Проект

ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідній записці "Про доцільність формування
регіональної політики в сфері поводження з непридатними пестицидами " (доповідач – н.с.
сектору прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН України (Карпенко
О.О.), Вчена Рада відзначає:
У доповідній записці визначено стан проблеми поводження з непридатними пестицидами в
Україні та Одеській області. Визначено, що проблема утворення, зберігання та знешкодження
токсичних, промислових відходів є однією з найбільш гострих екологічних проблем, які
відносяться до категорії таких, що істотно впливають не тільки на соціально-економічний стан
суспільства, а й на екологічну та національну безпеку держави. Розкрито основні причини
накопичення непридатних пестицидів, принципи державної політики у сфері діяльності,
пов’язаної з пестицидами та виявлено прогалини, що у ній існують. Запропоновано напрями
оцінки ризиків від впливу пестицидів на навколишнє середовище.
Першочерговим завданням, без рішення якого неможливо подальше просування до
завершення проблеми ліквідації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні, є
закінчення інвентаризації з точною вказівкою кількостей і складу продуктів, що підлягають
ліквідації. . Відсутність якісної інвентаризації, техніки та технології знешкодження обумовлюють
необхідність постійного моніторингу та контролю за цим процесом. Рішення цієї проблеми
полягає в проведенні інвентаризації непридатних пестицидів за сучасними світовими правилами
та стандартами, у тому числі з використанням процедури екологічного аудиту.
У зв’язку з вищезазначеним, з метою вирішення вказаних проблем, на регіональному рівні
доцільно реалізувати наступні заходи:
- формування та реалізація регіональних (обласних) програм поводження з непридатними
пестицидами;
- внесення доповнень до Регіональної програми поводження з токсичними відходами в
Одеській області на 2008-2015 роки щодо механізмів еколого-економічної санації та екоаудиту
забруднених непридатними пестицидами територій регіону;
- визначення оцінки впливу складів зберігання хімічних засобів захисту рослин на довкілля
Одеської області та широке інформування громадськості;
- впровадження екологічного страхування складів з непридатними до використання
пестицидами як об’єктів підвищеної небезпеки згідно з рекомендаціями Регіональної програми
поводження з токсичними відходами в Одеській області на 2008-2015 роки;
- налагодження механізмів партнерської взаємодії влади, науки і бізнесу, що включає
найбільш пов'язані принципи комплексності , кількісного обліку і вартісної оцінки всіх
компонентів належного виконання плану дій.
2.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Міністерства екології та
природних ресурсів України; Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України; облдержадміністрації, у тому числі її
структурному підрозділу – Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації;
- встановити термін відправки доповідної записки – до 27 грудня 2013 року;
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – Карпенко О.О.
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