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One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom 
 
 
Copies: ERM, Ukrenergo 
 
 
Dear Mr. Clark, 
 
I am writing to draw your attention to a number of serious deficiencies surrounding the public 
consultation process for the South Ukraine Transmission Project. This project is expected to be 
financed by both the EBRD and EIB. The EBRD website lists this project as “South Ukraine 
Transmission Projects” (project number 40147); the EIB website lists this project as “South Ukraine 
Power Transmission” (project number 20090117). 
 
Almost two months after the official start of the 120-day consultation and disclosure period, NECU 
representatives Yury Urbansky and Mykhaylo Petyakh visited (September 29 to October 2) the 
regions of Kherson Oblast where the project is planned to be implemented. They discovered that the 
project sponsor National Energy Company Ukrenergo has thus far failed to implement a significant 
part of the procedures for public consultations on category A projects that the EBRD requires. 
 
According to information posted on the EBRD and Ukrenergo websites, as well as in the 
Stakeholder Engagement Plan (page 10), the full text of the Draft ESIA report must be available 
locally in the Ukrenergo office in Nova Kakhovka, the Kherson Oblast State Administration and 
District (Rayon) State Administrations.  
 
NECU site visits discovered that in Kherson Oblast State Administration no project related 
documentation was available. Since every visitor has to obtain permission to enter the building and 
the security guard was not aware about the project, Yury Urbansky had to call the contact number 
from the list provided by Ukrenergo. This turned out to be the secretary of Borys Silenkov, Head of 
Administration. Unfortunately she was not able to provide any information regarding the ESIA 
location and had not heard about the consultation process. The secretary suggested calling two 
departments that may have been better informed, but this also proved to be fruitless.  
 
In the town of Kakhovka our representatives approached the office of the Head of Kakhovka 
District State Administration, O. I. Vinnyk. The secretary guided them to the First Deputy Head S. 
V. Hodos, who questioned the NECU representative's eligibility to obtain project documents and 
furthermore declined to even say if any documentation was present in the Administration. 
Explanations about the requirements of the EBRD as well as references to information from 
Ukrenergo did not help to convince. Therefore, after a long but useless debate, NECU's 
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representatives had to leave his office. 
 
In the next town, Nova Lepetykha, our colleagues were a bit more fortunate. They met with Deputy 
Head of the District State Administration, Z. I. Tychkivsky, who was aware about the project and of 
some documentation provided to the Administration. Unfortunately the only document present and 
available in this town is the Stakeholder Engagement Plan; the rest of ESIA documentation was 
missing. 
 
NECU representatives also visited the office of the Ukrenergo subdivision in Nova Kakhovka. It is 
listed as one of the key locations for the ESIA (Nova Kakhovka, 2 Electromashinostroitelei Str.). In 
spite of our delegation’s expectations, the full copy of the ESIA report was also missing there. The 
only available documentation was: Stakeholder Engagement Plan, Non-technical Summary and 
Environmental and social management and Monitoring Plan.  
 
Moreover, there was no specially designated place for visitors to work with the documents, nor 
were there specially prepared forms or a book for comments. The documentation was locked in 
someone’s office, not present at the time of the visit, and so Yury Urbansky had to return there the 
following day. The place itself is not the most straightforward for ordinary people to visit as every 
visitor has to call someone from management in order to obtain a permit to enter the territory.  
 
None of the persons contacted by our representatives during their trip demonstrated even a basic 
knowledge of the IFIs' requirements for public consultations, other than A. A. Tymchenko from 
Ukrenergo who was informed about the public hearings scheduled for October 26 – November 2. 
 
The absence of ESIA documentation in designated places in Kherson Oblast oddly contrasts with 
the situation in Kamyanka Dniprovska, the town adjacent to the Zaporizka NPP. Our 
representatives did not visit the latter due to lack of time. However, we have learned from a local 
contact that the full volume of the project ESIA was provided to their District Administration. We 
can only suggest that the reason for this could be active participation at the scoping stage by a 
member of the local community or the proximity to Zaporizka NPP. 
 
The flaws outlined above clearly demonstrate that the public consultations surrounding the South 
Ukraine Transmission Project have been seriously tarnished. Construction of such transmission 
lines potentially affects the lives and everyday business of local people. Yet, as we have clearly 
witnessed, their access to the project information is being restricted.  
 
It is immaterial if this has happened in a pre-meditated or accidental fashion – NECU urges the 
EBRD to ensure that these deficiencies, as outlined, are immediately addressed and that the 
consultation process is recommenced in full accordance with the EBRD's respective policies 
and procedures.  
 
Should you need any clarification or further details concerning any of the matters raised in this 
letter, please feel free to contact me or Yury Urbansky. I would nonetheless appreciate your written 
response regarding the current situation as described. 
 
Yours sincerely,  
 
 
 
Igor Sirenko, 
Head of the National Ecological Centre of Ukraine. 



Шановний пане Кларк, 
 
Пишу Вам з метою привернути Вашу увагу до чисельних недоліків у проведенні 

консультацій з громадськістю за проектом будівництва ліній електропередач (ЛЕП) на 
півдні України. Спільне фінансування цього проекту очікується з боку ЄБРР та ЄІБ. На 
сайті ЄБРР цей проект називається “South Ukraine Transmission Projects” (його номер - 
40147), на сайті ЄІБ у списку проектів його назва “South Ukraine Power Transmission” 
(номер проекту 20090117). 

Після 2 місяців з початку 120-денного терміну оприлюднення інформації та 
консультацій з громадськістю, у період з 29 вересня до 2 жовтня представники НЕЦУ 
Юрій Урбанський та Михайло Петях відвідали ті райони Херсонської області, де 
плануеться будівництво зазначених ЛЕП. Вони виявили, що замовник робіт - НЕК 
"Укренерго" так і не виконав сутєву частину вимог Вашої установи до консультацій з 
громадськістю для проектів категорії А. 

Згідно з інформацією, оприлюдненою як на сайтах ЄБРР та Укренерго, так і у 
Плані публічних консультацій та оприлюднення інформації, стор. 10, повний текст 
Проекту заключного звіту з Оцінки впливу на навколишнє природне середовище та 
соціальну сферу (ОВНСС) повинен знаходитися у офісі Укренерго у Новій Каховці, у 
Херсонській обласній держадміністрації і в районних держадміністраціях. Представники 
НЕЦУ відвідали декілька з цих установ. 

У Херсонській обласній державній адміністрації матеріалів ОВНСС не виявилося. 
Оскільки кожен відвідувач ОДА має отримати дозвіл на вхід, а охорона нічого не знала 
про проект взагалі, Юрій Урбанський зателефонував за контактним номером зі списку 
Укренерго. Це виявився номер приймальні Бориса Силенкова, голови адміністрації. 
Нажаль, його секретар не змогла надати будь-яку інформацію стосовно розташування 
матеріалів ОВНСС і ніколи не чула про процес громадського обговорення. Вона люб’язно 
запропонувала зателефонувати до ішших управлінь ОДА, які могли б бути у курсі 
ситуації, але й це не дало жодних результатів. 

У місті Каховка наші представники звернулися до голови Каховської районної 
держадміністрації О.І. Вінника. Секретар спрямувала їх до першого заступника голови 
С.В. Ходоса, який піддав сумнівам право отримати необхідні документи для 
ознайомлення і так і не відповів, чи є вони взагалі у адміністрації. Намагання роз’яснити 
суть процедур ЄБРР та посилання на інформацію Укренерго не допомогли переконати 
посадовця. Такими чином після довгої, проте марної, суперечки, представники НЕЦУ 
покинули його кабінет. 

У наступному місті – Нова Лепетиха нашим колегам пощастило трохи більше. 
Вони зустрілись із заступником голови Районної держадміністрації З.І. Тичківським, який 
знав про проект і про документацію, отриману райдержадміністрацією. Нажаль єдиний 
документ, який був у наявності у Новій Лепетисі – це примірник Плану публічних 
консультацій та оприлюднення інформації, у той час як іншої документації ОВНСС не 
було. 

Представники НЕЦУ також відвідали підрозділ «Укренерго» у Новій Каховці. Він є 
переліченим у списку ключових місць розміщення матеріалів ОВНСС (Нова Каховка, вул. 
Електромашинобудівельників, 2). Всупереч очікуванням, звіту з ОВНСС у повному обсязі 
у них теж не було. У наявності були лише такі документи: План публічних консультацій 
та оприлюднення інформації, Нетехнічне резюме проекту та План екологічного 
менеджменту та соціального моніторингу. Не було також жодного спеціального місця для 
відвідувачів, аби ті могли ознайомитись з документами а також спеціальних форм чи книг, 
у які вони б могли вносити свої коментарі. Документація була зачинена у офісі посадовця, 
якого не було на робочому місці, тому Юрій був вимушений повернутися туди на 
наступний день. До речі, у саму установу не так вже й просто потрапити, оскільки кожен з 
відвідувачів має телефонувати комусь з керівництва для отримання дозволу на вхід. Тож 



пересічному громадянину не так вже й легко отримати доступ навіть до наявних 
документів. 

Ніхто з тих, хто спілкувався з нашими представниками, не виявив навіть базових 
знань щодо вимог ЄБРР з консультацій з громадськістю (окрім А.А. Тимченка з 
«Укренерго», який знав про громадські слухання, призначені на 26 жовтня – 2 листопада). 

Відсутність документації у відповідних місцях Херсонської області дивним чином 
контрастує з ситуацією у Кам’янці Дніпровській, місті, розташованому поруч із 
Запорізькою АЕС. Наші представники не відвідали це місто через брак часу. Тим не менш 
ми дізналися від місцевої контактної особи, що їхній районній держадміністрації було 
надано повний том ОВНСС проекту. Ми можемо лише висловити припущення, що 
причиною цьому могла стати активна участь представника місцевої громади у 
консультаціях на попередній стадії або сусідство міста з ЗАЕС. 

Факти, викладені вище, демонструють що громадські консультації, які пов’язані з 
цим проектом, проходять зі значними порушеннями. Будівництво подібних ліній 
електропередач буде потенційно впливати на життя та діяльність місцевих мешканців, 
однак вже зараз ми бачимо, що мешканці обмежені у доступі до інформації про проект у 
необхідному обсязі. Незалежно від того, чи це сталося навмисно або помилково, НЕЦУ 
закликає ЄБРР терміново забезпечити усунення вище викладених недоліків, та 
відновити процес громадських консультацій у повній відповідності до політики та 
процедур банку. 

Якщо Вам будуть необхідні додаткові пояснення або деталі стосовно викладеної у 
цьому листі інформації, будь-ласка зв’яжіться зі мною чи Юрієм Урбанським. У будь-
якому разі сподіваюсь отримати Вашу письмову відповідь стосовно ситуації, яка тут 
описана. 

 
З повагою, 

 
 
 Ігор Сіренко, голова Національного екологічного центру України. 


