XIII М 1жнародна науково-практична конференщя
«Еколопчна безпека: проблеми 1 шляхи вир1шення» та прийшгп р1шення

11-15

вересня

2017

року

на

баз 1

УКРНД1ЕП

проходила

XIII М1жнародна науково-практична конференщя «Еколопчна безпека:
проблеми 1 шляхи виршення». У робот 1 вищезазначеноТ конференцп взяли
участь понад 70 представниюв мшютерств 1 ведомств, науково-дослщних
1нститут 1в, виробничих 1 комунальних оргашзацш, вищих навчальних

закладгв та неурядових оргашзацш Украши. Зокрема, участь у робот 1 взяли
пред ставники ВерховноТ Ради Украши.
До початку конференцп було видано зб1рник наукових статей
XIII М1жнародно1 науково-практично '1 конференцп «Еколопчна безпека:
проблеми 1 шляхи вир1шення», до якого увшшли матер1али 76 наукових
доповщей.
Робота конференцп проходила у вигляд 1 пленарних за.с!дань та була
присвячена вир1шенню питань, пов'язаних з:
•

репональними еколопчними проблемами;

•

рад1оеколопчною безпекою;

•

охороною та рацюнальним використанням водних ресурав;

•

переробкою промислових та побутових вщход1в;

•

мошторингом та засобами контролю стану навколишнього

природного середовища;
•

охороною атмосферного пов1тря;

•

еколопчно чистими енергозбер1гаючими технолог1ями.

У рамках конференцп був проведений

круглий сил

за темою

«Еколопчна та ядерна безпека АЕС УкраТни», де обговорювалиеь питания
еколог 1чно '1 безпеки експлуатацп атомних електростанц1й в УкраТш; вплив
АЕС на навколишне природне середовище та людину; розробка метод1в
комплексного мошторингу екологгчно! та техногенно ’1 безпеки.

На XIII ]УПжнароднш науково-практичнш конференцп «Еколопчна
безпека: проблемы й шляхи виршення» було заслухано 35 наукових
доповщей представниюв 15 оргашзацш Украши, а саме:
-

УКРНД1ЕП, м. Харюв;

-

Державна еколопчна академ 1я шслядипломноУ осв!ти та управлшня
Мшприроди, м. Кшв;

-

ДУ «1нститут геох1М11 навколишнього середовища НАН Укра'Гни»,
м. Кшв;

-

НПЦ «Запор1жпдропроект», м. Запорхжжя;

-

«Атомекосистема», м. Харюв;

-

ДВНЗ

«Приазовський

державний

техн1чний

унхверситет»,

м. Мар1уполь, Донецька обл.;
-

Корпоращя «Укратомприлад», м. Кшв;

-

ДП «ГИПРОКОКС», м. Харк 1в;

- М1жнародний хаб природных ресурс1в Т11ТКОУ8КУ;
-

Украшський

науково-досл 1дний

1нститут

цив1льного

захисту

ДСНС УкраУни, м. Кшв;
-

Одеський нацюнальний пол1техн1чний ун 1верситет, м. Одеса;

-

ЗНТЦ «Гидропроект», м. Харюв;

-

УкраТнський науково-техшчний центр «Енергосталь» м. Харюв;

-

Нацюнальний

науковий

центр

«Харювський

ф1зико-техн1чний

шститут» (ННЦ ХФТ1), м. Харк 1в;
-

ТОВ «Позитрон», м. Жовт 1 Води, Дн1пропетровська обл.,УкраГна.

В результат! роботи XIII М1жнародно1 науково-практично '1 конференц 11
«Еколопчна безпека: проблеми й шляхи вир1шення» були надаш наступи!
рекомендацп:
1.
еколопчноУ

Внести пропозицп Ком1тету Верховно!- Ради Украши з питань
пол1тики,

природокористування

Чорнобильсько '1 катастрофи:

та

Л1кв1дацп

насл1дюв

залучати науковщв, як профшьних установ Мшприроди Украши,
так 1 фах1вц1в установ та шдприемств, яю вир1шують еколопчш питания, в
якост1 консультанпв на вс1х етапах розгляду та шдготовки нащональних
законопроекте щодо еколопчно '1 безпеки та пов’язаних питань;
при внесенш змш у законодавство Укра'Гни, спрямованих на
апроксимацпо, 1мплементащю 1 транспозицпо еколопчного законодавства
СС,

зд1йснювати

обговорення

проблем

системно '1

забезпеченост 1

пропонованих змш вщповщними п1дзаконними актами та нормативнотехн 1чними

документами

за

участю

науковщв

профшьних

установ

М1нприроди Украши.
2.

Звернутися до Мшприроди Украши з пропозищями:
розробити проект закону Украши «Про водовщведення та

платеж! за скид шахтних вод»;
в1дновити функц1онування 1нформа1Т1Йно-анал1тичного центру
мон1торингу,

з

урахуванням

накопичення

шформацп

за

вимогами

Директив СС;
створити

реестри

поепв

спостережень

за

об’ектами

навколишнього природного середовища з метою оргашзацп оптимальних
мереж спостережень державно '1 системи мон1торингу;
актив1зувати роботи, спрямован 1 на створення репональних
систем мон1торингу атмосферного пов1тря на баз 1 автоматизованих посйв
спостережень;
розглянути можливють стимулювання В1тчизняних виробник1в
засоб1в вим 1рювально 1 техн1ки для потреб мониторингу навколишнього
природного середовища;
1Н1Ц1ювати створення бази даних приладового забезпечення для

державно'1, репональних та локальних мереж мошторингу навколишнього
природного середовища;

4

включити до плану робгг на 2018 рш НДР «Наукова екологоекспертна ощнка можливого впливу буд1вництва мосту через Керченську
протоку на еколопчний стан Азовського моря та КерченськоУ протоки»;
актив1зувати
бюлопчного

дослщження

забруднення

та

1нваз 1Йних

встановлення

явищ

ризик 1в

як

складових

розповсюдження

швазшних вид 1в на територп УкраУни.
3.

Мшприроди Украши, НАН Украши та шшим защкавленим

ведомствам розробити 13 залученням якомога широкого кола фах’вщв едину
термшолопчну

лексику

у

галуз 1

еколопУ,

охорони

навколишнього

природного середовища та природокористування, яка б гармошювала з
европейською та свгговою.
4.

Звернутися до Мшприроди Украши та Ком1тету Верховно 1 Ради

Украши з питань еколопчно '1 пол 1тики, природокористування та лжвщаци
наслщк 1в Чорнобильсько 1 катастрофи з пропозищею

щодо орган 1зацн

еколопчного

зон 1 проведения

мон1торингу

на лшп

розмежування

у

антитерористичноУ операц 1 1 13 залученням к о п т в еколопчного фонду.
5.

Звернутися до оргашв державного регулювання та до НАЕК

«Енергоатом» з пропозиц1ею передбачити у планах ребп на 2018 рш
розробки сучасного нормативного документу, що регламентуе оптимальне
розм 1щення пост 1в рад1ац1Йного контролю, у т.ч. пост1в АСКРО, навколо
ядерних установок.
6.

Внести пропозицпо М1нприроди УкраУни та МОЗ УкраУни

доповнити дослщження стану поверхневих вод контролем вмюту токсшпв
ц 1анобактер 1Й у

евтрофних

водних

об’ектах

УкраУни

-

джерелах

господарсько-питного водопостачання та рекреацшного водокористування.
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