передбачати для будівництва використання матеріалів, дозволених до застосування
Міністерством охорони здоров"я України. Забехпечити відповідність питної води, яка
призначена для забезпечення потреб закладів освіти, вимоган ДсаН ПІН 2.2.4.17110'Тігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
7.0БГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ,
ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
7.1. Обгрунтування вибору
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної
планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням
варіантів можливого розміщення спорудження відкритих площинних спортивних
споруд та техніко-економічних обгрунтувань з урахуванням найбільш економного
використання земель, а також соціально-економічного розвитку села Дийда.
Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного
забезпечення об'єкту будівництва та територіального розміщення об'єкту планової
діяльності.
У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану
території, та відмова від реалізації будівництва об'єкту, що проектується, призведе до
неможливості подальшого економічного розвитку Берегівського району, і збільшення
кількості робочих місць. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних
(найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.
За даним варіантом подальший стабільний розвиток м. Берегове, є, очевидно,
проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації,
неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення в
цілому.
7.2. Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки
Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і
прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних,
організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки
навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовнше в
період будівництва та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на
оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням
природних, соціальних та техногенних умов.
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту
містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам,
санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони
навколишнього природного середовнша.
Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:
1)аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки
зору екологічної ситуації, а саме:
-проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з
ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику
поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та
ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного
середовища;
-розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому
числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного

середовища;
- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
- проаналізовано склад грунтів, рівні залягання підземних вод, особливості
гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних
вишукувань;
2) консультаціїз громадськістю щодо екологічних цілей;
3) розглянуто способи ліквідації наслідків;
4) особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення
запланованої діяльності;
5) отримані зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;
6) проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної
документації.
В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля,
врахованр екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного
соціальнр-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя
населення.
8.ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ. У ТОМУ
ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Організація моніторингу детального плану території рекомендується шляхом
здійснення наступних заходів:
- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними
показниками, в яких реалізуються заходи планової діяльності, однії раз на рік на
підставі результатів державного статистичного спостереження.
У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на
предмет ^в'язку з реалізацією заходів планованої діяльності:
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планової
діяльності, зокрема рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, один раз на рік па підставі результатів державного
статистичного спостереження.
8.1. План екологічного моніторингу.
Пол оження щодо створення системи моніторингу довкілля Берегівського району
визначає порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля
та природоохоронної" діяльності в районі, визначає основні завдання районної
системи моніторингу довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до
конкретнюго ресурсу, принципи організації та функціонування системи,
взаємовідносини між суб'єктами під час створення та опрацювання системи
моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її створення.
Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів
України зід 30.03.98 №391 «Про затвердження Положення про державну систему
монітори нгу Д О В К ІЛ Л Я » ,
Сис тема моніторингу довкілля - це система спостережень, збирання,
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля,
прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованнх рекомендацій для
прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання
вимог ек ологічної безпеки.

Еко/огічний та соціальний моніторинг для об'єкту спорудження відкритих
площинних спортивних споруд буде здійснюватися з метою забезпечення
неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та
втілення фсіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє
природне та соціальне середовище.
метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного
Загаільною
/
проекту є забезпечення гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації
впливів тг наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення
нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись
на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та або виявляти під
час його здійснення впливи, шо не були передбачені раніше.
Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та
експлуатації об'єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має
певну ме+у та ключові індикатори та критерії для оцінки.
Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу
об'єкту: будівництво • експлуатація • виведення із експлуатації.
Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:
- Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовнша для
певних аспектів;
- В :тановлення ключових параметрів моніторингу;
- В зуальний огляд;
- Р згулярний відбір зразків проб та їх дослідження;
- Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону
впливу об'єкту планованої діяльності;
- А наліз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності
розробка комплексу заходів, шо усувають або максимально пом'якшують вплив
об'єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.
Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її
коригування в разі необхідності.
8.2..{Моніторинг на етапі будівництва
Перед початком будівництва буде призначено фахівця, який буде
відповідг;
зільним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних
робіт. Також ця людина буде підтримувати регулярний контакт не тільки із
державними контролюючими органами, а й начальником відділу охорони
навколишнього природного середовища, начальником відділу охорони праці та
особою, відповідальною на підприємстві за зв'язок із громадськістю та корпоративну
соціальну відповідальність.
8.3.Моніторинг на етапі експлуатації
Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об'єкту силами органів
державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України,
Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та
місцевих громадських об'єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч.
залучени ми аудиторськими компаніями.
Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль
підприємства шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням
інших зацікавлених сторін.

