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До Всесвітнього дня  водних ресурсів!       

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення 

 

21-30 березня 2016 року  в Державній науково-технічній 

бібліотеці України проходитиме тематична виставка видань з 

фонду ДНТБ за 2013-2016 роки  

 

 

 

«Питна вода та проблеми безпеки 

життєдіяльності» 

 
В експозиції: монографії, матеріали міжнародних 

науково-практичних конференцій, збірники наукових 

праць, автореферати дисертацій, навчальні посібники, 

періодичні видання, патентна, промислова та нормативно-

технічна документація. 

 

 

Тематичні розділи виставки:                                                     

 Законодавчі акти останніх років 

 Система управління  безпекою життєдіяльності (БЖД) в Україні та на 

глобальному рівні      

 Екологія і сталий розвиток водних екосистем 

 Якість та безпека питної води. Вода і здоров’я    

 Стічні води. Сучасний стан   водоочищення (біологічного, мембранного     

фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів та ін.)   

 Нові технології, конструкції очисних споруд від поверхнево-активних      

речовин, нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів та ін. Санітарно-

технічні норми та правила, прилади, апаратура і установки. 

mailto:gntb@gntb.gov.ua
http://gntb.gov.ua/


До Ваших послуг :  

 

термінове копіювання, сканування, консультації. 

 

     На сайті бібліотеки можна ознайомитись з віртуальними тематичними виставками:   

      Водні ресурси  

      Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації   (розділ - стічні води). 

  

Часи роботи: 

 10
00

-17
00

 щоденно, крім вихідних та санітарного дня (2-й поверх. Читальний зал №1)  

 

Запрошуємо відвідати нашу виставку!   

 

 

Пропонуємо Вашій увазі деякі з новинок: 

 

 

 

 

Р 354463 

   55 

     

    Терміни та визначення водних Директив 

Європейського Союзу [Текст] : угода про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом / [С. О. Афанасьєв, В. 

С. Бабчук, О. В. Бонь та ін.]. - К. : Інтерсервіс, 2015. - 32 с. 

 

 

Наведено переклад термінів та їх визначень з Директив Європейського Союзу, які 

стосуються якості води та управління  водними ресурсами. Знання, розуміння та 

вживання термінології Директив ЄС має забезпечити більш ефективну 

імплементацію положень Директив, покращення комунікації, особливо в рамках 

співпраці у спільних з ЄС транскордонних річкових басейнах. 

http://gntb.gov.ua/ua/n/templn.html?vidhody
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    Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих 

територій [Текст] : [монографія] / О. В. Романенко, О. М. 

Арсан, Л. С. Кіпніс, Ю. М. Ситник ; за ред. О. В. 

Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. - К. : Наукова 

думка, 2015. - 192 с. 

 

У монографії розглянуто складові урбаекосистеми Києва і чинники її техногенної 

трансформації. Описано джерела речовин-забруднювачів у місті та шляхи їх 

поширення. Проаналізовано особливості гідромережі Києва і чинники її 

формування. Викладено дані щодо екологічного стану різних за генезом водних 

об’єктів і шляхів впливу на них чинників урбанізації. 

 

 

 

Р 354711 

    5 

 

    Проблеми охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки [Текст] : зб. наук. 

пр. / Мінприроди, Укр. НДІ екологічних проблем. - Х. : 

Райдер. 

   Вип. XXXVII. - Х., 2015. - 184 с. 

 

 

Проаналізовано стан заповідної справи та обґрунтовано шляхи розвитку системи 

природно-заповідного фонду Харківської області. Запропоновано послідовність 

дій, спрямованих на екологічну безпеку водних об’єктів у процесі застосування 

флотаційних технологій, які враховують економічні та еколого-соціальні аспекти.                 

 

 

 

 

 

 

 


