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Резюме 
Регіональна група управління проектом (РГУП) Комунального підприємства “Харківські 
теплові мережі” (КП “ХТМ”) є відповідальною за впровадження  Проекту “Підвищення 
енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України” (Проект). 
Проект підтримує комплекс заходів з відновлення, модернізації і будівництва систем 
опалення на окремих комунальних підприємствах з метою забезпечення більш якісною та 
ефективною системою опалення для людей. При здійсненні цих втручань матимуть місце 
потенційні соціальні наслідки для людей, їх майна та доступу до ресурсів і послуг, особливо 
в період будівельних робіт. Відповідно до політики соціальних гарантій Світового банку, 
(4.12 - вимушене переселення) необхідно підготувати і реалізувати заходи щодо 
пом'якшення задля усунення несприятливих соціальних наслідків в рамках Проекту. Даний 
скорочений План дій з переселення (СПДП) був розроблений із викладенням потенційних 
соціальних наслідків та їх пом'якшенню як вимога відповідно до Основи політики 
переселення (ОПП). 

Соціальний аналіз та оцінка підтверджують, що в рамках Проекту не відбудеться фізичне 
або економічне переміщення або придбання приватних земель. Виявлені соціальні впливи 
в основному обумовлені лише тимчасовими економічними втратами, обмеженням доступу 
та використанням деяких земель для будівельних робіт комунальними службами. Деякі з 
основних виявлених наслідків включають п'ятнадцять торгових кіосків, обмеження доступу 
до загальноосвітньої школи та дитячого садка, закриття п'ятнадцяти гаражів під час 
реконструкції теплової мережі. Крім того, ще три гаражі повинні бути переміщені 
тимчасово у період проведення робіт. Запропонований перелік запланованих заходів з 
пом'якшення негативних наслідків був розроблений РГУП для вирішення питання 
тимчасового економічного переміщення. 

Робітники РГУП провели ряд консультацій з потенційно постраждалими особами  (ППО), 
включаючи державні органи, торговельні та господарські суб'єкти господарювання. Під час 
консультацій, потенційно постраждалі сторони були проінформовані щодо наслідків і вони 
погодилися на певні заходи для пом'якшення негативного впливу. Деякі з основних заходів 
з пом'якшення наслідків включають: а) забезпечення альтернативного доступу до будівель 
/ споруд; б) забезпечення альтернативних робочих місць для здійснення підприємницької 
діяльності; в) звільнення орендної плати від суб'єктів господарювання у період виконання 
будівельних робіт; d) альтернативний спосіб (проколу) при виконанні робіт. 

ППО, які можуть мати тимчасове обмеження доступу до своїх об’єктів через заплановані 
проектні заходи, забезпечуються альтернативними під'їзними дорогами / доріжками. Крім 
того, місцеві жителі Немишлянського району будуть мати обмежений тимчасовий доступ 
до городів та дитячого майданчика під час проведення робіт. Всі очікувані роботи 
планується почати після збору врожаю. Також, ППО були офіційно проконсультовані, щодо 
запланованих заходів і які офіційно підписали дозвіл на проведення робіт комунальним 
підприємством, і не вимагають фінансової компенсації з урахуванням комплексу заходів з 
пом'якшення наслідків. 

Реалізація Скороченого плану дій з переселення (СПДП) є основною відповідальністю 
відповідних комунальних підприємств і контролюється РГУП. Кожне комунальне 
підприємство погодилося компенсувати витрати, якщо це необхідно для постраждалих 
сторін. Проект також має механізм оскарження  (МО), який публічно інформує усі залучені 
сторони, для подання будь-яких скарг, запитів, питань або претензій, пов'язаних з 
реалізацією Проекту. СПДП був погоджений з громадськістю та зацікавленими сторонами 
і поширений на веб-сайті підприємства на місцевій мові для ознайомлення  громадськості. 
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1. Опис проекту 

Уряд України отримав кредит від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) 
для фінансування Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України» (Проект), який впроваджується в комунальному підприємстві 
«Харківські теплові мережі» (КП «ХТМ»). Наприкінці лютого - на початку березня 2018 
року в системі централізованого теплопостачання міста Харкова відбулися деякі 
надзвичайні ситуації, які були пов'язані зі значним погіршенням трубопроводів 
магістральних теплових мереж, що стало причиною тимчасового припинення 
теплопостачання житлових об'єктів та надання адміністративних послуг. 

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» планує направити частину цих 
грошових надходжень з Кредиту на придбання трубопроводів та іншого обладнання для 
реконструкції аварійних ділянок у п'яти районах Харкова за контрактом UDHEEP-KHTM-
ICB-21. 

Роботи із заміною (реабілітацією) 16 аварійних теплових мереж виконуватимуться 
Підрядниками за рахунок Харківської міської ради. 

Запланована заміна 16 аварійних ділянок у п'яти районах Харкова - з вересня по грудень 
2018 року. Загальна довжина даної заміни становить 9,36 км, а деталі представлені в 
Таблиці 1 нижче. 

Таблиця №1 

№ 

п/п 
Об’єкт, адреса Найменування 

філії 

Відповідальність за 
виконання 

Скороченого Плану 
дій з переселення 

1 MK 9401 - MK 9402, вул. 
Благодатна, 81 

 

Немишлянська 

 

Начальник філії 

Міленко Ігор 
Вікторович  

(057) 728-41-25 

 

2 MK 9402 - MK  9403, вул. 
Благодатна, 61 

3 MK 9420 - MK 9421, вул. 
Благодатна, 19 

4 MK 9419 Б - MK 9420, вул. 
Благодатна, 3 

5 MK 9419 - MK 9419 А, 

2-й Петренківський в'їзд, 3 

6 MK 9417 Б - MK 9418, 2-й 
Петренківський в'їзд, 19/1 

7 MK 9403/9 - MK 9403/10, вул. 
Амосова, 48 

8 MK 9403/10 - МК 9403/11, вул. 
Амосова 
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9 МК 9520 - МК 9521, вул. 
Рибалко 50/3 

10 МК 5210 СК до прохідного 
каналу по просп. Ювілейному 
(перетин з просп. 
Тракторобудівників) Московська 

Начальник філії 
Кауркін Євген 
Олексійович 

099-9099622 

 
11 МК 5307А - МК5316, вул. 

Валентинівська, 22 

12 МК6307 - МК6308, вул. 
Киргизька, 9А 

Слобідська 

Начальник філії 

Наволоков Валерій 
Іванович  

(057) 97-81-38 

13 МК 1134-1129, просп. 
Московський, вул. Броненосця 
Потьомкін 

14 МК1138 - МК 1138 / 5Б вул. 
Нікітіна, 13 

Основ’янська 

Начальник філії 

Тимофєєв Владислав 
Вікторович  

(057) 733-12-82 

15 МК 4948 - МК 4949, вул. 
Шатилівська, 1 

Шевченківська 

Начальник філії 

Кривко Євген 
Іванович 

(057)343-14-44 

 

16 МК 4525 - МК4531- МК4526-
МК4526/2 вул. Динамівська, пров. 
Фанінський. 

 

 

 

2. Мета скороченого плану дій з переселення (СПДП) 
2.1. Мета СПДП  

Скорочений План дій з переселення був підготовлений відповідно до вимог політики 
Світового банку з питань примусового переселення (Оперативна політика переселення 
4.12) та законодавчої бази України щодо використання землі для цілей розвитку. 

Мета скороченого плану дій щодо переселення (СПДП) полягає в розробці процедур, яких 
необхідно дотримуватися, та заходів, що мають бути проведені задля забезпечення осіб, на 
яких негативно впливає проект, і які можуть вплинути на проект, визначити ризики та 
вжити заходів щодо їх пом'якшення відповідно до рекомендацій, наданих в Основах 
політики щодо переселення (ОПП). 

СПДП також передбачає визначення осіб, які постраждали від проекту, та необхідної 
допомоги, щоб уникнути або мінімізувати наслідки переселення, які можуть виникнути 
внаслідок реалізації суб-проекту з реконструкції аварійних теплових мереж у Харкові. 
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2.2.    Методика підготовки СПДП 

Аналіз усіх об'єктів, на яких будуть проводитися роботи, необхідна для визначення ППО та 
зацікавлених сторін, на яких може вплинути реалізація Проекту. 
ППО, незалежно від права власності на землю, мають право на компенсацію (або на 
альтернативні форми допомоги). 

Таблиця 2. 

Категорія земель, які будуть 
використовуватися для проекту   Заходи щодо компенсації / пом'якшення 

 Землі місцевих адміністративних і виконавчих 
органів (землевласники, які можуть 
використовувати землі, що примикають до 
їхніх резиденцій без побудованих споруд). 

Землі для реалізації проекту отримуються без 
будь-якої компенсації. Користувачі попередньо 
проінформовані через публічні консультації та 
з ними було отримані згоди. 

Землі, які належать територіальній громаді, що 
використовуються підприємствами, 
приватними підприємцями, які можуть 
втратити доходи протягом періоду 
муніципальних робіт. 

Прийнятні еквівалентні заміни землі та / або 
анулювання орендних платежів від суб'єктів 
господарювання до закінчення будівельних 
робіт. 

Землі, які належать територіальній громаді, що 
використовуються підприємствами, 
приватними підприємцями, які не можуть 
втратити доходи, але які можуть обмежити 
доступ до приміщень. 

Всі суб'єкти підприємницької діяльності, 
включаючи постачальників, які можуть мати 
обмеження для підприємств під час 
муніципальних робіт, будуть забезпечені 
альтернативними шляхами доступу. 

 

Цей проект не вимагає придбання землі, що спричинить вимушене переселення людей. 

Тимчасове переміщення потрібно для 10 підприємців, які орендують приміщення в двох 
комерційних структурах. Також 3 власника гаражів, що входять до складу гаражного 
кооперативу. 

Консультації проводилися протягом двох тижнів з ППО, які потрапляють під негативні 
впливі від цих робот, за участю представників комерційних структур та місцевих органів 
влади. Під час громадських консультацій була надана інформація про терміни проведення 
робіт, і знайдено рішення, яке було прийнятними для усіх постраждалих сторін. 

Перелік ППО та впливів наведено у таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Місцеположе
ння 

Тип 
використання 

Найменув
ання 
майна / 
особи 

Тип 
впливів 

Рішення/Захо
ди щодо 
пом'якшення 
наслідків 

Відповідальні
сть 

Немишлянська філія 
вул. 

Благодатна 
Гаражі 
 

Мешканці Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Надання 
альтернативн
ого доступу 
 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 

Городи 
 

Мешканці Можливіст
ь втрати 
коштів для 
існування 

Проводити 
роботи поза 
сезоном 
збору 
врожаю 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Дитячий 
майданчик 

Мешканці Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Забезпечення 
охорони 
доступу на 
період 
будівельних 
робіт 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Будівельні 
матеріали 

Мешканці Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Московська філія 
просп. 
Ювілейний 
Новосалтівсь
кий ринок  
(ТОВ 
“Ноніус”) 

Торговий 
кіоск № 24-30, 
34 

Андрєєва 
Є.І., 
Курило 
В.Н., 
Галушка 
В.В., 
Tутов 
Ю.В., 
Єфімов 
Ю.A., 
Ейвазов 
В.Є., 
Таран 
Р.В., 
Почуєв 
Ю.A. 

Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Забезпечення 
альтернативн
их робочих 
місць 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

вул. 
Валентинівс
ька 
ТОВ “Рівлад-
ЛТД” 

Торговий 
кіоск “Квіти” 
№ 1-3 

Олейніко
в М.М. 

Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Звільнення 
від сплати 
орендної 
плати за 
період 
будівельних 
робіт 
 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
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Павільйон 
“Спортлото” 

Мялковсь
кий В.В. 

Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Кафе “Два 
льва” 

Мялковсь
кий В.В. 

Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Павільйон 
“Пам'ятники”  

Олейніко
в М.М. 

Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Надання 
альтернативн
ого доступу 
до 
павільйону 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Павільйон 
“Африканська 
їжа”  

Олейніко
в М.М. 

Обмеженн
я доступу 

Надання 
альтернативн
ого доступу 
до 
павільйону 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Слобідська філія 
вул. 

Киргизька 
Загальноосвіт
ня школа I-III 
ступенів № 

102 

Мешканці Обмеженн
я доступу 
до проїзду 
на 
територію 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Основ‘янська філія 
вул. Нікітіна Дитячий садок 

№ 349 
Мешканці Обмеженн

я доступу 
до проїзду 
на 
територію 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Приймальник-
розподільник 
для дітей 
 

Мешканці Обмеженн
я доступу 
до проїзду 
на 
територію 

Проведення 
робіт 
методом 
протягування 
трубопровод
у (проколом) 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 
 

Шевченківська філія 
вул. 
Шатилівськ
а 

Гаражний 
кооператив 

«Континент» 

Гаражі № 4, 5, 
18 

Кийко 
В.В. 
Байбіков 
О.В. 
Брежнєв 
В.О. 

Тимчасове 
переміщен
ня на 
період 
проведенн
я робіт з 
реконструк
ції 
аварійних 
теплових 
мереж 

сприяти 
тимчасовому 
переміщенню 
гаражів під 
час 
проведення  
робіт та їх 
відновленню 
після 
закінчення 
робіт 

Харківська 
міська рада 
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вул. 
Динамівська 

Гаражі Мешканці Тимчасове 
обмеження 
доступу 

Надання 
альтернативн
ого доступу 

КП “ХТМ”, 
Підрядник 

 

3. Потенційні впливи 
При проведенні робіт по заміні аварійних ділянок не потрібно додаткового придбання 
землі, але можливі тимчасові незручності для населення та приватного бізнесу, що 
обмежують доступ до дому, офісу, гаражу тощо. 

На  ситуаційних схемах аварійних ділянок, які представлені нижче вказані  об'єкти, що  
потрапляють в зону соціальних впливів. 

 
 

3.1.  Немишлянська філія 
3.1.1. Теплові мережі ділянки MK 9401 - MK 9402, вул. Благодатна, 81 

 
Перекладання на ділянці MK 9401 - MK 9402 буде проводитися відкритим способом. 
Ділянка теплової мережі проходить уздовж проїжджої дороги по вул. Благодатній, в 
зону соціального  впливу потрапляють: 
- виїзд з гаражного кооперативу «Благодатний» (позиція 3) на схемі 1; 
- виїзд з гаражів, прибудованих до паркану гаражного кооперативу «Благодатний» 

(позиція 1) на схемі 1; 
- будинки приватного сектора, з яких буде ускладнений виїзд приватних машин в 

період проведення робіт (позиція 2), зазначено на схемі 1; 
- дерева, що ростуть на тепловій трасі (позиція 4), схема 1. 

 

Схема 1 

 

3.1.2. Теплові мережі ділянки MK 9402 - MK 9403, вул. Благодатна, 61 

Перекладання на ділянці MK 9402 - MK 9403 буде проводитися відкритим способом. 
Ділянка теплової мережі проходить уздовж проїжджої частини по вул. Благодатній, в зону 
соціального та екологічного впливу потрапляють: 

- будинки приватного сектора, з яких буде ускладнений виїзд приватних машин в 
період проведення робіт (позиція 1), зазначена на схемі 2; 



12 
 

- дерева, які ростуть на тепловій трасі (позиція 2), схема 2. 

 

Схема 2 
 

3.1.3. Теплові мережі ділянки MK 9420 - MK 9421, вул. Благодатна, 19  
та MK 9419 Б - MK 9420, вул. Благодатна, 3. 

 
Перекладання на ділянках MK 9420 - MK 9421 та MK 9419 Б - MK 9420 буде 
проводитися відкритим способом. 
Ділянка теплової мережі проходить уздовж вул. Благодатної, в зону соціального  впливу 
потрапляють: 
- будинки приватного сектора (позиція 1), зазначено на схемі 3; 
- дерева, які ростуть на тепловій трасі (позиція 2), схема 3, 
- городи (позиція 3), схема 3; 
- дитячий майданчик (позиція 4), схема 3; 
- будівельний матеріал (гравій), розташований на тепловій трасі (позиція 5) схема 3. 

 

Схема 3 
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3.1.4. Теплові мережі ділянки MK 9419 - MK 9419 А, 2-й Петренківський в'їзд, 3 
та MK 9417 Б - MK 9418, 2-й Петренківський в'їзд, 19/1 

 
Перекладання на ділянках MK 9419 - MK 9419 А по 2-му Петренківського в'їзду та MK 
9417 Б - MK 9418 по 2-му Петренківському в'їзду, 19 / 1 буде проводитися відкритим 
способом. 
На ділянці перекладки від MK 9419 - MK 9419 А виявлені екологічні ризики: 

- дерева, які ростуть на тепловій трасі (позиція 4) на схеме.4. 
Ділянка теплової мережі MK 9417 Б - MK 9418 проходить по 2-му Петренківському в'їзду, 
в зону соціального  впливу потрапляють: 
-будинки приватного сектору, з яких буде ускладнений виїзд приватних машин у період 
проведения робіт (позиція 1), відмічена на схемі 4; 
- дерева та городи, що ростуть на тепловій трасі (позиція 2), схема 4; 
- організоване місце для збору сміття (позиція 3), схема 4. 

 

Схема. 4 

 

3.1.5. Теплові мережі ділянки MK 9403/9 - MK 9403/10 та MK 9403/10 - МК 
9403/11, вул. Амосова 

Перекладання на ділянках MK 9403/9 - MK 9403/10 і MK 9403/10 - МК 9403/11 буде 
проводитися відкритим способом та  частковим розкопуванням в місцях перетину доріг, 
що дозволить уникнути ускладнення руху транспорту. 
Ділянка теплових мереж MK 9403/9 - MK 9403/10 проходить по території медичного 
закладу. Доступ до медичного закладу буде  вільним під час перекладання трубопроводів. 
На ділянці перекладки від MK 9403/9 - MK 9403/10 виявлені соціальні  впливи: 
- дерева, які ростуть на теплової трасі (позиція 1), схема 5. 
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Схема 5 

3.1.6. Теплові мережі ділянки МК 9520 - МК 9521, вул. Рибалка 50/3. 

 

Перекладання на ділянці МК 9520 - МК 9521 буде проводитися відкритим способом та 
частковим розкопуванням в місцях перетину доріг, що дозволить уникнути ускладнення 
руху транспорту. 
Ділянка теплової мережі перетинає вул. Рибалка та вул. Б. Хмельницького і проходить 
приблизно 20 метрів уздовж дороги по вул. Рибалка, в зону соціального  впливу 
потрапляють: 
-дерева (позиція 1) на схемі 6. 

 

Схема 6 
 

3.2. Московська філія 

3.2.1. Теплові мережі ділянки МК 5210 СК до прохідного каналу по пр. 
Ювілейному (перетин з пр. Тракторобудівників). 

Перекладання на ділянці МК 5210 СК до прохідного каналу по пр. Ювілейному (перетин з 
пр. Тракторобудівників) буде проводитися відкритим способом. 
Ділянка проходить під трамвайною зупинкою та повертає на ринок. 
У зону соціального  впливу потрапляють: 
- трамвайна зупинка (позиція 1), зазначена на схемі 7; 
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- приватні бізнес ( торгові кіоски №24-30 №,34 ), які  розташований на території 
Новосалтівського ринку ТОВ «Ноніус» (позиція 2), схема 7; 
- пішохідний перехід (позиція 3), схема 7. 

 

Схема 7 

3.2.2. Теплові мережі ділянки МК 5307А - МК5316, вул. Валентинівська, 22 
 
Перекладання на ділянці МК 5307А - МК5308А буде проводитися як відкритим 
способом, так і частковим розкопуванням в 3 місцях (приблизно 12 метрів) та 
протягуванням трубопроводу (35 метрів) в існуючому каналі під забудовами приватного 
бізнесу. 
Ділянка проходить уздовж вул. Валентинівської. 
У зону соціального впливу потрапляють: 

- 13 об'єктів ТОВ «Рівлад ЛТД»  що розташовані у безпосередній близькості до місця 
проведення робіт з перекладки трубопроводів (позиція 1), схема 8. З яких  6 об'єктів 
обладнані додатковим входом з протилежного боку від місця проведення робіт, а  до 7-ми 
об'єктів доступ буде тимчасово обмежений. 

 

Схема 8 
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3.3. Слобідська філія 

3.3.1. Теплові мережі ділянки МК6307 - МК6308, вул. Киргизька, 9А. 
 
Ділянка проходить уздовж дороги по вул. Киргизькій. 
Перекладання на ділянці МК6307 - МК6308 буде проводитися відкритим способом та  
частковим розкопуванням  у районі в'їзду до школи №102. 
У зону соціального  впливу потрапляють: 
- вхід та в’їзд на територію до загальноосвітньої школи I-III ступенів №102 (позиція 1), 

схема 9. 

 

Схема 9 

 

3.3.2. Теплові мережі ділянки МК 1134-1129, просп. Московський, вул. 
Броненосця Потьомкін 

Ділянка проходить уздовж дороги по вул. Броненосця Потьомкін та просп. Московський. 
Перекладання на ділянці МК1134 – МК1129 буде проводитися відкритим способом. 
У зону соціального  впливу потрапляють клумби (позіція 1), схема 10. 
 

 

Схема 10 
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3.4. Основ'янська філія 
3.4.1. Теплові мережі ділянки МК1138 - МК 1138 5Б, вул. Нікітіна, 13. 
 

Перекладання на ділянці МК1138 - МК 1138 / 5Б буде проводитися поетапно відкритим 
способом та  частковим розкопуванням в місцях  при в'їзді на територію приймальника-
розподільника, в дитячий садок та на прибудинкову територію . 
Ділянка проходить уздовж дороги по вул. Нікітіна. 
У зону соціального  впливу потрапляють: 
- в'їзд в дитячий садок (позиція 1) на схемі 11; 
- в'їзд на територію приймальника-розподільника для дітей (позиція 2) на схемі 11; 
- виїзд з прибудинкової території (позиція 3) на схемі 11. 
 

 

Схема 11 

3.5. Шевченківська філія 
3.5.1. Теплові мережі ділянки МК 4948 - МК 4949, вул. Шатилівська, 1. 

 
Ділянка проходить вздовж проїжджої частини дороги по вул. Шатилівській. 
Перекладання на ділянці МК 4948 - МК 4949 буде проводитися відкритим способом. 
У зону соціального  ризику потрапляють: 

- виїзд з гаражного кооперативу «Континент», (позиція 1) на схемі 12; 
- приватний бізнес «Vianor», розташований на теплової трасі (позиція 2) на схемі 12; 
- три гаражні бокси (№4, № 5, № 18) гаражного кооперативу «Континент» (позиція 

3) на схемі 12. 



18 
 

  

Схема 12 

3.5.2.  Теплові мережі ділянки МК 4525 - МК4531- МК4526-МК4526 / 2 вул. 
Динамівська, пров. Фанінський. 
 
Ділянка проходить уздовж дороги по пров. Фанінський та по вул. Динамівській. 
Перекладання на ділянках МК4526-МК4526 / 2 та  МК 4525 - МК4531 буде проводитися 
відкритим методом. 
У зону соціального  впливу потрапляють: 
- виїзд з житлового будинку №5 пров. Фанінський (позиція 1) на схемі 13; 
- житлові будинки по вул. Трінклера, під якими проходить аварійна ділянка теплової 
траси (позиція 2) на схемі 13; 
- будівельні матеріали (пісок) в охоронній зоні теплової трассі  (позіція3), схема 13; 
-гаражі на території житлового управління (позиція 3) на схемі 13. 

 

Схема 13 
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4. Правові рамки  

Конституція України є основним правовим документом, що гарантує права громадян 
України. Стаття 13 передбачає, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права 
власності та підприємництва, соціальну спрямованість економіки та рівність усіх суб'єктів 
права власності перед Законом. Крім того, стаття 41 передбачає, що ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права  власності, а право на приватну власність є недоторканним.  
 
Примусове відчуження об'єктів приватної власності може бути використано лише як 
виняток з мотивів соціальної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених Законом, 
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження 
таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану. 
 
Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року, який  визначає порядок 
припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з придбанням або відчуженням 
земельної ділянки, на яких розташоване майно для державних потреб, а також питання 
нормативно-правового регулювання, пов’язані із  актів захистом прав власності. 
 
Вимоги операційної політики Світового банку у сфері примусового переселення (OP4.12) 
передбачають необхідні заходи для зменшення негативних соціальних та економічних 
наслідків під час реалізації проекту шляхом розкриття інформації, консультації, планування 
та здійснення компенсаційних заходів, створення механізму розгляду скарг та контролю за 
виконанням заходів. 
Розходження  між законодавством України та вимогами Операційної політики Світового 
банку у сфері переселення (ОП 4.12) представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4 
 

Закони та нормативно-правові акти 
України 

Положення ОП 4.12 Операційної 
політики Світового банку 

Компенсуються лише збитки/руйнування, 
завдані під час реалізації проекту 
зареєстрованим спорудам/будівлям 

Компенсуються збитки/руйнування, 
завдані під час реалізації проекту усім 
спорудам/будівлям  
 

Компенсуються лише втрати 
доходів/комерційні втрати, понесені 
офіційними землекористувачами   

Компенсуються втрати доходів/комерційні 
втрати, понесені як зареєстрованими, так і 
незареєстрованими орендарями (тобто 
незалежно від реєстрації) 
 

 
У разі розбіжностей між законодавством України та вимогами Операційної політики 
Світового банку OП 4.12, принципи і процедури ОП 4.12 переважатимуть і будуть 
застосовуватися. 
Усі витрати, які пов’язані з переселенням, будуть надавати КП «Харківські Теплові 
Мережі» та Харківською міською радою. 

 

5. Соціальна оцінка втрат 

Дії, які можуть вимагати примусового переселення, включають в себе блокування або 
обмеження доступу. Роботи на аварійних ділянках теплових трубопроводів можуть 
обмежити доступ до будинків, магазинів, підприємств, дитячих садків або інших об'єктів. 
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Комплекс прав, що застосовуються для різних категорій зацікавлених сторін, які будуть 
зачеплені цим проектом, представлена в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Задіяний актив 
 

Категорія 
зацікавлених 
сторін 

Тип впливу Інструкція по 
компенсації 

Бізнес Продавець або 
підприємець 

Тимчасова втрата 
місця роботи 

Надання додаткових 
робочих місць. 
Виключити оплату 
за оренду у період 
виконання робіт 

Будинки / 
споруди 

Власник Тимчасове 
придбання 
структур 

Компенсація буде 
надана в 
натуральній формі 
при виконанні 
будівельних робіт 
по їх відновленню 

Під час заміни аварійних ділянок на Московській філії в зону тимчасового переселення 
потрапляють 8 орендарів торгових кіосків №24-30 №, 34, які розташовані на території 
Новосалтівського ринку ТОВ «Ноніус» та 2 орендаря, які володіють 7 торговими точками 
на території ТОВ «Рівлад ЛТД». 
На Шевченківській філії в зону тимчасового переселення потрапляють власники 3 
гаражних боксів гаражного кооперативу «Континент». 
Інформація про ППО, яким було надано альтернативні місця та інші заходи щодо 
пом'якшення, представлена в Таблиці 6. 

Таблиці 6 

№п/п П.І.Б орендаря Назва об'єкту Контактні 
дані 

Заходи щодо пом'якшення 

Новосалтівський ринок 
1 Андрєєва Є.І. Торговий кіоск 

№24 
096-59-69-
114 

- надані додаткові робочі місця на 
території Новосалтівське ринку; 
-звільнення від оплати оренди в 
період виконання робіт. 

2 Курило В.Н Торговий кіоск 
№25 

097-975-83-
32 

3 Галушка В.В. Торговий кіоск 
№26 

093-167-70-
24 

4 Тутов Ю.В. Торговий кіоск 
№27 

067-754-23-
07 

5 Ефимов Ю.А. Торговий кіоск 
№28 

063-592-52-
45 

6 Ейвазов В.Є Торговий кіоск 
№29 

093-320-88-
41 

7 Таран Р.В. Торговий кіоск 
№30 

095-869-19-
88 

8 Почуев Ю.А. Торговий кіоск 
№34 

050-587-14-
99 

ТОВ «Рівлад ЛТД» 
1 Мялковский В.В. Павільйон 

«Спортлото» 
066-024-85-
55 

- звільнення від оплати оренди в 
період виконання робіт. 
- надані альтернативні робочі місця Кафе «Два 

лева» 
2 Олейніков М.М. Павільйон 

«Квіти» №1 
0504031327 - звільнення від оплати оренди в 

період виконання робіт. 
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Павільйон 
«Квіти» №2 

- надані альтернативні робочі місця 

Павільйон 
«Квіти» №3 
Павільйон 
«Пам'ятники» 
Павільйон 
«Африканська 
їжа» 

Шевченківська філія 
1 Кійко 

Володимир 
власник 
гаражу №4 
 

0669229756 Харківська міська рада наддасть 
допомогу з перенесення гаражів та 
виконання будівельних робіт з їх 
відновлення. 
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-
vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-
zamini-avariynoi-teplomagistrali-
39728.html  

2 Байбіков 
Олександр 
Володимирович 

 власник 
гаражу №5 

0671385200 

3 Брежнєв Віктор 
Олексійович 

власник 
гаражу №18 

0675780303 

 

6. Компенсація та метод оцінки 

 
Результатом попереднього скринінгу було виявлені усі зацікавлені сторони, які можуть 
бути потенційно постраждалими від заміни аварійних теплових трубопроводів. Перед 
початком робіт була проведена процедура узгодження заходів проведення робіт із 
зацікавленими ППО, а також з узгодженням дат завершення відповідних ремонтних робіт. 
Узгоджені дії, які не обмежуються: 
 

1. Місцеве населення використовує землю поруч із запланованим втручанням для 
садівництва. З ними були проведені консультації, на яких було повідомлено про 
заплановані цивільні роботи та строки їх завершення. Очікується, що всі заплановані  
роботи будуть проведені протягом вересня-грудня 2018 р. - урожай вже буде 
прибраний і населення не постраждає. Проте, у випадку, коли врожай  залишиться 
на землі - компенсація буде надана постраждалим людям. 
 

2. Узгоджені альтернативні робочі місця будуть надані постраждалим власникам 
торгових кіосків № 24 - 30, 34 на період ремонтних робіт, які орендують їх на 
території Новосалтівського ринку (ТОВ «Ноніус»). 
 

3. Торговельні кіоски «Квіти» № 1-3 на території, що належить ТОВ «Рівлад ЛТД», 
будуть зачеплені будівельними роботами.  Були досягнуті домовленості про 
звільнення від сплати оренди за період ремонтних робіт. 
 

4. Павільйони «Пам'ятники», «Африканська їжа» на території, що належить ТОВ 
«Рівлад ЛТД», матимуть тимчасове обмеження доступу через роботи з відновлення 
мережі.  Альтернативний доступ до павільйону буде забезпечений на період 
реабілітаційних робіт. 
 

5. Було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з власниками гаражів (№ 4, № 
5 та № 18) гаражного кооперативу «Континент», розташованого в охоронній зоні 
теплопроводу по вул. Шатилівська. Міська рада співпрацюватиме з відновленням 
гаражів після завершення робіт на аварійних трубах. 

http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
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6. Проведення робіт поблизу школи, дитячого садка, кафе «Два льва» та павільйону 

«Спортлото» буде забезпечено методом протягування трубопроводу (проколом). 

 

7. Консультації з особами, що постраждали від проекту, та узгоджені заходи щодо 
пом'якшення наслідків 
7.1. Публічні  консультації  та оприлюднення інформації  
 
 
Відповідно до вимог Світового Банку, а також вимог українського законодавства, 
необхідно проводити консультації з групами осіб, які мають відношення до цього 
Проекту, та з іншими зацікавленими сторонами з питань  соціального впливу проекту та 
врахування їхньої думки. 
 
У рамках підготовки проектної документації КП «Харківські теплові мережі» провело 
консультації з питань реконструкції теплових мереж. 
Метою проведення консультацій з громадськістю є представлення запланованого Проекту, 
обговорення позитивних та негативних впливів, пов'язаних з реалізацією Проекту, 
представлення плану заходів щодо пом'якшення. 
 Основними завданнями проведення консультацій з громадськістю є: 
 - відкритість соціальної документації (звіт щодо Плану екологічного та соціального 
управління); 
 - обговорення різних питань та проблем з групами, що входять до цього проекту, 
ознайомлення громадськості з потенційними негативними наслідками та проблемами, які 
можуть виникнути в процесі реалізації інвестиційних проектів; 
 - забезпечення зворотного зв'язку між компетентними органами та місцевими групами, які 
підпадають під вплив проекту, у визначенні потенційних позитивних та негативних впливів 
та запропонованих заходів для мінімізації такого впливу. 
Для зменшення негативного впливу та інформування населення про заплановані роботи з 
перекладки аварійних ділянок теплових трас розроблено комплекс заходів: 
- публікація інформації про заплановані роботи з перекладки аварійних трубопроводів на 
сайті підприємства; 
- проведенні публічні консультації з населенням перед початком робіт; 
- розміщення інформації в місцях громадського доступу (на приватних будинках, гаражах і 
т. п.): 

• про початок проведення робіт та їх закінчення; 
• номери телефонів компанії для публічних звернень і скарг; 

- отримання письмової згоди на виконання робіт на аварійних ділянках: 
• ТОВ “ Рівлад ЛТД”: Андрєєва Є.І., Курило В.Н., Галушка В.В., Тутов  Ю. В., Єфімов 

Ю.А., Ейвазов В.Е, Таран Р.В., Почуєв Ю.A. 
• Новосалтівський ринок: Олейніков M.M., Мялковский В.В; 
• 3 власників гаражів (вул. Шатилівська); 
• Управління освіти Адміністрації Слобідського району (загальноосвітня школа  I-III 

ступенів № 102);  
• Адміністрація Основ‘янського району (дитячий садок №. 349, провулок Кінний, 

12/20) Харківської міської ради. 

- отримання дозволу від Департаменту Комунального господарства виконавчого комітету 
Харківської міської ради на розпилювання дерев, що ростуть на аварійних ділянках 
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теплових мереж.  Роботи проводилися спільно зі Спеціалізованим комунальним 
підприємством «Харківзеленбуд». 
Детальна інформація надана в Таблиці 7. 
 
 



 
Таблиця 7 
 

План дій з реалізації заходів щодо пом'якшення негативного впливу 

Дія 

Дата/Місяць 
Новосалтівський 
ринок 

ТОВ “Рівлад - ЛТД ” Загальноосвітня 
школа  I-III 
ступенів № 102 

Дитячий садок 
№ 349 

Приватне 
житло 

Шевченківський 
район 

1 Попереднє повідомлення 
про заплановані роботи 

27.07.2018 30.07.2018 02.08.2018 02.08.2018 30.07.2018 30.07.2018 

2 Поширення інформації / 
Листівки, офіційні листи 

30.07.2018 01.08.2018 13.08.2018 
23.08.2018 

22.08.2018 06.08.2018 03.08.2018 
20.08.2018 

3 Публічні зустрічі / 
Обговорення з 
постраждалими сторонами / 
власниками торгових кіосків 
/ Консультації з 
Департаментом освіти та 
Головним управлінням 
національної поліції 

03.08.2018 04.08.2018 27.08.2018 22.08.2018 
30.08.2018 

13.08.2018 07.09.2018 

4 Зустріч з комунальними 
службами / державними 
установами в період 
будівельних робіт та 
можливих затримок 

27.08.2018 17.08.2018 26.09.2018 18.09.2018 31.08.2018 16.08.2018 

5 Отримання необхідного 
дозволу від  різних служб на 
проведення робіт 

21.08.2018 13.08.2018 21.09.2018 12.09.2018 23.08.2018 10.08.2018 

 
 
 
  



 
7.2.  Заходи щодо пом'якшення впливу. 
 

У ході робіт з реконструкції теплових мереж, які можуть викликати тимчасові обмеження 
доступу для жителів міста і створити незручності для населення, будуть вжиті наступні 
заходи: 

• до початку виконання робіт обгородити ділянку, на якій будуть виконуватися 
роботи, безперервними охоронно-захисними щитами заввишки 1,2 м. та встановити 
попереджувальні знаки; 

• встановити щити, на яких вказати найменування організацій, адреса, термін 
виконання та номера телефонів в разі будь-яких звернень / скарг; 

• забезпечити освітлення місць проведення робіт у темний час доби; 
• узгодити з місцевим управлінням Національної поліції схему огородження місць 

робіт та розстановку дорожніх знаків при проведенні робіт на проїзній частині 
дороги; 

• організувати і прокласти тимчасові маршрути руху транспорту (схема об'їзду); 
• встановити червоні світлові сигнали в місці проведення робіт, з настанням темряви 

та при густому тумані; 
• організувати безпечні шляхи проходження, через відкриті канави і вздовж них, де 

такі шляхи проходження необхідні для подальшого використання та доступу до 
автострад, доріг, зупинок громадського транспорту, вулиць та до прилеглих 
територій; 

• встановити пішохідні містки з поручнями для пішоходів (шириною не менше 0,75м 
і висотою перил 1,0 м) в місцях розриття ґрунту; 

• організувати тимчасові дорожні під'їзди та місця для зберігання труб, обладнання та 
матеріалів, які будуть демонстровані або встановлені  в місцях проведення робіт; 

• організувати місця на збору відходів (наприклад, контейнери) та забезпечити 
своєчасний вивіз з будівельних майданчиків; 

• організувати вивезення будівельного сміття та непридатного для повторного 
використання ґрунту в міру накопичування; 

• організувати вивезення демонтованих труб, металоконструкцій на територію 
районного філіалу з подальшою утилізацію відповідно до договорів: 

1) з ТОВ «Проспекшін Індастрі" № 27092101 від 21.09.2018 р.; 
2) з ТОВ «Авангард» №27010905 від 09.01.2018 р.; 
3) з ТОВ «ПФК Содружество» № 27101006 від 10.10.2018 р.; 
4) з ПАТ "Підприємство Вторсплав"№  270111 від 01.02.2016 р. 
 
7.3.  Заходи після завершення робіт по заміні аварійних трубопроводів теплових 
мереж 
 
Після завершення робіт по заміні аварійних ділянок в м. Харків будуть проведені наступні 
заходи: 

• провести благоустрій місць проведення робіт: відновлення ґрунтового шару, 
озеленення прилеглої території та  посадку нових дерев; 

• відновлення покриття тротуарів та під'їзних доріг; 
• відновлення дитячих майданчиків; 
• проведення контролю в весняний період за станом зелених насаджень, які 

залишилися після проведення ремонтних робіт на предмет пошкодження кореневої 
системи. 
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7.4.  Заходи, направлені для усунення тимчасових впливів, що викликані 
будівництвом 

Основними заходами є: 
• Організація альтернативних робочих місць. 
• Звільнення від орендної плати в період проведення робіт. 
• Організація іншого входу в торгове приміщення. 
• Скорочення термінів проведення робіт з перекладання. 
• Відновлення пошкоджених будівельних споруд. 
• Юридична служба КП «Харківські теплові мережі» спільно з адміністрацією міста 

визначають розмір компенсації, у випадках, коли це необхідно. 
 
 
 

7.5. Консультації та розкриття інформації щодо запланованих робіт 
 
 
За результатами публічних консультацій, що проведені з населенням на кожному об’єкті / 
ділянці, кожна філія комунального підприємства повинна надати: 

• фотографії ділянок, які підлягають заміні аварійних трубопроводів до початку 
виконання робіт; 

• фотографії вивішених оголошень в місцях проведення робіт; 
• копії листів від Департаменту освіти, приватного бізнесу, які розташовані в 

безпосередній близькості від аварійних ділянок та підтверджують, що вони не 
мають заперечень проти виконання робіт по заміні аварійних трубопроводів; 

• копії дозволів міської влади на спилювання дерев, що ростуть на аварійних 
ділянках. 

Інформація надана в Додатках 1-5. 
 
 
8. Інституційні обов'язки 
 

Ключову роль в підготовці робіт по заміні аварійних трубопроводів виконують районні 
філії. Робота, що проводиться філіями включає в себе: 

• моніторинг об'єктів заміни; 
• виявлення соціальних та екологічних ризиків; 
• проведення інформаційної компанії і консультацій з населенням, приватним 

бізнесом; 
• отримання дозволів на проведення робіт від Харківської міської адміністрації; 
• врегулювання скарг. 

При реалізації асоційованого проекту можуть виникнуть ситуації, вирішення яких потребує 
певного часу та допомоги Харківської міської адміністрації. 

У таких випадках буде створюватися комісія з вивчення ситуації, що виникла.  Метою цієї 
комісії  є оперативне та ефективне реагування на проблеми зацікавлених сторін та міського 
населення безпосередньо, що дозволить уникнути ескалації проблем до адміністративних і 
судових органів. 
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Під час виконання робіт по заміні аварійних ділянок, районні філії контролюють 
дотримання Підрядником норм охорони праці та безпеки, наявність огороджень та 
попереджувальних знаків. 

 

9. Механізм відшкодування скарг 

 
Скарги, пов’язані з будь-яким аспектом даного проекту, мають розглядатися шляхом 
переговорів, спрямованих на досягнення взаємоприйнятної згоди. 
Особи, які підпадають під негативний вплив проекту мають подати скаргу , користаючись 
наступним механізмом подання скарг, встановлених на КП «Харківські теплові мережі». 
 

1.  Громадяни зможуть направляти свої зауваження: 
• електронною поштою на адресу hte@vl.kharkov.ua, або залишити 

повідомлення на веб-сайті підприємства http://www.hts.kharkov.ua. 
• зателефонували у інформаційно-довідкову службу за номерами 758-56-01, 

758-56-02, 758-56-51, 758-56-96: 
• зателефонували у міську інформаційно-диспетчерську службу за номером 15-62; 
• на поштову адресу підприємства вул. Мефодіївська,11  м. Харків, 61037, 

Україна. 
2. Усі звернення громадян направляються в центр по роботі зі зверненнями громадян 

підприємства та до відповідної служби для розгляду скарг та підготовки 
відповідей.  

3. Громадяни зможуть направляти свої зауваження у Харківську міську 
адміністрацію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення громадян 

КП «Харківські 
теплові мережі». 

Центр по роботі зі 
зверненнями 

громадян 

Служби 
підприємства 

 

Харківська міська 
адміністрація 

 

mailto:hte@vl.kharkov.ua
http://www.hts.kharkov.ua/
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В ході реалізації асоційованого проекту можуть виникнути ситуації, коли звернутися зі 
скаргою може не тільки особа, яка потрапила під негативний вплив проекту але і 
представник Підрядника. У таких випадках механізм подачі скарг наступний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарги будуть зареєстровані та задокументовані у спеціальному журналі. Всі вхідні 
звернення підлягають реєстрації в електронному вигляді на реєстраційно-контрольних 
картках. При автоматизованій реєстрації звернення, фіксуються такі дані: дата 
надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, категорія (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. 

У разі відправлення звернення на адресу електронної пошти, відповідь на звернення 
відсилається електронною поштою на адресу, з якої надійшло звернення, або, у разі 
зазначення у зверненні поштової адреси - звичайною поштою. 
Загальний термін надання відповіді на скарги не перевищує 1 місяця з моменту отримання 
скарги. На підприємстві ведеться облік та реєстрація всіх звернень, скарг по Проекту від 
населення, місцевих органів влади (журнал скарг КП «ХТМ» за Проектом). 

10.   Моніторинг та оцінка 

Моніторинг впровадження Проекту, зокрема, з точки зору своєчасного теплопостачання 
населення та уразливих об'єктів (наприклад, навчальні заклади) - це контроль за 
дотриманням Графіку виконання робіт і умов, оцінка стану здійснення договірних умов 
щодо тимчасового обмеження підприємницької діяльності та доступу громадян до 
громадських місць. 

КП "ХТМ" призначає відповідального фахівця (начальника філії) та фахівця регіональної 
групи управління проектом (РГУП), для контролю за дотриманням вимог СПДП та 
реалізації пом'якшувальних заходів. До обов'язків вищезазначених фахівців також входить 
моніторинг можливих негативних впливів Проекту до зацікавлених сторін та повідомлення 
керівництву підприємства та центральної групи управління проектом (ЦГУП) про будь-які 
порушення, пов'язані з реалізацією СПДП. 

Основні параметри, що підлягають моніторингу та оцінці: 

Звернення Підрядника 

КП «Харківські теплові 
мережі» 

Керівництво районних філій 
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• Інформаційні кампанії та консультації з особами, які постраждали від  негативного 
впливу, пов'язаного з реалізацією асоційованого проекту. 

• Оцінка впливу на населення та приватний бізнес 
• Врегулювання скарг 
• Допомога у пошуку компромісного вирішення складних проблем, з якими 

стикається приватний бізнес або населення. 
• Контроль щодо відновлення зруйнованих будівель, споруд і т.д. 

 

11. Графік впровадження 

Графік реалізації СПДП включає в себе підготовку, впровадження та моніторинг. Графік 
реалізації скороченого плану дій з переселення представлено Таблиці 8. 
У таблиці 8 представлені терміни для окремих етапів, підготовки, впровадження та 
завершення реалізації  СПДП, а також обов'язки основних зацікавлених сторін. 

Таблиця 8 

Захід 
Відповідальність за 

виконання скороченого 
плану дій з переселення 

Період 

Підготовка СПДП 
Опитування / обстеження і 
виявлення всіх зацікавлених 
сторін 

Регіональний група 
управлення  проекту 
(РГУП), філії КП «ХТМ» 

Серпень, 2018 

Взаємодія із зацікавленими 
сторонами 

РГУП, філії КП «ХТМ», 
Харківська міська 
адміністрація 

Серпень - вересень, 2018 

Розробка СПДП Центральний група 
управління проектами 
(ЦГУП), РГУП 

Серпень 2018 

Схвалення СПДП Світовим 
банком 

ЦГУП Серпень, 2018 

Впровадження СПДП 
Забезпечення додаткових 
робочих місць 

Філії КП «ХТМ» 
Харківська міська 
адміністрація 

Серпень, 2018 

Отримання дозволів на 
проведення будівельних 
робіт  
Повідомлення про початок 
роботи 

Філії КП «ХТМ» Серпень, 2018 

Консенсус / домовленість із 
залученими торговельно-
підприємницькими 
установами щодо уступок/ 
компенсацій 

Філії КП «ХТМ», 
Харківська міська рада 

Серпень, 2018 

Відновлення будівель / 
споруд 

Харківська міська 
адміністрація 

Вересень, 2019 

Обробка запитів, проблем / 
скарг 

РГУП Поки усі  роботи не будуть 
завершені 

Звітність моніторингу РГУП, ЦГУП Жовтень, грудень, 2019 
У Додатку 6 надані  графіки виконання робіт по об'єктах, де будуть замінені аварійні 
ділянки в п'яти районах Харкова в період з вересня по грудень 2018 року. 
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12. Бюджет  
 

Як роз’яснено раніше, фізичне переміщення не привело до переселення, пошкодження 
власності або постійного придбання землі в рамках проекту. Тому детальні оцінки  витрат 
не вимагалися для реалізації плану дій з переселення. Витрати з реалізації СПДП і пов'язані 
з цим витрати, включаючи компенсації ППО, повинні бути покриті філією комунального 
підприємства, яке несе відповідальність за реабілітаційні та будівельні роботи в рамках 
проекту. Також проведені консультації і отримано згоду ППО на оперативні цілі. Власники 
магазинів, гаражів та інші ППО, чия підприємницька і торговельна діяльність була 
порушена, були надані альтернативні місця і звільнені від сплати податку / орендної плати  
протягом періоду будівельних робіт. Їм буде дозволено відновити свою торгову і ділову 
діяльність в початкових місцях після завершення будівельних робіт. Бюджет для 
другорядних видів діяльності, таких як надання тимчасової під'їзної дороги для 
комерційних приміщень, який Підрядник повинен був виділити в рамках своїх контрактів. 
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Додаток 1. Немишлянська філія 
Проведена роз'яснювальна робота з населенням та власниками гаражів, вивішені 
оголошення про заплановану заміну аварійних трубопроводів. 
 

    
 
 

   
 
Встановлені огорожі в місцях розміщення дитячих майданчиків 
 

 
 
Отримано дозвіл адміністрації міста на видалення дерев в охоронній зоні теплових мереж, 
де будуть проводитися роботи по заміні трубопроводів.  
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Додаток 2. Московський філія 
 
Вивішені оголошення про заплановану заміну аварійних трубопроводів. 
. 

        
 
Проведена робота з приватним бізнесом на території ринку "Новосалтівський," який 
належить ТОВ "Нотіус" та фірмі "Рівлад ЛТД" по вул. Валентинівська, та отримано згоду 
на проведення робот.  
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Додаток 3. Слобідська філія 
 
Вивішені оголошення про заплановану заміну аварійних трубопроводів. 
. 

 
Отримано дозвіл від Управління освіти Слобідського району на проведення робіт по 
заміні аварійних ділянок по вул. Киргизька. 
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Додаток 4. Основ'янська філія 
Вивішені оголошення про заплановану заміну аварійних трубопроводів

 
Отримано дозвіл від Головного управління національної поліції в Харківській області , та 
від Управління освіти Основ'янського району на проведення ремонтних робіт по вул. 
Нікітіна. 
. 
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Додаток 5. Шевченківськa філія 
Вивішені оголошення про заплановану заміну аварійних ділянок.  

    

 
2. . У охоронній зоні теплових мереж в районі магістральної камери МК4949 по вул. 
Шатилівській знаходяться три гаражні бокси (№4, № 5, № 18) гаражного кооперативу 
«Континент». 
07.09.2018 р. перший заступник Харківського міського ради зустрівся з власниками 3 
гаражів за підсумками зустрічі було прийнято рішення щодо взяття Міською Радою 
зобов'язань на надання допомоги з перенесенню гаражів на кілька метрів від охоронної зони 
та виконання будівельних робіт із їх відновлення; 
 http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-
teplomagistrali-39728.html. 

 

http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-vulitsi-shatilivskiy-pristupili-do-zamini-avariynoi-teplomagistrali-39728.html
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3. Проведена робота з Кушнікук Т.В.- власником шиномонтажної майстерні «Vianor» по 
вул. Шатилівська, 2, яка знаходиться в охоронній зоні теплових мереж. Доступ до ремонту 
аварійної ділянки буде надано. Підприємець має 6 додаткових майстерень в різних частинах 
міста, що не дозволить йому втратити кошти для існування.



Додаток 6. Графіки виконання робіт на об'єктах 
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