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ЗАТВЕРДЖЕНО
протокольне рішення засідання
Комісії з питань моніторингу
довкілля Чернігівської області

від 28 жовтня 2019 року № 2

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів моніторингу довкілля Чернігівської області

Суб'єкт моніторингу Перелік екологічної інформації Періодичність та терміни надання Отримувач інформації
довкілля Чернігівської інформації

області
1 2 з 4

Головне управління .Результати моніторингу причин і кількості звернень фізичних Щомісяця, · Департамент екології та
Держпродспоживслужби та юридичних осіб щодо дотримання санітарного до 15 числа наступного місяця; природних ресурсів
в Чернігівській області законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей у разі загрози виникнення, або по облдержадміністрації

внаслідок споживання продукції (користування нею) та вплив мірі виникнення надзвичайної
небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини ситуації (подіі),

протягом 3-х годин з моменту
виявлення

Результати фітосанітарного моніторингу об'єктів регулювання Щоквартально,
до 15 числа місяця наступного за '·\;
звітним періодом

Результати моніторингу залишків ветеринарних препаратів та Щоквартально,
забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових ДО 15 числа місяця наступного за
прод__уктах тваринного походження звітним періодом
Результати моніторингу кормів, кормових добавок та Щоквартально,
преміксів до 15 числа місяця наступного за

звітним періодом
Результати моніторингу кормів за вмістом ГМО Щоквартально, ~

~-У до 15 числа місяця наступного за ,,

звітним періодом
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Головне

Результати моніторингу вмісту в сільськогосподарській / Щоквартально,
продукції та сировині рослинного походження залишків до 15 числа місяця наступного за

управління І Статистична інформація з питань навколишнього середовища
пестицидів, агрохімікатів та важких металів

статистики
Чернігівській області

у І згідно річних державних статистичних спостережень

звітним п~іодом
За запитами, згідно термшів її
оприлюднення Держстатом

Департамент
комунального
господарства та паливно-

житлово-

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміні~ації

енергетичного комплексу
Чернігівської обласної
державної адміністрації

Звіт по формі №І (річна) «Звіт про зелене господарство»
Чернігівської області
Інформація по доповіді про якість питної води та стан питного
водопостачання Чернігівської області

Щорічно,
до І О лютого наступного ро~
Щорічно,
до 30 травня наступногго року

Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської обласної
державної адміністрації

Інформаційно-аналітичний огляд «Стан довкілля
Чернігівської області» (узагальнена інформація від суб'єктів

"моніторингу довкілля Чернігівської області)
Щомісяця,
до 20 числа місяця,
звітним періодом

наступного за
Чернігівська
облдержадміністрація;

Інформація про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій у разі забруднення навколишнього
природного середовища

У разі виникнення або загрози
виникнення надзвичайних ситуацій,
протягом 3-х годин з моменту
виявлення

оприлюднення на
офіційному сайті
Департаменту екології
та природних ресурсів ,
облд~адміні~ації
Державна екологічна
інс-лекція у
Чернігівській області
Управління ДСНС
України у
Чернігівській області
Департамент з питан1
цивільного захисту те
оборонної роботи
Чернігівської
облдержадміністрації
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Департамент з питань Оперативна інформація про виникнення або загрозу у разі виникнення або загрози Департамент екології та
цивільного захисту та виникнення надзвичайних ситуацій у разі забруднення виникнення надзвичайних ситуацій, природних ресурсів
оборонної роботи навколишнього природного середовища протягом 3-х годин з моменту облдержадміністрації
Чернігівської обласної виявлення Державна екологічне

інспекція у Чернігівськійдержавної адміністрації
області
Управління ДСНС
України у Чернігівській
областіДеснянське басейнове Виконання показників програми моніторингу якості Щомісяця, Департамент екології та

управління водних поверхневих вод до 1 О числа місяця наступного за природних ресурсів
ресурсів Результати гідрохіміч них аналізів поверхневих вод в зоні звітним періодом Чернігівськоїдіяльності Деснянського БУВР

облдержадміністраціїІнформація про державний облік водокористування і Щорічно,
скидання стічних вод водокористувачами до 1 О березня наступного року

Державна екологічна Інформація та результати кризового моніторингу при у разі виникнення або загрози Департамент екології та
інспекція у Чернігівській виникненні або загрозі виникнення надзвичайних ситуацій у виникнення надзвичайних ситуацій природних. ресурсів
області -разі забруднення навколишнього природного середовища протягом 3-х годин з моменту Чернігівської

виявлення облдержадміністрації
Управління дснс
України у
Чернігівській області

Інформація про результати перевірок Щоквартально Департамент екології та
до 15-го числа місяця, наступного за природних ресурсів
звітним періодом Чернігівської

облдержадміністраціїКЕП «Чернігівська ТЕЦ» Результати контролю річкової води на водозаборі та скидної Щомісяця, Департамент екології та
ТОВ фірми «ТехНова» води у водовідвідному каналі станції з метою проведення до 15 числа місяця наступного за природних ресурсівконтролю дотримання нормативів звітним періодом Чернігівської

Результати проведення контролю повітря на загазованість та Щомісяця, облдержадміністрації
запилення у житловій забудові у зоні впливу підрприємства до 15 числа місяця наступного за

звітним періодом (квітень- листопад)
Результати проведення контролю грунтових вод із свердловин Щоквартально,
на території підприємства та золовідвалів до 15 числа місяця наступного за -

$":.
звітним періодом..
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Інформація про викиди забруднюючих речовин в атмосферне Щоквартально,
повітря до 20 числа місяця наступного за

звітним періодом
Інформація про викиди забруднюючих речовин в атмосферне Щорічно,
повітря, утворення відходів та здійснення природооохоронних до 20 січня наступного року
заходів на підприємстві

Комунальне підприємство Інформація про скиди забруднювальних речовин у водні Щоквартально, Департамент екології та
Чернігівської міської ради об'єкти підприємства водокористувача КП до 15 числа місяця наступного за природних ресурсів

«Чернігівводоканал» «Чернігівводоканал» звітним періодом Чернігівської

Чернігівської міської ради
Гідрохімічні показники поверхневих вод Щомісяця, облдержадміністрації

до 15 числа місяця наступного за І

звітним періодом
Інформація про викиди забруднюючих речовин в атмосферне Щорічно,
повітря підприємством до 20 січня наступного року
Інформація про скиди забруднюючих речовин у водний об'єкт Щорічно,
підприємством до 01 лютого наступного року
!~формація про утворення відходів на підприємстві Щорічно,

до 28 лютого наступного року
Інформація про здійснення природооохоронних заходів на Щорічно,
підприємстві до 20 січня наступного року

Управління Державного Інформація щодо загибелі водних біоресурсів у природних Протягом 3-х годин з моменту Департамент екології та
агенства рибного водоймах виявлення природних ресурсів

господарства у Інформація про обсяги відтворення молоді водних біоресурсів Щомісяця ДО 10 числа в період Чернігівської

Чернігівській області
проведення робіт за облдержадміністрації

Державна екологічна
інспекція у
Чернігівській області

Управління ДСНС Оперативна інформація про виникнення (загрози виникнення) У разі загрози виникнення, або по Департамент з питань
України у Чернігівській надзвичайних ситуацій (подій), внаслідок дії небезпечних мірі виникнення надзвичайної цивільного захисту та

області чинників яких, відбулося забруднення (існує загроза ситуації (подіі), оборонної роботи
забруднення) навколишнього середовища протягом 3-х годин з моменту Чернігівської

виявлення облдержадміністрації
Департамент екології п
природних ресурф

~:і~ Чернігівської
облдержадміністрації
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Чернігівський обласний
центр з гідрометеорології

Інформація про потужність експозиційної дози гамма
випромінювання за даними спостережень
гідрометеорологічних станцій області:
метеорологічні станції Ніжин, Остер, Прилуки, Семенівка,
Чернігів, Сновськ, Придеснянська воднобалансова станція (с.
Покошичі Коропського району)

Головне управління
Держпродспоживслужб
и в Чернігівській
області
Державна екологічна
інспекція у
Чернігівській області

Довідка про стан забруднення атмосферного повітря в м.
Чернігові за даними спостережень стаціонарних постів:
ПСЗ №1 м. Чернігів, вул. Всіхсвятська,
ПСЗ №2 м. Чернігів, вул. Пирогова
tзавислі речовини, азоту діоксид, сірки діоксид, оксид
вуглецю)

Щомісяця,
до 1 О числа наступного місяця

Щомісяця,
до 15 числа наступного місяця *

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації

ПСЗ №1 м. Чернігів, вул. Всіхсвятська
(важкі метали - кадмій, залізо, манган, мідь, нікель, свинець,
хром, цинк)

Щоквартально,
до 15 числа першого
наступного квартал

місяця

Довідка про стан забруднення р. Десни в районі м. Чернігова

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації

Щомісяця,
до 15 числа наступного місяця *

Інформація про виникнення або загрозу виникнення
надзвичайних ситуацій у разі забруднення навколишнього
природного середовища

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації

У разі виникнення або загрози
виникнення надзвичайних ситуацій,
протягом 3-х годин з моменту
виявлення

Департамент екології та
природних ресурсів
Чернігівської
облдержадміністрації
Державна екологічна
інспекція у
Чернігівській області -
Управління · ДСНС
України у
Че_2нігівській області
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Департамент з питань
цивільного захисту та
оборонної роботи
Чернігівської
облдержадміністрації

Чернігівська філія Агроекологічні показники грунту сільськогосподарських угідь Щорічно, Департамент екології та

державної установи Чернігівської області після підготовки річного звіту природних ресурсів

«Інститут охорони грунтів Дослідження якості сільськогосподарської продукції Чернігівської

України»
облдержадміністрації

Чернігівське обласне Інформація про стан лісів Щорічно, Департамент екології та

управління лісового та Інформація про стан ведення мисливського господарства до 10 лютого наступного року природних ресурсів

мисливського
Чернігівської

господарства
облдержадміністраці

r

* - довідки надходять з Центральної геофізичної обсерваторії, м. Київ..


