РІШЕННЯ
XI Міжнародної науково-практичної конференції
«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»
від 11 вересня 2015 р.
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«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» взяли участь біля 50
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XI

практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення».
Конференція присвячена вирішенню питань, пов'язаних з:
•

регіональними екологічними проблемами;

•

радіоекологічною безпекою;

•

охороною та раціональним використанням водних ресурсів:

•

переробкою промислових та побутових відходів;

•

моніторингом та засобами контролю стану навколишнього
природного середовища;

•

охороною атмосферного повітря;

•

екологічно чистими енергозберігаючими технологіями.

На пленарних засіданнях заслухано 34 доповіді.
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем» провела конкурс молодих вчених на кращу наукову
доповідь. На XI Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна
безпека: проблеми й шляхи вирішення» були представлені 6 наукових робіт
молодих вчених, які були заслухані на відповідних пленарних засіданнях.
Роботи були оцінені журі у складі: Аніщенко Л.Я. Барбашева С.В.,
Крайнюкової А.М.

Дипломом першого ступеню нагороджена
Хабарова Ганна Володимирівна,

молодший науковий співробітник

УКРНДІЕП.
Дипломом другого ступеню нагороджені:
Палагута Оксана Анатоліївна, молодший науковий співробітник
УКРНДІЕП;
Коробкова Ганна Володимирівна, аспірант УКРНДІЕП.
Дипломом третього ступеню нагороджені:
Жегуліна Юлія Миколаївна, аспірант УКРНДІЕП;
Козловська Оксана Вікторівна, аспірант УКРНДІЕП;
Рижиков Антон Михайлович, аспірант УКРНДІЕП.
На конференції були проведені круглі столи на теми:
—

«Інтеграція Європейських директив в галузі охорони навколишнього

природного середовища в Україні»;
«Екологічна та радіаційна безпека».

-

В результаті роботи XI Міжнародної науково-практичної конференції
«Екологічна безпека: проблеми й шляхи вирішення» учасники виробили такі
рекомендації:
1. Учасники конференції звертають увагу на необхідність розробки в
Україні нормативно-правової бази, яка б забезпечила виконання вимог
Європейських директив з охорони навколишнього природного середовища.
2.

Схвалити

роботи

УКРНДІЕП

«Забезпечення

імплементації

Директиви 2008.50.ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008
р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи» та
запропонувати Мінприроди України передбачити у планах на 2016 р. їх
подальший розвиток.
3. Необхідно створити чіткий економічний механізм забезпечення
інтеграції природоохоронного законодавства до Європейських директив.
Відсутність науково-обгрунтованої та затвердженої на державному рівні
природоохоронної політики призводить до розпорошення зусиль щодо

поліпшення екологічної ситуації та нераціонального використання коштів,
передбачених на вирішення екологічних проблем.
4. Удосконалити нормативну базу з урахуванням вимог ЄС.
5. Розглянути можливість введення нормативів викидів та скидів
забруднюючих речовин з урахуванням районних особливостей.
6. Ініціювати перед Мінприроди України в питаннях:
- підсилення провідної ролі в питаннях організації та здійснення
моніторингу навколишнього природного середовища (НПС);
- оновлення законодавчих і нормативно-методичних документів з питань
моніторингу НПС;
- оцінювання поверхневих водних об’єктів на базі основних положень
сталого розвитку.
7. Одобрити діяльність УКРНДІЕП у вирішенні завдань Мінприроди
України.
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