіт. 

EСС 5: Культурна спадщина 

5.1 Розробити порядок дій у 

разі виявлення знахідки, що 

має культурну цінність Усі 

працівники повинні бути 

Запобігання втраті культурної 

спадщини. 

 EСС ЄІБ 5; 

 Закон України «Про 

охорону культурної 

спадщини». 

 ГРП; 
 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ. 

У процесі 

розробки та 

Порядок дій у разі 

виявлення знахідки, що має 

культурну цінність 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

ознайомлені з таким 

порядком. 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

розроблено та доведено до 

відома усіх працівників.  

EСС 8: Стандарти праці 

8.1 Політика щодо 

дитячої/примусової праці, 

недискримінації та рівних 

можливостей повинна бути 

офіційно прописана в 

документах, що стосуються 

кадрової політики. 

Запобігання дитячої/примусової 
праці. 

Запобігання дискримінації. 

 EСС ЄІБ 8, 9; 

 Кодекс законів 

України про працю. 

 ГРП; 

 Відділ управління 

персоналом; 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Політика щодо 

дитячої/примусової праці, 

недискримінації та рівних 

можливостей прописана в 

документах щодо кадрової 

політики. 

 

8.2 Розробити офіційний 

механізм подання скарг для 

працівників з чіткою 

процедурою управління 

скаргами, починаючи зі 

шляхів подання скарг , 

відповідальних осіб за 

реєстрацію скарг, а також 

термінів та способів, за 

допомогою яких 

надсилатимуться відповіді 

відправнику скарги. 

Організувати засоби для 

збору скарг 

(скриньки/телефонна 

лінія/інше). 

Відсутність можливості у 

працівників подавати скарги. 

 EСС ЄІБ 8; 

 Закон України «Про 

звернення 

громадян27»; 

 Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації28». 

 

 ГРП 
 Відділ 

управління 

персоналом; 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП. 

Механізм розгляду скарг 

розроблений, і працівники 

знають про його існування. 

 

EСС 9: Охорона праці та здоров’я населення. охорона та безпека 

9.1 Розробити план управління 

охороною праці для 

університету, який повинен 

описувати систему 

Вплив на здоров'я та безпеку 
працівників та студентів. 

 EСС ЄІБ 9, 8; 

 Закон України «Про 

охорону праці». 

 ГРП 
 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП, 

Розроблено план управління 

охороною праці.  

                                                           
27 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text 
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

управління охороною праці 

в університеті, включаючи 

процедури щодо наступних 

питань: 

 Відповідальність за 

охорону праці 

 Ідентифікація та 

аналіз впливів і 

ризиків на здоров’я 

та безпеку 

 Програма 

управління 

ризиками з охорони 

праці 

 Програма навчання 

з питань охорони 

праці та записи 

щодо навчання 

 Процедура 

готовності та 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації 

 Перевірки 

дотримання вимог 

безпеки та гігієни 

праці на робочих 

місцях, 

 Вимоги щодо 

реєстрації та 

розслідування 

нещасних випадків 

та передумов до 

нещасних випадків, 

аварійних ситуацій, 

а також дії щодо 

до початку 

етапу 

будівництва. 

Моніторинг 

щокварталу. 

Відповідні працівники 

проходять навчання. 

Звіти про моніторинг. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

запобігання їх 

повторенню. 

 Заходи щодо 

попередження 

розповсюдження 

інфекційних 

захворювань 

(наприклад, COVID-

19). 

Навчати працівників з 

питань охорони праці, 

відповідно до плану 

управління охороною праці. 

Проводити моніторинг 

виконання плану 

управління охороною праці. 

9.2 Впевнитися, що персонал 
охорони належно навчений   
правилам поведінки. 
Включити правила 

поведінки в контракти з 
охоронною компанією.  

Підбирати персонал 
охорони на основі запитів 
про зловживання в 
минулому. 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників та населення. 

Запобігання скаргам з боку 
зацікавлених сторін. 

 EСС ЄІБ 9, 10.  ГРП. Перед етапом 

будівництва. 
Персонал охорони пройшов 
навчання. 

Включити правила 
поведінки в контракти з 

охоронною компанією. 

Відсутність скарг з боку 

зацікавлених сторін. 

 

EСС 10: Залучення зацікавлених сторін 

10.1 Розробити План залучення 

зацікавлених сторін (ПЗЗC) 

та періодично оновлювати 

його за необхідності. 

Повідомляти громадськісь 

інформацію про екологічні 

та соціальні питання та 

Відсутність системного підходу 
до залучення зацікавлених 
сторін. 

 

 EСС ЄІБ 10. 

 

 ГРП; 

 Відділ зв’язків з 

громадскістю 

(комунікацій). 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

системи ПУЕСП, 

до початку 

етапу 

будівництва. 

Розроблений ПЗЗC. 

Громадськість 

проінформована про 

екологічні та соціальні 

проблеми та наслідки. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

впливи. 

10.2 Розробити офіційний 

механізм подання скарг для 

громадськості з чіткою 

процедурою управління 

скаргами, зі шляхів 

подання скарг , 

відповідальних осіб за 

реєстрацію скарг, а також 

термінів та способів, за 

допомогою яких 

надсилатимуться відповіді 

відправнику скарги. 

Інформувати громадськість 

про механізм розгляду 

скарг. 

Механізм подання і розгляду 

скарг 

Ризик скарг з боку 

зацікавлених сторін. 

 EСС ЄІБ 10; 

 Закон України «Про 

звернення 

громадян»; 

 Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації». 

 ГРП; 

 Відділ зв’язків з 

громадскістю 

(комунікацій). 

У процесі 

розробки та 

впровадження 

Системи 

ПУЕСП, до 

початку етапу 

будівництва. 

Розроблено механізм 

подання і розгляду скарг. 

Інформація про механізм 

подання скарг доведена до 

відома зацікавлених сторін. 

 

СУБПРОЄКТ (ПІДГОТОВКА ДО БУДІВНИЦТВА) 

EСС 1: Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками 

1.1 Організувати тендер на 

вибір майбутніх Підрядників 

/ субпідрядників відповідно 

до національних та 

міжнародних вимог. 

Зокрема, вимоги повинні 

включати наступне: 

 Підрядник повинен 

працювати згідно 

вимог ПУЕСП, 

приділяючи особливу 

увагу запобіганню 

забруднення, 

Ризик невідповідності 

національним/міжнародним 

вимогам. 

Вплив на довкілля, здоров'я та 

безпеку працівників та 

громадськості. 

Репутаційний ризик. 

 EСС ЄІБ 1, 2, 8, 9; 

 ДБН В.1.2-8-200829; 

 Посібник з питань 

закупівель для 

проектів, що 

фінансуються ЄІБ30. 

 

 ГРП; 

 Менеджер (-и) з 

питань ОДЗБ; 

 Юридичний 

департамент. 

Перед початком 

етапу 

будівництва, 

під час 

проведення 

тендерів та 

заключення 

контрактів. 

Вимоги ОДЗБ включені до 

складу тендерної 

документації та контрактів. 

Підрядник має належну 

кваліфікацію для виконання 

завдань та покладених 

обов'язків. 

 

                                                           
29 https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/DBN-V.1.2-8-2008.pdf 
30 https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

організації безпечних 

умов праці, запобігати 

використанню дитячої 

/ примусової праці та 

впливу на 

громадськість; 

 Підрядник повинен 

мати функціонуючу 

систему екологічного, 

соціального 

управління, а також 

управління охороною 

праці для управління 

впливами та ризиками 

їх діяльності; 

 Підрядник повинен 

назначити менеджера 

з ОДЗБ, який буде 

відповідати за всі ЕС 

питання на 

будівельному 

майданчику і повинен 

бути компетентним у 

виконанні своїх 

завдань; 

 Підрядник повинен 

працювати на 

будівельному 

майданчику у 

відповідності до вимог 

цього ПУЕСП. 

Усі вимоги повинні також 

бути включені в контракт. 

1.2 Отримати всі необхідні 

дозволи на фазу 
Ризик невідповідності 

національному законодавству 

та санкції.  

 EСС ЄІБ 1;  ГРП; До початку 

етапу 

Отримано необхідні дозволи 

(напр. дозвіл на 

будівництво). 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

будівництва, наприклад 

дозвіл на будівництво. 

Ризик зупинки будівельних 

робіт. 

 Закон України «Про 

регулювання 

містобудування31». 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

 

будівельних 

робіт. 

EСС 2: Запобігання та зменшення забруднення 

2.1 Розробити план управління 

викидами пилу під час 

будівельних робіт, 

транспортування та 

зберігання будівельних 

матеріалів.  

 

Запобігання викидам пилу в 

атмосферу 

 EСС ЄІБ 2; 

 ДБН А.3.1-5-201632. 

 

 Консультант з 
проектування та 
нагляду; 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

До початку 

етапу 

будівельних 

робіт. 

План управління викидами 

пилу розроблено. 

 

 

2.2 Розробити порядок та 

графік регулярного 

технічного огляду 

транспортних засобів з 

метою зменшення 

споживання палива та 

зменшення рівня викидів та 

шуму. Розробити інструкцію 

для щоденного візуального 

огляду автомобілів водіями 

та проінструктувати водіїв 

відповідним чином.  

Запобігання викидам в 

атмосферу та шуму 

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

охорону 

атмосферного 

повітря»; 

 ДБН В.1.2-8-2008; 

 Консультант з 
проектування та 
нагляду; 

 Підрядники/ 
субпідрядники з 
виконання робіт. 
 

До початку 

етапу 

будівельних 

робіт. 

Порядок і графік 

регулярного технічного 

огляду транспортних засобів 

розроблено. 

 

2.3 Прописати заходи щодо 

запобігання впливу шуму та 
Запобігання скаргам сусідньої 

громади та негативному 

впливу на працівників. 

 EСС ЄІБ 2, 8, 9; 

 Державні санітарні 

правила планування 

 Підрядники/ 
субпідрядники з 
виконання робіт. 

До початку 

етапу 

Заходи щодо запобігання 

впливу шуму прописано. 

 

                                                           
31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text 
32 https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-294 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

вимоги до моніторингу 

шуму.  

Запобігання штрафам. та забудови 

населених пунктів33. 

 будівельних 

робіт. 

2.4 Розробити план управління 

будівельними відходами 

(ПУБВ) на етапі 

будівництва, включаючи 

ідентифікацію всіх типів 

утворюваних відходів, місць 

їх зберігання та передачі на 

переробку/обробку/ 

видалення.  

Запобігання забрудненню 

ґрунту та впливу на здоров'я 

та безпеку працівників. 

Запобігання штрафам. 

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

відходи»; 

 ДБН А.3.1-5-2016. 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

До початку 

етапу 

будівельних 

робіт. 

Розроблений ПУБВ.  

EСС 3: Стандарти ЄІБ щодо біорізноманіття та екосистем 

3.1 Передбачити заходи щодо 

запобігання пошкодженню 

рослинності під час 

будівельних робіт, 

зберігання 

матеріалів/відходів та руху 

транспортних засобів на 

майданчику. 

 Пошкодження рослинності  EСС ЄІБ 3.  Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

До початку 

етапу 

будівельних 

робіт. 

Розроблені заходи щодо 

запобігання пошкодженню 

рослинності. 

 

EСС 5: Культурна спадщина 

5.1 Надайте підряднику 

прийнятий в університеті 

порядок дій у разі 

виявлення знахідки, що має 

культурну цінність. 

Переконатися, що 

працівники підрядника 

обізнані з цього питання. 

Запобігання втраті культурної 

спадщини. 

 EСС ЄІБ 5; 

 Закон України «Про 

охорону культурної 

спадщини». 

 ГРП; 

 Менеджер(-и)  з 

питань ОДЗБ. 

 

Перед початком 

будівельних 

робіт. 

Підрядника ознайомлено з 

порядком дій у разі 

виявлення знахідки, що має 

культурну цінність. 

 

                                                           
33 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

EСС 6: Вимушене переселення 

6.1 Визначити необхідність 
переміщення 

студентів/працівників 
університету на період 
проведення будівельних 
робіт.  

За необхідності, розробити 
План тимчасового 
переміщення з метою 
допомоги всім переміщеним 
особам покращити або, 
принаймні, відновити їх 
колишні умови. Необхідно 
передбачити відповідну 
компенсацію за понесені 
збитки, якщо такі 
трапляться. 

Переконайтеся, що заходи з 
переміщення розробляються 
та впроваджуються із 
залученням переміщуваних 
осіб і конструктивними 
консультаціями з ними. 

Потенційний вплив на 

навчання та умови 

проживання. 

 EСС ЄІБ 6.  ГРП. 

 

Етап підготовки 

до будівництва 
Необхідність переміщення 
визначено (документи в 

наявності). 

За необхідності, розроблено 
та впроваджено план дій 
щодо переміщення. 

 

ESS 7: Права та інтереси вразливих груп 

7.1 Забезпечити врахування 

потреб людей з обмеженими 

можливостями  та інших 

маломобільних груп при 

розробці субпроєкту згідно з 

Положенням КМУ №815 

«Порядок використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

Відсутність зручностей для 

людей з обмеженими 

можливостями не дозволяє 

людям з обмеженими 

можливостями влаштовуватися 

на роботу та отримувати освіту. 

 EСС ЄІБ 7; 

 ДБН В.2.2-40: 

201834. 

 Ресурси 

субпроєкту; 

 Консультант з 

проєктування та 

нагляду; 

 ГРП. 

На етапі 

проектування 

субпроєкту. 

Потреби маломобільних груп 

включені до проєктної 

документації субпроєкту. 

 

                                                           
34 https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

реалізації проєкту Вища 

освіта України» від 

26.09.2018 року. 

EСС 8: Стандарти праці 

8.1 Впевнитися, що Підрядник 
діє згідно вимог 
національного та 
міжнародного 
законодавства/ стандартів з 
праці, включаючи наступне: 

 Підрядник повинен 
сприяти 
недискримінації та 
рівним можливостям 
для працівників. 

 Усі працівники 
повинні мати 
підписані трудові 
договори та 
працювати відповідно 
до їх умов. 

 Підрядник повинен 

забезпечити місця 
санітарно-побутового 
забезпечення,  місця 
для прийому їжі на 
будівельному 
майданчику. 

 Усі працівники 
повинні отримувати 
та використовувати 
необхідні ЗІЗ. 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників. 

 EСС ЄІБ 8; 

 Кодекс законів 

України про працю. 

 Закон України «Про 

охорону праці». 

 ДБН А.3.1-5-2016. 

 ГРП; 

 Відділ 

управління 

персоналом; 

 Менеджер з 

питань ОДЗБ. 

 

Етап підготовки 

до будівництва 

та протягом 

усього етапу 

будівництва. 

Кадрова політика щодо 
підрядників відповідає 
національним та 
міжнародним вимогам щодо 
недискримінації та рівних 
можливостей. 

Офіційні контракти з усіма 
переліченими умовами праці 
наявні у всіх працівників. 

Забезпечені санітарно-
гігієнічні засоби на 
будівельному майданчику. 

Працівники отримують ЗІЗ 
та використовують їх 
правильно. 

 

8.2 Забезпечити доступність 

механізму подання скарг в 

університеті для підрядників 

та їх працівників, за 

допомогою якого вони 

Відсутність можливості у 

працівників подавати скарги. 

 EСС ЄІБ 8; 

 Закон України «Про 

звернення 

громадян»; 

 ГРП; 

 Відділ 

управління 

персоналом. 

Етап підготовки 

до будівництва 

та протягом 

Працівники проінформовані 
про затверджений механізм 
подання скарг і можуть ним 
користуватися. 

Журнал розгляду скарг. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

можуть висловити 

обґрунтовані занепокоєння 

на робочому місці та 

отримати на них відповідну 

реакцію. 

 Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації». 

усього етапу 

будівництва. 

ESS 9: Охорона праці та здоров’я населення, охорона та безпека 

9.1 Розробити план управління 

охороною праці для етапу 

будівництва (дотримуючись 

тієї самої структури, що і 

внутрішньоуніверситетський 

План управління охороною 

праці). 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників/будівельників та 

студентів. 

 EСС ЄІБ 9, 8; 

 Закон України «Про 

охорону праці». 

 ДБН А.3.2-2-200935 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

 

До початку 

етапу 

будівництва та 

протягом 

усього етапу 

будівництва. 

План управління охороною 
праці на етапі будівництва 
розроблений. 

 

9.2 Проаналізувати транспортні 
шляхи будівельних 
транспортних засобів та 
транспортних засобів 
доставки для можливої їх 
оптимізації. 

Розробити План управління 
дорожнім рухом та 
транспортом, включаючи 
розгляд шляхів доставки, 

інших учасників дорожнього 
руху (транспортні засоби та 
пішоходи), обмеження 
швидкості на будівельному 
майданчику та за його 
межами, попереджувальні 
знаки тощо. 

Проінформувати водіїв 
відповідним чином. 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників та громадськості. 

 EСС ЄІБ 9, 10.  Підрядники/ 
субпідрядники з 
виконання робіт; 

 ГРП. 

До початку 

етапу 

будівництва. 

Розроблено План управління 
дорожнім рухом та 
транспортом. 

Водії поінформовані. 

 

                                                           
35 https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a322_2009/1-1-0-945 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

EСС 10: Залучення зацікавлених сторін 

10.1 Своєчасно розкривати 
інформацію про субпроєкт 

(та механізм подання скарг 
університету) через веб-
сайт, зустрічі, дошки 
оголошень та місцеві засоби 
масової інформації. 

Ризик отримання скарг з боку 

зацікавлених сторін. 

 EСС ЄІБ 10.  ГРП; 

 Відділ зв’язків з 

громадськістю. 

До початку 

етапу 

будівництва та 

за необхідності 

під час етапу 

будівництва. 

Протоколи засідання. 

Перелік учасників. 

 

СУБПРОЄКТ (ЕТАП БУДІВНИЦТВА) 

EСС 1: Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками 

1.1 Переконатися, що 

працівники Підрядника 

пройшли навчання щодо 

вимог ОДЗБ, включаючи 

основні питання екологічної 

та соціальної системи 

управління університету та 

цього ПУЕСП. 

Ризик невідповідності 
національним/міжнародним 
вимогам. 

Вплив на навколишнє 
середовище, здоров'я та 
безпеку працівників та 
населення. 

 

 EСС ЄІБ 1, 2, 8, 9.  ГРП; 

 Менеджер з 

питань ОДЗБ. 

 

До початку 

будівництва та 

протягом 

усього етапу 

будівництва. 

Для працівників Підрядника 

проводяться тренінги. 

 

1.2 Дотримання отриманих 

дозволів на будівництво. 
Ризик невідповідності 
національному законодавству 
та санкції. 

Ризик зупинки будівельних 
робіт. 

 EСС ЄІБ 1; 

 Закон України «Про 

регулювання 

містобудування». 

 ГРП; 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

Протягом етапу 

будівництва. 

Отримано необхідні дозволи 

(напр. дозвіл на 

будівництво), їх вимоги 

виконуються. 

 

1.3 Здійснювати моніторинг 

показників ОДЗБ на 

будівельному майданчику 

відповідно до цього ПУЕСП, 

включаючи оцінку 

регулярних результатів 

(звітів) самомоніторингу 

Підрядника. 

Ризики, пов'язані з роботою 

постачальників / підрядників, 

не визначаються та не 

оцінюються. 

 EСС ЄІБ 1, 2, 8, 9.  ГРП; 

 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ. 

Раз на місяць 

протягом етапу 

будівництва. 

Звіти про моніторинг в 

наявності. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

EСС 2: Запобігання та зменшення забруднення 

2.1 Контролювати викиди пилу 
за допомогою оприскування 

водою або інших методів 
придушення пилу на 
прилеглих дорогах та 
будівельному майданчику. 

Накривати сипучі матеріали 
під час зберігання та 
транспортування. 

Запобігання викидам пилу в 
атмосферу 

Запобігання скаргам 

 EСС ЄІБ 2, 8, 9; 

 ДБН А.3.1-5-2016. 

 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

На етапі 

будівництва 
Відсутність скарг з боку 
зацікавлених сторін. 

Належний стан будівельного 
майданчика забезпечено. 

 

2.2 Впровадити графік 
регулярного технічного 
огляду транспорту з метою 
зменшення споживання 
палива та зниження рівнів 
викидів та шуму. 

Зобов’язати водіїв 
підрядника здійснювати 
щоденний візуальний огляд 
транспортних засобів. 

Не дозволяти 
транспортному засобу 

простоювати при 
працюючому двигуні. 

Запобігання викидам в 
атмосферу та шумовому 
забрудненню  

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

охорону 

атмосферного 

повітря»; 

 ДБН В.1.2-8-2008; 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

Періодично 

протягом етапу 

будівництва 

Документація результатів 
технічного огляду.  

На будівельному майданчику 
відсутні плями від 
протікання мастила, 
відсутній надмірний шум від 
автотранспорту. 

 

2.3 Моніторити та пом’якшувати 
шумовий вплив, 
дотримуючись графіків 
робочого часу під час 
шумоутворюючих робіт на 
будівельному майданчику. 

Використовувати лише 
технічно справне 
обладнання, яке пройшло 
технічний огляд. 

Запобігання скаргам сусідньої 
громади та негативному впливу 
на працівників. 

Запобігання штрафам. 

 EСС ЄІБ 2, 8, 9; 

 Державні санітарні 

правила планування 

та забудови 

населених пунктів. 

 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

Періодично 

протягом етапу 

будівництва. 

Відсутність скарг з боку 
зацікавлених сторін. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

За потреби забезпечити 
встановлення акустичних 
бар’єрів та огорож. 

2.4 Впроваджувати План 
управління будівельними 
відходами. 

Організувати безпечне 
зберігання будівельних 
відходів на майданчику, 
використовуючи захисні 
піддони/ємності, за 
необхідності. 

Укласти договори на 
вивезення будівельних 
відходів зі спеціалізованими 
компаніями.  

Запобігання забрудненню 

ґрунту та впливу на здоров'я 

та безпеку працівників. 

Запобігання штрафам. 

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

відходи»; 

 ДБН А.3.1-5-2016. 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

До початку 

будівництва та 

протягом 

усього етапу 

будівництва. 

Місця зберігання відходів 
організовано. 

Укладені контракти на 
передачу відходів.  

 

2.5 Визначити характер 
небезпечних матеріалів, які 

будуть використовуватися 
на будівельному 
майданчику. 

Застосувати Процедуру 
управління небезпечними 
матеріалами та запобігання 
випадковому забрудненню 
ґрунту, розроблену для 
університету, в тому числі: 

 Організація належного 
зберігання 
небезпечних 
матеріалів на 
будівельному 
майданчику, 
забезпечення їх 
захисними 
піддонами/ємностям, 
які будуть достатньо 
великим, щоб вмістити 

Запобігання забрудненню 

ґрунту та впливу на здоров'я 

та безпеку працівників. 

 

 EСС ЄІБ 2; 

 ДБН А.3.1-5-2016. 

 ДБН А.3.2-2-2009 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

До початку 

будівництва та 

протягом 

усього етапу 

будівництва. 

Організовано безпечні місця 
зберігання небезпечних 

матеріалів зі встановленими 
засобами пожежогасіння. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

об’єм найбільшого 
контейнера з 
хімічними речовинами, 
що зберігаються. 

 Забезпечення місця 
зберігання 
небезпечних 
матеріалів засобами 
пожежогасіння та 
комплектами для 
ліквідації забруднення 
та навчіть працівників  
їх використанню. Усі 
місця зберігання 
повинні бути 
належним чином 
позначені. 

У разі забруднення ґрунту 
вживайте заходи щодо 
видалення та знешкодження 
забрудненого ґрунту, а 
потім відновіть родючі або 
інші шари грунту. 

2.6 Транспортні засоби повинні 
бути обладнані аварійними 
комплектами для очищення 
проливів. 

При паркуванні 
транспортних засобів 
встановлюйте піддони в 
місцях, де є висока 
вірогідність протікання 
мастила, палива. 

Запобігання забрудненню 

ґрунту та впливу на здоров'я 

та безпеку працівників. 

 

 EСС ЄІБ 2; 

 Закон України «Про 

охорону земель». 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

  

На етапі 

будівництва. 

Комплекти для очищення 

проливів наявні у кожному 

транспортному засобі. 

Піддони встановлено під 

припаркованими 

транспортними засобами. 

 

2.7 Дотримуватись вимог 
водовідведення, 
передбачених договором з 
Водоканалом. Не допускати 
скидання стічних вод у 
міську каналізацію з вищою 

Ризик порушення умов 

договору  

 EСС ЄІБ 2; 

 Водний кодекс 

України; 

 Правила прийому 

стічних вод до 

 ГРП; 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт; 

На етапі 

будівництва.  Умови угоди дотримуються. 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

концентрацією 
забруднюючих речовин за 
зазначену в правилах 
прийому стічних вод. 

централізованих 

дренажних систем36. 

 Менеджер(-и)  з 

питань ОДЗБ. 

  

EСС 9: Охорона праці та здоров’я населення, охорона та безпека 

9.1 Моніторити /перевіряти 
виконання плану 
управління охороною праці 
на будівельному 
майданчику. 

Моніторити належну 
організацію умов праці 
будівельників, включаючи 
наявність ЗІЗ, санітарних 
приміщень та місць для 
прийому їжі, а також 
наявність питної води. 

Вести статистику інцидентів 

(потенційно небезпечних 
ситуацій, травм, 
надзвичайних ситуацій 
тощо, включаючи загальний 
робочий час окремо для 
кожного з підрядників). 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників/будівельників та 

студентів. 

Запобігання аваріям та 

інцидентам під час будівельних 

робіт. 

 EСС ЄІБ 9, 8; 

 Закон України «Про 

охорону праці»; 

 Кодекс законів 

України про працю. 

 ДБН А.3.2-2-2009 

 НПАОП 45.2-7.03-17 

 ГРП; 
 Підрядники/ 

субпідрядники 

з виконання 

робіт; 

 Менеджер(-и)  

з питань 

ОДЗБ. 

Щомісячно 

протягом етапу 

будівництва. 

Звіти про моніторинг в 

наявності. 

Статистика інцидентів 
документується. 

 

 

9.2 Впроваджувати План 
управління дорожнім рухом 
та транспортом.  

Перевіряти водійські права 
та знання водіїв щодо 
правил дорожнього руху під 
час найму та час від часу.  

Здійснювати періодичні 
інструктажі стосовно правил 
безпеки для водіїв. 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників та населення. 

Попередження скарг 

зацікавлених сторін та 

дорожньо-транспортних 

пригод. 

 EСС ЄІБ 9, 10. 

 

 Підрядники/ 

субпідрядники з 

виконання робіт. 

До початку та 

під час етапу 

будівництва. 

Транспортні засоби 
використовують транспортні 
маршрути відповідно до 
плану управління дорожнім 
рухом. 

Водії кваліфіковані та 
поінформовані про 
обмеження швидкості. 

 

                                                           
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18#Text 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

9.3 Організувати навчання для 
працівників охорони, 
зайнятих на будівельних 
майданчиках стосовно 
правил поведінки. 

Переконатися, що всі 
матеріали та обладнання 
надійно зберігаються та 
охороняються. 

Вплив на здоров'я та безпеку 

працівників та громадськості. 

Запобігання скаргам від 

зацікавлених сторін. 

 EСС ЄІБ 9, 10. 

 НПАОП 45.2-7.03-17 

  

 

 ГРП; 

 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ. 

До початку та 

під час етапу 

будівництва. 

Персонал охорони навчений. 

Відсутність скарг з боку 

зацікавлених сторін. 

 

ESS 10: Залучення зацікавлених сторін 

10.1 Управляти скаргами, які 

можуть бути отримані на 

етапі будівництва відповідно 

до процедури управління 

скаргами університету. 

Механізм подання і розгляду 

скарг 

Ризик отримання скарг з боку 

зацікавлених сторін. 

 EСС ЄІБ 10; 

 Закон України «Про 

звернення 

громадян»; 

 Закон України «Про 

доступ до публічної 

інформації». 

 ГРП; 

 Відділ зв’язків з 

громадськістю. 

Протягом етапу 

будівництва. 

Скарги належним чином 

реєструються та 

управляються. 

 

ЕТАП ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

EСС 1: Оцінка та управління екологічними та соціальними впливами та ризиками 

1.1 Підготувати та впровадити 
план виведення з 
експлуатації обладнання, 
демонтажу конструкцій з 
подальшим видаленням усіх 
відходів та проведенням 
робіт з відновлення земель. 

План управління охороною 
праці на етапі будівництва 
слід оновити та 
застосовувати під час робіт 
із виведення з експлуатації. 

Дотримання вимог національної 

стратегії управління відходами. 

 EСС ЄІБ 1, 2, 8, 9. 

 

 

 ГРП; 

 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ. 

В кінці 

експлуатації. 
Розроблено план виведення 
з експлуатації. 

Отримано акт виведення з 
експлуатації. 

Укладено договори на 
видалення відходів 
будівництва та  знесення.  

 

EСС 2: Запобігання та зменшення забруднення 
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№ 

 

Захід Екологічні та соціальні 

впливи та ризики 

(Відповідальність/Вигоди) 

Вимога 

(Законодавство, 

передові практики) 

Ресурси, 

інвестиційні 

потреби, 

відповідальність 

Графік Цільові показники та 

критерії оцінки для 

успішного впровадження 

Статус 

2.1 Демонтаж азбестовмістних 

матеріалів (АВМ) з 

використанням усіх 

необхідних ЗІЗ та заходів 

щодо запобігання 

розбиванню АВМ та 

розсіювання волокон. 

Передати AВM ліцензованим 

компаніям для 

оброблення/видалення. 

Запобігання забрудненню 

довкілля та негативному 

впливу на працівників та 

громадськість. 

 EСС ЄІБ 2, 8, 9; 

 ДБН А.3.2-2-2009. 

 ГРП; 

 Менеджер(-и) з 

питань ОДЗБ. 

Після 

завершення 

робіт. 

AВM демонтуються та 
передаються ліцензованим 
компаніям. 

Копії ліцензій на управління 
відходами компаній. 

 

 


