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ЗАХОДИ
передбачені для здійснення моніторингу наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення виконання детального плану території для обслуговування 
джерел питної мінеральної води (джерела № 11-18) ПрАТ «Моршинський завод 
мінеральних вод «Оскар» на території Стрийської ТГ та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку

        Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання 
документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у 
мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну 
екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, вживає заходів для їх усунення.
  Моніторинг наслідків виконання детального плану території для 
обслуговування джерел питної мінеральної води (джерела № 11-18) ПрАТ 
«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» на території Стрийської ТГ та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку - спостереження, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналіз інформації про стан довкілля, прогнозування його 
змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 
запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної 
безпеки - буде здійснюватись шляхом періодичного (не менше одного разу на рік) 
аналізу статистичних та інших даних щодо якості компонентів навколишнього 
природного середовища та показників захворюваності населення на територіях, 
прилеглих до ділянки, на яку розповсюджується дія документу державного 
планування. Метою моніторингу планованої діяльності є забезпечення ефективного 
та в повному обсязі впровадження  заходів пом’якшення та мінімізації впливів та 
наслідків, передбачених насамперед в сфері охорони навколишнього природного 
середовища,  забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства.

Екологічний та соціальний багаторівневий моніторинг також передбачає 
своєчасне виявлення нових проблем,  можливих екологічних загроз та не 
передбачених раніше впливів.
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