
РЕЗОЛЮЦІЯ VІ-ГО МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК: 

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ. 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

 

1. Рекомендувати МОНУ ввести в школах навчальну дисципліну “Основи 

екологічних знань” як базову, а не за вибором (як факультативне заняття). 

2. Рекомендувати науково-дослідним інститутам та центрам, вищим навчальним 

закладам, недержавним громадським організаціям та установам Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Держводгоспу, ДСНС та інших міністерств та 

відомств зібрати відомості у сфері екології про наукові здобутки та реально впроваджені 

системи і технології, у т.ч. інформаційні системи, які постійно ведуться. 

4. Звернути увагу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а 

також Генеральної прокуратури України на порушення ряду Законів України щодо стану 

берегів морів, озер, водосховищ і рік, в першу чергу на випадки несанкціонованого 

будівництва в їх природоохоронній захисній зоні. 

5. Рекомендувати МОН врахувати у навчальних та робочих навчальних програмах 

дисциплін усіх технічних спеціальностей ЗВО принципи стратегії сталого розвитку. 

6. Запропонувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 

повністю завершити цикл робіт по інвентаризації, ідентифікації, знешкодженню, 

перезатарюванню, імобілізації непридатних пестицидних препаратів, а також їх 

транспортування для переробки (зокрема, за межами України) та наступного відновлення 

земельних та водних ресурсів на забруднених територіях під суворим контролем 

відповідних державних екологічних інспекцій і громадських організацій. 

8. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України та 

місцевим органам влади терміново вирішити проблему поводження з твердими 

побутовими відходами шляхом створення сміттєсортувальних станцій, сміттєпереробних 

заводів та приведення існуючих сміттєзвалищ до санітарно-гігієнічних вимог, техніки 

безпеки та будівельних норм України. 

9. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Державній фіскальній службі України інтенсифікувати наукові та методичні розробки 

щодо гармонізації системи екологічного оподаткування та природоохоронного 

законодавства, розроблення нової сітки ставок екологічних податків, що ґрунтується на 

сучасному стані природокористування. 

 



10. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 

ініціювати наукові розробки з метою розроблення відновлюваних природоохоронних 

заходів, створення ефективних економічних компенсаторів шкоди, заподіяної 

навколишньому природному середовищу внаслідок порушень природоохоронного 

законодавства, підвищення економічної відповідальності за вчинені порушення. 

11. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 

підтримати фінансування науково-дослідних робіт в галузі оцінювання екологічних 

ризиків атмосферних стихійних явищ, методів і засобів їх попередження. 

12. У зв’язку з успішним проведенням шістьох попередніх Міжнародних конгресів 

«Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування» на високому науковому і методичному рівні рекомендувати 

проведення сьомого конгресу на базі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, за обов’язкової участі Національного університету «Львівська політехніка» та 

Всеукраїнської екологічної ліги у 2022 р. за згоди керівництва університету і науково-

програмного та оргкомітетів з’їзду 

Обговорено і прийнято усіма учасниками VІ-ого Міжнародного конгресу «Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»  

25 вересня 2020 р. на заключному пленарному засіданні. 

 

 

 

 

Голова програмного комітету VІ-ого  

Міжнародного конгресу «Сталий розвиток:  

Захист навколишнього середовища.  

Енергоощадність.  Збалансоване  

природокористування»  

завідувач кафедри 

екології та збалансованого 

природокористування Національного 

університету «Львівська політехніка, 

д.т.н., професор  

Мирослав Мальований 

 

 

 


