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ВСТУП 

 

Головною метою Проекту є забезпечення потреб споживачів 

м.Кам’янець–Подільський якісними, в достатній кількості послугами теплопо-

стачання, безперебійного постачання теплоносія до споживачів та зниження 

аварійних ситуацій. 

Довгостроковий стратегічний інвестиційний план (резюмується в Таблиці 1) 

спрямований на підтримку зазначених цілей розвитку теплопостачання:  

- підвищення рівня задоволеності та комфорту клієнтів;  

- фінансовий прибуток;  

- модернізація інфраструктури.  

Таблиця 1.  

Довгостроковий стратегічний план інвестування 

Інвестиційний компонент Одиниці 

Розрахункова 

вартість в 

млн. дол. 

США з ПДВ 

Будівництво теплоелектростанції за адресою: вул. 

Крип’якевича, 3 із встановленням: 

- твердопаливних котлів; 

- газових котлів. 

2 шт. 

2 шт. 

10,26 

Реабілітація теплової мережі Ø 500 мм, від: 

- вул. Крип’якевича до пр. Грушевського; 

- пр. Грушевського до вул. Тімірязєва. 

 

667 м 

2,5 км 
2,0 

Встановлення ІТП, та облаштування / будівництво приміщень 70 шт. 2,0 

Технічний нагляд  - 0,4 

Експлуатаційні витрати - 0,7 

Всього - 15,36 

 

Цілі Проекту: 

 підвищення якості надання послуг теплопостачання споживачам; 

 зменшення обсягів споживання природного газу за рахунок використання 

альтернативних видів палива (агропилети, деревинна тріска);  

 зменшення негативного впливу на довкілля (ліквідація ТЕЦ). 
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Мета розробки ПЕСУ. 

Метою розробки ПЕСУ є забезпечення виконання всіх необхідних заходів 

та дій для того, щоб мінімізувати потенційний вплив проекту на довкілля та на-

селення. 

План екологічного та соціального управління (ПЕСУ) аналізує екологічні 

та соціальні питання, пов’язані з відібраними компонентами у сфері теплопо-

стачання, у відповідності до вимог Світового банку щодо забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища та захисту населення. 

Основними завданнями ПЕСУ є: 

1) визначення комплексу заходів з пом’якшення негативних та збільшення 

позитивних, екологічних та соціальних впливів; 

2) визначення комплексу заходів з моніторингу та контролю; 

3) визначення інституційної структури, що буде відповідати за впрова-

дження ПЕСУ; 

4) визначення графіку виконання робіт та їх вартості; 

5) розвиток інституційної спроможності та навчання. 

Встановлення на  об’єктах нового, енергозберігаючого обладнання, встановлення 

ІТП, знизять споживання електроенергії та палива, кількість аварій, втрати тепла та за-

бруднення навколишнього середовища. 

Передбачувані заходи по пом'якшенню впливу на навколишнє середовище такі: 

 прокладання труб на необхідну глибину; 

 проведення режимно-налагоджувальних робіт та дотримання режимних 

карт для забезпечення екологічно-оптимальних умов спалювання палива; 

 контроль якість роботи котелень та ІТП. 

До Проекту будуть пред’явлені необхідні вимоги по енергозбереженню в будіве-

льній і технологічній частинах, а саме: 

 буде запроектовано використання енергозберігаючого обладнання та по-

передньоізольованих труб; 
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 у технологічній частині будуть встановлені ефективні утилізатори енергії - 

підвищений таким чином ККД установок, зниження викидів газів. 

Даний Проект є екологічно допустимим. 
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І. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ЛІЦЕНЗІЙ ТА ДОЗВОЛИ 

 

Найбільш загальним і важливим за значенням рамковим законом, відпо-

відно до якого будується все екологічне законодавство України, є Закон Украї-

ни «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятий 25 червня 

1991 р.  

У преамбулі і статті 1 закону сформульовані цілі і завдання екологічного 

законодавства, що передбачають проведення такої екологічної політики, що 

була б спрямована на збереження безпечної для існування живої і неживої при-

роди навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негати-

вного впливу, обумовленого забрудненням навколишнього природного середо-

вища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціо-

нальне використання і відтворення природних ресурсів. Сприяти досягненню 

цих цілей і покликане екологічне законодавство, у завдання якого входить ре-

гулювання суспільних відносин, пов'язаних з об'єктами правової охорони, ви-

значеними  в статті 5 закону. До таких об'єктів відносяться всі компоненти на-

вколишнього природного середовища і вся сукупність природних ресурсів. 

У цьому законі закріплені повноваження законодавчої і виконавчої галу-

зей органів державної влади в області охорони навколишнього природного се-

редовища. 

 

        1.1 Атмосферне повітря  

Атмосферне повітря є одним з основних життєве важливих елементів на-

вколишнього природного середовища. Відносини в області охорони атмосфер-

ного повітря регулюються Законом України № 2707-XII від 16.10.1992 «Про 

охорону атмосферного повітря».  

Цей  Закон  спрямований  на  збереження  сприятливого   стану атмосфер-

ного  повітря, забезпечення   раціонального    використання атмосферного пові-

тря для  виробничих  потреб, його  відновлення   і    поліпшення    для забезпе-

чення  екологічної безпеки життєдіяльності людини, а  також відвернення шкі-
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дливого впливу на навколишнє природне середовище. Законом установлені 

єдині для України нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, до 

яких відносяться гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речо-

вин в атмосферному повітрі, допустимі рівні акустичного, електромагнітного, 

іонізуючого й іншого видів шкідливого фізичного і біологічного впливу на ат-

мосферне повітря. 

 

1.2. Водне законодавство  

 Водні відносини в Україні регулюються Водним Кодексом (прийнятий 6 

червня 1995 року № 213/95-ВР 1995 р.) та іншими актами законодавства. Їх ме-

та – забезпечити збереження, науково обґрунтоване, раціональне використання 

вод, відтворення водних ресурсів, охорону вод від забруднення, засмічення і 

виснаження, запобігання шкідливих дій вод і ліквідацію їхніх наслідків, поліп-

шення стану водних об'єктів, а також охорону прав водокористувачів. 

Кодекс встановлює, що води (водні об'єкти) є виключною власністю на-

роду України і надаються лише в користування. 

У Водному кодексі визначена компетенція законодавчих і виконавчих ор-

ганів влади в області регулювання водних відносин і участь у цьому громадян і 

їхніх об'єднань. У ньому регулюються питання стандартизації і нормування, а 

також всі питання водокористування і охорони вод. Тут визначено основні по-

ложення контролю, моніторингу та обліку вод, а також економічного регулю-

вання водокористування. Деталізація цих положень здійснена в підзаконних 

актах про впровадження біотестування в системі контролю якості вод (1992 р.), 

про порядок здійснення державного моніторингу вод (1996 р.), про порядок об-

числення збору за спеціальне використання водних ресурсів (тобто за забір во-

ди з водних об'єктів і скидання в них зворотної води) і за використання вод для 

потреб гідроенергетики і водного транспорту (1999 р.). Кабінет Міністрів також 

затвердив порядок розробки і затвердження нормативів гранично припустимого 

скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин і перелік нормованих речовин 
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(1996 р.), а також Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального 

моря від забруднення і засмічення (1996 р.) і Правила охорони поверхневих вод 

від забруднення зворотними водами (1999 р.). 

 

1.3. Законодавство про тваринний світ  

Відносини в області охорони, використання і відтворення тваринного сві-

ту на території України (крім домашніх тварин) регулюються Законом України 

«Про тваринний світ» (1993 р., змін. і доповнення 1996 р.) та іншими актами 

законодавства. Їхня мета – збереження і поліпшення середовища перебування 

диких тварин, забезпечення умов постійного існування всієї видової і популя-

ційної розмаїтості тварин у стані природної волі, неволі або в напіввільних 

умовах. 

Закон дає визначення об'єктів тваринного світу, що відносяться до приро-

дних ресурсів загальнодержавного значення. Суб'єктом права загальнодержав-

ної власності на тваринний світ є держава в особі Верховної Ради України. За-

кон встановлює право колективної і приватної власності на окремі об'єкти тва-

ринного світу. У ньому сформульовані основні вимоги і принципи охорони, ра-

ціонального використання і відтворення тваринного світу, права і обов'язки 

громадян у цій області. 

У законі закріплені форми і види використання об'єктів тваринного світу, 

обов'язки користувачів. 

Спеціальні розділи закону присвячені питанням забезпечення охорони 

тваринного світу, його моніторингу, державного обліку, кадастру і контролю. 

У законі перераховані види порушень законодавства, які спричиняють 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідаль-

ність. 

Розроблено відповідні інструкції для органів управління та природо кори-

стувачів. 
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 1.4. Законодавство про природні території та об'єкти особливої охоро-

ни 

Законодавство України про природні території та об'єкти особливої охо-

рони (природоохоронне законодавство) включає Закони України «Про природ-

но-заповідний фонд України» (1992 р.) і «Про виняткову (морську) економічну 

зону України» (1995 р.), Положення про Червону книгу України (1992 р.), інші 

акти законодавства. 

Ці акти визначають правові основи природоохоронної діяльності на тери-

торіях (акваторіях), що підлягають особливій охороні. В них регламентовано 

питання класифікації, форм власності, видів використання, управління, приро-

доохоронних вимог, відповідальності за порушення законодавства. 

Основні діючі законодавчі, еколого-технічні нормативні документи і ста-

ндарти в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального викорис-

тання природних ресурсів, що стосуються проекту: 

 Кодекс України про надра (від 27 липня 1994 р.); 

 Водний Кодекс України (від 6 червня 1995 р.); 

 Земельний Кодекс України (від 25 жовтня 2001 р.); 

 Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” (від 23 травня 2017 р.); 

 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

(від 25 червня 1991 р.); 

 Закон України “Про охорону  атмосферного повітря” (від 16 жовт-

ня1992 р.); 

 Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних си-

туацій техногенного та природного характеру" (від 8 червня 2000 р.); 

 Закон України “Про теплопостачання” (від 2 червня 2005 р.); 

 Закон України “Про відходи” (від 5 березня 1998 р.); 

 Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-

получчя населення” (від 24 лютого, 1994 р. № 4004-XII); 
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 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення 

про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосфер-

ного повітря” (від 29 грудня 1993 р.); 

 Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок розроблення і за-

твердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних 

та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан ат-

мосферного повітря" (від 13 березня 2002 р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження но-

рмативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із ста-

ціонарних джерел.” (від 6 серпня 2004 р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”(від 26 червня 2006 р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Про затвердження технологічних нормативів допустимих рі-

внів викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номі-

нальна теплова потужність яких перевищує 50 МВ” (від 26 червня 2006 

р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкоду-

вання збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних вики-

дів забруднюючих речовин в атмосферне повітря” (від 10 грудня 2008 

р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Посібник з комплексної екологічної оцінки на регіональному 

рівні ” (від 14 листопада 2008 р.);  
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 Директива Ради 96/61/ЄС "Щодо всеохоплюючого запобігання і конт-

ролю забруднень" (від 24 вересня 1996 р.); 

 Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про оцінку 

впливу на стан довкілля окремих проектів та програм» (від 27 червня 

2001 р.); 

 Резолюція Європейської Ради щодо Зеленої книги про міське довкілля 

(від 28 січня 1991 р.); 

 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми. Виробничої загальної та 

локальної вібрації (видані у 1999 р.); 

 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ульт-

развуку та інфразвуку (видані у 1999 р.); 

 ДСП-201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повіт-

ря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речо-

винами); 

 ДБН В 1.1-31:2013 “Захист територій, житлових будинків та споруд від 

шуму” (видані у 2014 р.); 

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

подання   декларації  про відходи  та її  форми” (від 18 лютого 2016 р. 

№118); 

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ви-

явлення та обліку безхазяйних відходів” (від 03 серпня 1998 р. №1217);   

 Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання збирання, пере-

везення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або зне-

шкодження відпрацьованих мастил (олив)” (від 17 грудня 2012 р. 

№1221);   
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 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил на-

дання послуг з вивезення побутових відходів” (від 10 грудня 2008 р. 

№1070); 

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської дія-

льності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензу-

ванню” (від 09 листопада 2016 р. №804); 

 Інструкція Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Зага-

льнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки” 

(від 03 січня 2013 р. №22-р); 

 Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням 

небезпечних відходів, їх видаленням (прийнята 22 березня 1989 р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України  “Про затвердження Переліку обладнання, для якого розробле-

ні норми щодо гранично допустимих рівнів викидів із стаціонарних 

джерел” (від 16 серпня 2004 р.); 

 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України “Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття 

на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкі-

дливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та 

обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повіт-

ря” (від 10 травня 2002 р.). 

 

1.5. Перелік необхідних дозволів та ліцензій відповідно до природоохо-

ронного законодавства 

Під час впровадження проекту буде паралельно проводитись робота по: 

 отриманню дозволу на проведення земляних робіт (прокладання те-

пломережі);   
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 отримання дозволу Держбудінспекції на ведення робіт; 

 розробка розділу ОВНС Проекту;  

 отримання висновку експертизи Проектної документації, з ураху-

ванням ОВНС; 

 розробка звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря; 

 розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для 

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 

 отриманню висновку державної санітарно-епідеміологічної експер-

тизи;   

 отриманню дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-

не повітря стаціонарними джерелами, для нової котельні. Орієнтовний термін 

дії дозволу – 10 років;  

Законом України від 09.04.2014р. № 1193-VII «Про внесення змін до за-

конодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 

характеру», який набрав чинності з 26.04.2014 р., скасовано дозвіл на розмі-

щення відходів та ліміти на утворення та розміщення відходів. 

Відповідно до ст.17 Закону України «Про відходи» зі змінами, внесеними 

законом, суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зо-

бов’язані мати дозвіл на здійснення поводження з відходами. (дозвіл  на здійс-

нення операцій у сфері поводження з відходами,  якщо їхня діяльність призво-

дить до утворення відходів, для яких Пзув (показник загального утворення від-

ходів) перевищує 1000; 

Суб’єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами,   

діяльність  яких  призводить  виключно  до  утворення відходів,  для  яких  

Пзув  від  50  до  1000,  зобов’язані щороку подавати   декларацію   про   відхо-

ди. 

 корегування ліцензії на виробництво та постачання теплової енергії. 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» є єдиним постачаль-

ником послуг централізованого теплопостачання в м. Кам'янець-Подільський. 

Найбільшим споживачем тепла, що виробляється КП МТВЕ, є населення, доля 

якого в реалізації теплової енергії становить 79%, другою за обсягом категорі-

єю є бюджетні споживачі 20%. Доля комерційних споживачів є досить невели-

кою 1%. 

Послуги централізованого теплопостачання надаються 22963 абонентам,  

із них: 

- населення – 22759;  

- бюджет – 45;  

- інші споживачі – 159 . 

Компанія володіє 14 котельнями та 1 ТЕЦ із загальною кількістю тепло-

генеруючих установок - 45 одиниць, 23 ЦТП (центральних теплових пунктів), в 

т.ч. та 12 КТЕБ (квартальний тепловий енергоблок) для забезпечення міста 

централізованим гарячим водопостачанням (зазначення року введення в екс-

плуатацію котелень та ТЕЦ наведене в Таблиці 2). 

Довжина тепломереж складає 60,3 км. та мереж гарячого водопостачання 

-15,1 км  у двотрубному обчисленні. 

Теплові мережі міста від основних джерел теплопостачання (котельні Ті-

мірязєва, 123, Миколи Гордійчука, 2, ТЕЦ, Пушкінська, 29, Кн. Коріатовичів, 

56) закільцьовані між собою, що дає можливість у разі виникнення аварійної 

ситуації забезпечити теплопостачання окремих районів міста від іншого джере-

ла. 

Схематичне розташування ТЕЦ, котелень та теплових пунктів комуналь-

ного підприємства «Міськтепловоденергія» зображено на рис. 1.   
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Рис. 1. Розташування ТЕЦ, котелень та теплових пунктів 
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Таблиця 2. 

 

Період експлуатації котелень КП «Міськтепловоденергія» 

 

№ Адреса котельні Рік вводу в експлуатацію 

1 Тімірязєва, 123 1974 

2 Миколи Гордійчука, 2 1978 

3 Вокзальна, 83 а 2014 

4 Вокзальна, 43 2000 

5 Суворова, 20 2004 

6 Молодіжна, 24 2004 

7 Грушевського, 50 2008 

8 Татарська, 15 1994 

9 Кн. Коріатовичів, 56 2012 

10 Ценського, 5 2013 

11 Праці, 4 2013 

12 Пушкінська, 29 2014 

13 Матросова,17а 2015 

14 Франка, 30 2015 

15 Франка, 42 (ТЕЦ) 1962 
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IІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

МІСЦЕВОСТІ, НА ЯКІЙ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТ 

 

3. 1. Загальна характеристика проектованої діяльності 

Погоджена інвестиційна програма спрямована на реконструкцію мало-

ефективної систем централізованого теплопостачання, досягнення істотної 

економії та впровадження удосконалень. Реконструкція передбачає наступні 

компоненти з додатковими перевагами і економією:  

- будівництво нової ТЕЦ;  

-  закриття збиткової ТЕЦ і підключення існуючих клієнтів до нової 

ТЕЦ; 

- встановлення 70 індивідуальних теплових пункти (ІТП); 

- зниження втрат в розподілі тепла і підвищення ефективності ЦТ за ра-

хунок реконструкції тепломереж із застосуванням попередньоізольова-

них трубопроводів. 

Існуюча ТЕЦ є збитковою через надзначну потужність, неоптимальне 

розташування відносно теплових навантажень та завелику довжину теплових 

мереж.  

Оптимальне розташування нової ТЕЦ по вул. Крип’якевича, 3 в  центрі 

теплових навантажень і реконструкція тепломереж із заміною на попередньо-

ізольовані труби значно зменшеного  діаметру дозволить суттєво скоротити 

втрати в мережі та призведе до позитивного економічного та екологічного 

ефектів. 

  Всі будівлі, які будуть споживати вироблене новозбудованою ТЕЦ те-

пло, будуть оснащені ІТП та лічильниками споживання тепла. Установка ІТП 

в будинках надасть можливість більш якісно розподіляти тепло всередині 

будинків і призведе до скорочення його  споживання.  
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3.1.1. Компонент 1: Закриття збиткової ТЕЦ, будівництво нової  

котельні       

Опис компоненту: 

Існуюча ТЕЦ є найбільшою теплогенеруючою установкою в компанії і 

виробляє більше 50 % від загального споживання тепла міста. Встановлена 

потужність ТЕЦ становить 132 Гкал, складається з 4 котлоагрегатів з потуж-

ністю 33 Гкал кожен, а приєднана потужність становить тільки 40 Гкал. Для 

забезпечення потреби в тепловій енергії достатньо 2 котлоагрегати, але існу-

ючі котли давно виробили граничний термін експлуатації; всі допоміжні сис-

теми були побудовані для потужності 4 котлів і тому експлуатація цих сис-

тем вимагає додаткових витрат та значної кількості обслуговуючого персо-

налу. 

Причина того що такі системи ще працюють, полягає в тому, що на да-

ній ТЕЦ виробляється і тепло, і елекроенергія. На ТЕЦ є 2 парові турбіни по-

тужністю по 6МВт кожна, одна турбіна ТГ-1 Р6-35/5М1, яка  встановлена в 

1991 році, друга турбіна - ТГ-2 АР6-5, встановлена в 1958 році. Турбіна вста-

новлена в 1958 році має напрацювання більше 400 000 та в найближчому 

майбутньому буде відключена, крім цього турбіна не має  достатнього тепло-

вого навантаження, в результаті чого, виробництво електроенергії не прино-

сить належних переваг. Подальша її робота вимагає модернізацію системи.  

Ця ТЕЦ була побудована для 7 найближчих промислових підприємств, 

які за радянських часів споживали  теплову енергію у вигляді пари та гарячої 

води високого тиску і температури,  проте на даний час перепрофільовані або 

не працюють, а ТЕЦ працює в режимі комбінованого виробництва теплової і 

електричної енергії, в якому основним продуктом виробництва є теплова 

енергія, а виробництво електроенергії є мінімальним (30 % потужності) і об-

межено існуючим тепловим навантаженням. 

В цілому існуючі одиниці ТЕЦ є занадто великими, а їх стан через три-

валий термін експлуатації і фізичну зношеність фактично є аварійним. Котли 

та допоміжні системи (установки водопідготовки, насоси, вентилятори, а та-
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кож клапани і труби) були встановлені в 1962 році і вже давно виробили свій 

ресурс і постійно потребують аварійних ремонтів, системи вимірювань і ке-

рування техпроцесами є морально застарілими, (низького класу точності, на 

старій елементній базі, без використання мікропроцесорів, частотних регуля-

торів систем телемоніторінгу та ін.).  Експлуатація такої ТЕЦ через зноше-

ність і часті відмови обладнання та систем керування небезпечна, потребує 

частого втручання в роботу систем персоналу і збільшення його чисельності 

для забезпечення мінімально достатнього рівня безпечної експлуатації.  Та-

ким чином, продовження експлуатації існуючої ТЕЦ із фізично зношеним і 

морально застарілим обладнанням в майбутньому вимагає значних  інвести-

цій та переваги від заощаджень не призведуть до альтернативи з найменшою 

вартістю. 

Крім цього частина існуючої теплової мережі від ТЕЦ Ø600мм протяж-

ністю 1400м експлуатується з 1983 року, а частина теплової мережі  діамет-

ром від 400мм до 500мм протяжністю 2,9 км експлуатується з 1968 року і на 

сьогодні фактично знаходиться в аварійному стані. 

В той же час внаслідок зменшення споживання тепла через закриття 

промислових підприємств міста, покращення систем регулювання відпуску 

тепла завдяки встановленню ІТП і приладів обліку, існуючі котельні    мікро-

районів міста виявилися недозавантаженими.  

Враховуючи нераціональне розташування існуючої ТЕЦ на краю міста, 

аварійний стан і необхідність заміни її зношених теплових мереж великого 

діаметру, недозавантаженість районних котелень, доцільно частину наванта-

ження існуючої ТЕЦ розподілити на районні котельні (котельні – Миколи 

Гордійчука, 2, Тімірязєва, 123, і Кн. Коріатовичів, 56), а саму існуючу ТЕЦ 

замінити на сучасну теплоелектростанцію невеликої потужності (40МВт), 

розташовану в центрі теплових навантажень (вул. Крип’якевича, 3), що дасть 

змогу значно зменшити протяжність і діаметри трубопроводів теплових ме-
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реж, скоротити втрати в теплових мережах і витрати електроенергії на транс-

портування теплоносія, повністю оновити обладнання ТЕЦ. 

Пріоритет в заміні потужностей є будівництво нової  ТЕЦ по вул. Кри-

п'якевича, 3 (місце розташування  котельні наведене на Рис. 2). 

 

Рис. 2. Місце розташування будівництва нової ТЕЦ 

 

Закриття ТЕЦ і заміна потужностей приносить значну економію на ви-

робничих витратах. Крім того, матиме місце значне скорочення витрат на  

персонал, спожитий газ, матеріали, послуги, поточні та аварійні ремонти.  

Персоналу, який вивільниться після закриття ТЕЦ, буде запропонована нова 
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робота на вакантних посадах. У випадку відмови працівників від роботи на 

нових посадах, вони згідно чинного законодавства підлягають звільненню з 

виплатою відповідної компенсації. 

 

3.1.2. Компонент 2: Оновлення теплової мережі  

Опис компоненту: 

ТЕЦ, яка буде закрита, була збудована в 1960-і роки, а основна мережа 

теплопостачання мала діаметр трубопроводів DN 600.  

Однак, внаслідок закриття багатьох промислових підприємств, попит 

значно скоротився, і сьогоднішнє навантаження потребує зменшення діамет-

рів трубопроводів теплових мереж.  Таким чином, трубопроводи, які знахо-

дяться в аварійному стані і є завеликими будуть замінені. Старі трубопрово-

ди будуть вилучені, а нові, попередньоізольовані, встановлені.  Основними 

перевагами таких інвестицій є зниження втрат тепла і запобігання поривів в 

мережі ЦТ та підвищення надійності доставки тепла. Крім того, будуть знач-

но зменшені витрати на утримання мереж. Планується провести заміну труб 

ділянок теплової мережі від котельні Тімірязєва, 123 по вул. Тімірязєва та 

просп. Грушевського довжиною 880м, по вул. просп. Грушевського довжи-

ною 1,6 км., по вул. Драй Хмари довжиною 667м.  

Трубопровід що підлягає заміні наведений на рис. 3. 



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 22 

 

Рис. 3. Трубопровід що підлягає заміні 

Переваги компоненту: 

Основні переваги компоненту полягають у скороченні операційних ви-

трат.  

Переваги даної інвестиційної складової перераховані нижче:  

1. Втрати  тепла по підприємству скоротяться на 5% із 29 692 Гкал/рік 

до 25 413 Гкал/рік завдяки підвищенню енергоефективності; 

2. Збільшення терміну служби магістральних та розподільчих трубоп-

роводів, що замінюються до 30 і більше років; 
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3. Операційні витрати скоротяться на 1% із 73,837 млн. грн. до 72,777 

млн. грн. завдяки: 

- 1 % скорочення витрат на газ через скорочення втрат тепла; 

- 6 % скорочення споживання електроенергії через зменшення ви-

трат на перекачування;  

- 15 % скорочення адміністративних витрат через  зменшення не-

обхідності ліквідації проривів та обробку скарг від населення;  

- 9 % скорочення витрат на воду завдяки скороченню проривів. 

 

3.1.3. Компонент 3: ІТП та лічильники опалення 

Опис компоненту: 

Передбачається влаштування нових ІТП в житлових будинках, встано-

влення коригуючих насосів та лічильників тепла, що дозволить уникнути не-

раціонального використання теплової енергії, підвищити якість послуг з теп-

лопостачання, що надаються, скоротити протяжність трубопровідної транс-

портної системи, як наслідок, скоротити теплові втрати і експлуатаційні ви-

трати. 

Основна увага з точки зору споживачів припадає на інвестиції, які 

створюють стимули для контролю та економії енергії за рахунок збільшення 

заходів з підвищення енергоефективності та через зміни в поведінці спожи-

вачів, дозволяючи їм істотно знизити потребу в опалення для будинків. Інве-

стиції в нові, компактні підстанції є частиною стратегії модернізації всієї си-

стеми централізованого теплопостачання. Вона впливатиме на хід тарифних 

реформ шляхом створення стимулів для клієнтів, щоб заощадити енергію і 

їхнє споживання тепла. 

Залежно від конфігурації системи опалення будинку, місць розташу-

вання вводів систем опалення, холодної та гарячої води в кожному будинку 

буде встановлено один або кілька ІТП.  
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Новий ІТП замінить поточну систему теплопостачання на базі ЦТП. Отже,  

ЦТП можна буде демонтувати.  Підраховано, що ІТП значно знизить рівень 

перевитрат тепла в системах опалення, а лічильники призведуть до можливо-

сті ефективного керування процесом надання послуг і скорочення грошових 

витрат на опалення та гаряче водопостачання. 

Основні переваги цього компонента забезпечуються: 

1. Тепло доставлене до тепломережі знизиться на 4 % ( із 93 282 

Гкал/рік до 89 426 Гкал/рік) через більш точне регулювання опалення. Відпо-

відно, спостерігатиметься скорочення споживання опалення населенням.  

2. Реалізація опалення також скоротиться на 2 % із 33,543 млн. грн. до 

32,752 млн. грн. через скорочення споживання опалення 

3. Операційні витрати скоротяться на 2 % із 36,916 млн. грн. до 36,312 

млн грн. через: 

- 2 % економія споживання газу через скорочення споживання 

опалення; 

- 3 % економія споживання електроенергії через скорочення витрат 

на перекачування;   

- 604,179 млн. грн. зекономлених інвестицій у мережу ЦТ через 

подовжений термін експлуатації модернізованої мережі (із 30 до 40 років). 

Інвестиційні об’єкти:  

Запропоновані ІТП та лічильники будуть установлені для мережі, яка 

включає котельні Тімірязєва, 123, Миколи Гордійчка, 2, Кн. Коріатовичів, 56, 

Грушевського, 31. Перелік ІТП запропоновані до встановлення наведено в 

Таблиці 3. 
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А1. вул. 30 років Перемоги, 6 Опалення + ГВП Тупикове 4415 9 1 115 290 

А2. вул. 30 років Перемоги, 8 Опалення Тупикове 3 344 9 2 70 167 

А3. вул. 30 років Перемоги, 10 Опалення Тупикове 3 088 9 2 68 138 

А4. вул. 30 років Перемоги, 12 (2-й ввід) ГВП Тупикове 5 297 5 4 98 250 

А5. вул. 30 років Перемоги, 14 ГВП Тупикове 3 812 5 4 70 188 

А6. вул. 30 років Перемоги, 14а Опалення Тупикове 2 186 5 3 50 113 

А7. вул. 30 років Перемоги, 14б Опалення Тупикове 2 068 5 3 48 126 

А8. вул. Гагаріна, 13 Опалення + ГВП Тупикове 6 306 9 4 128 263 

А9. вул. Гагаріна, 89 Опалення + ГВП Тупикове 5 350 9 3 107 277 

А10. вул. Героїв небесної сотні, 4 Опалення + ГВП Тупикове 4 401 9 3 88 210 

А11. вул. Героїв небесної сотні, 6 Опалення + ГВП Тупикове 3 447 9 2 68 141 

А12 вул. Героїв небесної сотні, 8 Опалення + ГВП Тупикове 3 434 9 2 69 165 

А13. вул. Героїв небесної сотні, 39 Опалення Тупикове 4 051 5 4 91 195 

А14. вул. Героїв небесної сотні, 41 Опалення Тупикове 3 968 5 4 90 177 

А15. вул. Годованця, 22 Опалення + ГВП Тупикове 1 642 5 3 44 90 

А16. вул. Годованця, 24 Опалення + ГВП Тупикове 1 981 5 1 62 135 

А17. вул. Годованця, 26 Опалення Тупикове 2 521 5 1 136 215 

А18. вул. Годованця, 26а Опалення + ГВП Тупикове 5 102 9 1 176 381 

А19. вул. Драй Хмари, 44 Опалення + ГВП Тупикове 3 170 9 2 69 145 

А20. вул. Дружби народів, 4 Опалення + ГВП Тупикове 3 244 9 2 72 157 

А21. вул. Кам'янчанина, 1 Опалення + ГВП Тупикове 1 047 9 4 133 317 

А22. вул. Князів Коріатовичів, 9 (насосна станція) Опалення Тупикове - - - - - 

А23. вул. Космонавтів, 2 Опалення + ГВП Тупикове 6 826 9 4 144 353 

А24. вул. Космонавтів, 6 Опалення Тупикове 5 206 9 3 108 222 

А25. вул. Космонавтів, 7,9 Опалення + ГВП Тупикове 9 666 9 6 194 476 

А26. вул. Космонавтів, 8 Опалення Тупикове 1 783 9 1 53 125 

А27. вул. Космонавтів, 10 Опалення Тупикове 1 864 9 2 53 124 

А28. вул. Космонавтів, 12 Опалення + ГВП Тупикове 3 569 9 2 103 236 

А29. вул. Космонавтів, 17 Опалення Тупикове 3 151 9 2 66 161 
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А30. вул. Кулика, 4 Опалення + ГВП Тупикове 4 393 5 8 90 230 

А31. вул. Лермонтова, 5 Опалення + ГВП Тупикове 2 829 9 2 72 155 

А32. вул. Лесі Українки, 85 Опалення + ГВП Тупикове 4 493 5 5 85 214 

А33. вул. Миколи Гордійчука, 9 Опалення Тупикове 4 512 9 4 85 225 

А34. вул. Миколи Гордійчука, 11 Опалення Тупикове 3 778 9 2 105 254 

А35. вул. Молодіжна, 3 Опалення + ГВП Тупикове 6 694,2 9 1 161 304 

А36. вул. Молодіжна, 3А Опалення Тупикове 4 258 12 1 60 81 

А37. вул. Молодіжна, 5 Опалення Тупикове 4 041 12 1 59 114 

А38. вул. Молодіжна, 31 Опалення Тупикове 4 179 12 1 57 100 

А39. вул. Нігинське шосе, 25 Опалення + ГВП Тупикове 3454 9 2 64 166 

А40. вул. Нігинське шосе, 30  Опалення Тупикове 3 332 9 2 67 163 

А41. вул. Нігинське шосе, 32  Опалення Тупикове 3 246 9 2 69 162 

А42. вул. Нігинське шосе, 34 (1 ввід) Опалення Тупикове 7 268 9 3 140 360 

А43. вул. Нігинське шосе, 34 (2 ввід) Опалення Тупикове 4 846 9 2 93 240 

А44. вул. Нігинське шосе, 34 (3 ввід) Опалення Тупикове 3 348 9 2 68 173 

А45. вул. Огієнка, 8 Опалення Тупикове 2 502 5 4 53 108 

А46. вул. Огієнка, 82 Опалення Тупикове 3 061 5 4 70 134 

А47. вул. Панівецька, 4 Опалення Тупикове 2 842 5 4 70 131 

А48. вул. Панівецька, 5 Опалення Тупикове 1 668 5 2 40 82 

А49. вул. Панівецька,13 (ЦТП) ГВП Тупикове - - - - - 

А50. вул. Проектна, 8 Опалення + ГВП Тупикове 4 623,5 9 3 108 224 

А51. вул. Пушкінська, 47 (насосна станція) Опалення Тупикове - 1 - - - 

А52. вул. Розвадовського, 1, 3, 5 (КТЕБ №11) Опалення Тупикове 9 682 - - 168 494 

А53. вул. Саксаганського, 24 Опалення + ГВП Тупикове 1 471 5 2 39 76 

А54. вул. Суворова, 4 Опалення + ГВП Тупикове 2297,12 5 4 44 140 

А55. вул. Тімірязєва, 84 Опалення Тупикове 2 947 5 4 69 147 

А56. вул. Тімірязєва, 86 Опалення Тупикове 2 937 5 4 67 127 

А57. вул. Тімірязєва, 88 Опалення Тупикове 3 048 5 4 73 139 

А58. вул. Тімірязєва, 122 Опалення Тупикове 4 818 5 6 110 223 

А59. вул. Тімірязєва, 134 Опалення + ГВП Тупикове 5 271 9 3 104 229 

А60. вул. Тімірязєва, 158 Опалення Тупикове 2 961 5 4 67 129 

А61. вул. Патріарха Мстислава, 9 Опалення Тупикове 4 323 5 8 72 214 

А62. вул. Хмельницьке шосе, 17 Опалення + ГВП Тупикове 6 780 9 5 133 317 

А63. вул. Хмельницьке шосе, 19, 19а Опалення + ГВП Тупикове 4 488 5 9 101 177 

А64. вул. Чехова, 43, Хмельницьке шосе, 30 Опалення + ГВП Тупикове 10 007 5 13 231 481 

А65. вул. Шевченка, 4 Опалення + ГВП Тупикове 6 885 9 4 137 327 

А66. вул. Шевченка, 29 (насосна станція) Опалення Тупикове - - 1 - - 

А67. вул. Шевченка, 41 (насосна станція) Опалення Тупикове - - 1 - - 

А68. пр. Грушевського, 42 Опалення + ГВП Тупикове 4 021 9 3 99 181 

А69. пр. Грушевського, 74 Опалення + ГВП Тупикове 4 422 9 1 116 283 

А70. пр. Грушевського, 76 Опалення Тупикове 4 445 9 1 119 286 
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3.2. Загальна інформація стосовно регіону 

Кам’янець-Подільський є адміністративним центром Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області. Кам’янець-Подільський розта-

шований у південній частині Хмельницької області, що знаходиться у пів-

денно-західній частині України. Крізь місто протікає р. Смотрич, притока р. 

Дністер. Загальна площа міста складає 27,84 км2. Населення Кам’янець-

Подільського станом на 1 червня 2012 р. складало 102 564 чол. 

Відстань від районного адміністративного центру до м. Хмельницький 

складає 102 км. З півночі на південь району проходить автошлях (М-20) Жи-

томир – Тереблече через Хмельницький до Бухаресту, а також залізнична ко-

лія Хмельницький – Чернівці. 

На Рис. 4 показано розташування міста. 

 

Рис. 4. Розташування м. Кам’янець-Подільський 

Місто розділене на наступні райони: Старе Місто, Руські Фільварки, 

Польські Фільварки, Біланівка, Новий План, Карвасари, Видрівка, Підзамче, 

сел. Смірнова, сел. Черемушки, сел. Сахарного заводу, сел. Першотравневе, 

сел. Жовтневе, житловий масив Жовтневе. Територія району Старе Місто є 

частиною державного історичного заповідника. На Рис.5 показано карту міс-

та. 
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Рис. 5. Карта м. Кам’янець-Подільський 

 

3.2.1.  Кліматичні умови 

Клімат м. Кам’янець-Подільський помірно континентальний з помірно 

холодними перемінливими зимами, порівняно сухою весною, вологим літом 

та порівняно сухою осінню. Середньорічна температура становить 7…8 °C. 

Температура для проектування систем опалення -20 ºC, середня температура 

опалювального сезону 0,3 ºC. Середня тривалість опалювального сезону 180 

днів. Базові кліматичні данні по місту представлені в Таблиця  (за даними 

Хмельницького обласного центру з гідрометеорології).  
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Таблиця 4.  

Базові кліматичні данні 

№ 
Базові кліматичні данні 

Параметр Одиниця  Значення 

1 
Мінімальна середня температура повітря за січень (найхо-

лодніший місяць)  
°C -8,1 

2 
Максимальна середня температура повітря за липень (най-

тепліший місяць) 
°C 24,5 

3 
Середня температура за шість самих теплих місяців року 

(квітень-вересень) 
°C 15,2 

4 
Середня температура за шість самих холодних місяців року 

(жовтень-березень) 
°C 0,4 

5 Відносна вологість % 79 

6 Середня швидкість вітру за рік м/с 2,9 

7 Кількість днів опалювального сезону No. 183 

8 Початок опалювального сезону місяць жовтень 

9 Кінець опалювального сезону місяць квітень 

10 Кліматична зона  1 

 

3.2.2.  Екологічна ситуація в місті 

Загальну ситуацію у місті стосовно якості повітря можна оцінити як 

дуже хорошу. За даними Хмельницького регіонального Гідрометцентру ви-

падків високого та надзвичайно високого атмосферного забруднення у 

м. Кам’янець-Подільський не спостерігалось за останні роки, середня конце-

нтрація забруднюючих речовин, не перевищує максимально допустимих по-

казників. 

Водні джерела міста представлені р. Дністер (мінімальна відстань від 

м. Кам'янець-Подільський до р. Дністер – біля 15 км), р. Смотрич, р. Мукша, 

підземними джерелами та системою малих озер та ставків. 

За відсутності великих промислових підприємств та фабрик р. Дністер 

є однією з найчистіших та найменш забруднених великих річок України. 
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р. Смотрич також має гарні екологічні показники. Екологічний стан річки є 

задовільним.  

Кам’янець-Подільський як непромислове місто характеризується низь-

ким рівнем шумового навантаження. У центрі міста, біля основних транспор-

тних вузлів, рівень шуму наближається до максимально допустимих рівнів. 

Усі тверді побутові відходи, що формуються у місті, вивозяться на по-

лігоні відходів, що розташовані поблизу міста (Нігенське шосе 2 А). На цьо-

му полігоні накопичено біля 8 276 тис. тон відходів. Звалище не приймає не-

безпечних відходів (I-III клас небезпеки).  

Основним джерелом токсичних промислових відходів є виробничі під-

приємства, електро-, газо- та водопостачальні компанії. Промисловий сектор 

утворює головним чином металовмісні та осадові відходи (використані свин-

цеві батареї, відходи нафтопродуктів, використані люмінесцентні лампи та 

ін.). Загалом підприємствами та організаціями було генеровано 12,5 т відхо-

дів високого та середнього класу небезпеки (I-III класи) та 264 тис. м3 побу-

тових відходів у 2012 г.  

У цілому, ситуація у сфері управління відходами у м. Кам’янець-

Подільський значно краща, ніж у інших регіонах України. Міська адмініст-

рація регулярно знищує несанкціоновані звалища. Організовано регулярний 

вивіз твердих відходів та опалої листви з приватного сектора. Державні та 

муніципальні органи влади контролюють підприємства у секторі збору, виво-

зу та видалення промислових та твердих побутових відходів. 

 

3.2.3.  Опис території впливу проекту 

Компонент 1: Будівництво нової  теплоелектростанції 

Будівництво нової теплоелектростанції за адресою Крип’якевича, 3 бу-

де відбуватись у промисловій зоні м. Кам’янця-Подільського. Найближча 

житлова забудова знаходиться на відстані 149 м у Пн. Сх напрямку від ділян-

ки. Виділена під будівництво ділянка має під’їзні шляхи, на відстані 120м від 
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неї проходить автомагістраль державного значення, що спрощує доставку 

палива великоваговим автотранспортом,  на відстані 30м проходить залізни-

чна колія, по якій є можливість в майбутньому організувати доставку біопа-

лива. 

 

Компонент 2: Оновлення теплової мережі  

Прокладання теплової мережі проходить здебільшого по зеленій зоні 

міста. Перекопи доріг очікуємо по маршруту проходження теплотраси, а саме 

на перехресті проспекту Грушевського із вулицями: Тімірязєва, Червоноар-

мійська, Пушкінська, Данила Галицького, Кн. Коріатовчів, Драй Хмари,  Па-

нівецька, Годованця.  

 

Компонент 3: ІТП та лічильники опалення 

Запропоновані ІТП із  лічильниками теплової енергії будуть встановле-

ні в теплових пунктах, розташованих в підвалах житлових будинків на опа-

лювальній території котелень Тімірязєва, 123, Миколи Гордійчука, 2, 

Кн. Коріатовичів, 56 та новозбудованої теплоелектростанції по вул. 

Крип’якевича, 3. 

3.3. Відомості щодо встановлення меж санітарно-захисних зон 

Відповідно Державним санітарним правилам  №173  від  19.06.1996 під-

приємство з технологічними  процесами,  виявленими джерелами викидів  в  

навколишнє  середовище  забруднюючих  речовин слід відділяти санітарно-

захисною зоною  (СЗЗ).  По  даній  класифікації (пункт 5.4/ДСП №173), Сані-

тарно-захисну зону слід   встановлювати   від   джерел шкідливості  до  межі  

житлової  забудови,   ділянок   громадських установ, будинків і споруд,  в  

тому  числі  дитячих,  навчальних, лікувально-профілактичних     установ,     

закладів    соціального забезпечення,  спортивних споруд та ін., а також тери-

торій парків, садів, скверів  та  інших об'єктів зеленого будівництва загально-
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го користування,  ділянок   оздоровчих   та   фізкультурно-спортивних уста-

нов,   місць  відпочинку,  садівницьких  товариств  та  інших, прирівняних до 

них об'єктів, в тому числі для підприємств з технологічними процесами, які є 

джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими, із неприємним 

запахом хімічними речовинами та біологічними факторами,  безпосередньо 

від джерел забруднення атмосфери організованими викидами (через труби, 

шахти) або  неорганізованими  викидами  (через  ліхтарі  будівель, димлячі  і  

паруючі  поверхні  технологічних  установок  та  інших споруд тощо),  а   та-

кож   від   місць   розвантаження   сировини, промпродуктів або відкритих 

складів. 

На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, 

концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієні-

чні нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони – 0,8 від за-

значення нормативу.  

Розрахункова СЗЗ буде визначена після розробки розділу «Оцінка впливу на 

навколишнє середовище» (ОВНС), яка є складовою проектної документації. 
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ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 

  

У період впровадження проекту та підчас експлуатації котельні і теп-

лової мережі, можуть проявлятись впливи наведені у Таблиці 5:  

Таблиця 5. 

Середовище впливу Характер впливу 

Період: будівництво та монтажні роботи 

Оцінка впливу: негативна 

Атмосферне повітря  

Викид забруднюючих речовин від роботи двигунів внутріш-

нього згорання автотранспорту 

Викид пилу від проведення земляних робіт (в засушливий пері-

од року) 

Викид забруднюючих речовин від електрозварювання 

Вплив шуму Утворення шуму від автомобілів та устаткування 

Водне середовище Вплив не очікується 

Ґрунти Накопичення ґрунту після розкопок на місці проведення робіт 

Поводження з відходами Накопичення твердих відходів після розкопок  

  Флора та фауна  Можливе знищення рослинності на місці проведення робіт у 

вигляді газонів. та деяких поодиноких дерев.  

 

Здоров’я людей  
  

 

Негативний вплив не очікується. 

У випадках недотримання встановлених норм і правил те-

хніки безпеки можуть виникнути аварійні ситуації, 

пов’язані з пожежами та вибухами. Це може призвести до 

отримання травм працівниками та особами, які відвідують 

виробничу дільницю або проїжджають мимо, а також до 

пошкодження об’єктів майна 

Культурна спадщина та 

громадські об’єкти  
Вплив не очікується 

Соціальний вплив Тимчасовий вплив у вигляді обмеження руху автотранспорту 

при заміни мереж  

Вимушене переселення Вплив не очікується 

Період: експлуатація 

Оцінка впливу: негативна 

Атмосферне повітря Викид забруднюючих речовин від роботи котлоагрегатів (кіль-

кісні показники наведені у додатку 4)   

Вплив шуму Вплив не очікується 

Утворення шуму від автотранспорту (доставка пелет та щепи, 

вивіз золи) 

Водне середовище Вплив не очікується 

Ґрунти Вплив не очікується 



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 34 

Поводження з відходами Накопичення побутових відходів у процесі виробничої діяль-

ності 

Утворення та накопичення золи  

Об’єкти рослинного та 

тваринного світу 
Вплив не очікується 

Здоров’я людей  Вплив не очікується 

Культурна спадщина та 

громадські об’єкти  
Вплив не очікується 

Оцінка впливу: позитивна 

Соціально-економічний 

розвиток 

Покращення якості та забезпечення надійності надання послуг 

теплопостачання  
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V. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, ма-

шин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівни-

ком, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законо-

давства та забезпечуватися на всіх стадіях реалізації ПРОЕКТУ. 

Основними нормативними актами, регулюючими безпечні умови праці є: 

- Закон України «Про охорону праці»; 

- ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будів-

ництві» 

- ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус-

тановок споживачів»; 

- ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання 

України»; 

- НАПБ Б.06.044-2005 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

- ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації електричних 

станцій і мереж»; 

- ДНАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови  безпечної експлуатації 

трубопроводів пари та гарячої води»; 

- ДНАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації 

парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), во-

догрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не 

вище 1150С»; 

- ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом 

і пристосуванням»; 

- ДНАОП 1.1.10-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації тепломе-

ханічного обладнання електростанцій та теплових мереж»; 
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- Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, за-

твердженні наказом Міністерства палива та енергетики України 

14.02.2007 р. 71. 

Підрядна організація зобов’язана за участю замовника і субпідрядних органі-

зацій розробити та затвердити заходи з техніки безпеки і виробничої саніта-

рії, обов’язкові для всіх організацій, що беруть участь у будівництві. 

Будівельні машини повинні відповідати вимогам нормативних документів і 

на них повинна бути експлуатаційна документація, а крани та інші машини, 

що придбані за кордоном - повинні мати сертифікат відповідності вимогам 

безпеки праці (НПАОП 0.00-1.01). Забороняється експлуатація засобів меха-

нізації без передбачених їх конструкцією огорож, блокувань, систем сигналі-

зації та інших засобів колективного захисту працюючих. 

Під час виконання транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт необ-

хідно дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5, НПАОП 0.00-1.01, НАПБ А.01.001, 

ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НПАОП 60.2-1.28. 

 

5.1. Вимоги безпеки в організації будівництва і виконання робіт  

До початку будівельно-монтажних робіт кожний об'єкт повинен бути 

забезпечений проектною документацією з організації будівництва і виконан-

ня робіт. 

Без такої документації будівельно-монтажні роботи проводити непри-

пустимо. 

Проектні рішення з охорони праці під час будівництва повинні бути 

конкретними і відповідати реальним умовам роботи. В спеціальному розділі 

проекту виконання робіт ПВР повинні бути відображені особливо важливі 

вимоги правил охорони праці і заходи щодо забезпечення їх виконання. 

Ці заходи повинні містити технічні рішення і основні організаційні за-

ходи щодо забезпечення безпечного проведення робіт і санітарно-

гігієнічного обслуговування працюючих. 
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У ПВР повинно бути визначено: 

1. Місця розміщення тимчасової огорожі, установки кранів, розташу-

вання ліній електропередач, доріг, проходів, санітарно-побутових приміщень. 

2. Місця складування будівельних конструкцій і матеріалів. 

3. Межі небезпечних зон. 

4. Перехідні пішохідні містки і мости для руху автотранспорту через 

траншеї. 

5. Схеми електропостачання і освітлення будівельного майданчика і 

робочих місць, із зазначенням типів світильників і місця їх установки. 

6. Технологічна послідовність виконання робіт із зазначенням кількості 

робітників, їх спеціальності, необхідних засобів захисту. 

7. Підмостки й інші засоби підмощування, вантажопідйомні майданчи-

ки із зазначенням навантажень, що допускаються на них, способів їх кріп-

лення. 

8. Безпечні проходи до робочих місць і способи підйому на поверхи 

будівель, що зводяться. 

9. Безпечна послідовність вантажопідйомних операцій. 

10. Розміри небезпечної зони для руху будівельних машин і транспорт-

них засобів у межах призми обвалення укосів і виїмок. 

11. Крутизна укосів виїмок глибиною більше 5 м. 

12. Конструкція кріплення вертикальних стінок котлованів і траншей 

глибиною більше 3 м. 

13. Способи ущільнення ґрунту поблизу будівельних конструкцій. 

14. Перелік особливо небезпечних робіт, на виконання яких робітникам 

необхідно видавати письмовий наряд-допуск. 

15. Послідовність розбирання ковзного опалублення. 

16. Організація робочих місць монтажників будівельних конструкцій. 

17. Розташування і зони дії монтажних механізмів 

18. Методи і пристосування для безпечної роботи монтажників: 
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- послідовність технологічних операцій при монтажі будівельних конс-

трукцій; 

- місця і способи тимчасового кріплення елементів, які монтуються; 

- послідовність установки, закріплення і стропування збірних конструк-

цій; 

- технологія демонтажу конструкцій; 

- машини і механізми для переміщення будівельних матеріалів, констру-

кцій і вантажно-захватні пристосування до них; 

- схеми стропування вантажів, які переміщуються краном; 

- протипожежні заходи і засоби пожежогасіння; 

- типи санітарно-побутових приміщень із зазначенням їх складу, кілько-

сті та місць установки; 

- заходи безпеки при роботі з токсичними речовинами; 

- заходи щодо зниження виробничого шуму, вібрації та ін. 

Для попередження небезпеки падіння з висоти працюючих у ППР по-

винно бути передбачено скорочення обсягів операцій верхолазів. 

Для попередження небезпеки падіння з висоти виробів і матеріалів при 

переміщенні їх кранами повинно бути передбачено: 

1) тара для переміщення штучних і сипучих матеріалів; 

2) вантажозахватні пристосування; 

3) способи стропування; 

4) пристосування для стійкого зберігання елементів конструкцій (піра-

міди, касети); 

5) способи видалення відходів і будівельного сміття; 

6) необхідність використання захисних перекриттів або козирків при 

виконанні робіт по одній вертикалі. 
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5.2. Безпека організації будівельного майданчика  

Огорожа майданчика повинна забезпечити безпеку осіб, що рухаються 

вулицями, проїздами і проходами громадського користування поблизу будів-

ництва. 

Якщо огорожа встановлюється ближче 10 м від об’єкта, що будується, 

обов’язковою є установка захисного козирка над пішохідною доріжкою ши-

риною не менше 1,25 м з дощок завтовшки не менше 40 мм. 

У період підготовки будівельний майданчик звільняють від всіх буді-

вель, споруд, дерев, які заважають будівельним роботам. Необхідні також 

першочергові роботи з плануванню території для забезпечення своєчасного 

стоку зливових вод. Для розміщення і обслуговування будівельних бригад 

влаштовується необхідна кількість споруд, в першу чергу, використовуючи 

існуючі будівлі, а потім пересувні побутові споруди. 

Якщо плануються роботи, пов’язані з розроблення ґрунтів обов’язкове 

узгодження з Інспекцією з контролю за благоустроєм та санітарним станом 

міста.  

Тільки після виконання підготовчих робіт може бути розпочате будів-

ництво основних об'єктів. 

Будівельні роботи проводяться в світлий період доби. В разі необхідно-

сті проведення робіт в нічний час доби необхідно наперед погодити це з гро-

мадськістю. Для забезпечення проведення робіт у нічний час доби, якщо в 

цьому може виникнути нагальна потреба,  місце виконання робіт повинно 

бути обов’язково огороджене із освітленням по периметру огорожі, вистав-

лені попереджуючі та інформаційні освітлені знаки, влаштоване штучне осві-

тлення місця роботи за ДBН В.2.5-28:2016 «Природне і штучне освітлення». 

Роботи в темний період доби мають проводитися під безпосереднім керівни-

цтвом інженерно-технічного працівника із випискою наряда-допуску на про-

ведення робіт і додатковим інструктажем персоналу.     

Вимоги до освітлення робочого місця: 



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 40 

1. Висота підвісу світильників над рівнем робочого майданчика не ни-

жче 2,5 м. При неможливості виконання цієї вимоги – напруга в освітлюва-

льній мережі повинна бути не більше 72 В. 

2. Створювана штучна освітленість повинна становити: 

- робочої дільниці - не менше 25 лк; 

- площі складування - 10 лк; 

- під'їзні шляхи - 1 лк; 

- загальне освітлення - 2 лк. 

На будівельному майданчику небезпечними зонами є: 

- місця неізольованих струмопровідних частин; 

- необгороджені перепади по висоті вище 1,3 м і більше; 

- місця переміщення машин і обладнання, їх елементів і робочих органів; 

- місця зберігання шкідливих речовин, які можуть створити концентрації 

їх у повітрі вище ГДК; 

- місця можливого падіння предметів з висоти. 

Щоб уникнути доступ сторонніх осіб, небезпечні зони повинні бути за-

хищені огорожами. 

Вимоги безпеки до організації робіт у зимових умовах 

Для забезпечення безпечних умов роботи в зимових умовах необхідно: 

1. Під’їзні шляхи і пішохідні доріжки своєчасно очищати від снігу і по-

сипати піском. 

2. Місця складування будівельних матеріалів необхідно повністю очи-

щати від снігу і льоду.  

3. Періодично видаляти крижані бурульки, які утворилися, над входами 

в будівлі, тротуарами, місцями проходів і проїздів. 

4. Щоб уникнути обвалення покрівель від снігового навантаження дахи 

необхідно очищати від снігу і льоду, заздалегідь захистивши небезпечну зону 

скидання снігу. 
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5. Для захисту робітників від несприятливих метеорологічних умов не-

обхідно передбачити приміщення для обігріву працюючих розмірами, визна-

ченими з розрахунку 0,1 м2 на одну людину в найчисленнішій зміні, але не 

менше 8 м2. Температура повітря в цих приміщеннях повинне бути не нижча 

за +22оС. 

У літній період велику небезпеку створюють розряди атмосферної еле-

ктрики. Тому для захисту працюючих необхідне виконання комплексу захо-

дів від дії блискавки та її вторинних проявів. 

На будівельних об’єктах найчастіше влаштовують блискавковідводи 

стрижневого типу. Їх встановлюють на кутах об’єкта, який зводиться, на від-

стані один від одного не більше 20 м. Кожний блискавковідвід повинен мати 

самостійний струмовідвід, приєднаний до заземлення з опором не більше 20 

Ом. 

З наближенням грози на всіх будівельних майданчиках, кранах, екска-

ваторах та інших будівельних машинах всі роботи повинні бути припинені, а 

робітники, відключивши приймачі струму, зобов’язані укритися в приміщен-

нях, які мають засоби блискавкозахисту. 

 

5.3. Організація першої допомоги потерпілим на будівельному май-

данчику  

Велике значення в збереженні життя і здоров’я людини має своєчасне 

надання першої долікарняної допомоги при НВ. Вона повинна надаватися 

швидко і кваліфіковано. Тому правила надання першої допомоги повинні 

обов’язково включатися в програми навчання робітників та ІТП. 

Першу допомогу потерпілому при НВ слід надавати в такому порядку: 

1. Звільнити потерпілого від подальшої дії на нього шкідливого чинни-

ка (від дії вантажу, що придавив його, електроструму, хімічних реагентів, во-

ди і т.д.), винести на свіже повітря, розстібнути пояс, ґудзики. 
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2. Провести штучне дихання, зупинити кровотечу, накласти пов’язку, 

шину і т.д. 

3. Викликати «швидку допомогу» і доставити потерпілого до найближ-

чої лікувальної установи будь-яким транспортом, дотримуючи при цьому 

всіх правил обережності. 

Одним із найчастіших і серйозних ускладнень при переломах кісток, 

опіках, важких пораненнях є шок. Він обумовлений важким порушенням 

ЦНС, яка регулює кровообіг, обмін речовин і дихання. Шок характеризується 

спочатку загальним збудженням, а потім пригніченням діяльності всього ор-

ганізму, блідістю шкірних покривів, зниженням температури тіла, частим і 

слабким пульсом, низьким кров’яним тиском. Шок, звичайно, не призводить 

хворого до непритомності. Роздратування, стурбованість, які з’являються 

спочатку, звичайно, змінюються байдужим ставленням до всього оточуючо-

го. При наданні першої допомоги потерпілого необхідно укласти в зручне 

положення, при якому менше виникає больових відчуттів, зігріти грілками, 

дати збуджуючі напої – гарячий чай, каву, спирт, вино, болезаспокійливі за-

соби. Необхідно в найкоротший термін надати лікарняну допомогу. 

Удари, розтяги характеризуються появою припухлості, крововиливу і 

болю, а також обмеженням активності кінцівки. 

При наданні першої допомоги необхідно забезпечити спокій потерпі-

лому і накласти холод на ушкоджене місце (шматки льоду, сніг, рушник, 

змочений холодною водою). 

При вивихах змінюється форма суглоба і довжина кінцівки. Перша до-

помога при вивиху полягає в створенні повного спокою ушкодженому сугло-

бу. 

Різні поранення небезпечні можливістю втрати великої кількості крові, 

забрудненнями і зараженнями. Іноді при пораненні можуть бути ушкоджені 

життєво важливі органи: м’язи, судини, нерви, кістки і т.д. Дуже небезпеч-
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ними є рани, які проникають в порожнину черепа, грудної клітки, очеревини, 

суглобів. 

Надаючи першу допомогу, попередньо необхідно чисто вимити руки з 

милом і протерти пальці йодним настоєм. Потім відкрити індивідуальний па-

кет, покласти стерильний матеріал на рану і зав'язати бинтом. У разі відсут-

ності індивідуального пакета можна перев’язати рану бинтом, марлею або 

чистою тканиною. При цьому місце прикладення до рани необхідно змочити 

йодною настойкою, щоб площа змочування була більше рани. Не дозволяєть-

ся очищати рану від бруду, пилу, землі, крові і т.д., змащувати ліками, про-

мивати водою, оскільки це може робити тільки лікар. 

Переломи бувають двох видів – відкритий і закритий. Основна мета 

першої допомоги при переломах – запобігти ушкодженню м’яких тканин 

уламками кістки (пошкодження судин, нервів, м’язів, шкіри) і важких ускла-

днень (шок, кровотечі, інфекція). 

Хворому із переломом кістки потрібна негайна допомога, яку потрібно 

надавати спокійно, швидко і планомірно. Потерпілому необхідно надати зру-

чне і спокійне положення, яке виключає рухливість пошкодженої частини 

тіла. Цього можна досягти фіксацією відламків за допомогою накладення 

шин. За відсутності спеціальних шин для фіксації відламків можна викорис-

товувати будь-які підручні матеріали (дошки, палиці, шматки фанери, карто-

ну і т.д.). Кріпляться шини бинтами, ременями, мотузками і т.д. Правильне 

положення шин надає ушкодженій частині тіла нерухомий стан на час транс-

портування і зменшує біль. 

Для запобігання забруднення рани при відкритому переломі необхідно 

змазати поверхню шкіри навколо рани йодним розчином і накласти стериль-

ну пов’язку. 

При важких опіках вогнем, гарячою водою, парою, розплавленим біту-

мом необхідно обережно зняти одяг (взуття), перев’язати обпалене місце сте-

рильним матеріалом, закріпити бинтом і відправити потерпілого до лікуваль-
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ного закладу. У жодному випадку не допускається очищення обпаленого мі-

сця від частин одягу і змазування його будь-якими мазями і розчинами. 

Перша допомога при опіках, які спричинені кислотами, негашеним ва-

пном, полягає в негайному промиванні ураженого місця сильним струменем 

води, а за відсутності водопроводу – промиванні в ємності із чистою водою 

не менше 10-15 хв. Потім на обпалене місце накладається примочка із содо-

вого розчину при опіках кислотою і борної кислоти – при опіках негашеним 

вапном. 

 

5.4. Пожежна безпека на будівельному майданчику 

На будівельних майданчиках пожежі відбуваються в результаті недо-

тримання запобіжних засобів. 

1. При електричному і газовому зварюванні. 

2. Неправильній експлуатації електромереж. 

3. Необережному поводженні з вогнем. 

4. Несправності опалювальних приладів. 

5. Самозайманні матеріалів. 

Місця проведення зварювальних та ін. вогняних робіт (пов’язаних з на-

гріванням деталей до температур, здатних викликати запалювання матеріалів 

і конструкцій) можуть бути тимчасовими і постійними, коли вогняні роботи 

проводяться безпосередньо в будівлях, житлових будинках та інших спору-

дах, які будуються або експлуатуються та на територіях підприємств для ре-

монту устаткування або монтажу будівельних конструкцій. 

До проведення зварювальних та ін. вогняних робіт допускаються осо-

би, які пройшли в установленому порядку перевірку знань вимог пожежної 

безпеки, про що свідчить спеціальний талон. 

Місця проведення тимчасових зварювальних та ін. вогняних робіт мо-

жуть визначатися тільки письмовим дозволом особи, відповідальної за по-
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жежну безпеку об’єкта, – керівника установи, цеха, лабораторії, майстерні, 

складу і т.п. 

Вогняні роботи без отримання письмового дозволу можуть проводити-

ся на будівельних майданчиках і в місцях, безпечних в пожежному відно-

шенні, тільки фахівцями високої кваліфікації, обізнаними з програмою по-

жежно-технічного мінімуму. Список фахівців, допущених до самостійного 

проведення вогняних робіт без отримання письмового дозволу, оголошується 

керівником об’єкта. 

Приступати до вогняних робіт дозволяється тільки за наявність засобів 

пожежогасіння, очищення робочого місця від матеріалів, які згоряють, захист 

конструкцій, які згоряють. 

Керівник об’єкта або посадова особа, відповідальна за пожежну безпе-

ку приміщення (території, установи і т.п.), повинні забезпечити перевірку мі-

сця проведення тимчасових вогняних робіт протягом 3-5 годин після їх за-

кінчення. 

Тимчасові місця проведення вогняних робіт і місця установки зварюва-

льних апаратів, балонів з газами і ємностей із горючою рідиною повинні бути 

очищені від горючих матеріалів в радіусі не менше 5 м. 

Переносні ацетиленові генератори для роботи слід встановлювати на 

відкритих майданчиках. Допускається тимчасова їх робота в добре провітрю-

ваних приміщеннях. Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати і ро-

зміщувати на відстані не менше 10 м від місць проведення зварювальних ро-

біт, від відкритого вогню і сильно нагрітих предметів, від місць забору повіт-

ря компресорами і вентиляторами. При установці ацетиленового генератора 

вивішуються написи «Вхід стороннім заборонений – вогненебезпечно», «Не 

курити», «Не проходити з вогнем». 
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VI. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПОМ’ЯКШЕННЯ 

 

 Надається загальна характеристика можливих заходів, що можуть 

бути застосовані для полегшення негативних впливів на довкілля, класифіко-

ваних у розділі ІV: 

Таблиця 6. 

Середовище впливу Захід 

Період: будівництво та монтажні роботи 

Атмосферне повітря  

Зволоження місць пилоутворення водою з стаціонарних або 

пересувних джерел водопостачання 

Забезпечення робітників респіраторами (за потреби) 

Перевірка справності двигунів 

Вплив шуму 

Обмежена діяльність (проведення робіт в період між 9.00 і 

23.00 год. або за погодженням з громадськістю) 

Забезпечення робітників шумозахисними засобами (за потреби) 

Водне середовище Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Ґрунти 

Складування ґрунту на земляну поверхню, покритою поліети-

леновою плівкою, поруч з місцем проведення робіт, а в разі 

неможливості – вивіз ґрунту у погоджені місця  

Поводження з відходами 
Всі відходи будуть збиратися та зберігатись окремо, згідно кла-

су небезпеки, та передаватися спеціалізованим організаціям 

Об’єкти рослинного та 

тваринного світу 

Вся знищена рослинність та спиляні дерева будуть належним 

чином відновлені / пересаджені 

Здоров’я людей  Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Культурна спадщина та 

громадські об’єкти  
Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Вимушене переселення Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Період: експлуатація 

Атмосферне повітря  
Не вимагаються, оскільки викид забруднюючих речовин не 

перевищуватиме норматив гранично допустимих викидів (ГДВ) 

Вплив шуму Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Водне середовище Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Ґрунти Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Поводження з відходами Передача відходів спеціалізованим організаціям, згідно укла-

дених договорів  

Об’єкти рослинного та 

тваринного світу 
Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Здоров’я людей  Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 

Культурна спадщина та 

громадські об’єкти  
Не вимагаються, оскільки негативних впливів не очікується 
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Детальний План заходів із зменшення впливу на довкілля в табличному 

вигляді представлений у Додатку № 1. 
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VII. ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

 

7.1. Період реконструкції: 

- Контроль шуму, вібрації – відповідно до чинного законодавства 

України та у випадку подання громадянами скарг; 

- Контроль за вмістом пилу – візуально, під час проведення робіт; 

- Контроль за накопиченим після розкопок ґрунтом – візуально, під 

час проведення робіт; 

- Контроль за накопиченням твердих відходів (асфальтове покрит-

тя, бетон, бруківка, поліетиленова плівка) – візуально, під час проведення 

робіт; 

- Контроль за ультрафіолетовим випромінюванням та шкідливими 

випарами  при газоелектрозварюванні – щодня, відповідно до чинного зако-

нодавства України; 

- Контроль за вихлопними газами двигунів – щодня, відповідно до 

чинного законодавства України; 

- Контроль за виникненням дорожніх заторів – візуально, під час 

проведення робіт; 

- Контроль за безпекою робітників, пішоходів, громадян – під час 

проведення робіт; 

 

7.2. Період експлуатації: 

- Контроль за витоками води (теплові мережі) – візуально, під час 

діяльності; 

- Контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне по-

вітря – за допомогою встановлених методик, та щорічно лабораторний конт-

роль. 

- Контроль за аварійною та пожежною безпекою – постійно, під 

час діяльності. 
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Детальний опис параметрів контролю, приладів вимірювання, відпові-

дальних за проведення подано в Додатку № 2. 
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VIII. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА 

НАВЧАННЯ 

 

З метою реалізації ПРОЕКТУ на комунальному підприємстві «Міськ-

тепловоденергія»   створена Служба управління проектом підвищення енер-

гоефективності, що виконує функції РГУП, відповідно до Операційного по-

сібника,та яка відповідає за повсякденне управління та його реалізацію на 

місцевому рівні та координує свою діяльність з ЦГУП. 

До складу РГУП входять такі спеціалісти:  

- керівник РГУП; 

- спеціаліст з фінансового менеджменту; 

- спеціаліст з бухгалтерського обліку; 

- спеціаліст із закупівель; 

- технічний спеціаліст (інженер); 

- спеціаліст з питань охорони навколишнього середовища (еколог). 

Для додержання екологічних та санітарно-гігієнічних норм та обме-

жень при проведенні робіт, що плануються та експлуатації реконструйованих 

об’єктів в майбутньому достатньо проведення моніторингових спостережень. 

Крім цього за екологічною обстановкою будуть здійснювати необхідний кон-

троль органи державного нагляду в галузі екології та санітарно-гігієнічної 

безпеки, як на стадії виготовлення проектно-кошторисної документації, так і 

на стадії введення в експлуатацію реконструйованих об’єктів та їх експлуа-

тації.  

Контроль за додержанням вимог рекомендацій даного ПЕСУ зі сторони 

Комунального підприємства на стадії будівництва буде покладено на відпо-

відального працівника. Крім цього лабораторією (по договору) буде здійсню-

ватися контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря 



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 51 

на відповідність державним нормативам як на стадії реконструкції, так і на 

стадії експлуатації.  

Додаткові підрозділи з контролю за дотриманням вимог ПЕСУ створю-

ватися не будуть. 

Таблиця 7. 

Відповідальні за додержання екологічних та  

санітарно-гігієнічних норм та обмежень на стадії будівництва 

№ 

п/п 
Показник Відповідальні 

1 Шум, вібрація Підрядник 

2 Пил Підрядник 

3 Грунт, накопичений після розкопок Підрядник 

4 Тверді відходи Інженер, підрядник 

5 
Ультрафіолетове випромінювання шкідливі ви-

пари при г/е зварюванні 
Підрядник 

6 Вихлопні гази Підрядник 

7 Дорожні затори  Підрядник 

8 
Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічними нормативами 
Підрядник 

9 Безпека робітників, пішоходів, громадян Інженер, підрядник 

 

 

Таблиця 8. 

Відповідальні за додержання екологічних та  

санітарно-гігієнічних норм та обмежень на стадії експлуатації 

 

№ 

п/п 
Показник Відповідальні 

1 Витоки води Головний диспетчер 

2 
Викиди забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря 

Інженер-еколог, лабораторія (по дого-

вору) 

3 Поводження з відходами, в т.ч. золою 
Інженер-еколог, лабораторія (по дого-

вору) 

4 
Контроль за аварійною та пожежною без-

пекою 
Спеціаліст з техніки безпеки 
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IX. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ, ІНФОРМУВАННЯ ТА 

КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 

Відповідно до вимог Світового банку, а також на вимогу українського 

законодавства, при проведенні екологічної оцінки інвестиційних проектів що 

стосуються розвитку міської інфраструктури, необхідна підтримка даних 

проектів громадськістю. Дана вимога свідчить, що саме формування позити-

вних суспільних відносин на всіх стадіях виконання проектів, є необхідною 

умовою їхнього виконання. 

Для ознайомлення громадськості з проектом реконструкції та впливом 

на навколишнє середовище  було організовано проведення громадських слу-

хань. Мета проведення громадських слухань – інформування населення міста 

із запланованими роботами в рамках інвестиційного проекту, а також враху-

вання всіх зауважень та пропозицій громадян щодо зменшення негативного 

впливу на довкілля під час робіт по реконструкції системи теплопостачання 

міста, та використання матеріалів громадських слухань для складання Плану 

природоохоронних дій, матеріали якого будуть використані в тендерних до-

кументах та контракті на виконання монтажних робіт.  

26 листопада 2013 року відбулись громадські слухання Плану приро-

доохоронних дій Проекту «Енергоефективність у секторі централізованого 

теплопостачання України» комунального підприємства «Міськтепловоденер-

гія» (оголошення – Додаток № 7). Перед початком проведення громадських 

слухань було проведено реєстрацію учасників. За результатами громадських 

слухань складено протокол (Додаток № 8), в якому зафіксовано інформацію, 

яка повідомлялася громадськості, запитання-відповіді громадян, перелік при-

сутніх та рішення яке було ухвалено під час слухань. Протокол доступний 

для ознайомлення на сайті комунального підприємства за посиланням: 

http://mtve.kp.km.ua/. 
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X. МЕХАНІЗМ ОСКАРЖЕННЯ 

 

Під час впровадження Проекту, може виникнути ситуація коли фізичні 

або юридичні особи можуть зазнавати негативного впливу від впровадження 

проекту. Для швидкого вирішення такої ситуацій особи, які зазнали негатив-

ного впливу проекту,  можуть звернутися із скаргою до комунального підп-

риємства через один з існуючих каналів подання скарг: 

телефон приймальні: (03849) 3-52-80;  

телефон диспетчерської служби: (03849) 3-49-20, 3-49-40; 

подати поштою чи особисто до підприємства письмову скаргу: 32300, 

Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123; 

та / або муніципалітету (письмова скарга, подана поштою або особисто 

до міської (адміністрації): 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, Майдан Відродження, 1.   

Всі вхідні звернення підлягають реєстрації. Скарги можуть бути подані 

анонімно або з контактною інформацією, щоб одержати відповідь.  Фіксу-

ються такі дані: дата надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, ка-

тегорія (соціальний стан) заявника; звідки одержано звернення, дата, індекс, 

контроль; порушені питання короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, 

прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата надіслання, індекс і 

зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи за 

номенклатурою. 

Кожне звернення розглядається в обов’язковому порядку і відправля-

ється відповідь, якщо наявна контактна інформація.  

Якщо залишене звернення не має відношення до виконуваних робіт 

ПРОЕКТУ, воно перенаправляється до підрозділу, який вирішує цю пробле-

му і про це повідомляється особі, що звернулася.  
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Загальний термін надання відповіді на скарги не перевищує 1 місяця з 

моменту отримання скарги. 

Будівельний підрядник також повинен впровадити процедуру «Опера-

тивного реагування» з метою максимально ефективного та безпосереднього 

реагування на термінові скарги зацікавлених осіб на місці проведення робіт. 

У разі незадоволення відповіддю, або недосягнення згоди, заявник мо-

же звернутись до відповідального фахівця Центральної групи управління 

проектом. 

Якщо особа, яка зазнає негативного впливу проекту, буде незадоволена 

отриманим рішенням, вона зможе, як останній захід, звернутися до суду на-

лежної юрисдикції.   

  



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 55 

ХІ. ДОДАТКИ 

Додаток  № 1 

План заходів з пом’якшення 
 

№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

1 

Етап підготов-

чих будівельних 

робіт 

- 

Отримання дозволу на 

ведення робіт в інспекції 

Держбудконтролю. 

Отримання дозволу на 

будівельні роботи в Ін-

спекції благоустрою 

міської ради 

- - - - - 

2 Будівництво:        

2.1 Тепломережі        

2.1.1 

 

Шум, вібрація 

Обмежена діяльність 

(проведення робіт в пері-

од між 9.00 і 23.00 год. 

або як погоджено з гро-

мадськістю). Забезпечен-

ня робітників шумозахи-

сними засобами 

Незначні Незначні 
Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 
- 

2.1.2 

 

Пил 

Зволоження місць пилоу-

творення водою з стаціо-

нарних або пересувних 

джерел водопостачання, 

забезпечення робітників 

респіраторами 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.1.3 

 

Грунт 

Складування грунту на 

земляну поверхню, пок-

ритою поліетиленовою 

плівкою, поруч з місцем 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 
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№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

проведення робіт, а в разі 

неможливості – вивіз 

грунту у місця погоджені 

з КП 

2.1.4 

 

Вода 

Відкачування води з 

траншей у каналізаційну 

мережу або автомобільні 

ємкості з подальшим 

випуском у каналізаційну 

мережу 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.1.5 

 
Тверді відходи (асфальтове 

покриття, бетон, бруківка, 

поліетиленова плівка) 

Передача відходів спеці-

алізованим підприємст-

вам 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.1.6 

 

Ультрафіолетове випромі-

нювання та шкідливі випа-

ри при газоелектрозварю-

ванні 

Встановлення ширм та 

щитів на місцях прове-

дення зварювальних 

робіт. Забезпечення робі-

тників зварювальними 

масками 

 

Малі Малі Підрядник Підрядник - 

2.1.7 

 

Вихлопні гази двигунів 

Застосування якісних 

видів палива. Забезпе-

чення належної вентиля-

ції. Не експлуатувати 

обладнання в закритому, 

обмеженому просторі. Не 

випускати вихлопні гази 

в напрямку робочого 

персоналу, громадян, 

тварин та будівель 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.1.8 
 

Дорожні затори 
Встановлення попере-

джуючих знаків, викори-
Малі Малі 

Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 

Запропонований 

захід буде зазна-
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№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

стання об’їзних шляхів 

погоджених з Державною 

автомобільною інспекці-

єю та відділом координа-

ції руху транспорту місь-

кої ради 

чений в Контра-

кті 

2.1.9 

 

Безпека робітників, пішо-

ходів, громадян 

Встановлення попере-

джувальних знаків і таб-

лиць, влаштування необ-

хідного огородження та 

перехідних містків, від-

повідне освітлення в 

нічну пору доби 

Малі Малі 
Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.2 Котельні, ІТП        

2.2.1 

 

Шум, вібрація 

Обмежена діяльність 

(проведення робіт в пері-

од між 9.00 і 23.00 год. 

або як погоджено з гро-

мадськістю). Забезпечен-

ня робітників шумозахи-

сними засобами 

Незначні Незначні 
Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 
- 

2.2.2 

 

Пил 

Зволоження місць пилоу-

творення водою з стаціо-

нарних або пересувних 

джерел водопостачання, 

забезпечення робітників 

респіраторами 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.2.3 

 

Грунт 

Складування грунту на 

земляну поверхню, пок-

ритою поліетиленовою 

плівкою, поруч з місцем 

проведення робіт, а в разі 

неможливості – вивіз 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 
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№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

грунту у місця погоджені 

з КП 

2.2.4 

 

Вода 

Відкачування води з 

траншей у каналізаційну 

мережу або автомобільні 

ємкості з подальшим 

випуском у каналізаційну 

мережу 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.2.5 

 
Тверді відходи (асфальтове 

покриття, бетон, бруківка, 

поліетиленова плівка) 

Передача відходів спеці-

алізованим підприємст-

вам 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.2.6 

 

Ультрафіолетове випромі-

нювання та шкідливі випа-

ри при газоелектрозварю-

ванні 

Встановлення ширм та 

щитів на місцях прове-

дення зварювальних 

робіт. Забезпечення робі-

тників зварювальними 

масками 

 

Малі Малі Підрядник Підрядник - 

2.2.7 

 

Вихлопні гази двигунів 

Застосування якісних 

видів палива. Забезпе-

чення належної вентиля-

ції. Не експлуатувати 

обладнання в закритому, 

обмеженому просторі. Не 

випускати вихлопні гази 

в напрямку робочого 

персоналу, громадян, 

тварин та будівель 

Малі Малі Підрядник Підрядник 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

2.2.8 

 

Дорожні затори 

Встановлення попере-

джуючих знаків, викори-

стання об’їзних шляхів 

погоджених з Державною 

Малі Малі 
Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 



ПРОЕКТ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 59 

№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

автомобільною інспекці-

єю та відділом координа-

ції руху транспорту місь-

кої ради 

2.2.9 

 

Безпека робітників, пішо-

ходів, громадян 

Встановлення попере-

джувальних знаків і таб-

лиць, влаштування необ-

хідного огородження та 

перехідних містків, від-

повідне освітлення в 

нічну пору доби 

Малі Малі 
Підрядник, 

інженер 

Підрядник, 

інженер 

Запропонований 

захід буде зазна-

чений в Контра-

кті 

3 Експлуатація:        

3.1 Теплової мережі        

3.1.1  Витоки води 

Належний контроль за 

станом мережі, відповід-

ні заходи зі зменшення 

витоків 

Малі Малі Інженер 
Експлуатуюча 

організація 
- 

3.2 ІТП        

3.2.1  Поломки/інші несправності 
Належний контроль за 

станом роботи 
Малі Малі Інженер 

Експлуатуюча 

організація 
- 

3.3 Котельні        

3.3.1  
Викиди забруднюючих 

речовин 

Контроль за дотриман-

ням нормативів допусти-

мих викидів 

Малі Малі Інженер 
Експлуатуюча 

організація 
- 

3.3.2  
Аварійна та пожежна без-

пека 

Контроль за дотриман-

ням норм та правил ава-

рійної та пожежної без-

пеки 

Малі Малі Інженер 
Експлуатуюча 

організація 
- 

3.3.3  Безпека робітників 
Проведення інструктажів 

з охорони праці 
Малі Малі Інженер 

Експлуатуюча 

організація 
- 

4 Виведення з        
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№ Етап Вплив Заходи з пом’якшення 
Вартість: Інституційна відповідальність 

Коментарі 
Монтажу Експлуатація Монтажу Експлуатація 

експлуатації 

4.1  - 
Складання акту виведен-

ня з експлуатації  
- - - - - 
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Додаток  № 2 

План моніторингу    

 

 

№ Етап 

Який параметр 

буде предметом 

моніторингу 

Де відбуватиметься 

моніторинг 

Як саме буде здійс-

нюватись моніто-

ринг / тип облад-

нання, яке викорис-

товується для моні-

торингу 

Коли здійснюється 

моніторинг – постій-

но або періодично 

Чому здійснюється 

моніторинг саме 

цього параметру 

Вартість моні-

торингу 

Відповідальний 

за здійснення 

моніторингу 

1 Поточний етап        

1.1  
Доступ на майда-

нчик 

На майданчику 

Перевірка, чи пе-

редбачено проектом 

необхідні процеду-

ри  

До початку будівни-

цтва 

Безпека широкого 

загалу  
Незначна 

Підрядник, інже-

нер 
1.2  

Управління тран-

спортним пото-

ком 

1.3  

Наявність місця 

для тимчасового 

зберігання відхо-

дів 

Поблизу майданчи-

ку 
Візуально 

До початку будівни-

цтва 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначна 
Підрядник, інже-

нер 

1.4  

Контроль якості 

будівельних ма-

теріалів (напри-

клад фарб / роз-

чинників) 

Склад підрядника 

Візуально / вивчен-

ня складу на пред-

мет наявності ток-

сичних матеріалів 

До затвердження 

запропонованих до 

використання мате-

ріалів   

Громадська безпека 

та професійна безпе-

ка і гігієна праці 

Незначна 
Підрядник, інже-

нер 

1.5 

 

Вихлопні гази від 

автотранспорту 
На майданчику 

Газоаналізатор, 

повірений та атес-

тований у встанов-

леному порядку 

До початку будівни-

цтва 

Для запобігання ви-

киду забруднюючих  

речовин у атмосфер-

не повітря із переви-

щенням нормативів  

Незначні 

Паспортизована 

лабораторія, 

згідно договору 
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№ Етап 

Який параметр 

буде предметом 

моніторингу 

Де відбуватиметься 

моніторинг 

Як саме буде здійс-

нюватись моніто-

ринг / тип облад-

нання, яке викорис-

товується для моні-

торингу 

Коли здійснюється 

моніторинг – постій-

но або періодично 

Чому здійснюється 

моніторинг саме 

цього параметру 

Вартість моні-

торингу 

Відповідальний 

за здійснення 

моніторингу 

2 

Будівництво 

(теплової ме-

режі, котельні 

та ІТП) 

       

2.1 

 

Шум, вібрація 

На майданчику та 

біля місць перебу-

вання громадян на 

яких може вплинути 

проект  

Консультації з гро-

мадянами 
Щоденно 

Уникнення незруч-

ностей для громадян 
Незначна 

Підрядник, інже-

нер 

2.2 

 

Пил 

На майданчику та 

біля місць перебу-

вання громадян на 

яких може вплинути 

проект 

Візуально Щоденно 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.3 

 

Грунт, накопиче-

ний після розко-

пок 

На місці проведення 

робіт 
Візуально 

Щоденно  / по мірі 

необхідності 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.4 

 

Залишкова вода  
На місці проведення 

робіт, у котлованах 
Візуально 

Щоденно  / по мірі 

необхідності 

Для забезпечення 

належних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.5 

 

Тверді відходи 
На місці проведення 

робіт 
Візуально Щоденно 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 
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№ Етап 

Який параметр 

буде предметом 

моніторингу 

Де відбуватиметься 

моніторинг 

Як саме буде здійс-

нюватись моніто-

ринг / тип облад-

нання, яке викорис-

товується для моні-

торингу 

Коли здійснюється 

моніторинг – постій-

но або періодично 

Чому здійснюється 

моніторинг саме 

цього параметру 

Вартість моні-

торингу 

Відповідальний 

за здійснення 

моніторингу 

для персоналу 

2.6 

 

Демонтовані теп-

лопроводи 

На місці проведення 

робіт 
Візуально 

Щоденно  / по мірі 

необхідності 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.7 

 
Ультрафіолетове 

випромінювання 

та шкідливі випа-

ри при г/е зварю-

ванні 

На місці проведення 

робіт 

Вимірювач ультра-

фіолетового випро-

мінювання, повіре-

ний та атестований 

у встановленому 

порядку 

Під час діяльності / 

по мірі необхідності 

 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначні СЕС 

2.8 

 

Дорожні затори 
На / поруч з місцем 

проведення робіт 
Візуально 

Під час діяльності. 

По мірі необхідності 

 

Для забезпечення 

безпеки дорожнього 

руху, запобігання 

забруднення навко-

лишнього середови-

ща та забезпечення 

належних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.10 

 Безпека робітни-

ків, пішоходів, 

громадян 

На місцях розкопок, 

про ведення зварю-

вальних робіт 

З допомогою спеці-

аліста з техніки 

безпеки 

Постійно 
Для уникнення над-

звичайних ситуацій 
Незначні 

Підрядник, інже-

нер 
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№ Етап 

Який параметр 

буде предметом 

моніторингу 

Де відбуватиметься 

моніторинг 

Як саме буде здійс-

нюватись моніто-

ринг / тип облад-

нання, яке викорис-

товується для моні-

торингу 

Коли здійснюється 

моніторинг – постій-

но або періодично 

Чому здійснюється 

моніторинг саме 

цього параметру 

Вартість моні-

торингу 

Відповідальний 

за здійснення 

моніторингу 

2.11 

 

Асфальт (випари) 
На місці проведення 

робіт 
Візуально Під час діяльності 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу. 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

2.13 

 

Пісок, гравій, 

щебінь, цемент 

(пил) 

На місці проведення 

робіт 
Візуально Під час діяльності 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення на-

лежних умов праці 

для персоналу 

Незначні 
Підрядник, інже-

нер 

3 Експлуатація        

3.1 

 

Витоки води 
На розподільчій 

мережі 
Візуально 

Під час експлуатації 

у  випадках подання 

громадянами скарг 

та повідомлень 

Для запобігання за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

та забезпечення без-

пеки людей 

Незначні Інженер 

3.2 

 
Безпека робітни-

ків 

Встановлення попе-

реджувальних зна-

ків, відповідний 

З допомогою спеці-

аліста з техніки 

безпеки. 

Під час робочої дія-

льності 

Для уникнення над-

звичайних ситуацій 
Незначні 

Інженер з охоро-

ни праці 
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№ Етап 

Який параметр 

буде предметом 

моніторингу 

Де відбуватиметься 

моніторинг 

Як саме буде здійс-

нюватись моніто-

ринг / тип облад-

нання, яке викорис-

товується для моні-

торингу 

Коли здійснюється 

моніторинг – постій-

но або періодично 

Чому здійснюється 

моніторинг саме 

цього параметру 

Вартість моні-

торингу 

Відповідальний 

за здійснення 

моніторингу 

інструктаж персо-

налу 

3.3 

 

Викиди забруд-

нюючих речовин 
Газохід 

Встановлені мето-

дики 

Періодичність буде 

встановлена дозво-

лом на викиди за-

бруднюючих речо-

вин у атмосферне 

повітря, але не рідше 

одного разу на рік 

Дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства 

Незначні 

Паспортизована 

лабораторія, 

згідно договору 

3.4 

 

Перевірка ефек-

тивності газоочи-

сних установок 

(ГОУ)* 

До та після ГОУ 
Встановлені мето-

дики 

Періодичність буде 

встановлена дозво-

лом на викиди за-

бруднюючих речо-

вин у атмосферне 

повітря, але не рідше 

одного разу на рік 

Дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства 

Незначні 

Паспортизована 

лабораторія, 

згідно договору 

4 
Виведення з 

експлуатації 
- - - - - - - 

 

* - необхідність та доцільність встановлення визначається розрахунком розділу ОВНС.  
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Додаток № 3 

 

Організації, залучені до виконання робіт  

 

№ 
Назва орга-

нізації 
Місто, адреса 

Функції під 

час підгото-

вки та реалі-

зації суб-

проекту 

Виконувані роботи 
Відповідальні особи / 

контактні дані 

1 ENERTEX 

SARL 

вул.де ла Мер 

10, Марсель, 

13016, Франція 

 

Генпідрядник Реконструкція теп-

лових мереж 

директор представниц-

тва Жюліан Аладенізе, 

тел:+38 06 61 47 41 82 

e-mail:   
 office.ua@enertex.fr  

2 Консор-

циумом «Ук-

раина-

Франция» 

вул. Покровсь-

ка,81 Житомир, 

10003, Україна 

Генпідрядник Будівництво тепло-

електростанції 

директор Окішев Р.О  

тел:+38 0412 481 530 

e-mail: 

rao@kriger.com.ua 

  

3 SYSTHERM 

s.r.o 
вул.K. Папір-

не 172/26, 

Пльзень, 312 

00, Чеська 

республіка 

Генпідрядник Встановлення ІТП генеральний директор 

Ян Казда, 

тел:+420 604 212 542 

e-mail: in-

fo@systherm.com  

 
  

Інші організації, які будуть залучатись до виконання робіт, будуть 

визначені за результатами тендеру.  

 

 

 

Склад РГУП та відповідальні особи 

 

№ ПІБ Посада 
Місто, організація та 

адреса 

Функціональні 

обов’язки  

Контактні дані 

(телефони та еле-

ктронна пошта) 

1 

Гордійчук Ва-

лерій Григоро-

вич 

Генеральний ди-

ректор 

м. Кам’янець-

Подільський КП 

«Міськтепловоденергія», 

вул. Тімірязєва, 123 

Керівник  

Проекту 

(03849) 3-5280 

e-mail: 

 kp-mtve@ukr.net 

2 

Мельничук 

Оксана Василі-

вна 

Фінансовий ме-

неджер 

м. Кам’янець-

Подільський, КП 

«Міськтепловоденергія», 

вул. Тімірязєва, 123 

Спеціаліст з 

фінансового 

менеджменту 

(03849) 5-0623 

e-mail: 

mtve.tender@ukr.net 

3 

Вдовичинський 

Михайло Віке-

нтійович  

Керівник РГУП- 

спеціаліст із за-

купівель 

м. Кам’янець-

Подільський, КП 

«Міськтепловоденергія», 

 Cпеціаліст із 

закупівель 

(03849) 5-0623 

e-mail: 

mtve.tender@ukr.net 

mailto:office.ua@enertex.fr
mailto:info@systherm.com
mailto:info@systherm.com
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вул. Тімірязєва, 123 

4 

Дуригін Ми-

хайло Олекса-

ндрович 

Інженер  

м. Кам’янець-

Подільський, КП 

«Міськтепловоденергія», 

вул. Тімірязєва, 123 

Інженер 

(03849) 3-5280 

e-mail: 

 kp-mtve @ukr.net 
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Додаток № 4 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від спалювання природного газу 

 

№ 
Вид палива що ви-

користовується 

Поточний об-

сяг палива на 

рік, тис.т 

Забруднюючі речовини та 

парникові гази 

Обсяг викидів 

на рік, тис.т 

% від загального 

обсягу викидів 

Чи планується зменшення 

обсягу палива як резуль-

тат проектної діяльності. 

Якщо так, вказати на скі-

льки 

1 Природний газ 1,306 

Оксиди азоту (NOx) 0,0030 0,09 Ні 

Оксид вуглецю (CO) 0,0005 0,01 Ні 

Діоксид вуглецю (CO2) 3,3376 99,89 Ні 

Метан (CH4) 0,0001 0,003 Ні 

Азоту оксид (N2O) 0,00001 0,0003 Ні 

Разом: 3,34121 100 - 
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Додаток № 5 

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від спалювання пелет із соломи  

  

№ 
Вид палива що ви-

користовується 

Поточний об-

сяг палива на 

рік, тис.т 

Забруднюючі речовини та 

парникові гази 

Обсяг викидів 

на рік, тис.т 

% від загального 

обсягу викидів 

Чи планується зменшення 

обсягу палива як резуль-

тат проектної діяльності. 

Якщо так, вказати на скі-

льки 

2 Пелети із соломи 18,391 

Діоксид сірки (SO2) 0,037* 0,128 Ні 

Оксиди азоту (NOx) 0,009* 0,031 Ні 

Оксид вуглецю (CO) 0,034* 0,119 Ні 

Діоксид вуглецю (CO2) 28,532* 99,604 Ні 

Метан (CH4) 0,003* 0,009 Ні 

Азоту оксид (N2O) 0,001* 0,005 Ні 

Неметанові леткі органічні 

сполуки 
0,014* 0,050 Ні 

Речовини у вигляді суспендо-

ваних твердих частинок 
0,015** 0,053 Ні 

Разом: 28,645 100 - 

 

* - обсяг викидів без урахування встановлення газоочисних установок. Необхідність встановлення буде визначатись розрахунком розділу ОВНС;   

** - розрахунок проведено з урахуванням встановлення циклону (ефективність очищення – 97 %).   
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Додаток № 6 

 

Частина 1. Загальна інформація про проект та майданчик 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

Країна Україна 

Назва проекту 
Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопоста-

чання України 

Обсяг проекту та 

робіт 

 

Інституційна струк-

тура (імена та кон-

такти) 

СБ 

(Керівник коман-

ди проекту) 

призначається 

СБ 

Керівництво про-

екту - 

РГУП КП 

(див.вище) 

Місцеві колеги та / або отримува-

чі – 

Служби та підрозділи КП 

    

Структура реалізації 

(імена та контакти) 

Нагляд за реалі-

зацією заходів 

забезпечення 

безпеки 

Нагляд місцевих 

спеціалістів - 

визначається 

після укладення 

контракту 

Місцевий інспек-

торський нагляд - 

згідно національ-

ного законодав-

ства 

Підрядник – 

визначається 

за результа-

тами тенде-

рів 

ОПИС МАЙДАНЧИКА 

Назва майданчика  

Опис місця розта-

шування майданчи-

ка 

Промислова зона м. Кам’янець-

Подільський 

Додаток 1: мапа майданчику 

 Так  Ні 

Хто володіє зем-

лею? 

Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

Опис географічних, 

фізичних, біологіч-

них, геологічних, 

гідрографічних та 

соціально-

економічних аспек-

тів 

Клімат м. Кам’янець-Подільський помірно континентальний з помірно 

холодними перемінливими зимами, порівняно сухою весною, вологим 

літом та порівняно сухою осінню. Середньорічна температура становить 

7…8 °C. Температура для проектування систем опалення -20 ºC, середня 

температура опалювального сезону 0,3 ºC. Середня тривалість опалюваль-

ного сезону 180 днів 

Розташування та 

відстань до джерел 

матеріалів, особливо 

наповнювачів, води, 

каміння 

Об’єкти розташовані в зоні міста з розвинутою ситемою інженерних кому-

нікацій.  

ЗАКОНОДАВСТВО 

Вказати національне 

та місцеве законо-

давство та дозволи, 

необхідні для діяль-

ності в рамках прое-

кту 

Для початку будівництва необхідно: 

1. Декларації про початок будівельних робіт; 

2. Дозвіл міської влади на початок виконання робіт 

3. Дозвіл на перекоп від департаменту благоустрою міської рада.   

4. Ліцензія підрядника на виконання будівельних робіт 

5. Дозволи підрядника на виконання робіт підвищеної небезпеки  

 

ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Вказати коли/де 

відбувались громад-

ські консультації 

Громадські слухання Проекту відбулись 26 листопада 2013 року, у актово-

му залі Подільського державного аграрного-технічного університету 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Чи відбудеться фо-       Так Ні. Якщо Так, Додаток 2 містить програму формування ін-
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рмування інститу-

ційного потенціалу? 

ституційного потенціалу 

 
  

Частина 2. Інформація про заходи та умови забезпечення безпеки 

 
ЕКОЛОГІЧНА / СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЕЗПЕКИ 

Чи призведе 

виконання 

робіт та май-

данчику до 

будь-якої з 

перелічених 

альтернатив? 

Діяльність / Питання Статус Ініційована дія 

А. Реконструкція доріг або будівель      Так            Ні Якщо «Так» див. Розд. А нижче 

В. Нове будівництво невеликих конс-

трукцій або інфраструктури 

     Так            Ні 
Якщо «Так» див. Розд. А нижче 

С. Вплив на систему поверхневого 

дренажу 

     Так            Ні 
Якщо «Так» див. Розд. B нижче 

D. Історичні будівлі та райони      Так            Ні Якщо «Так» див. Розд. C нижче 

E. Придбані землі      Так            Ні Якщо «Так» див. Розд. D нижче 

F. Небезпечні або токсичні матеріали      Так            Ні Якщо «Так» див. Розд. E нижче 

G. Наслідки для лісів та/або природоо-

хоронних зон 

     Так            Ні 
Якщо «Так» див. Розд. F нижче 

H. Ризик боєприпасів, що не вибухну-

ли 

     Так            Ні 
Якщо «Так» див. Розд. G нижче 

I. Безпека автомобільного та пішохід-

ного руху 

     Так            Ні 
Якщо «Так» див. Розд. H нижче 
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Частина3. Заходи з пом’якшення 

ВИД РОБОТИ ПЕРАМЕТР ПЕРЕЛІК ПЕРЕВІРКА ЗАХОДІВ З ПОМ’ЯКШЕННЯ 

0. Загальні умови 
Повідомлення та безпека робітни-

ків 

(a) Місцевим органам контролю будівельних робіт та охорони навколишнього природного середо-

вища надіслані повідомлення про заплановане виконання робіт. 

 

(b) Повідомлення громадськості про виконання робіт через публікацію в ЗМІ та/або розміщення в 

місцях громадського доступу(включаючи майданчик виконання робіт). 

 

(c) Отримання всіх необхідних згідно діючого законодавства дозволів на виконання реконструкції 

та/або будівництва. 

(d) Підрядник офіційно погодився виконувати всі роботи з дотриманням заходів безпеки та дисци-

пліновано з метою мінімізації негативних впливів для населення прилеглих територій та навколи-

шнього середовища. 

 

(e) Засоби індивідуального захисту робітників відповідають кращим міжнародним стандартам 

(шоломи, маски та захисні окуляри вразі потреби, безпечне взуття). 

 

(f) Належне маркування майданчику надасть робітникам інформацію про основні правила та нор-

ми, яких необхідно дотримуватись. 

А. Загальні роботи з реконструк-

ції та/або нового будівництва 
Якість атмосферного повітря 

(a) Під час виконання землерийних робіт необхідно застосовувати засоби контролю пилу, напри-

клад, шляхом розбризкування води та зволоження ґрунту. 

 

(b) Будівельні відходи, вийняті ґрунти та наповнювачі мають зберігатись на контрольованій тери-

торії з регулярним збризкуванням водою з метою зменшення утворення пилу. 

 

(c) Під час пневматичного свердління або демонтажу дорожнього покриття і фундаментів необхід-

но забезпечити контроль утворення пилу шляхом постійного розбризкування води та/або встано-

вити пилові щити на майданчику. 

 

(d) Прилеглі території (пішохідні зони, дороги) мають залишатись чистими від ґрунтів та будівель-

ного сміття задля мінімізації утворення пилу. 

 

(e) Забороняється спалювати відходи/будівельне сміття на майданчику. 

 

(f) Вся техніка відповідає нормативним документам України в частині регулювання викидів у ат-

мосферне повітря, має обслуговуватись належним чином для запобігання надлишкового викорис-

тання будівельного автотранспорту на майданчику. 
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Шум 

(a) Шумове навантаження від будівельних робіт буде обмежено певними годинами згідно відпові-

дного дозволу. 

 

(b) Під час експлуатації кришки двигунів генераторів, компресорів та іншого електромеханічного 

обладнання мають бути закриті, а саме обладнання розміщено наскільки можливо далі від населе-

них територій. 

Якість води 

(a) На майданчику будуть застосовуватись належні заходи контролю ерозії та відкладень, як, на-

приклад, розміщення тюків сіната/або грязьових пасток для запобігання розповсюдженню відкла-

день за межі майданчику і створенню ними мутності води в розташованих неподалік каналах, річ-

ках та джерелах. 

Поводження з відходами 

(a) Маршрути та місця збору та захоронення відходів будуть визначені для всіх основних видів 

відходів, утворення яких передбачається в ході виконання землерийних робіт, будівництва та зне-

сення існуючих об’єктів. 

 

(b) Мінеральні відходи будівництва та знесення необхідно відокремлювати від загального, органі-

чного, рідкого та хімічного сміття безпосередньо на будівельному майданчику та зберігати у від-

повідних контейнерах. 

 

(c) Будівельне сміття буде збиратись та утилізуватись ліцензованим оператором. 

 

(d) Записи щодо утилізації відходів мають зберігатися в якості доказів належного поводження з 

відходами. 

 

(e) Якщо можливо, підрядник буде повторно використовувати перероблені матеріали та матеріали, 

що гарно збереглися (за винятком матеріалів, що містять азбест). 

D. Придбані землі 
План/Рамковий документ прид-

бання землі 

(a) Якщо відчуження землі не очікувалось, але виявилось необхідним, або якщо втрата доступу до 

джерел доходу законних або незаконних користувачів не очікувалась, але може мати місце, необ-

хідно невідкладно поінформувати керівника проекту від Світового Банку. 

 

(b) Буде впроваджено затверджено План/Рамковий документ придбання землі (якщо необхідно для 

проекту). 
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Додаток № 7 

Копія оголошення про громадські слухання 

 

Лист 1 
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Лист 2 
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Лист 3 
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Лист 4 
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Додаток № 8 
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