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Тематична виставка  
"Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації" 

 
(надходження I кв. 2015) 

 

Розділ 1. Нормативно-правові акти. Державне регулювання у сфері управління відходами. 
 

 

Гусєва Н. Про зміну в порядку державного обліку відходів / Н. Гусєва // Экология предприятия. – 2014. – 

№ 12. – С. 67-73. 

 

            Р/589 

 

Сьогодні державний облік відходів в Україні здійснюється відповідно до Порядку ведення державного 

обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 

1999 р. № 2034, і включає ведення первинного обліку відходів та державної статистичної звітності про них. 

 

 

Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні / І. Д. 

Лоєва, М. О. Караман // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2014. – Вип.18. – С. 43-

47. 

 

            Р/2093 

 

Розглянуто нормативно-правові основи діяльності Європейського Союзу (ЄС) у сфері поводження з 

відходами, методи та інструменти, а також загальні принципи та схеми поводження з відходами  в країнах 

ЄС та проблеми імплементації екологічної політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні.  

 

 

Міщенко В. Апроксимація законодавства України до права ЄС у сфері поводження з відходами / В. 

Міщенко, Т. Омельяненко, Ю. Маковецька // Экология предприятия. – 2014. – № 12. – С. 21-29. 

 

            Р/589 

 

«Імплементація директив безпосередньо залежить від якісного та своєчасного виконання заходів, 

передбачених в рамках їх апроксимації. Слід мати на увазі, що стан поводження з відходами, якого досягли 

європейські країни, – це наслідок значних багаторічних зусиль, продуманої виваженої екологічної політики 

та рішучих дій».   

 

 

Пономарьов С. Застосування законодавчих та нормативних новацій у сфері поводження з відходами / 

С. Пономарьов // Экология предприятия. – 2014. – № 11. – С. 63-67. 

 

            Р/589 

 

Зал засідань Державної екологічної інспекції України вдруге заповнився спеціалістами з екологічної безпеки 

України. 17 жовтня там пройшов другий круглий стіл, присвячений цього разу питанням поводження з 

відходами на підприємствах і контролю цих процесів з боку держави. 

 

 

 

Р 350896 

   34 

 

Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи 

 розвитку [Текст] : монографія / [А. П. Гетьман, О. В. Донець, А. К. Соколова та 

ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана ; Національний юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого. - Х. : Право, 2014. –  

784 с.  
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Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад сучасного стану та перспектив розвитку 

законодавства про охорону довкілля. Проаналізовано правові засади державної екологічної політики у сфері 

охорони довкілля, науково-методологічні чинники становлення та перспективи розвитку законодавства про 

охорону довкілля, організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Приміський І. В. Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів та перехід до стандартів Євро 

/ І. В. Приміський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 4. – С. 43-48. 

 

            Р/1872 

 

Розглянута проблема нормування викидів відпрацьованих газів автотранспортних засобів і їх 

інструментального контролю за допомогою газоаналізаторів і димомірів. Проведено аналіз особливостей 

застосування західноєвропейських стандартів серії Євро. Розглянуті українські стандарти, що нормують 

рівні викидів автомобілів і особливості їх застосування. Надано аналіз відмінностей стандартів Євро і 

українських. Приведені дані про технічні характеристики сучасних газоаналізаторів і димомірів, фізичні 

особливості методів вимірювання, діапазони, похибку.  

 

 

 

Р 350531 

   34 
 

    Решетник, Леся Петрівна.  

    Правові питання компенсації шкоди, заподіяної  порушенням 

екологічних прав громадян [Текст] : [наук. вид.] / Л. П. Решетник. - [Х.] : [б. 

и.], [2013]. - 152 с.  

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Юридична природа відносин відшкодування шкоди, заподіяної 

порушенням екологічних прав громадян 

Розділ 2. Підстави та умови відшкодування шкоди, заподіяної порушенням 

екологічних прав громадян  

Розділ 3. Механізм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян. 

 

 

Шако О. Європейська практика екологічного оподаткування відходів /  О. Шако // Економіст. – 2014. – 

№ 10. – С. 51-55. 

 

            Р/1119 

 

У статті досліджено європейську практику застосування екологічних податків на відходи. Проведено 

компаративне дослідження рівня ставок податків, податкових надходжень та структури поводження з 

відходами в країнах ЄС та в Україні. Виділено етапи розвитку системи ціноутворення на послуги 

поводження з відходами. Проведено оцінку ефективності застосування даного виду податків. 

 

 

Швец И. Приближение законодательства Украины к праву ЕС в сфере охраны окружающей среды / 

И. Швец // Экология предприятия. – 2014. – № 11. – С. 6-12. 

 

            Р/589 

 

После подписания Соглашения об ассоциации с 1 ноября 2014 года стартует процесс приближения 

(аппроксимации) действующего законодательства Украины в области охраны окружающей среды к праву 

Европейского Союза. 

 

 

Розділ 2. Загальні питання 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Авдющенко А. С. Фонди охорони навколишнього середовища в системі фінансування 

природоохоронних заходів Польщі / А. С. Авдющенко // Економічний вісник Національного гірничого 

університету. – 2014. – № 3. – С. 87-96. 

 

            Р/1790 

 

У статті аналізуються діяльність Національного та Воєводських фондів охорони навколишнього середовища 

Польщі. Представлено фінансові інструменти, які використовуються у діяльності фондів, а також джерела 

надходження та використання грошових коштів від екологічних оплат та штрафів. Наголошується на 

підвищенні ефективності використання крайових та закордонних джерел фінансування у реалізації 

природоохоронних заходів на рівні держави та регіонів. 

 

 

Р 351015 

   15  
 

    Акопян, Валерій Григорович.  

    Екологічна культура особистості [Текст] : підручник / В. Г. Акопян. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 

2014. - 396 с. 

 

Видання присвячено обґрунтуванню теоретичних засад вивчення екологічного аспекту формування 

культури особистості, де описується зміна екологічних парадигм культури формування особистості в історії, 

розглядаються основні соціально-філософські та політичні доктрини екобезпечного розвитку. 

 

 

Белоконь Ю. А. Выбор рационального уровня декомпозиции объекта при утилизации сложной 

техники / Ю. А. Белоконь // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 4. – С. 174-179. 

 

            Р/1769 

 

Рассмотрено понятие комплексной утилизации сложной техники, выделены базовые направления 

утилизации, а именно: уничтожение и захоронение техники, коммерциализация и переработка во вторичное 

сырье, а также их различные комбинации. Предложено представление объекта утилизации как совокупности 

элементов, подлежащих направлениям последующей обработки. Сформированы показатели эффективности 

проекта утилизации. Предложено представление стоимостных показателей затрат и дохода проекта с точки 

зрения последующих направлений обращения с компонентами сложной техники. Проведен анализ 

зависимости стоимостных показателей проекта утилизации от уровня декомпозиции объекта утилизации на 

компоненты.  На основании этого сформулированы рекомендации по выбору стратегии утилизации. 

 

 

 

 

Р 351244 

   624.1 
 

    Ваганов, Іван Іванович.  

    Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. 

посіб. / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович ; Вінницький нац. техн. ун-

т. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 267 с. 

 

Подані загальні відомості про землю, значний матеріал з мінералогії та 

петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості 

про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно-

вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього 

середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. 

 

 

Виговська Г. Утилізація люмінесцентних ламп в Україні: проблеми та шляхи вирішення / Г. 

Виговська // Экология предприятия. – 2014. – № 11. – С. 68-77. 

 

            Р/589 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Масове застосування люмінесцентних ламп (особливо низького тиску) обумовлено їх високою світловою 

віддачею, відносно малим споживанням електроенергії, тривалими строками експлуатації й можливістю 

отримання різноманітних спектрів випромінювання». 

 

 

Вітенко І. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання 

населення / І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Географія –  2014.  – № 2. – С. 161-167. 

 

                         Р/1173«Г» 

 

Розглянуто підходи щодо оцінювання і аналізу еколого-географічної ситуації (ЕГС)  і обумовлених нею 

якості природних умов проживання населення, які виступають важливим критерієм індексу людського 

розвитку. Розкрито передумови та проаналізовано ступінь  диференціації ЕГС, а відповідно і ступінь 

сприятливості природних умов проживання населення на матеріалах обласного регіону.   

 

 

 

 

Р 350199 

   33 
 

    Врублевська, Олена Василівна.  

    Економіка природокористування екологів-дослідників [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Врублевська ; Нац. лісотехн. ун-т 

України. - Л. : Вид. Дім "Панорама", 2014. - 125 с. 

 

 Посібник містить поглиблений виклад окремих тем курсу «Економіка 

природокористування» і практичні рекомендації щодо дослідження 

економічних аспектів екологічних проблем у студентських дипломних і 

магістерських роботах за спеціальністю 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та 

охорона навколишнього середовища». 

 

 

Б 16805 

    5  
 

    Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю "Екологія-2013" (4 ; 2013 ; Вінниця).  

    IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Еcology - 2013) [Текст] = IV All-

Ukrainian congress of ecologists with international participation : зб. наук. ст., Україна, Вінниця, 25-27 вересня 

2013 / [Вінницький нац. техн. ун-т, Ін-т екології та екол. кібернетики]. - Вінниця : [ТОВ "Видавництво-

друкарня ДІЛО"] , 2013. - 552 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Збірник містить наукові статті  IV–го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю за такими 

основними напрямками: техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у 

природокористуванні; моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології; альтернативні 

(відновлювані) джерела енергії; прилади та методи контролю речовин, матеріалів, і навколишнього 

середовища; хімія довкілля та екотоксикологія; проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх 

вирішення; екологія людини та екотрофологія; екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого 

розвитку; проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури. 

 

 

Б 16732 

   628 
 

   Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. пр. / МОЗ, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології імені О. М. Марзєєва НАМН України". - К. : [ДУ "ІГМЕ НАМНУ"]. 

   Вип. № 61. - К., 2013. - 429 с. 

 

 

Б 16733 

   628 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8E%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-2013%20%284;%202013;%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
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    Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. пр. / МОЗ, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології імені О. М. Марзєєва НАМН України". - К. : [ДУ "ІГМЕ НАМНУ"]. 

   Вип. № 62. - К., 2013. - 402 с. 

 

У двох збірниках наукових праць висвітлюються питання: гігієна планування і забудови населених місць; 

гігієна атмосферного повітря; гігієна води і охорони водоймищ; гігієна ґрунту  та твердих відходів; 

канцерогенні фактори в аспекті комунальної гігієни; гігієна хімічних факторів; гігієна фізичних факторів; 

радіаційна гігієна; гігієна харчування; гігієна дітей, підлітків і молоді; навколишнє середовище і здоров’я 

населення; еколого-гігієнічні, інформаційно-технологічні і інші питання. 

 

 

Горбань Ю. С. Особливості екологічного врядування в державах-членах ЄС в контексті сталого 

розвитку / Ю. С. Горбань // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 152-156. 

 

           Р/2124 

 

У статті здійснено аналіз екологічного врядування в державах-членах ЄС у контексті сталого розвитку. 

Визначено відповідальність державних органів держав-членів ЄС за впровадження стратегій сталого 

розвитку. Здійснено розгляд горизонтальних та вертикальних механізмів інтеграції як ефективних 

інструментів впровадження завдань  стратегій сталого розвитку. 

 

 

 

 

Б 16911 

    5 

 

    Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. / 

Київський нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і 

глобального інформ. простору. - К. : [КНУБА]. 

   Вип. 12. - К., 2013. - 198 с. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Екологічна безпека 

Розділ 2. Основи природокористування та безпека життєдіяльності 

Розділ 3. Науково-технологічна безпека та інтелектуальні ресурси. 

  

 

 

Б 16912 

    5 

 

    Екологічна безпека та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архіт., 

НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. - К. : [КНУБА]. 

   Вип. 13. - К., 2013. - 174 с.  

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Екологічна безпека 

Розділ 2. Основи природокористування 

Розділ 3. Інформаційні ресурси та системи. 

 

 

 

 

Б 16781 

   33 
 

    Економіка природокористування і охорони довкілля. 2014 [Текст] : зб. 

наук. праць / відп. ред. Михайло Хвесик ; Держ. установа "Ін-т 
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економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - К. : [ІЕПСР НАН України], 2014. –  

134 с. 

 

У збірнику наукових праць розкриваються теоретичні та методологічні засади економіки 

природокористування та екологічного менеджменту. Значну увагу приділено методології вартісних оцінок  

імплементації екологічних директив ЄС В Україні, методичним підходам до удосконалення економічної 

оцінки природного багатства України, проблемам становлення екологічної освіти як важливого інструменту 

забезпечення сталого розвитку. 

 

 

 

 

Р 351147 

   33 
 

    Економіко-екологічний паспорт суб'єкта природокористування [Текст] : 

(практичні рекомендації) / [Садченко О. В., Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. та 

ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. - О. : 

[ІПРЕЕД НАН України], 2014. - 60 с. : табл. -  

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

В роботі представлено новий підхід до формування інструменту регулювання 

екологічної безпеки, природоохоронної діяльності та контролю за станом 

природокористування і ресурсозбереження на підприємствах на основі 

економіко-екологічної паспортизації суб’єктів господарювання. 

   Розроблено форми економіко-екологічного паспорту підприємства за 

економіко-екологічними показниками і наведено нормативні ставки платежів за використання та 

забруднення природних ресурсів. 

 

 

 

 

Р 351149 

   621.3 
 

    Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля 

від фізичних забруднень. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / [В. В. 

Сабадаш, І. М. Петрушка, М. С. Мальований, О. А. Нагурський] ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політиехніки, 2014. - 296 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 257-268 (179 назв.). - Предм. покажч.: с. 284-290. 

 

Зі змісту: 

  

  Розділ 5. Захист довкілля від фізичних забруднень 

 

 

 

Б 16811 

   001 

 

Житомирський державний технологічний університет. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2014 ; Житомир). 

    Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та 

студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 14-16 травня 2014 року [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. 

ун-т України "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту, Нац. ун-т водного госп-ва 

та природокористування (м. Рівне) [та ін.] . - [Житомир] : ЖДТУ, 2014 - . -  

   Т. 1. - [Житомир], 2014. - 265 с. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 4. Екологічна безпека. 
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   Денисенко І. Ю. Гексахлорбензол – стійкий органічний забруднювач: проблеми поводження та 

перспективи їх вирішення. – С. 69-70. 

 

«Однією з основних проблем поводження з небезпечними відходами є відсутність  у більшості областей 

України організованих полігонів для їх видалення. Вони зберігаються на необлаштованих територіях 

підприємств, подекуди відходи видаляють на місця неорганізованого складування». 

  

 

 

Р 351168 

   622 
 

    Кузин, Виктор Алексеевич.  

    Кондиционирование рудничного воздуха [Текст] : учеб. пособ. / В. 

А. Кузин, С. А. Алексеенко, И. А. Шайхлисламова ; под общ. ред. Кузина В. А. 

; Гос. высш. учеб. заведение "Национальный горный ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 

368 с. : ил., табл. - (Библиотека иностранного студента). - Библиогр.: с. 353-362 

(116 назв.) . - Предм. указ.: с. 363-365.  

 

Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха 

при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории 

теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; 

термодинамические параметры шахтного воздуха; представлены теоретические основы расчета изменения 

параметров воздуха в выработках различного назначения: проветриваемых за счет общешахтной депрессии 

и вентиляторами местного проветривания; методология изучения  и особенности формирования теплового 

режима в выработках глубоких шахт. 

   Приведены способы и средства регулирования теплового режима в шахтах и рудниках; способы и средства 

подогрева воздуха, подаваемого в шахту в зимний период времени; средства противотепловой защиты 

горнорабочих. 

 

 

Лемець Л. Переробка сировини в Україні: поводження з відходами / Л. Лемець // Экология предприятия. 

– 2014. – № 12. – С. 62-73. 

            Р/589 

 

Операції з давальницькою сировиною на території України, як правило, відбуваються за одним і тим самим 

сценарієм: ввезення сировини іноземного замовника, безпосередньо переробка та вивезення. Розглянемо 

другий етап – переробка давальницької сировини в Україні: як вона здійснюється та які варіанти 

розпорядження відходами такої переробки. 

 

 

 

Р 350535 

   61 
 

    Мартынец, Лилия Асхатовна.  

    Социальная и экологическая безопасность деятельности [Текст] : метод. 

пособ. / Лилия Мартынец ; Донецкий нац. ун-т. - Донецк : [ТОВ "Цифрова 

типографія"], 2013. - 121 с. 

 

Безопасность деятельности – это область научно-практической деятельности, 

направленная на изучение общих закономерностей возникновения опасностей, 

их свойств, последствий их влияния на организм человека, основ защиты 

здоровья и жизни человека, а также среды его 

проживания от опасностей; на разработку и 

реализацию соответствующих мероприятий 

средств по созданию и поддержке здоровых и безопасных условий жизни и 

деятельности человека. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 350953 

   63 
 

    Методика соціально-екологічного моніторингу та формування  екологічної культури сільського 

населення 

 (на прикладі Східного Поділля) [Текст] : монографія / О. М. Нагорнюк, Н. О. Верестун, В. Т. Собчик, С. 

Г. Білявський ; за заг. ред. Г. О. Білявського ; Мінприроди, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та 

управління. - [Херсон] : [Грінь Д. С.], 2014. - 136 с.  

 

У методиці викладено основні положення формування екологічної культури сільського населення з 

врахуванням принципів збалансованого екологобезпечного розвитку суспільства та методику організації й 

проведення постійного (регулярного) соціально-економічного моніторингу з метою визначення рівнів 

екологічної культури, моралі, свідомості людей та формування у них розуміння екологічних законів, норм 

поведінки (етики) у навколишньому середовищі, знань про необхідність збереження і відтворення 

природних ресурсів України. 

 

 

Р 351237 

   33 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

    Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] : 

[зб. наук. пр.]. - К. : [Видавничий центр НУБіП України]. - (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). -  

   Вип. 204. - К., 2014. - 155 с.  

 

Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного  університету 

біоресурсів і природокористування України, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, що 

містять результати розробок з актуальних проблем біології, біотехнології, екології. 

 

 

Р 350842 

   629.5 

 

    Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні [Текст] : IX міжнар. науково-технічна конф., 

5-7 червня 2014 р. : матеріали конф. / Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова. - Миколаїв : 

НУК, 2014. - 209 с.  

 

У збірнику наведені матеріали  міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та 

енергозбереження в суднобудуванні» за напрямками: екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми 

енергозбереження в технологічних процесах і при управлінні об’єктами та проектами, екологічний 

моніторинг і менеджмент, проблеми економіки довкілля та збалансованого водокористування, пожежна 

безпека та охорона праці, екологічні проблеми регіонів, охорона морського середовища. 

 

 

 

 

Р 350226 

   55 
 

    Рудько, Георгій Ілліч.  

    Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс [Текст] : [монографія] / Г. І. 

Рудько, О. М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - К. ; [Чернівці] : [Букрек], 2014. –  

336 с. 

 

З появою людини почався процес тиску на біосферу, що в останні десятиліття  

привів до її руйнування і виникнення загрози існуванню людської цивілізації на 

Землі. Який же вихід: пристосування до умов техногену, кіборгізація організму 

чи пошук схожих на Землю планет для переселення? 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
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Р 350414 

   5  
 

    Савченко, Олексій Федосійович.  

    Екологічна економіка [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій ; 

Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. бух. обліку і аудиту. - 

Полтава : ПУЕТ, 2014. - 426 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 423-425 (32 назв.). - Авт. на обкл. не зазнач. 

 

Викладено основні теоретичні положення загальної екології та економіки природокористування. Особливу 

увагу приділено факторам антропогенного забруднення навколишнього середовища та інструментарію 

визначення збитків, їх відшкодування від використання і забруднення природного середовища. 

 

 

Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – № 2. 

– С. 14-26. 

 

            Р/2254 

 

В статті висвітлена проблема накопичення відходів та шляхи її вирішення. Запропоновано методи утилізації 

сміття. Було розглянуто досвід зарубіжних країн і методологія утилізації шляхом розділення сміття на 

фракції та обробітку кожного компонента, що окремо реалізується на ринку. Запропоновано 

використовувати системний підхід для вирішення даної проблеми. 
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    Тютюнникова, Світлана Володимирівна.  

    Суспільне відтворення і глобалізація: еколого-економічні аспекти [Текст] : монографія / С. В. 

Тютюнникова, Н. В. Демченко. - [Х.] : [Видавництво ТОВ "Друкарня Мадрид"] , [2014]. - 200 с. 

 

У монографії здійснено теоретично-економічне дослідження проблем збалансованого еколого-економічного 

відтворення в умовах глобалізації. Розкрито зміст основних тенденцій сучасного відтворення, економічні 

механізми його екологізації та напрямів вдосконалення господарської практики та екологічної політики в 

умовах глобалізації. 

 

 

Б 16832 

    5  

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Х. : 

[ХНУімені В. Н. Каразіна]. -  

   № 1104. - Х., 2014. - 152 с.  

 

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, неоекології, 

екологічної безпеки, охорони навколишнього оточуючого середовища та збалансованого 

природокористування.  
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    5 
 

    Чугай, Ангеліна Володимирівна.  

    Моніторинг довкілля. Методи вимірювань параметрів 

навколишнього середовища [Текст] : конспект лекцій для студ. напряму 

підготов. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування" / А. В. Чугай ; Одеський державний екологічний ун-т. - 

О.: ТЕС, 2014. - 67 с.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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В конспекті лекцій висвітлені основні питання методів контролю та аналізу в екологічному моніторингу, 

видів вимірювань, особливостей визначення концентрацій забруднюючих речовин у природних 

середовищах (атмосферне повітря, водне середовище та ґрунти), а також деякі відомості про дистанційні 

методи спостережень за якістю навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Викиди та проблеми навколишнього середовища 
 

 

Батлук В. А. Дослідження новостворених відцентрово-інерційних пиловловлювачів для цементної 

промисловості / В. А. Батлук, Р. А. Яцюк // Промислова гідравлика   і пневматика. – 2014. – № 2. – С. 3-8. 

 

            Р/1823 

 

Розглянуто питання забезпечення високоефективними апаратами очищення повітря від пилу різних галузей 

виробництва з метою доведення шкідливих викидів їх до санітарно-гігієнічних норм. Наведено нові напрями 

створення апаратів пилоочищення, які базуються на використанні дії відцентрово-інерційних сил, завдяки 

яким вдалося значно збільшити ефективність пиловловлювання. 

 

 

Белогуров  В. П. Разработка методологии интегрального оценивания экологического состояния 

территорий / В. П. Белогуров // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5. – С. 

51-56. 

 

            Р/1872 

 

Екологічний стан територій традиційно оцінюється шляхом визначення придатності до одного з класів 

кожного з переліку індикаторних показників стану геосфер. Методологія відрізняється тим, що оцінки 

розподіляються по класах рівномірно, але з урахуванням принципів нормування та закону Лібіха; 

інтегрована оцінка розраховується відповідно до гіпотези про логістичний характер зміни стану екосистем. 

 

 

Васильев Ю. С. Влияние состояния кладки на эксплуатацию и экологические характеристики 

коксовой батареи / Ю. С. Васильев, А. Л. Фидчунов // Углехимический журнал. – 2014. – № 3-4. – С. 14-21.  

 

            Р/1350 

 

В работе описаны типичные разрушения огнеупорной кладки коксовых батарей, а также особенности 

эксплуатации таких батарей. Показана необходимость современного проведения ремонтов кладки для 

улучшения условий и продления срока эксплуатации батареи, а также снижения выбросов загрязняющих 

веществ. 
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    Внесок громадських організацій до оцінки стану 

довкілля Юзівської ліцензійної ділянки [Текст] : [сусп.-політ. літ-ра] / ред. 

Наталія Шульга ; Компанія "Шелл" в Україні. - [К.] : [Видавничий дім Дмитра 

Бураго], [2014]. - 64 с. : іл., табл.  

 

Ця публікація містить основні результати досліджень трьох регіональних 

громадських організацій у рамках проекту «Оцінка екологічного стану 

Юзівської ділянки з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище при 

проведенні геологорозвідувальних робіт». Публікація містить важливі 

матеріали, карти та висновки стосовно стану довкілля на Юзівській ліцензійній 
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ділянці, що буде розроблятися. 

 

 

Гуліда Е. М. Вплив пожеж на екологічну безпеку навколишнього середовища / Е. М. Гуліда, А. А. 

Ренкас // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 5. – С. 91-100. 

 

            Р/1274 

 

Отримана аналітична модель, що дозволяє адекватно оцінити викиди токсичних речовин до атмосфери при 

пожежі у приміщенні, та оптимізаційна модель для зменшення кількості викидів цих речовин. 

 

 

Колесник Н. Л. Розподіл металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд) / Н. Л. Колесник // 

Рибогосподарська наука України. – 2014. – № 3. – С. 35-54. 

 

            Р/2155 

 

У статті висвітлено розподіл важких металів у воді, донних відкладах, організмах природної кормової бази, 

в органах і тканинах представників іхтіофауни. Показано, що внаслідок глобального забруднення 

екосистеми, більшість річок України відносяться до забруднених і дуже забруднених. Особливу 

актуальність має визначення розподілу важких металів у фітопланктоні, зоопланктоні та зообентосі, тому 

що ці ланки мають певне становище  у  трофічному ланцюзі риб. Встановлено, що серед всіх досліджених 

компонентів екосистем водойм найбільшими акумуляторами є фітопланктон та донні відклади. 

 

 

Матвєєва О. Л. Дослідження характеру сорбції матеріалу на основі торф’яного мха роду Sphagnum / О. 

Л. Матвєєва, Ю. В. Бондарець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5. – С. 

30-35. 

 

            Р/1872 

 

«Відомо, що процеси використання нафти і НП супроводжуються їх втратами внаслідок випаровування, 

аварійних розливів, промислових скидів забруднених вод тощо, що призводить до забруднення 

навколишнього середовища та негативного впливу на всі його компоненти». 

   Розглянуто та проаналізовано методи використання сфагнового моху у якості сорбенту. Проаналізовано 

дані в області існуючих досліджень поглинальних властивостей сфагнового моху, особливу увагу приділено 

його використанню у якості нафтосорбенту. Проведено аналіз досліджень щодо сорбційних властивостей 

матеріалу та характер його взаємодії із сорбатом. Визначено необхідність встановлення механізму сорбції 

сфагнового моху.  

 

 

Надежность металлических резервуаров с дизельным топливом в условиях Антарктики / Н. И. Бурау, 

Ю. Г. Жуковский, Д. В. Шевчук, А. В. Кузько // Український антарктичний журнал. – 2013. – № 12. – С. 335-

349.  

            Р/2132 

 

На прикладі резервуару з дизельним пальним і системи трубопроводів на Українській антарктичній станції 

Академік Вернадський проведено дослідження загроз і ризиків, яким у процесі тривалої експлуатації вони 

піддаються в умовах Антарктики. Показано, що резервуари й трубопроводи є найнебезпечнішими об’єктами 

для навколишнього природного середовища. 

 

 

Оцінка забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами / В. Д. Макаренко, В. М. 

Криворотько, Є. М. Галиченко, Ю. В. Макаренко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 12. – С. 19-20. 

 

            Р/1764 

 

З усіх забруднюючих речовин нафта та її похідні є одними з найбільш шкідливих та поширених. 
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Пути совершенствования систем очистки технологических газов от пыли в известковом производстве 
/ А. В. Шапаренко, А. М. Павлюченко, Г. В. Лыжник, А. В. Фадеев // Экология и промышленность. – 2014. – 

№ 3. – С. 4-11. 

 

            Р/1911 

 

Изложены результаты обследования системы очистки  технологических газов, отходящих от вращающихся 

печей № 1-4, при производстве извести в условиях известково-обжигательного цеха ПАО  «МК 

«Азовсталь». Определены основные причины неэффективной работы существующей системы газоочистки. 

Даны рекомендации по ее усовершенствованию. Предложены варианты по внедрению новых систем 

обеспыливания отходящих от вращающихся печей газов с применением рукавных фильтров типа ФРИР. 

 

 

Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного 

середовища існування риб / А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак, А. С. Кириленко // 

Рибогосподарська наука України. – 2014. – № 4. – С. 26-36. 

 

            Р/2155 

 

Мета. Дослідити процеси токсифікації та самоочищення, результат яких визначається за індексом 

токсичності (Im) та зумовлює  формування якості води Дніпровського водосховища, яке характеризується 

посиленим антропогенним тиском та є водоймою комплексного, у тому числі рибогосподарського, 

призначення. Оцінити роль окремих компонентів екосистеми водойми в покращенні якості води – 

середовища існування риб. 

 

 

Сніжко С. І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря 

міст України / С. І. Сніжко, О. Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. – 

2014. – № 15. – С. 5-15. 

 

            Р/2092 

 

В статті досліджено сучасний рівень та основні тенденції забруднення атмосферного повітря міст України 

формальдегідом. Розроблено класифікації міст України за кратністю перевищення гранично-допустимих 

концентрацій (ГДК), напрямом та інтенсивністю часової зміни концентрацій формальдегіду у повітрі міст. 

 

 

Теліженко О. М. Експрес-оцінка еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру / 

О. М. Теліженко, Ю. А. Опанасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 

науки. – 2014. –  № 4, Т. 1. – С. 164-170. 

  

                                                                                                                                                                     Р/1055»Е» 

 

В статті запропоновано експрес-метод оцінки еколого-економічних збитків від катастроф техногенного 

характеру та розроблені основні параметри для його використання. Він дозволяє суттєво скоротити обсяг 

вихідної інформації в порівнянні з офіційною методикою оцінки збитків від наслідків НС техногенного та 

природного характеру і забезпечує прийнятний рівень точності варіативних розрахунків. 
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Харківський університет Повітряних Сил  імені Івана Кожедуба. 

    Збірник наукових праць Харківського університету 

Повітряних Сил [Текст] / Міноборони, Харк. ун-т 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. - Х. :  

[ХУПС імені Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 2 (39). - Х., 2014. - 264 с. 

 

Зі змісту: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0
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Розділ 9. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 

 

   Полєжаєв А. М. Обґрунтування допустимого рівня небезпеки з урахуванням техногенного 

навантаження територіальних елементів. – С. 230-232. 

 

Розглядається питання оптимального розподілу ресурсів держави на основі обґрунтування допустимого 

рівня  небезпеки територіальних елементів з урахуванням їх техногенного навантаження. В основу 

методичного підходу покладено поняття ризику. Техногенне навантаження пропонується визначати як 

питоме навантаження ризиком територіального елемента. 

 

   Рогозін А. С. Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території 

Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей. – С. 233-235. 

 

В статті розглянуто процес реалізації загроз природного та техногенного характеру на території 

Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей. На основі емпіричних даних 

«Урядової інформаційно-аналітичної системи виникнення надзвичайних ситуацій» визначено параметри 

закону розподілу реалізації загроз природного та техногенного характеру. 

 

  

 

 

Розділ 4. Побутові відходи 
 

Березюк О. В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки 

обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 5. – С. 65-68. 

 

            Р/0126 

 

Виявлено параметри, які впливають на поширеність способів утилізації видобутого звалищного газу в 

різних країнах. Розроблено математичні моделі прогнозування поширеності способів утилізації видобутого 

звалищного газу. 

 

 

Вплив азотовмісних сполук на процес помелу та фізико-механічні властивості цементів / Г. Ю. 

Флейшер, В. Ю. Сокольцов, В. В. Токарчук, В. А. Свідерський // Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. – 2014. – № 5. – С. 26-29. 

 

            Р/1872 

 

В представленій роботі наведені результати дослідження добавки для цементів, яка впливає на помел 

клінкеру та активних мінеральних добавок, а також на фізико-механічні властивості композиційних 

цементів. Дана добавка є продуктом переробки полімерної фракції твердих побутових відходів і складається 

з азотовмісних органічних сполук. За рахунок свого складу добавка ефективно прискорює помел твердих 

матеріалів і зростання міцності композиційних цементів. 

 

 

Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи 

поводження з їх потоками / Т. А. Сафранов, Т. П. Шаніна, О. Р. Губанова, В. Ю. Приходько // Вісник 

Одеського державного екологічного університету. – 2014. – Вип.18. – С. 32-37. 

 

            Р/2093 

 

Розроблена класифікація твердих муніципальних відходів (відходів житлового сектору, комунальної 

інфраструктури та муніципальних установ). Загальний потік відходів складається з органічних відходів, що 

легко розкладаються, великогабаритних відходів, потенційних вторинних ресурсів (відходів контейнерного 

збору) та небезпечних відходів, які можуть бути використані в якості вторинних матеріальних ресурсів. 
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Свояк Н. І. Поводження з побутовими відходами приватного сектора в місті Черкаси / Н. І. Свояк // 

Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2014. –  № 3. – С. 

136-143. 

 

            Р/1308 

 

Проведено дослідження поводження з твердими побутовими відходами на прикладі міста Черкаси: 

перевірено відповідність організації сміттєприймальних майданчиків чинним нормативним документам; 

особливості збору побутових відходів;  розглянуто систему роздільного збору; проведено моніторинг 

вивезення побутових відходів  та інтенсивності наповнення контейнерів; розглянуто особливості збору 

побутових відходів в приватному секторі. В результаті проведених досліджень було розроблено 

рекомендації щодо покращення системи збору побутового сміття в місті Черкаси. 

 

 

Хрущ Н. А. Закономірності утворення та вирішення проблем переробки твердих побутових відходів в 

Україні / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2014. – № 4, Т. 2. – С. 199-202. 

 

           Р/1055 «Е» 

 

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення підходів до переробки твердих побутових відходів в 

Україні. Зроблено висновки про те, що вибір методів і технологій переробки твердих побутових відходів 

повинен здійснюватися з урахуванням особливостей регіонального та місцевого розвитку.  Виявлено 

основні недоліки в сфері поводження та управління переробкою твердих побутових відходів та 

запропоновано напрями вирішення виявлених проблем на основі впровадження технології рециклінгу. 

 

 

Энергетическое использование твердых бытовых отходов // Аква-Терм. – 2014. – № 5. – С. 62-67. 

 

                         Р/2069 

 

Одним из наиболее дискуссионных технических вопросов в нашей стране в последнее время является 

вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и, в частности, целесообразности их 

энергетического использования для выработки тепловой и электрической энергии. В условиях дороговизны 

и дефицита ряда традиционных видов топлив, этот вопрос выглядит особенно актуальным. 

 

 

Розділ 5. Радіоактивні  відходи 
 

Григор’єва Л. І.  Експрес-прогноз дозового навантаження на населення від газоаерозольних викидів 

АЕС / Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін, К. В. Григор’єв   // Ядерна фізика та енергетика. – 2014. – Т. 15,  № 3. 

– С. 269-276.  

 

            Р/2108 

 

Запропоновано експрес-метод перспективної оцінки дозового навантаження на населення з територій, які 

зазнають одночасного впливу від радіонуклідних полютантів природного та штучного походження. На 

підставі результатів радіоекологічних досліджень на територіях, що піддаються впливу газоаерозольних 

викидів Южно-Української та Запорізької АЕС, розраховано величини середньорічних та очікуваних за 

життя людини нормалізованих величин дозового навантаження від газоаерозольних викидів АЕС, здатних 

полегшити роботу системи дозиметричного моніторингу територій поблизу АЕС. 

 

 

Дригулич П. Г. Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених 

природними радіонуклідами / П. Г. Дригулич // Нафтогазова галузь України. – 2014. – № 2. – С. 39-42. 

 

            Р/423 

 

У статті проаналізовано проблемні аспекти поводження з матеріалами, забрудненими природними 

радіонуклідами, розглянуто методи механічного та гідродинамічного очищення НКТ від мінеральних 

відкладень із NORM  та запропоновано подальший напрям досліджень. 
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Ковач В. О. Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного моніторингу 

міста Дніпродзержинська / В. О. Ковач // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – 

№ 5. – С. 21-25. 

 

            Р/1872 

 

У статті представлена розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного 

моніторингу промислово-міської агломерації м. Дніпродзержинська (Україна). Розглянуто систему 

моніторингу як складову частину контуру управління і проаналізовано основні математичні залежності, що 

описують цей процес. Визначено особливості регіону досліджень та сформульовано критерії вирішення 

подібних задач. 

 

 

 

 

Масумото Т. Вплив і поточний стан аварії на АЕС Даїчі у Фукусімі. Майбутні виклики. Частина 1 

Енергетична ситуація в Японії: базовий енергетичний план / Т. Масумото // Новини енергетики. – 2014. 

– № 8. – С. 2-12. 

 

            Р/1463 

 

«Три роки минуло з моменту аварії. Електроенергетичні компанії, звичайно знають, що вони більше не 

можуть залежати від атомних електростанцій. Чому б уряду не зробити практичну підготовку для того, щоб 

покінчити з атомною енергетикою?» 

 

 

Матвеева И. В. Анализ и оценка радиоэкологических контрмер на основе теории радиоемкости 

(проблемы и перспективы) / И. В. Матвеева // Ядерна фізика та енергетика. – 2014. – Т. 15,  № 3. – С. 306-

311.  

 

            Р/210 

 

В условиях существования возможности радионуклидных загрязнений от ядерных предприятий и установок 

принято разрабатывать и применять специальные защитные мероприятия, контрмеры для защиты 

персонала, населения и окружающей среды от попадания и влияния радионуклидов. В статье проведен 

анализ и оценка радиоэкологических контрмер на основе теории радиоемкости. Предложенные в статье 

принципы и методы ремедиации применимы для разных типов экосистем и для различных полютантов. 

 

 

 

Ольховик Ю. А. Об остекловывании борсодержащих жидких радиоактивных отходов АЭС / Ю. А. 

Ольховик // Ядерна та радіаційна безпека. – 2014. – № 4. – С. 46-50. 

 

            Р/1232 

 

Рассмотрены вопросы кондиционирования борсодержащих жидких радиоактивных отходов водо-водяных  

реакторов АЭС Украины путем иммобилизации и борсиликатное стекло, известное своей устойчивостью к 

температурным воздействиям и выщелачиванию. 

 

 

 

Процак В. П. Оцінка форм знаходження чорнобильських радіонуклідів у донних відкладеннях 

водойми-охолоджувача ЧАЕС / В. П. Процак, О. О. Одінцов // Ядерна фізика та енергетика. – 2014. – Т. 15,  

№ 3. – С. 259-268.  

 

            Р/2108 

 

Оцінено форми знаходження радіонуклідів 
90

Sr, 
137

Cs, 
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am та дисперсний склад 

чорнобильських паливних частинок у донних відкладеннях північної частини водойми-охолоджувача ЧАЕС. 

За результатами досліджень (станом на 2012 р.) основна частина радіонуклідів у донних відкладеннях 

знаходиться в необмінному стані (> 98 %), при цьому у складі паливних частинок може міститися близько 
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70 %  
90

Sr та більш ніж 80 % 
241

Am та ізотопів плутонію. Отримані результати вказують на наявність 

вибіркового вилуговування радіонуклідів із матриці паливних частинок. 

 

 

 

Радиоактивность отвалов угольных шахт Донбасса / Л. Г. Зубова, С. Г. Воробйов,  С. Г. Гречка, А. А. 

Зубов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 6, Ч. 2. 

– С. 166-172. 

 

            Р/1357 

 

 Рассматриваются проблемы загрязнения окружающей  среды отходами предприятий угледобычи, 

содержащими природные радиоактивные изотопы. Замеры радиоактивности проводились в полевых 

условиях (непосредственно на отвалах) и в отобранных образцах породы в лабораторных условиях. 

 

 

Сінгх Кріс Україна отримає найновіше й найбезпечніше сховище для ядерного палива / Кріс Сінгх // 

Енергетичний вісник України. – 2014. – № 7. – С. 15-17.  

 

            Р/256 

 

У 2005 році американо-британський консорціум  HOLTEC-BNFL  виграв міжнародний тендер із 

будівництва централізованого ядерного палива (ЦСВЯП) для потреб АЕС України. Вартість проекту на той 

час було затверджено в розмірі 3,7 млрд. грн. Втім, за підрахунками НАЕК «Енергоатом», сховище 

дозволить щороку економити на вивезенні відпрацьованого ядерного палива щонайменше  $160 млн. і ця 

сума зростатиме. 

 

 

Р 350202 

   63 
 

    Славова, Тетяна Володимирівна.  

    Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, 

становлення, розвиток [Текст] : монографія / Т. В. Славова, В. А. Вергунов, В. 

П. Славов ; Мінагрополітики, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Нац. наук. с.-г. б-

ка НААН. - Житомир : [Вид-во ЖДУ ім. І. Франка], 2014. - 224 с. 

 

Монографія підготовлена на основі детального вивчення архівних матеріалів, 

численних наукових праць дослідників проблем радіобіології і радіоекології, 

аналізу діяльності державних установ, науково-дослідних інститутів і закладів 

освіти. 

 

 

 

Розділ 6.  Промислові  та будівельні відходи 
 

Белошицкая Н. И. Влияние структурообразующих факторов на прочность пластбетона на основе 

техногенных отходов промышленности / Н. И. Белошицкая // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 6, Ч. 2. – С. 148-156. 

 

            Р/1357 

 

В статье изложены результаты исследования влияния структурообразующих факторов на прочность 

пластбетона на основе техногенных продуктов промышленности. Доказано, что интенсивное нарастание 

прочности пластбетона на модифицированном полимерном связующем наблюдается в первые 28 суток, а в 

более поздние сроки прирост прочности незначителен и составляет 4…9%. 

 

 

Белошицкий Н. В. Технологические свойства медного порошка, полученного из отходов / Н. В. 

Белошицкий // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 

6, Ч. 2. – С. 110-113. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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            Р/1357 

 

Предложен технологический процесс получения медного порошка из отходов с применением операций 

окисления, диспергирования и восстановительного отжига в псевдоожиженном слое, исследованы свойства 

полученного порошка. 

 

 

Гелетуха Г. Г. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в 

Украине. Часть 1. / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, А. В. Трибой // Промышленная теплотехника. – 2014. – 

№ 4. – С. 36-42. 

 

            Р/517 

 

Гелетуха Г. Г. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в 

Украине. Часть 2. / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, А. В. Трибой // Промышленная теплотехника. – 2014. – 

№ 5.- С. 73-80. 

 

            Р/517 

 

Рассмотрены вопросы возможности использования растительных отходов сельского хозяйства для 

производства энергии в Украине. Проанализирован мировой опыт по энергетическому использованию 

соломы. Рассмотрены технологии уборки сельскохозяйственных культур, влияющие на возможность сбора 

растительных отходов.  

 

 

Защитная эффективность летучих ингибиторов коррозии на основе отходов растительного сырья / И. 

В. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М. И. Воробьева, Ю. Ф. Фатеев // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 

2014. – № 3. – С. 21-26. 

 

            Р/335 

 

Исследована противокоррозионная эффективность, качественный и количественный составы летучих 

органических соединений изопропанольного экстракта шрота рапса – отходов, образующихся при 

получении масла из семян рапса. Показано, что летучие фракции изопропанольного экстракта шрота рапса 

обеспечивают формирование защитной пленки, тормозящей коррозионные процессы в условиях 

ускоренных испытаний с периодической конденсацией влаги.  

 

 

Іванченко Л. В. Дослідження процесу перероблення відходів калійних виробництв Прикарпаття в 

товарні продукти / Л. В. Іванченко, Л. М. Ерайзер  // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. 

– № 2. – С. 171-176. 

 

            Р/880 

 

Існуюча   технологія  виробництва  калійних  добрив,   яка  ґрунтується  на   вилуговуванні полімінеральних 

руд хлоридними розчинами, неминуче супроводжується утворенням багатотоннажних відходів, з якими 

втрачається до 50 % важкорозчинних калійних та ін. мінералів. Розроблений циклічний спосіб 

вилуговування руди сульфатними розчинами дає змогу здійснювати комплексне перероблення руди в 

товарні продукти з використанням всіх її компонентів. 

 

 

Кєсова Л. О. Комерційний потенціал та переробка золошлакових відходів ТЕС з метою утилізації / Л. 

О. Кєсова, К. П. Костогриз, Г. В. Кравчук // Новини енергетики. – 2014. – № 12. – С. 27-31. 

 

            Р/1463 

 

«Для вирішення проблем утилізації та переробки ЗШВ ТЕС необхідний синергетичний підхід, тобто 

використання існуючого світового і вітчизняного  досвіду, об’єднавши в єдину програму зусилля фахівців 

різних професій і направлень. Все це наблизить ТЕС України до екологічно чистих підприємств з 

отриманням цінних матеріалів для широкого використання».  
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Кириенко Н. Г. Производство топливных брикетов из органических отходов / Н. Г. Кириенко, В. И. 

Калашникова, Е. Н. Варламов // Экология и промышленность. – 2014. – № 3. – С. 87-90. 

 

            Р/1911 

 

Рассмотрена проблема получения новых видов энергоносителей за счет переработки отходов сельского 

хозяйства и деревообрабатывающей промышленности. Описаны существующие варианты решения этой 

проблемы и предложен свой вариант двустадийной технологии получения брикетов усовершенствованной 

геометрической формы. 

 

 

Лазненко Д. Методологія більш чистого виробництва: практичний аспект / Д. Лазненко // Экология 

предприятия. – 2014. –  № 12. – С. 34-40. 

 

            Р/589 

 

Сьогодні питання зниження навантаження на довкілля є важливою складовою діяльності підприємств 

розвинених країн світу. Більшість українських підприємств також регулярно займається природоохоронною 

діяльністю. Розглянемо деякі закономірності підходів та поглядів українських компаній щодо охорони 

довкілля. 

 

 

Лемец Л. Автомобильные отходы. Обращение с отработанными моторными маслами / Л. Лемец // 

Экология предприятия. – 2014. – № 10. – С. 72-76. 

  

            Р/589 

 

Автомобиль уже давно не является роскошью. Практически каждое предприятие имеет такое средство 

передвижения, а следовательно, использует моторные, трансмиссионные и прочие масла. Однако 

большинство субъектов хозяйствования особенно не озабочены проблемой их утилизации. У многих 

предприятий возникает  ряд проблем: уплачивать ли экологический налог за размещение таких отходов, как 

учитывать отработанные моторные масла. 

 

 

Локальный энерготехнологический комплекс на основе термохимической переработки 

углеродосодержащих отходов / И. В. Цветкова, В. А. Лихоманенко, В. Л. Юшко, С. М. Русалин // Вопросы 

химии и химической технологии. – 2014. – № 1. – С. 120-125. 

 

            Р/1217 

 

Представлены результаты анализа ситуации с твердыми углеродосодержащими отходами и разработки 

локального энерготехнологического комплекса, включающего линию производства композиционного 

твердого топлива на основе сырья доступного на отдельной локальной территории регионов, 

газогенераторные установки, газодизельгенераторы заданной мощности. 

 

 

Мазур В. Л. Проблемы заготовки, переработки и экспорта металлолома в Украине / В. Л. Мазур, М. В. 

Тимошенко, С. В. Мазур // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – № 6. – С. 1-5. 

 

            Р/477 

 

Детально проанализированы объемы заготовки лома цветных металлов в Украине и поставок этого сырья на 

внутренние и внешние рынки. Выявлены негативные тенденции промышленной политики в 

рассматриваемой сфере. Даны рекомендации относительно увеличения поступлений валюты в государство 

за счет повышения объемов экспорта лома черных металлов. 

 

 

Мочалов Ю. Проблеми світлового забруднення – актуальне питання промисловості та 

містобудування / Ю. Мочалов // Экология предприятия. – 2014. – № 12. – С. 54-60. 

 

            Р/589 
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Розвиток сучасної промисловості та непромислового виробництва, сільського господарства та інших галузей 

господарства в світі й, зокрема, в Україні негативно впливає на екологічне становище та досить часто 

погіршує умови життя та праці значної кількості людей. Ця проблема масштабна й багатокомпонентна, вона 

вже давно перейшла на наддержавний рівень і є актуальною для всього світу. Одним із аспектів цього 

питання є проблема світового забруднення, яка формується внаслідок застосування штучних джерел світла в 

побуті, промисловості та господарстві. 
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   663 

 

Національний університет харчових технологій. 
    Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] = Scientific Works of National 

University of Food Technologies : журнал. - К. : НУХТ. -  

   Т. 20, № 5. - К., 2014. - 249 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

 

   Антонюк Н. О., Гриценко Н. А.  Шляхи очищення довкілля від забруднення важкими металами. – С. 

41-49. 

 

У статті наведено дані про механічні, фізико-хімічні та біологічні методи очищення ґрунтів від забруднення  

важкими металами. Зазначено, що використання механічних і фізико-хімічних методів очищення є 

затратним та може спричиняти нові екологічні проблеми, тоді як біологічні методи більш перспективні для 

використання у природоохоронних технологіях. 

 

 

Очисник сатураційного газу / В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, С. Ю. Лементар, Д. М. Люлька // Цукор 

України. – 2014. – № 12. – С. 11-13. 

                                                                                                                                                                          Р/745 

 

«З метою збільшення ефективності вловлювання пилу в очиснику, покращення очищення газу від 

шкідливих домішок (хлоридів лужних металів, смолистих речовин), зменшення металоємкості апарату, 

авторами розроблений апарат циклонного типу [7] з використанням на першій ступені очищення 

високоефективного апарату ежекційного типу».  

 

 

Пасичный В. В. О получении водорода металло-паровым методом при использовании 

вольфрамосодержащих отходов и нагреве в солнечных печах / В. В. Пасичный, В. С. Зенков // 

Відновлювана енергетика. – 2014. – № 2. – С. 20-27. 

 

            Р/1908 

 

Прецизионным термогравиметрическим методом исследованы кинетические характеристики окисления 

отходов на основе вольфрама, как основного процесса в технологии получения водорода металло-паровым 

способом. Рассмотрено влияние различных факторов на степень и скорость окисления металла. Работа 

нацелена на использование в качестве источника нагрева концентрированной солнечной энергии. 

 

 

Плаван В. П. Одержання колагенових гідролізатів безхромових дублених відходів шкіряного 

виробництва / В. П. Плаван, О. В. Ковтуненко, М. К. Коляда // Вопросы химии и химической технологии. – 

2014. – № 1. – С. 31-38. 

 

            Р/1217 

 

У статті показано, що застосування лужно-ферментативного методу гідролізу з попередньою обробкою 

пероксидом водню при підвищеній температурі забезпечує достатньо високий ступінь гідролізу 

колагеновмісних відходів. Про це свідчить високий вміст загального азоту. Колаген має аморфну, повністю 

гомогенну структуру. Цей спосіб гідролізу може бути рекомендований для отримання колагеновмісних 

матеріалів різного призначення. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Подільський державний аграрно-технічний університет. 

    Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-

технічного університету [Текст] : [наук. зб.] / Мінагрополітики. - Кам'янець-

Подільський : ПДАТУ. 

   Вип. 22. - Кам'янець-Подільський, 2014. - 488 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 

 

   Гнидюк В. С. Удосконалення технології переробки відходів птахофабрик 

методом прискореної біологічної ферментації. – С. 21-24. 

 

Висвітлено результати досліджень по удосконаленню технології переробки органічних відходів 

птахофабрик методом прискореної біологічної ферментації. 

 

 

Самойлік М. С. Методичні основи розвитку регіонального ринку вторинної сировини / М. С. Самойлік 

// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4. – 

С. 34-40. 

 

             Р/1016 «Е» 

 

У статті обґрунтовано оптимізаційну модель ефективного функціонування сфери поводження з вторинними 

ресурсами та сформовано алгоритм визначення оптимальних управлінських стратегій і економічного 

механізму їх реалізації. 

 

 

Севостьянов І. В. Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв / І. В. Севостьянов, А. І. 

Ольшевський // Промислова гідравліка  і пневматика. – 2014. – № 3. – С. 85-92. 

 

            Р/1823 

 

Наведено схему гідроімпульсної машини для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв з 

метою їх подальшого використання в якості кормових добавок. Також наведені рівняння та умови  для 

визначення основних фізико-механічних характеристик відходів, а також робочих параметрів процесів 

віброударного зневоднення, від яких залежить їх ефективність. 

 

 

Соколов И. «Зеленые» стандарты строительной индустрии / И. Соколов // Экология предприятия. – 

2014. – № 12. – С. 44-47. 

 

            Р/589 

 

Современные реалии таковы, что забота об окружающей среде становится частью мышления каждого 

человека, его образа жизни и ведения бизнеса. Следовать принципам экологической устойчивости не только 

полезно для имиджа, но и прибыльно. 

 

 

Тимрієнко  І. Ю. Система обліково-інформаційного забезпечення процесів поводження з відходами 

при виробництві металопластикових конструкцій / І. Ю. Тимрієнко // Регіональна  бізнес-економіка та 

управління. – 2014. – № 1. – С. 67-73. 

 

            Р/1919 

 

В даній статті зосереджено увагу на проблемах утилізації і видалення відходів при виробництві 

металопластикових конструкцій. Зокрема, автор зупиняється на питаннях формування єдиних підходів щодо 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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організації відокремленого обліку цих об’єктів. В межах результативного управління відходами даної галузі 

описано схему основних операцій поводження з відходами. 

 

 

Хайнцельрайтер М. Переработка полимерных отходов / М. Хайнцельрайтер // Упаковка. – 2014. –  № 5. – 

С. 62. 

                                                                                                                                                                           Р/938 

 

«Уже почти два года компания по переработке полимерных отходов в Северной Германии успешно 

собирает использованные сельскохозяйственные пленки у фермеров и перерабатывает их в гранулы 

высокого качества для дальнейшего использования в производстве мешков для мусора и пакетов». 

 

 

Шендрик Т. Г. Совместная конверсия угля и жидких углеродосодержащих отходов в продукты 

высокой потребительской ценности / Т. Г. Шендрик, В. А. Тамко, Л. А. Бован // Экология и 

промышленность. – 2014. – № 3. – С. 61-66. 

 

            Р/1911 

 

Показано влияние химической модификации угля, природы отходов и состава их смесей на выход и 

свойства продуктов термолиза и активации сырья. Выявлены эффекты неаддитивности в процессах 

совместной термохимической конверсии угля и углеродосодержащих отходов различного типа. 

 

 

 

 

Розділ 7.  Стічні води 
 

Анилин. Извлечение из водных растворов. Сообщение 3. Извлечение анилина из сточных вод ионным 

обменом в динамических условиях / Я. В. Островка, В. И. Островка, А. В. Мороз, Е. В. Попов // Хімічна 

промисловість України. – 2014. – №  5. – С. 68-71. 

 

            Р/574 

 

Изучена сорбция анилина из водных растворов катионитом КУ-2 в динамических условиях. Установлено, 

что динамическая емкость для растворов анилина с концентрацией 5г/дм
3
 составляет 36,3%, для 

промышленных сточных вод с концентрацией 9,76г/дм
3
 – 41,2%. Показано, что максимум сорбции анилина 

катионитом достигается при величине рН от 5 до 6. 

 

 

Гомеля М. Д. Нанофільтраційне опріснення слабкомінералізованих вод / М. Д. Гомеля, І. М. Трус, В. М. 

Грабітченко // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. –  № 1. – С. 98-102. 

 

                                                                                                                                                                           Р/1217 

 

 «Підвищення рівня мінералізації води в поверхневих водоймищах густозаселених промислових регіонів є 

складною проблемою. Обумовлено це тим, що існуючі технології очищення стічних вод забезпечують 

відносно ефективне їх очищення від колоїдних, завислих домішок та органічних сполук, але не від 

мінеральних речовин». 

 

 

Гулієва Н. М. Технологія виготовлення пористих фільтрувальних матеріалів для очищення питних 

вод / Н. М. Гулієва // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2014. – № 1. – С. 170-175. 

 

            Р/2293 

 

У статті розглянуто виготовлення пористих фільтрувальних матеріалів (ПМФ) для очищення питних вод. 

Показано доцільність використання для формування фільтрувальних матеріалів титану та природного 

матеріалу – сапоніту. Наведено хімічний склад та фізико-механічні властивості порошків титану ПТС-1 і 

сапоніту. 
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Ивлева О. С. Технологическая схема очистки природных вод от нитратов-ионов баромембранными 

методами / О. С. Ивлева, В. П. Бадеха, В. В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2014. – № 5. – С. 448-

456. 

 

                          Р/516 

 

Предложена комплексная технологическая схема очистки природных вод от нитрат-ионов, включающая 

стадии реагентно-усиленной нанофильтрации (для удаления нитратов) и ультрафильтрации (для 

рационального использования реагента). На примере очистки природной подземной воды из источника с 

концентрацией нитратов 105 мг/дм
3
 показана  эффективность  использования  данной  системы  для  

селективного   извлечения  

нитратов в реальных условиях. 

 

 

Ким А. Н. Совершенствование сорбционной дообработки водопроводной воды / А. Н. Ким, Н. А. Грун, 

Ю. В. Романова // Вода и экология. – 2014. – № 3. – С. 4-20. 

 

            Р/1786 

 

Показано, что модифицированный фуллеренами активированный уголь обладает бактерицидными 

свойствами, что является важной характеристикой данного материала ввиду того, что исходный 

активированный уголь является богатой питательной средой для микроорганизмов, что, в свою очередь, 

приводит к вторичному загрязнению обрабатываемой воды и препятствует длительному применению таких 

углей в водоочистке. 

 

 

Клименко Н. А. Повышение эффективности коагуляционной очистки Днепровской воды / Н. А. 

Клименко, Е. А. Самсони-Тодорова, Л. А. Савчина // Химия и технология воды. – 2014. – № 5. – С. 428-438. 

 

            Р/516 

 

Исследована возможность повышения эффективности коагуляционной очистки воды р. Днепр без 

увеличения дозы коагулянта. Показан синергизм сочетания предварительного озонирования и коагуляции 

при фиксированной дозе коагулянта. Использование доз озона в диапазоне 2,9 – 3,6 мг/дм
3
 наиболее 

целесообразно в летние месяцы, когда содержание общего органического углерода в воде увеличивается. 

Возрастание доли биологически доступного органического углерода при таких дозах не наблюдается. 

 

 

Корбут М. Б. Запобігання забруднення водного басейні в зоні впливу звалища   ТПВ м. Житомира 

шляхом очищення стічних вод від органічних полютантів, амонійного азоту та важких металів / М. Б. 

Корбут, М. С. Мальований // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: 

Технічні науки. – 2013. – № 4. – С. 127-134. 

 

                     Р/0152 «Т» 

 

Розроблено комбінований спосіб очищення стічних вод від органічних полютантів, амонійного азоту та 

важких металів, який завдяки новому та послідовному виконанню стадій очищення забезпечує можливість 

очищення висококонцентрованих багатокомпонентних стічних вод, з використанням незначної кількості 

реагентів і енергії та утворення біогазу. 

 

 

Міськів Н. Й. Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення 

пластової води промисловими стоками / Н. Й. Міськів,  М. Ю. Нестеренко // Геодинаміка. – 2014. – № 1. – 

С. 50-54. 

 

                         Р/1273 

 

Запропонована методика дозволяє диференційовано визначати коефіцієнт гідродинамічного витіснення 

(заміщення) пластової води промисловими стоками, що сприятиме підвищенню вірогідності в оцінці об’ємів 

захоронених промислових стоків та об’єктивніше моделювати гідродинамічну активність цих стоків у 

поглинальному пласті в процесі їхнього захоронення. 
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Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод / О. О. Шевченко, В. А. 

Крупко, Л. М. Клінцов, І. М. Іванова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5. 

– С. 16-20. 

 

            Р/1872 

 

Проведено аналітичні дослідження ефективності очистки стічних вод в умовах діючого підприємства КП 

«Чернігівводоканал» (Україна) в залежності від погодним умов. Розроблено математичні моделі 

ефективності роботи станції біологічної очистки залежно від температури повітря, величини опадів, 

наявності танення снігу. Врахування метеопрогнозу і отриманих залежностей сприятиме реалізації 

оперативних дій, що забезпечують якість очищення стічних вод. 

 

 

Пашинин В. Блочно-модульная установка для очистки сточных вод / В. Пашинин, М. Коваленко // Мир 

транспорта. – 2014. – № 2. – С. 168-179. 

 

                      Р/2185 

 

Разработка блочно-модульной установки для очистки и обезвреживания сточных вод с точки зрения 

потребностей структур ОАО   «РДЖ» приобрела особую актуальность в условиях растущего внимания к 

проблемам рационального использования природных ресурсов. 

 

 

 

 

Петрова М. А. Адсорбційне очищення мідевмісних стоків на бентоніті Язівського родовища сірки / М. 

А. Петрова, М. О. Войтович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5. – С. 11-

15. 

 

            Р/1872 

 

Проведено дослідження сорбційних властивостей природної бентонітової глини Язівського родовища 

(Львівська обл., Україна) відносно міді. Визначено ємнісні та кінетичні характеристики та інтервал рН для 

ефективного очищення води. Здійснено моделювання кінетики адсорбції та встановлено ймовірний 

механізм. Експериментальна адсорбційна ємність становить 31 мг/г. Сорбент проявляє селективність щодо 

міді в присутності конкуруючих іонів. 

 

 

Плющакова Л. Очистка стоков промышленных предприятий / Л. Плющакова //  Экология предприятия. 

– 2014. –  № 10. – С. 54-70. 

 

            Р/589 

 

Большинство очистных сооружений, которые эксплуатируются в Украине, были построены в 60-80 годах 

прошлого столетия. В связи с интеграцией страны в европейское сообщество и ужесточением требований к 

качеству сбрасываемых вод, перед большинством предприятий коммунальной сферы возник вопрос 

модернизации или реконструкции очистных сооружений. 

 

 

Современные электрофизические методы исследований структуры воды и водных растворов / Б. И. 

Лаптев, Г. Н. Сидоренко, Н. П. Горленко [и др.] // Вода и экология. – 2014. – № 3. – С. 21-32. 

 

            Р/1786 

 

Показано, что оценка динамики электрической емкости, проводимости, а также резонансных характеристик 

воды и водных растворов в диапазоне частот от 1 до 3000 кГц может быть использована для характеристики 

физических свойств и структуры питьевых, минеральных вод и других жидкостей при различных 

воздействиях. 
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Сусь М. Ультрафиолетовые технологии – панацея в обеззараживании воды / М. Сусь // Вода и 

водоочистные технологии. – 2014. – № 2. – С. 4-15. 

 

            Р/1704 

 

В нашем журнале мы неоднократно писали об обеззараживании воды различного назначения (ВИВТ № 

4(58)2011, № 5(59)2011, № 3(63)2012, № 2(68)2013). Чаще всего тема начиналась с краткого обзора и 

критики традиционных методов дезинфекции воды, в частности хлорирования. Останемся верными 

традициям и в этой статье.  

 

 

Хмарская Л. А. Повышение качества очистки поверхностных вод с целью достижения норм 

ГСанПиН 2.2.4-171-10 / Л. А. Хмарская, Т. Е. Свинаренко, В. А. Ваданов // Вопросы химии и химической 

технологии. – 2014. – № 1. – С. 115-119. 

 

            Р/1217 

 

Изучены основные проблемы подготовки питьевой воды согласно новым требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-

10. Предложены методы решения путем модернизации существующей схемы водоподготовки с 

использованием современных реагентов. 

   

  

Цимбалюк В. В. Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового 

туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод / В. В. Цимбалюк // Хімія, фізика та 

технологія поверхні. – 2014. – № 3. – С. 335-348. 

 

            Р/2310 

 

Досліджено мінералогічний та хімічний склад базальтового туфу (БТ) з родовища Полицьке-2, розглянуті 

оптимальні способи модифікування БТ. Досліджено вплив температури на структуру, фазовий склад, 

пористість, величину питомої поверхні. Оптимальною температурою є 250-400
0
С. Визначено, що 

оптимальними хімічними модифікаторами є розчини неорганічних кислот: HNO3, H3PO4, H2SO4. 

                           


