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VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

від 14 вересня 2012 р.

У роботі VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" взяли участь 110

представників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів,

виробничих і комунальних організацій, вищих навчальних закладів,

неурядових організацій з України та Росії.

Видано збірку наукових статей VІІІ Міжнародної науково-практичної

конференції "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення".

Конференція була 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 пленарному засіданні  й секціях було заслухано 51 доповідь:

· Сучасні технології очищення урановмісних вод;

· В чем ошибались египтологи (к вопросу об отходах при

строительстве египетских пирамид);

· Новые технические решения по снижению выбросов в

атмосферу при создании новых и реконструкции действующих

металлургических производств;

· Автоматизированная система радиационного контроля как

основная составляющая радиационной безопасности населения.
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13.09.1012 був проведений круглий стіл на тему: "Організація

моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному та

об'єктовому рівнях".

У роботі круглого столу брали участь представники всіх секцій. Були

розглянуті такі питання, як:

· необхідність створення єдиної комплексної системи безперервних

спостережень за станом об’єктів НПС, проведення оцінки та

розрахунків прогнозу ситуації, як на регіональному рівні за

участю підприємств –  забруднювачів,  так і на державному рівні,

оскільки на теперішній час розрізнені за відомчими ознаками

частини системи моніторингу інформаційно не перекликаються;

· необхідність оптимізації нормативно-законодавчих актів та

методичного забезпечення з питань моніторингу стану НПС з

урахуванням проведеної адміністративної реформи та вимог

міжнародних документів;

· необхідність обґрунтування проведення наукових робіт з питань

моніторингу стану НПС на без тендерній основі, а з урахуванням

фахової підготовки наукових установ.

Українське ядерне товариство та Український науково-дослідний

інститут екологічних проблем провели конкурс молодих вчених на кращу

наукову доповідь. На VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Екологічна безпека: проблеми й шляхи вирішення» були представлені 9

наукових робіт молодих вчених, які були заслухані на відповідних секціях та

схвалені. Рекомендовані секціями наукові роботи молодих вчених на

спеціальному засіданні були заслухані журі в складі:

Голова журі:

Лисиченко Георгій Віталійович – член оргкомітету VIІІ Міжнародної

науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми й шляхи

вирішення», заступник директора Інституту геохімії довкілля НАН і МНС

України,  д-р техн. наук, член-кор. НАНУ.
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Члени комісії:

Барбашев Сергій Вікторович – член оргкомітету VIІІ Міжнародної

науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми й шляхи

вирішення», Віце-президент  Українського ядерного суспільства, д-р техн.

наук, проф.

Коваленко Григорій Дмитрович – співголова оргкомітету VIІІ

Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека:

проблеми й шляхи вирішення», керівник наукового напряму Українського

науково-дослідного інституту екологічних проблем, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Кошик Юрій Йосифович – член оргкомітету VIІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми й шляхи вирішення»,

директор Українського науково-дослідного і проектно-дослідницького

інституту промислової технології,  канд. техн. наук.

Липська Алла Іванівна – завідувач відділом інституту ядерних

досліджень НАН України, д- р  біол. наук.

В результаті таємного голосування були визначені переможці:

1-ше місце зайняла науково-дослідна робота – молодшого наукового

співробітника Українського науково-дослідного інституту екологічних

проблем Сегеди Світлани Олександрівни «БАГАТОФАКТОРНА ОЦІНКА

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА В РАЙОНІ РОЗТАШУВАННЯ АЕС»;

2-ге місце зайняла науково-дослідна робота –  інженера ДП НАЕК

«Енергоатом», ВП «Запорізька АЕС» Пранцкевічуса Євгенія Валерійовича

«ОБЗОР И ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ТОПЛИВА В БАССЕЙНЕ ВЫДЕРЖКИ»;
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3-тє місце зайняла науково-дослідна робота – молодшого наукового

співробітника ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН

України» Литвиненко Юлії Вікторівни «ДЕЗАКТИВАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ

МЕТАЛЛАМИ И РАДИОНУКЛИДАМИ, ПО МЕТОДУ «ТОНАК» .

Всі конкурсанти отримали дипломи учасників конкурсу молодих

вчених. Призери були нагороджені дипломами та коштовними подарунками.

У результаті роботи секцій було розглянуто такі питання:

Секція № 1 «Регіональні екологічні проблеми»

Санітарно-епідеміологічна експертиза об’єктів, розкладання фосфоритів

сумішшю соляної та сірчаної кислоти, аналіз параметрів до моделі поточного

стану справ вугільного сектору України, оцінка можливого впливу активних

на новітньому етапі розвитку лінійних структур на безпеку сховищ хвостів

уранового виробництва на базі Придніпровського хімічного заводу.

Секція № 2 «Радіоекологічна безпека»

Радіоекологія радіаційно-небезпечних об'єктів (РНО), безпека АЕС,

побудова АСКРО в Україні, профілактика населення в разі виникнення

аварійних ситуацій на РНО, поводження з РАО, комплексна оцінка стану

довкілля в районах розташування АЕС, сприйняття атомної енергетики

населенням України, вживання ядерних методів в криміналістиці (новий

прикладний напрямок).

Секція № 3 «Охорона та раціональне використання водних ресурсів»

Поліпшення екологічного стану джерел водопостачання шляхом

очищення зворотних вод і обезводнення осаду, утилізація кислих стоків у

виробництві пігментного двоокису титану, вивчення напрямів зниження

експлуатаційних витрат при застосуванні мембранної ультрафільтрації,
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впровадження фільтрувальних станцій, оснащених напірними антрацито-

кварцевими фільтрами конструкції ДП "УкрНТЦ "Енергосталь", в оборотних

циклах водопостачання металургійних підприємств.

Секція № 4 «Переробка промислових та побутових відходів»

Актуальність впровадження новітніх способів ліквідації

нафтозабруднень  на прикладі біотехнології „ДУКАТм”, поводження з

відходами лікувальних закладів, виробництво цементу та екологічна безпека,

моделювання оптимальної технології утилізації твердих побутових відходів,

оцінка стану поводження з відходами в областях України, мікробіологічне

зброджування мулу.

Секція № 5 «Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього
природного середовища»

Впровадження системи моніторингу на локальному рівні (на

конкретних підприємствах), створення регіональних систем моніторингу на

прикладі Дніпропетровської, Харківської, Донецької областей і конкретно

міст Нікополь, Кривий Ріг, Харків, створення фонової станції по контролю за

станом природного довкілля на базі Карадагського природного заповідника,

яка повинна увійти до складу Європейської єдиної мережі.

Секція № 6 «Охорона атмосферного повітря»

Шляхи підвищення екологічних характеристик процесу опалення

графітованих електродів; зниження постачання вуглецевмісних компонентів

промислових викидів в атмосферне повітря шляхом використання

інтерматеріальних каталізаторів; підвищення екологічної безпеки при

переробці відходів феросплавного виробництва методом електроплавного

переплаву у пічах постійного струму; нові технічні рішення по зниженню

викидів в атмосферу при створенні нових та реконструкції діючих

металургійних виробництв; питання розробки сучасних промислових

електрофільтрів та реконструкції діючих для скорочення викидів золи та пилу
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в атмосферне повітря та забезпечення по вказаним інгредієнтам нормативних

показників.

Секція № 7 «Екологічно чисті енергозберігаючі технології»

Використання природних водно-болотних угідь для забезпечення скиду

шахтних вод, використання локальних очисних споруд для очищення

зливових стічних вод підприємств, перспективи кондиціювання зворотних вод

для технічних потреб, тополоексергетичний підхід при моделюванні реакторів

біогазових установок, сучасні гідрогеологічні умові в районі промислових

комплексів і шляхи вирішення проблем збереження природних ресурсів та

забезпечення техногенно-екологічної безпеки.

В результаті роботи VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Екологічна безпека: проблеми й шляхи вирішення» учасники виробили такі

рекомендації.

Секція № 1 «Регіональні екологічні проблеми»

1. Зважаючи на потенційні можливості аграрного сектору України і

суміжних галузей промисловості по сталому забезпеченню населення країни

продукцією сільського господарства та значний попит на продукти

харчування за кордоном, звернутися до Мінекономрозвитку України з

пропозицією щодо включення в пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

на період до 2020 р. напрямок "сільське господарство" (Закон України "Про

внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і

техніки на період до 2020 р.").

Секція № 2 «Радіоекологічна безпека»

1. Звернутися в Ангарський філіал ООО „Уралприбор” і ВАТ

„ВНІІНМ” м. Москва з проханням підготувати  пропозиції по використанню

їх досвіду при розгляді варіантів приладового і технічного забезпечення

радіаційної безпеки.
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2. Звернутися в СНБО України з проханням про підтримку

досліджень в області радіоекологічної безпеки, як складової системи

національної безпеки, і їх розвитку, враховуючи уроки аварії на АЕС

«Фукусима-1».

3. Рекомендувати ДП НАЕК «Енергоатом» провести на АЕС України

дослідну апробацію методу дезактивації промислових вод, забруднених РН,

по методу «Тонак», розробленому в Інституті геохімії довкілля НАН України.

4. Рекомендувати МНС України в якості апробованих на практиці

розроблені УкрНДІ екологічних проблем, м. Харків, принципи побудови в

Україні системи раннього запобігання радіаційних аварій, максимально

використовуючи досвід роботи системи «Гамма-1».

5. Рекомендувати МНС України для включення в концепцію створення

державної системи АСКРО в Україні розроблені УкрНДІ екологічних

проблем і Українським ядерним суспільством загальні принципи побудови

ЕДАСКРО, які підкріплені позитивною практичною апробацією.

6. Рекомендувати Міненерговугілля України розглянути питання про

можливість використання ПРБ для захисту підземних вод від забруднення

важкими металами та радіонуклідами.

Секція № 3 «Охорона та раціональне використання водних ресурсів»

1. Рекомендувати Міністерству регіональної політики України і ЖКГ

розглянути питання впровадження маловідхідної технологи очищення води

на Кочетокській водопровіднії станції (м. Харків) і продовжити

будівництво цеху механічного обезводнення опадів на Дніпровській

водопровідній станції м. Київ. (Припинено в 1998 р.)

2. Розглянути можливість впровадження на ПрАТ «Кримський

титан» пропозиції ДП «Сумський державний науково-дослідний інститут

мінеральних добрів і пігментів» щодо зниження водоспоживання при

виробництві пігментного двоокису титану.

3. Рекомендувати Міністерству регіональної політики та ЖКГ

розглянути питання фінансування впровадження технології зниження
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експлуатаційних витрат при використанні мембранної фільтрації

поверхневих вод.

Секція № 4 «Переробка промислових та побутових відходів»

1. Звернутися в Верховну Раду, КМУ, Комітет з питань екологічної

політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської

катастрофи з проханням про розробку комплекту нормативних документів,

що забезпечують екологічні преференції і пільги для підприємств і

організацій, які розробляють і реалізовують технологію та устаткування

для утилізації коштовних компонентів з промислових відходів.

2. Рекомендувати МОЗ України та Мінприроди України розробити

перелік відходів виробництва та розподіл їх за класами небезпеки для всієї

України.

3. Звернути увагу МОЗ України на рівень виконання Положень

Базельської Конвенції в частині поводження з медичними відходами і

прискорити впровадження технології їх переробки.

4. Рекомендувати Мінприроди України створити ініціативну групу

при міністерстві з представників державних організацій та інститутів,

підприємств та приватного бізнесу, які мають досвід і технічні

напрацювання щодо знищення побутових відходів, відходів підвищеної

небезпеки.

5. Просити Мінприроди України з урахуванням проведення експертизи

Міненерговугілля України  довести до промислової реалізації запропоновану

ДП УкрНТЦ «Енергосталь» и УкрНДІЕП технологію знищення

некондиційних пестицидів  в пальниковому пристрої цементної печі.

6. Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості

України та Мінприроди України опрацювати тему переробки твердих

промислових відходів на паливо для цементної промисловості. Розглядати

цементну галузь України як резерв для спалювання відходів виробництва та

людської діяльності у вигляді палива.
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Секція № 5 «Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього

природного середовища»

1. Рекомендувати НАНУ, Мінприроди України, враховуючи

важливість фонової інформації про стан природного довкілля,

розширювати мережу фонових станцій.

2. Рекомендувати Мінприроди України переглянути, з врахуванням

сучасної ситуації та вимог,  рішення питання про оновлення Постанови

КМУ про «Положення про державну систему моніторингу», Постанови

КМУ «Про затвердження Положення про організацію моніторингу на

підприємствах-об'єктах підвищеної екологічної небезпеки» і привести у

відповідність інші нормативні документи в цій області.

3. Рекомендувати Мінприроди України включити в План НДДКР на

2013 р. роботу зі створення банків даних сучасних природоохоронних

технологій і засобів вимірювальної техніки для контролю і спостереження

за станом природного середовища.

4. Рекомендувати Мінприроди України, для проведення якісної

аналітичної обробки та досліджень отриманої інформації про стан

навколишнього природного середовища та формування відповідних

висновків і пропозицій, організувати функціонування наукових базових

центрів моніторингу по об'єктах довкілля на основі провідних наукових

установ Мінприроди України і НАНУ.

Секція № 6 «Охорона атмосферного повітря»

1. Рекомендувати Мінприроди України  включити до Плану НДКР

на 2013 р. розробку технологій зменшення вмісту викидів оксиду вуглецю в

атмосферне повітря.

2. Рекомендувати Мінприроди України розробити технологічні

нормативи викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для

виробництва диоксиду титану.

3. Рекомендувати Міністерству енергетики та вугільної

промисловості України та Мінприроди України розглянути можливість
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впровадження на промислових та енергетичних підприємствах

високоефективних вітчизняних електрофільтрів типу ЕФЛ та ЕФД.

Секція № 7 «Екологічно чисті енергозберігаючі технології»

1. Рекомендувати Мінприроди України розглянути питання

створення нового розділу «Екологічно чисті енергозберігаючі технології» на

сайті Мінприроди України, що дозволить оперативно розповсюджувати

новини в даній галузі та відображати інформацію про готові до

запровадження розробки екологічно безпечної переробки твердих побутових

відходів у продукти утилізації.

Співголова
оргкомітету конференції Г. Д. Коваленко

Вчений секретар
конференції Н. В. Савченко
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