
Заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв
виконання документа державного шланування

У ходi здiйснення СЕО були виробленi, пропозицii щодо монiторингУ
екологiчних впливiв, пов'язаних з реалiзацiсю проекту.

На етапi визначення сфери охоплення СЕО та пiдготовки звiту були
зiбранi i проаналiзованi великi масиви даних про стан довкiлля, здоров'я
населення, вплив автотранспорту, соцiальний t економiчний розвиТок, Та

сформовано загальне розумiння, того, як влаштованi системи органiзаЦiТ

даних, процедур i звiтностi на piBHi MicTa, регiону i на нацiонаJIьному piBHi.

Перелiк iндикаторiв для монiторингу впливiв реалiзацii проеКТУ

оснований на оцiнцi доступних даних, якi збираються мiсцевою влаДоЮ Та

спецiальними установами, щоб не створювати окрему систему монiторингУ.
Запропонованi i узгодженi показники доrrоможутъ мiсцевим,

регiональним i нацiонаJIьним органам влади, а також громадсЬкоСтi,
вистежувати вплив на стан довкiлля реалiзацii проекту, що допоможе
зберегти opieHToBaHicTb на вирiшеннi прiоритетних екологiчних проблем
MicTa i, як наслiдок, полiпшити здоров'я насеJtення i екологiчну ситуацiю в м

Севсродонецък. У той же час, система мас бути не надто складна i не повинна
вимагати надмiрних витрат.

Ключовi

В.о.начальника ВМтаА управлiння
землеустроIо, мiстобулування та архiтектури

чов1 показники мон
Iндикатор визначення Щжерело даних

Поверхня зелених зон в MicTi
(0/о, ra На ДУШУ НаСеЛенНЯ)

Зеленi зони це територii вкритi
лiсовою рослиннiстю, TaKi як

парки, лiси, захиснi смуги
водойм i т. д.

рiчний звiт екологiчнот
iнспекцii областi. Звiти

пiдприемств, що надають
KoMyHfu.IbHi послуги

Утворення вiдходiв на
мунiципальному piBHi

(загальний обсяг, кiлькiсть тон
на piK, кiлькiсть кг на людину).
Вiдходи, як вторинна сировина

(тон в piK, Ой вiд загальноi
кiлькостi утворених)

Обсяг твердих побутових
вiдходiв, зiбраних

lлунiципа-ltьною компанiею для
транспортування на полiгон.
Обсяг зiбраних вiдходiв як
вторинноi сировини (папiр,

скло, пластик i т.д.)

Звiти пiдприемств, Iцо

надають комунальнi
послуги. Статистичнi звiти

IIо комунальному
господарству.

рiчний звiт екологiчноi
iнспекцii MicTa

Серелньолобовий BMicT
забрулнюючих речовин у

атмосферному повiтрi,
переважно вiд автотранспорту

(на вибраних точках
монiторингу)

Викиди вуглекислого газу,
оксиду азоту i твердих

частинок вiд автотранспорту

Звiт державноТ
гiдрометеорологiчноi 1

служби, центру монiторингу
якостi довкiлля. Рiчний звiт

державноi екологiчноТ
iнспекцiТ

Спорулження зливовоi
каналiзацii (км)

Протяжнiсть зливовоi
кана,тiзацii (км), пов'язаноi зi
станцiею очищення стiчних

вод

Звiти MicbKoi ради i
екологiчноi iнспекцii областi

Андрiй €ГОРОВ


