
  

План Взаємодії з Зацікавленими Сторонами (SEP) для Ренджи Ізмаїл 

 
 
1.1 Програма взаємодій з зацікавленими сторонами. 
 
Попередня Програма взаємодії з зацікавленими сторонами наведена нижче, в Таблиці 1.1. Ця 
програма буде обговорюватися сторонами, та відповідно оновлюватись. 
 
 
Таблиця 1.1  Програма взаємодій з зацікавленими сторонами 

 

No 
Зацікавлені 

особи 
Дії Засоби комунікації Період 

     

Стадія Підготовки Проекту 

 Зацікавлені 
сторони зі 
статутною 
діяльністю 
(регулюючі 
органи) 

• Отримання всіх 
необхідних дозволів на 
будівництво проекту 

• Офіційне листування; 

• Збори. До початку 
будівництва 

 Будівельні 
підрядники, 
тимчасові 
працівники 

• Узгодження процедури 
управління розгляду 
скарг, пов'язаних з 
будівництвом і 
правилами поведінки 
для тимчасових 
працівників; 

• Забезпечення навчання 
підрядників за 
правилами поведінки, 
або залучити західних 
підрядників, які 
дотримуються кращих 
стандартів 

• Збори; 

• Офіційне листування; 

• Навчання. 

До початку 
будівництва 

 Місцеве 
населення 

• Надання інформації про 
заходи безпеки під час 
будівництва (за 
потребою); 

• Надання інформації про 
можливості 
працевлаштування та 
можливості для надання 
послуг; 

• Надання інформації про 
порядок подання та 
розгляду скарг, 
пов'язаних з 
будівництвом. 

         

• Публікації на веб-сайтах.  

До початку та 
під час 
будівництва 

 

Стадія Будівництва 

 Усі 
зацікавлені 
особи 

• Надання інформації по 
обробці і реагуванню на 
скарги. 

• Публікації на веб-сайті. 
(https://rengydevelopment.com/ua/). 

Постійно, 
впродовж 
стадії 
будівництва 

 Будівельні 
підрядники, 
тимчасові 
працівники 

• Моніторинг 
продуктивності роботи 
підрядників і  виконання  
узгоджених планів і 
процедур; 

• Забезпечення 
додаткового навчання 
відповідно до вимог. 

• Збори; 

• Офіційне листування; 

• Навчання. 

Постійно, 
впродовж 
стадії 
будівництва 



  

 Місцеве 
населення 

• Збір та усунення будь-
яких скарг. 

• Офіційне листування; 

• Збори. 

Постійно, 
впродовж 
стадії 
будівництва 

 

Стадія Експлуатації 

 Усі 
зацікавлені 
особи 

• Постійна взаємодія і 
співпраця з 
зацікавленими 
сторонами.  

• Публікації на веб-сайті 
(https://rengydevelopment.com/ua/) 
; 

• Збори; 

• Кореспонденція. 

Протягом 
усього 
життєвого 
циклу проекту 

 

   
1.2 Службові обов’язки та повноваження 
 
Пан Сергій Коморний, директор компанії, буде нести загальну відповідальність за проведення 
консультування і розкриття інформації, включаючи організацію процесу консультацій, зв'язок з 
виявленими зацікавленими групами, збір і обробку коментарів / скарг та надання відповіді на 
будь-які такі зауваження і скарги. Залежно від характеру коментаря / скарги, деякі з них можуть 
бути перенаправлені відповідній особі в компанії для надання відповіді. 
 
 

Ім’я особи та посада Афілійована особа 

Сергій Коморний 
 

Компанія: ТОВ «Ренджи Ізмаїл» 
Поштова Адреса: вул. Червоноармійська, 72-А, 
8й поверх, офіс 177, м. Київ, 03680, Україна 
Телефон: +38 044 585 9150 
E-mail адреса: info@rengydevelopment.com 

 

 
2.  Процедура розгляду громадських скарг 
 
Метою процедури розгляду скарг є забезпечення того,  щоб всі зауваження і скарги від будь-якої 
зацікавленої сторони проекту, в тому числі жителів навколишніх житлових районів, 
співробітників Ренджи Ізмаїл, персоналу підрядників, місцевих/регіональних органів влади та 
інших зацікавлених сторін, були розглянуті та переадресовані відповідним, послідовним і 
своєчасним чином. Всі скарги будуть визнані і опрацьовані протягом належного проміжку часу. 
 
Ренджи Ізмаїл прийме всі зауваження і скарги, пов'язані з проектом. Запропонований шаблон 
Форми для Коментарів і Скарг  наведений в Додатку А. Зауваження та скарги будуть узагальнені 
і перераховані в книзі скарг та пропозицій, що містить ім'я/групу коментатора/заявника, дату 
коли коментар був отриманий, короткий опис питань, інформацію щодо запропонованих 
коригувальних дій, які будуть реалізовані (в разі необхідності), і дату відповіді, яка була 
відправлена коментатору/ заявнику. Будь-яка особа або організація може направити свої 
зауваження і / або скарги особисто або поштою, електронною поштою або факсимільним 
зв'язком, використовуючи контактну інформацію, зазначену в формі. 
 
На всі коментарі та скарги буде надана відповідь в усній або в письмовій формі, відповідно до 
переважного способу зв'язку зазначеного заявником у Формі Коментарів та Скарг. Коментарі 
будуть розглянуті і прийняті до уваги при підготовці і реалізації проекту,  тим не менш, вони 
можуть не отримати персональну відповідь, якщо тільки не буде відповідного запиту. 
 
 
Особи, які подали свої коментарі або скарги, мають право вимагати, щоб їх ім'я зберігалося в 
таємниці. 
 



  

Всі скарги будуть зареєстровані і визнані протягом 7 робочих днів, відповідь буде надана 
протягом 20 робочих днів. Ренджи Ізмаїл буде вести реєстр скарг і звітувати про розгляд та 
опрацювання скарг, в рамках щорічних звітів про хід проекту. 
 
Під час будівництва, скарги щодо будівельних робіт будуть розглядатися генеральним 
підрядником будівництва. Населення також може подавати свої скарги через представництва 
місцевого самоврядування в місті. 
 
  



  

Додатки 
 
Додаток  А Форма Для Громадських Скарг та Коментарів 
 

Форма для громадських коментарів, скарг та звітів 
 

Посилання №:   

Повне Імя/Назва:   

Контактна 
інформація та 
Переважний спосіб 
зв'язку 
Будь ласка, відзначте, 
як ви б хотіли 
контактувати (пошта, 
телефон, електронна 
пошта). 

Поштою:  Будь ласка зазначте поштову адресу: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
По телефону: _______________________________________________ 
 
По електронній пошті_______________________________________ 
 

  

Опис події або скарги:  Що сталося? Де це сталося? Хто це накоїв? Що є 
результатом цієї проблеми? Джерело і тривалість 
цієї проблеми? І т.п. 

 
 

Дата Події/Скарги  

 Подія/Скарга, що трапилась один раз (Дата ___________) 
Трапилося більше ніж один раз (Як багато разів?_______) 
Триває (завдає шкоду в даний час) 

  

Яке б вирішення проблеми Ви би хотіли бачити?  

 

 
Підпис:      ______________________________________________________________________ 
 
Дата:              ______________________________________________________________________ 
 
Будь ласка, поверніть цю форму:  
 
Коморний Сергій, Директор Проекту  
Компанія: Ренджи Ізмаїл 

Поштова Адреса: вул. Червоноармійська 72 А, м. Київ, 03680, Україна 
Телефон: +38 044 585 9150 
E-mail адреса: info@rengydevelopment.com 

 


