Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання
документа державного планування для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення
Передбачається створення моніторингового центру з питань моніторингу довкілля та
контроль з реалізації Національної стратегії управління відходами.
Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту СЕС буде здійснюватися з метою
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і
експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на
навколишнє природне та соціальне середовище.
Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є
забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів
танаслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.
Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявленнянових
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, що не були передбачені раніше.
Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва таексплуатації
об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету 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:
1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для
певних аспектів;
2. Встановлення ключових параметрів моніторингу;
3. Візуальний огляд;
4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону
впливу об’єкту планованої діяльності;
6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності
розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту
на навколишнє природне та соціальне середовище.
7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її
коригування в разі необхідності.
В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних індикаторів, що
характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та який вплив це справляє на
довкілля в цілому і в районі розміщення сонячної електростанції зокрема.

Основою моніторингової оцінки є система кількісних і якісних індикаторів, що
характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень.
Організація моніторингу наслідків виконання містобудівної документації повинна
базуватися на:
створенні моніторингової групи;
визначенні об'єктів моніторингу;
визначенні місць проведення моніторингу;
визначенні періодичності проведення моніторингу;
визначенні методів проведення моніторингу;
забезпечення доступності до результатів.
Для організації моніторингу наслідків виконання містобудівної документації пропонується
створити моніторингову групу. До її складу мають входити представники:
- органу місцевої влади;
-громадськості;
-місцевих підприємств.
Моніторинг рекомендується проводити один раз на півроку. Результатом має бути звіт, в
якому повинні відображатися висновки, що базуються на розгляді визначеного переліку
показників. Такими показниками можуть бути:
- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосфері повітря від стаціонарних і пересувних
джерел;
- викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксид азоту та
сірки) в атмосферне повітря;
- індекс забруднення повітря;
- обсяги забору та використання свіжої води;
- обсяги скидання зворотних вод у водні об'єкти;
- обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об'єкти;
- якість води у водних об'єктах поблизу території проектування;
- рівень озеленення території;
- споживання енергоресурсів підприємством;
- обсяги утворення ТВП;
- обсяги утворення промислових відходів;
- обсяги утилізованих відходів;
- обсяги накопичених відходів;

- рівень захворюваності населення.

