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Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність : реком.
бібліогр. покажчик / уклад. Михайлова А. С. ; Департамент культури,
туризму та курортів облдержадмін. ; Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б.
А.Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2018. – 14 с.

Газетно-журнальні публікації, включені до рекомендаційного
бібліографічного покажчика «Екологічні проблеми: уроки минулого і
сучасність», згруповані в тематичних розділах з питань глобальної екології
та антропогенного впливу на довкілля. Пропонуються також статті з
проблем екологічної політики, збереження водних ресурсів та живої
природи, розвитку природно-заповідного фонду.
Окремий розділ представляє матеріали про екологічні проблеми та
природу Херсонщини.
Видання адресоване широкому колу читачів – всім, хто
навчається, навчає або просто цікавиться сучасним станом навколишнього
середовища – учням, студентам, викладачам, бібліотекарям.
До випуску увійшли матеріали з періодичних видань, отриманих
бібліотекою в 2018 році.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ВИЯВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги
Голос України
Гривна
Гривна СВ
День
Джерела
Екологічний вісник
Календар знаменних і пам'ятних дат
Молодь України
Наддніпрянська правда
Народна армія
Новий день
Новое время страны
Офіційний вісник України
Український туризм
Урядовий кур'єр

Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. А.Лавреньова, 2018

13

ландшафтного парка на территории Херсонщины] / С. Яновский
// Новий день. – 2018. – № 9. – С.1-2.
126. Яновский, С. Назовут заповедник "Амадока" : [еще один заповедник
может появиться на Херсонщине возле села Красный Маяк
Бериславского р-на] / С. Яновский // Новий день. - 2018. - 24 січ. (№
4). - С. 20.
127. Яновський, С. Розчистять озера в пустелі : [розчищення оази в
Олешківській пустелі] / С. Яновський // Голос України. - 2018. - № 31. С. 6.

ОФІЦІЙНО
1. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті : [від 25.02.1991 р. Ратифіковано Україною
19.03.1999 р.] // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. –
№ 2. – Спецвип.
2. Рада Європейського Союзу. Директива Ради 96/61/ЄС "Щодо
всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень" : від 24.09.1996 р. /
Рада Європейського Союзу // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги.
- 2018. - № 4. - Спецвип.
3. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження регламенту щодо
пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних
відходів : Постанова від 17.10.2018 р. / Україна. Кабінет Міністрів //
Офіційний вісник України. - 2018. - № 86. - С. 26-41.
4. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції створення
загальнодержавної автоматизованої системи "Відкрите довкілля" :
Розпорядження від 7.11.2018 р. / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний
вісник України. – 2018. – № 90. – С. 90-93.
Формування загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури органів державної влади та місцевого
самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища та
забезпечення вільного доступу до екологічної інформації.
ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
5. Волощук, М. Глобальний характер загрози сучасної деградації грунтів :
[катастрофічне забруднення сільськогосподарських угідь, в т.ч. в
Україні] / М. Волощук // Екологічний вісник. – 2018. – № 5-6. – С. 6-10.
6. Козаченко, О. Аграрний університет: наука - це цікаво : [міжнародна
науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього
середовища та раціонального природокористування в контексті сталого
розвитку" на базі ХДАУ] / О. Козаченко // Гривна. – 2018. – № 50. – С. 5.
7. Поліщук, В. Світові лідери приділяють все більше уваги питанням
захисту довкілля : [голова ВЕЛ Т. Тимочко - про обговорення теми
захисту довкілля на Всесвітньому економічному форумі] / В. Поліщук
// Екологічний вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 2-4.
8. Решетюк, О. Актуалізація екологічного туризму в умовах глобалізації
суспільного життя / О. Решетюк // Екологічний вісник. – 2018. – № 7-8. –
С. 10-13.

12

1

9. Алісова, К. Маленькі українці вирішують велику проблему відходів :
[участь херсонських і каховських школярів в проекті ZeroWasteDay, який
покликаний сформувати екологічну культуру сортування відходів] / К.
Алісова // Новий день. - 2018. - 3 жовт. (№ 40). - С. 7.
10. Батурін, О. "Головне, що мотивувало людей. - гроші" : завдяки
депозитній системі збирання відходів Естонії вдалося позбутися
проблеми з розкиданими на кожному кроці порожніми пляшками і
бляшанками / О. Батурін // Новий день. – 2018. – 12 верес. (№ 37). – С.
7.
11. Бондарев, А. Массовое самоубийство : Угрозы века :[катасрофические
последствия деятельности человечества для дикой природы и планеты
в целом, инфографика] / А. Бондарев // Новое время страны. – 2018. –
№ 43. – С. 54-57 : ил.
12. Брязгунов, Ю. Продукти, які з'їдять нас? : Оманлива реклама породила
десятки міфів щодо харчових продуктів. Які загрози чатують на
українців на полицях крамниць? : [ГМО] / Ю. Брязгунов // Молодь
України. – 2018. – 1 черв. (№ 15). – С. 4.
13. Брязгунов, Ю. Сміття на службі громад : [утилізація побутових відходів,
зокрема пластику] / Ю. Брязгунов // Молодь України. – 2018. –15
лист. (№ 35-36). – С. 4.
14. Брязгунов, Ю. Чи є стратегія в управлінні відходами? / Ю. Брязгунов //
Молодь України. - 2018. - № 7. - С. 8.
15. Бурковський, О. П. Перспективи відновлення природних екосистем та
приватного заповідання в разі впровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення / О. П. Бурковський // Бібліотека
Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 14-22.
16. Вадзюк, С.
Вплив транс-жирів на стан здоров'я / С. Вадзюк,
О. Ратинська // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 8-9.
17. Велика, В. Тут цікаво, сумно і страшно водночас : [32-гі роковини
Чорнобильської катастрофи] / В. Велика // Голос України. - 2018. - 26
квіт. (№ 78). - С. 6.
18. Гарасим, А. Зелені терикони німецького Донбасу: Як Рур відмовився
від видобутку вугілля і перейшов на відновлювану енергетику
/ А. Гарасим // Молодь України. – 2018. – № 11. – С. 10.
19. Дубровик-Рохова, А. "Здичавілих" треба зупинити! : [про боротьбу з
сезонними підпалами трави] / А. Дубровик-Рохова // День. – 2018. – 1314 квіт. (№ 65-66). – С. 7.

112. Івашко, О. На Херсонщині відновлюють популяцію фазанів : [у
Вербівському мисливському угідді Нижньосірогозького району]
/ О. Івашко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 12.
113. Івашко, О. На Херсонщині створять ландшафтний парк "Гілея"
/ О. Івашко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 лют. (№ 33). – С. 5.
114. Кіряк, Ю. Чим дихають сьогодні мешканці Херсона? / Ю. Кіряк // Новий
день. – 2018. – 18 квіт. (№ 16). – С. 1.
115. Кльосова, О. Пустеля, яка має українську прописку : дещо з історії
Олешківських пісків / О. Кльосова // День. – 2018. – 25-26 жовт.
(№ 193-194). – С. 24.
116. На Херсонщині з'явиться ландшафтний парк "Гілея" : [на території
лісомисливського господарства Олешківського, Голопристанського,
Каховського районів та Новокаховської міськради до Кінбурнської
коси] // Наддніпрянська правда. - 2018. - 2 лют. (№ 8). - С. 2.
117. "Олешківські піски" стануть більшими : [рішення Кабінету Міністрів
"Про зміну меж території НПП "Олешківські піски"] // Гривна СВ. –
2018. – № 49. – С. 4.
118. Піддубняк, В. Чайка кричить: "Рятуйте!" : на заповідних землях
Олешшя назріває екологічна катастрофа : [замулення та забруднення
річки Чайки] / В. Піддубняк // Новий день. – 2018. – № 26. – С. 10.
119. Піддубняк, В. Попереду - Каракум! Безпечні гречкосії наближають
Херсонщину до екологічної катастрофи : [випалювання стерні після
збору урожаю завдає шкоди навколишньому середовищу]
/ В. Піддубняк // Новий день. – 2018. – 17 жовт. (№ 42). – С. 1.
120. Піддубняк, В. Крик Чайки, слава Богу, почули! : [екологічна ситуація
річки Чайки в межах Олешківського району] / В. Піддубняк // Новий
день. – 2018. – 8 серп. (№ 32). – С. 3.
121. Піддубняк, В. У Тавричанці - супутник знаменитої "Асканії-Нової" :
[відкриття дендропарку ім. В. О. Найдьонової] / В. Піддубняк // Новий
день. - 2018. - 10 жовт. (№ 41). - С. 13.
122. Савчук, Д. Свердловини старіють, а території у цей час зазнають
підтоплень : [свердловини вертикального дренажу з насосними
станціями на Херсонщині, система захисту сільськогосподарських
угідь і населених пунктів від підтоплення] / Д. Савчук // Голос
України. – 2018. – 29 листоп. (№ 227). – С. 11.
123. Українське диво : до 130-річчя від часу заснування Біосферного
заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна (1898)
// Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2018. – № 1. – С. 85-92. –
Бібл. : с. 92-97.
124. Шевченко, А. Гроші на Херсонському згарищі / А. Шевченко
// Наддніпрянська правда. – 2018. – 6 лип. (№ 46). – С. 2.
125. Яновский, С. Готовят захват лесов Херсонщины? : [о проекте

2

11

АНТРОПОГЕННІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

108. Гребенюк, А. С такими темпами уничтожения лесов жить нам в
пустыне! : [о последствиях пожара в Раденском лесничестве
Алешковского р-на] / А. Гребенюк // Гривна. – 2018. – 6 июня.
(№ 23). – С. 11
109. Єрещенко, С. Курортний злив : [екологічні проблеми на Арабатській
стрілці - відсутність каналізації та очисних споруд] / С. Єрещенко,
А. Юрченко // Наддніпрянська правда. – 2018. – 11 лип. (№ 47). – С. 12
110. Захаров, А. Кинбурнский полуостров: что останется потомкам? : [з
історії побудови Очаківського морезагородного гідровузла, який мав
з'єднати дамбою Очаків і Кінбурнську косу. Екологічні проблеми]
/ А. Захаров // Гривна СВ. – 2018. – 8 нояб. (№ 45). – С. 13.
111. Захаров, А. Природные богатства уничтожали во все века :
[рыболовство на Херсонщине, конец 19 - начало 20 вв.] / А. Захаров
// Гривна СВ. – 2018. – № 50. – С. 13..

20. Дубровик-Рохова, А. За "європейськими стандартами" : в Україні має
бути створена ефективна система управління відходами, орієнтована
на економіку замкненого циклу / А. Дубровик-Рохова // День. – 2018. –
№ 147-17-18 серп. (148). – С. 11.
21. Екологічний проект для шкіл : [екологічно-освітній проект "Компола",
що передбачає конкурс на встановлення у ЗОШ компостерів для
переробки харчових відходів] // Джерела. – 2018. – № 7. – С. 3.
22. Журавльова, О. Глобальне потепління змінює Україну / О. Журавльова
// Молодь України. – 2018. – № 11. – С. 11.
23. Загороднюк, І. В. Біотичне різноманіття та екобезпека в зоні АТО:
аналіз ситуації та ризиків / І. В. Загороднюк // Бібліотека Всеукраїнської
екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 6-10.
24. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішьо переміщених осіб Юрій Гримчак: На відновлення
довкілля Криму знадобиться 10 років // Урядовий кур'єр. – 2018. – 4
серп. (№ 145). – С.4.
25. Зміни до Закону України "Про відходи": позиція громадськості :
[матеріали засідання Нац. екологічної ради з питань поводження з
побутовими відходами] // Екологічний вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 24-25.
26. Іванов, Є. Проблеми оптимізації екологічного стану геосистем
гірничопромислових територій Львівської області / Є. Іванов
// Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 27.
27. Кирей, Р. Як і раніше - все до купи? : [ з досвіду сортування сміття на
Черкащині] / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. – 2018. – 28 лют. (№ 41). – С.
6.
28. Колюбакін, В. Без грунтів немає майбутнього. Проблема збереження
родючості орних земель в Україні постає вкрай гостро... / В. Колюбакін
// Урядовий кур'єр. – 2018. – 30 жовт. (№ 203). – С. 1,4.
29. Кучеренко, О. Не треба боятися революції в утилізації : [утилізація
твердих побутових відходів] / О. Кучеренко // Урядовий кур'єр. – 2018. –
4 лип. (№ 122). – С. 4.
30. Лиховид, І. Абетка переробки : за рік кожна область повинна
підготувати план збору та утилізації відходів. Як із цим впоратись?
/ І. Лиховид // День. – 2018. – 19-20 жовт. (№ 189-190). – С. 18.
31. Лиховид, І. Пакет - зайвий. Чому українцям треба шукати альтернативу
поліетилену : [шкідливість пластикових пакетів для довкілля]
/ І. Лиховид // День. – 2018. – 9-10 лист. (№ 203-204). – С. 14.
32. Мудрак, О. Джуринський отрутомогильник - екологічна "бомба"
сповільненої дії / О. Мудрак // Екологічний вісник. - 2018. - № 1-2. - С. 2728.
Про найбільший у Європі отрутомогильник (Вінниччина), де
захоронено понад 1000 тис. тонн невизначених, непридатних,
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103.
104.

105.
106.

107.

захисту навколишнього середовища"] / Н. Дзвоницька // Гривна. –
2018. – 31 янв. - 7 февр. (№ 5). – С. 5.
Дзвоницька, Н. У ХДАУ готують фахівців для унікальних лісів регіону :
[Херсонський державний аграрний університет] / Н. Дзвоницька //
Гривна. - 2018. - 14 марта. (№ 11). - С. 5.
Екологічні тижні у Львівській і Чернівецькій областях
//
Екологічний вісник. - 2018. - № 3-4. - С. 22-23.
З метою популяризації ідеї збалансованого розвитку
Всеукраїнська екологічна ліга проводить "екологічні тижні" у різних
регіонах України, впродовж яких відбуваються семінари-тренінги з
учителями і бібліотекарями області, а також підсумковий
регіональний круглий стіл, присвячений екологічним проблемам
області та способам їх подолання.
Мирна, Л. Формування професійної компетентності вчителя на
засадах збалансованого розвитку : [екологічна освіта] / Л. Мирна
// Екологічний вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 31-32.
Прокопенко, М. "Проблеми охорони довкілля - це психологічні
проблеми" : науковець Іван Хом'як поясноє, як і навіщо нам необхідно
порозумітися з природою / М. Прокопенко // День. – 2018. – № 110111. – С. 14-15.
Стратічук, Н. В. "Технології захисту навколишнього середовища".
Нова спеціальність - нова перспектива! : [на кафедрі екології ХДАУ] /
Н. В. Стратічук // Новий день. - 2018. - 8 серп. (№ 32). - С. 5.
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДА ХЕРСОНЩИНИ

невідомих пестицидів з Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської,
Закарпатської,
Львівської,
Рівненської,
Тернопільської
та
Хмельницької областей.
33. Неправська, Н. Зона відчуження: дещо про сучасних сталкерів / Н.
Неправська // Український туризм. - 2018. - № 4. - С. 40-45.
34. Омельяненко, Т. Проблеми обліку та інвентаризації полігонів ТПВ в
Україні : [полігони та сміттєзвалища, що не відповідають нормам
екологічної безпеки] / Т. Омельяненко // Екологічний вісник. – 2018. –
№ 1-2. – С. 21-23.
35. Парламентські слухання на тему "Реалізація в Україні міжнародних
документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату
// Екологічний вісник. – 2018. – № 7-8. – С. 2-3.
36. Піонери у справі збирання - пенсіонери : [про збір та переробку
поліетилену та пластику в Україні] // Урядовий кур'єр. – 2018. – 28
верес. (№ 182). – С. 4.
37. Поводження з небезпечними відходами в Україні: погляд
громадськості // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 28.
38. Прокопенко, М. Формула чистої води : коли ми зможемо пити з-під
крану? / М. Прокопенко // День. - 2018. - № 75-76. - С. 11.
39. Прокопчук, С. Коли запрацює Закон України "Про відходи"? : зусилля
влади впорядкувати ринок сміття можуть наразитися на запеклий опір
чорного бізнесу / С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 11
серп. (№ 150). – С. 1-2.
40. Ресурс на обочине. Как в Украине утилизируют мусор из пластика
// Новое время страны. – 2018. – № 34. – С. 44-45.
41. Рибальченко, Є. Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в
Україні : [тверді побутові відходи, перероблення відходів]
/ Є. Рибальченко // Екологічний вісник. – 2018. – № 7-8. – С. 8-9.
42. Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні
// Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 3. – Спецвип. Зміст : Упорядкування даних про небезпечну складову твердих
муніципальних відходів - передумова формування системи поводження
з їхніми потоками в регіонах України ; Проблеми у поводженні з
відходами у системі охорони здоров'я ; Поводження з полімерними
відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України ; Проблеми
поводження з небезпечними побутовими відходами в сільській
місцевості ; Науково-технологічні основи виробництва екологічно
безпечних добрив на основі відходів органічного походження ;
Геологічне середовище як місце утилізації відпрацьованого ядерного
палива та радіоактивних відходів за даними космічних зйомок ; Україну
очікує загроза сміттєвої катастрофи.
43. Тимочко, С. 50: чому українські водії ігнорують обмеження швидкості :

Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 11-14.
92. Мазуренко, О. Галицькі мандри : [про Національний природний парк
"Північне Поділля"]/ О. Мазуренко // Екологічний вісник. – 2018. – № 34. – С. 15-18.
93. Марискевич, О. Можливості розширення природно-заповідних
територій - чи є шанси на створення НПП "Бойківщина"?
/ О. Марискевич, І. Шпаківська // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. –
С. 13-14.
94. Нитка, В. "Синевир" - наше унікальне багатство й історико-культурна
спадщина : розмова з директором національного природного парку
М.Дербаком / В. Нитка // Голос України. – 2018. – 29 листоп. (№ 227). –
С. 10-11.
95. Прядко, О. Долина річки Любка в НПП "Голосіївський" - середовище
існування цінного біорізноманіття : [в Національному природному парку
"Голосіївський"] / О. Прядко // Екологічний вісник. - 2018. - № 1-2. - С. 1618.
96. Совгіра, С. Рекреаційне використання природоохоронних територій та
об'єктів : [екологічний туризм] / С. Совгіра // Екологічний вісник. – 2018. –
№ 1-2. – С. 19-20.
97. Участь Всеукраїнської екологічної ліги у формуванні екологічної
мережі, збереженні об'єктів природно-заповідного фонду
// Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 2-5 ;
№ 7-8. – С. 15-17.
98. Шевченко, Р. Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів
міста Києва : [Регіональний ландшафтний парк "Дніпровські острови"]
/ Р. Шевченко // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 19-21.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
99. Бойко, Т. Херсонський державний аграрний університет готує
фахівців лісового господарства : [відкрито спеціальність "Лісове і
садово-паркове господарство"] / Т. Бойко // Новий день. - 2018. - 7
бер. (№ 10). - С. 5.
100. "Гарний еколог сьогодні - чисте довкілля та доглянута планета
завтра!" : [спеціальність "Екологія" в Херсонському державному
аграрному університеті] // Новий день. – 2018. – 11 лип. (№ 28). – С. 5.
101. Головко, О. Екосвідомість прокидається : 87 відсотків українців
вважають, що можуть особисто відігравати роль у захисті довкілля
/ О. Головко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 26 верес. (№ 180). – С. 3.
102. Дзвоницька, Н. Технології захисту довкілля - єдність екології та
економіки : [в Херсонському аграрному університеті на кафедрі
екології та сталого розвитку відкрили нову спеціальність "Технології

харчування - здоров'я людини - навколишнє середовище" : [хімічна
безпека Чорного моря, отруєння залишками хімічної зброї] / О. Завтонов
// Народна армія. – 2018. – 25 жовт. (№ 43). – С. 18.
79. Савченко, М. "Царську рибу" випустили у вільне плавання : [кампанія з
зариблення Дніпра осетровими] / М. Савченко // Новий день. – 2018. –
11 лип. (№ 28). – С. 1, 3.
80. Тевтуль, Я. Шляхи зменшення забруднення водних ресурсів
Чернівецької області / Я. Тевтуль, Н. Чайковська // Екологічний вісник. –
2018. – № 3-4. – С. 24-26.
81. Чебан, О. Чисті водойми - безпечна питна вода / О. Чебан // Урядовий
кур'єр. – 2018. – 25 лип. (№ 137). – С. 3.
82. Чистяков, О. До 2050 року в українських водоймах може зникнути риба
/ О. Чистяков // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 6-7.
83. Шнабская, А. Тонны мертвой рыбы! Кто и чем травит Днепр
/ А. Шнабская // Гривна. – 2018. – 8 авг. (№ 32). – С. 1, 18.
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

[в т.ч. про забруднення довкілля автомобільним транспортом]
/ С. Тимочко // Екологічний вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 10-11.
44. Туниця, Ю. Як зупинити екологічне безумство? : "Північний потік-2"
загрожує катастрофічними наслідками, яких ще можна уникнути
/ Ю. Туниця // Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 берез. (№ 51). – С. 5.
45. Фогель, М. Україна захлинається відходами! Екологічна катастрофа на
горизонті... : [проблеми утилізації відходів] / М. Фогель // Екологічний
вісник. – 2018. – № 5-6. – С. 11-12.
46. Чікалін, В. Екологічні "міни" Донбасу / В. Чікалін // Народна армія. –
2018. – № 16. – С. 19.
47. Щаслива, Л. Міфи про дешеву та екологічно-безпечну атомну енергію :
[забруднення радіоактивними відходами] / Л. Щаслива // Екологічний
вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 5-7.
48. Як в Україні вирішуються питання сміття? : [про проект наказу "Про
затвердження Порядку розроблення та затвердження регіонального
плану управління відходами"] // Урядовий кур'єр. – 2018. – 26
лип. (№ 138). – С. 4.

84. Бузунко, П. А. Проблеми та перспективи створення нових заповідних
територій : на прикладі Семенівського району Чернігівської області
/ П. А. Бузунко // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. –
№ 1. – С. 23-26.
85. Бурковський, О. Всеукраїнська екологічна ліга: шлях до створення
об'єктів ПЗФ на Донеччині / О. Бурковський // Екологічний вісник. –
2018. – № 1-2. – С. 14-15.
86. Бурковський, О. Площі заповідних зон національних природних та
регіональних ландшафтних парків мають бути регламентовані законом
/ О. Бурковський // Екологічний вісник. – 2018. – № 7-8. – С. 18-20.
87. Галущенко, С. В. Роль територій з суворим режимом охорони в системі
природно-заповідного фонду України / С. В. Галущенко // Бібліотека
Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 26-31.
88. Гетьман, В. Природа має ще багато неусвідомлених цінностей : [про
Національні природні парки України] / В. Гетьман // Голос України. –
2018. – № 103. – С. 4.
89. Гетьман, В. Степові заповідники: наслідки військових дій для екосистем
/ В. Гетьман // Екологічний вісник. – 2018. – № 5-6. – С. 15-18.
90. Дьяков, В. А. Перспективи розширення Національного природного
парку "Святі Гори" : [м. Святогірск, Донецька область] / В. А. Дьяков
// Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – 2018. – № 1. – С. 31-35.
91. Клетьонкін, В. Г. Чинники антропічного впливу на природні комплекси
різних функціональних зон Національного природного парку
"Дворічанський"
/ В. Г. Клетьонкін,
А. І. Тупіков
// Бібліотека

49. Балюк, С. Створення в Україні центру моніторингу і охорони земель надактуальне завдання / С. Балюк // Голос України. - 2018. - № 230. - С.
9.
50. Дубровик-Рохова, А. Арт-Еко-Тренд : у столиці представили першу в
Україні книжку, надруковану на папері з переробленої упаковки
/ А. Дубровик-Рохова // День. – 2018. – № 110-111. – С. 10.
51. Екологічні аспекти розвитку гідроенергетики в Україні // Екологічний
вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 4-5.
52. Недава, О. Фінансування природоохоронних заходів в Україні:
проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання / О. Недава
// Екологічний вісник. – 2018. – № 5-6. – С. 2-5.
53. Смага, В. Еколог Курт Кустачер: "Дериваційні станції впливають на
навколишнє середовище набагато менше, ніж руслові" :
[гідроенергетика в європейських країнах, її вплив на довкілля] / В. Смага
// Урядовий кур'єр. – 2018. – № 240. – С. 6.
54. Руденко, Л. Г. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект)
/ Л. Г. Руденко, Г. Б. Марушевський, Т. В. Тимочко // Бібліотека
Всеукраїнської екологічної ліги. - 2018. - № 5. - Спецвип. – В змісті :
Сприяння
інклюзивному
збалансованому
низьковуглецевому
економічному зростанню та життєстійкій інфраструктурі ;
Забезпечення сталого галузевого та регіонального розвитку ;
Забезпечення переходу до моделей збалансованого споживання і
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виробництва, збалансованого управління природними ресурсами та
зміцнення заходів реагування на зміну клімату ; Збереження наземних і
морських екосистем та сприяння збалансованому використанню їхніх
ресурсів.
55. Хвесик, М. Між екологічними вимогами та економічними інтересами : Чи
перспективні інвестиції у сферу природокористування? / М. Хвесик
// День. – 2018. – № 13-14. – С. 10.
ЖИВА ПРИРОДА
56. Бондарев, А. Обыкновенное убийство : исчезающие животные
/ А. Бондарев // Новое время страны. – 2018. – № 13. – С. 50-53.
57. Гардашук, Т. Благоговіння перед життям : Конвенція про біологічне
різноманіття - 25 років у дії / Т. Гардашук // День. – 2018. – 18-19 трав.
(№ 86-87). – С. 7.
58. Кошлатий, О. Екодуки - переходи для диких тварин: світові практики
/ О. Кошлатий // Екологічний вісник. – 2018. – № 3-4. – С. 10-12.
59. Кушнір, Б. Ліси не можна приватизовувати : [проблеми реформування
лісового господарства України] / Б. Кушнір // Голос України. - 2018. - №
31. - С. 1-2.
60. Лиховид, І. Остання спроба захисту : чому депутати повинні підтримати
новаторський закон щодо поліпшення прав тварин / І. Лиховид // День. 2018. - 16-17 листоп. (№ 208-209). - С. 19.
61. Лук'янов, В. Чотирилапі, друзі наші : захист довкілля : проблема
безпритульних тварин в Україні / В. Лук'янов // Урядовий кур'єр. –
2018. – 15 лист. (№ 215). – С. 5.
62. Первоцвіти під захистом : [екологічна акція "Збережімо весняні
первоцвіти"] // Джерела. – 2018. – № 5. – С. 4.
63. Презентація науково-популярного фільму "Торські степи: життя,
смерть... воскресіння?" : [в рамках всеукраїнської громадської
кампанії "Збережемо українські степи"] // Екологічний вісник. – 2018. –
№ 3-4. – С. 2-3.
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