
Заходио передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання
про€кту <<'Щетальний план частини територii MicTa Ссверодонецьк в

районi вул.Новiкова>>

Вiдповiдно до вимог Закону Украiни пПро стратегiчну екологiчну

оцiнкр> замовник у межах своеI компетенцiТ здiйснюс монiторинг наслiдкiв

виконаIIня документа державного планування для довкiлля, у тому числi для

здоров'я населеннrI, один раз на piK оприлюднюе його результати на своему

офiцiйному веб-сайтi у мережi IHTepHeT та у разi виявлення не передбачених
'1 .

звiтом про стратегlчну екологlчну оцlнку негативних наслlдкlв для довкlлля,

у тому числi для здоров'я населення, вживае заходiв для ix усунення.
Монiторинг наслiдкiв виконання документа державного планування

буд. здiйснюватися шляхом перiодичного (не менше одного разу на piK)

аналiзу статистичних даних щодо якостi компонентiв навколишнього

природного середовища та показникiв захворюваностi населення на

територiях, прилеглих до дiлянки, на яку розповсюджу€ться дiя документу

державного планування.
Система монiторинry довкiлля - це система спостережень, збирання,

та аналiзу iнформацii про станоброблення, передавання, збереження

довкiлля, гtрогнозування його змiн i розроблення науково-обГрунтованих

рекомендацiй для прийняття рiшень про запобiгання негативним змiнам

стану довкiлля та дотримання вимог екологiчноi безпеки.

Екологiчний та соцiальний монiторинг буд. здiйснюватися з метою

забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства та втiлення Bcix

заходiв щодо мiнiмiзацii ймовiрних впливiв та наслiдкiв на навколишне

природне та соцiа_гrьне середовище.
Екологiчний та соцiа-пъний монiторинг також передбачас свосчасне

питань, що викликають занепокоення.виявлення нових проблем та

Монiторинг мае вiдбуватись на декiлькох рiвнях та передбачати можливi

екологiчнi загрози таlабо
були передбаченi ранiше.

виявляти пiд час його здiйснення впливи, що не

Монiторинг впливу на довкiлля е обов'язковою умовою при

здiйсненнi планованоi дiяльностi на територii, що розглядасться ДПТ.
Для запобiгання негативного впливу на довкiлля та здоров'я

передбаченi наступнi заходи для здiйснення монiторинry

tцоdо охоронu аmллосферноzо повimря:
. перiодичне взяття проб повiтря для аналiзу на вмiст'шкiдливих речовин;
. проведення щорiчного контролю якостi повiтря, об'сктiв цдо здiйснюють
викиди, на межi caHiTapHo - захисноi зони та найближчоi житловоТ забудови.

населення

наслiдкiв:



щоdо охоронu TpyHmiB:
. здiйснення перiодичного локаJIьного монiторингу земель з метою контролю

динамiки основних фунтових процесiв у природних умовах i при
антропогенних навантаженнях, прогнозу еколого-економiчних наслiдкiв

деградацii земельних дiлянок з метою запобiгання або усунення дii
негативних процесiв;
. контроль за дотриманням порядку безпечного зберiгання вiдходiв (закритi
контейнери, встановленi на майданчиках з твердим покриттям).
tцо d о зJиенll.лення 1.Llул4у :
. rtонтроль за дотриманням допустимих piBHiB i тривалостi дii шУМу.
u4оdо нсutеэlсно?о повоdасення з вidхоdамu:
. операцiт щодо збирання, зберiгання, транспортування та утилiзацiт вiдходiв
повиннi здiйснюватися з дотриманням норм екологiчноi безпеки та
законодавства Украiни.

В.о.начальника вiддiлу мiстобулування та
архiтектури управлiння землеустрою,
мiстобулування та архiтектури,
головного apxiTeKTopa Андрiй еГОРОВ


