Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення
На території Волинської області Волинською обласною радою були затверджені такі
регіональні програми:
1) Регіональна програма "Екологія - 2015 та прогноз до 2020 року";
2) Регіональна програма "Питна вода Волинської області" на 2012-2020 роки;
3) Програма поводження з твердими побутовими відходами у Волинській
області на 2018-2020 роки;
4) Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020".
Ці регіональні програми включають в себе комплекс заходів, передбачених для
здійснення моніторингу та покращення стану довкілля, в тому числі - здоров’я населення.
Система моніторингу довкілля Рожищенської міської ради – це система
спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про
стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та
дотримання вимог екологічної безпеки.
Екологічний та соціальний моніторинг для очисних споруд здійснити з метою
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час їх будівництва і
експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації впливу та наслідків на навколишнє
середовище.
Екологічний та соціальний моніторинг передбачає можливі загрози та/або виявляє
їх впливи, що не були передбачені раніше. Програма екологічного моніторингу працює під
час будівництва та експлуатації об'єкту.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є
забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та
наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.
Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки та на протязі
всього періоду планової діяльності даного об’єкту будівництва, для запобіганням
негативному впливу на довкілля та здоров’я населення , передбачені наступні заходи
для здійснення моніторингу наслідків :
– щодо охорони атмосферного повітря : періодичне взяття проб повітря для аналізу
на вмісту шкідливих домішків; щорічне проведення контролю якості повітря на межі
санітарно
- захисної зони та найближчої житлової забудови, на договірній основі
акредитованою лабораторією;
– охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів: періодичне взяття проб
очищених стоків для аналізу на вміст шкідливих домішків та речовин;
- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- забезпечення належного поводження з відходами: операції щодо збирання,
зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з
дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.
– відновлюванні та охоронні заходи - проведення комплексного благоустрою
території, в т.ч., озеленення території.

