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№

П.І.Б.

Місце роботи

Посада

Фах, рід заняття, наукова галузь

1

АВЕРІН
Дмитро Геннадійович

Експерт ОБСЄ

ГІС-експерт

ГІС

2

БОГОМАЗ
Ігор Володимирович

приватна консультаційна практика з
питань земельного законодавства

експерт по земельному законодавству

земельні ресурси

3

БОРСУК
Олександр Анатолійович

Чорнобильський радіаційноекологічний біосферний заповідник

завідувач лабораторії

лісові пожежі,
лісівництво, ПЗФ

4

БУШУЄВ
Сергій Генріхович

ДУ "Інститут морської біології НАН
України"

с.н.с., Відділу екологічної інтеграції
біоциклів

іхтіологія моря

5

ВАГІН
Андрій Володимирович

Державна екологічна інспекція
Столичного округу

заступник начальника

земельні та водні ресурси,
модератор

6

ВИШНЕВСЬКИЙ
Денис Олександрович

Чорнобильський радіаційноекологічний біосферний заповідник

начальник наукового відділу

радіоекологія, біорізноманіття,
зоологія, ПЗФ

7

ГАВРИЛЮК
Руслан Борисович

Інститут геологічних наук НАН
України

к.геол.н., вчений секретар Інституту

гідрогеологія, екогеологія

8

ГОЛЬДІН
Павло Євгенович

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена
НАН України

провідний науковий співробітник

морські ссавці; зоологія; охорона
морських акваторій; колекції
природничих музеїв

9

ГУДКОВ
Дмитро Ігорович

Інститут гідробіології НАН України

д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України,
зав.відділу

радіобіологія, радіоекології,
гідробіологія

Інститут водних проблем і меліорації

к.т.н., зав. лабораторії управління
водними ресурсами

оцінка стану меліорованих земель
за даними дистанційного
зондування Землі

ДАНИЛЕНКО
10
Юлія Юріївна

2

оцінка та управління ризиками
затоплень, інженерна гідрологія,
гідравліка річкових русел, руслові
процеси, ГІС в гідроекології тощо
Інститут проблем математичних машин к.ф.м.н , с.н.с, Відділення математичного оцінка впливів зміни клімату, ІУВР,
та систем НАНУ (ІПММС НАНУ)
моделювання навколишнього середовища впровадження ризик менеджменту
Український гідрометеорологічний
інститут
ДСНС України та НАН України

зав.лаб.оцінки та управл. ризиками
затоплень відділу системних
гідрометеорологічних досліджень

ДРАПАЛЮК
13
Анастасія Миколаївна

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів: Департамент ПЗФ
та земельних ресурсів

начальник відділу з питань охорони та
використання ПЗФ

ПЗФ

14

ДЯЧУК
Марія Анатоліївна

ГО "ЕкоДія"

фахівчиня відділу екологізації
промисловості

водні ресурси

15

ЖДАНЮК
Ігор Ігорович

16

ЖЕЛЕЗНЯК
Марк Йосипович

Інститут радіоекології Університету
“Фукусіма”, Японія

професор

математичне моделювання,
радіаційна екологія, водні ресурси,
атмосфера, модератор

17

ЖОВТЕНКО
Анна Анатоліївна

координатор проектів ОБСЄ в Україні

національна спеціалістка проектів,
експерт з міжнародної співпраці

міжнародне співробітництво,
екологічне право

18

ЗАСЯДЬКО
Євгенія Володимирівна

ГО "ЕкоДія"

керівниця кліматичного відділу

забруднення атмосферного повітря

19

КИСЛОВ
Юрій Анатолійович

адвокатська, юридична практика

адвокат, юрист

юридичний супровід з питань
екологічних злочинів

20

КОВАЛЕЦЬ
Іван Васильович

Інститут проблем математичних машин
та систем НАНУ

д.т.н., с.н.с., зав.науково-дослідного
відділу №215 "Інформатики
навколишнього середовища"

атмосферні забруднення,
моделювання

21

КОМОРІН
Віктор Миколайович

НДУ “Український науковий центр
екології моря (УкрНЦЕМ), м.Одеса

к.г.н., с.н.с., директор

екологічний моніторинг, гідрологія,
гідрохімія морського середовища

ДАНЬКО
11
Костянтин Юрійович
12

ДЕМИДЕНКО
Андрій Олексійович

Помічник-консультант народного депутата України

модератор

3

КРАВЧЕНКО
Олена Валеріївна

ГО “Екологія. Право. Людина.”

виконавчий директор, член Правління
ЕПЛ

міжнародне співробітництво,
екологічне право

КРІЛЬ
23
Тетяна Василівна

Інститут геологічних наук НАН
України

к.геол.н., в.о.зав.відділом інженерної
геології

інженерна геологія, екогеологія,
оцінки, дистанційні та супутникові
методи досліджень

НТУУ "КПІ"

завідувач кафедри

супутниковий моніторинг і
машинне навчання

22

24

КУССУЛЬ
Наталія Миколаївна

25

КУЧЕР
Анатолій Васильович

26

КУЧМА
Тетяна Леонідівна

27

ЛИЦУР
Ігор Миколайович

Інститут телекомунікації і глобального
економічного простору НАН України

28

МАЛЬМБЕРГ
Марія

Дружина консула при Генеральному консульстві Швеції в Мумбаї, Індія. Останнє
місце роботи: Інженер з охорони навколишнього середовища, атомна станція
Форшмарк, Vattenfall, Швеція.

29

МАРЕМУХА
Тетяна Петрівна

Держ.установа "Інститут громадського
здоров'я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ

к.мед.н., старший наук.співробітник
лабораторії якості повітря

моніторинг забрудн.атмосф.
повітря, оцінки ризику та
соц.збитків здоров’ю населення

30

МАСЛЮКІВСЬКА
Олена Павлівна

Кафедра екології НаУКМА

доцентка

економічна оцінка збитків,
міжнародний досвід та співпраця

31

МАТЯШ
Тетяна Віталіївна

Інститут водних проблем і меліорації

к.т.н., с.н.с., зав. Відділу Інформаційних
технологій та маркетингу інновацій

МАЦАЛА
Максим Станіславович

Міжнародна неурядова громадська
організація IMPACT Initiatives
(Женева, Швейцарія), Національний
університет біоресурсів і
природокористування України

спеціаліст із геоінформаційних систем,
аспірант

32

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
д.е.н., старш.дослідник, головн.н.с.
агрохімії імені О.Н.Соколовського»;
відділу інноваційної економіки,
Харківський національний університет
зовнішніх зв’язків та інформатизації
іменінеурядова
В.Н.Каразіна
наукових досліджень;
Міжнародна
громадська
проф.кафедри
екології
та менеджменту
організація IMPACT Initiatives
старший
спеціаліст
із геоінформаційних
(Женева, Швейцарія), Інститут
систем, старшадовкілля
наукова співробітниця
агроекології НААН України
провідн.наук.співробітник
Відділу природних ресурсів

земельні ресурси, агрохімія,
ґрунтознавство
дистанційне зондування лісів, ГІС

економіка лісового господарства
міжнародне співробітництво,
екологічне право

управління зрошенням та
водокористуванням, оцінка
відновлення меліоративної
інфраструктури, економіка
водокористування
дистанційне зондування і
моделювання лісових екосистем

4

МИРНИЙ
Сергій Вікторович

ТОВ "Чорнобильський університет"

директор

екологічні проблеми на території
ЗВ ЧАЕС

МІНІЧЕВА
34
Галина Григорівна

ДУ "Інститут морської біології НАН
України"

член-кор.НАН України, д.б.н., лауреат
державної премії України в галузі науки і
техніки, директор Інституту

гідробіологія та альгологія

33

35

МОРОЗ
Андрій Олександрович

36

НІКОЛАЄВА
Ірина Олександрівна

Міжнародні проекти

37

ОБРІЗАН
Олексій Сергійович

Державна екологічна інспекція
України

38

ОЛЬШТИНСЬКА
Олександра Петрівна

Інститут геологічних наук НАН
України

39

ОПЕНЬКО
Іван Анатолійович

40

ОРЕЩЕНКО
Андрій Васильович

41

ПЕТРОСЯН
Аріна Агасіївна

42

ПИРОГОВА
Поліна Володимирівна

43

САВЕНЕЦЬ
Михайло Валерійович

Помічник-консультант народного депутата України

к.т.н., експерт з екологічної безпеки,
міжнародне співробітництво,
провідний екологічний аудитор, менеджер екологічний аудит, водні ресурси,
проектів
надра, відходи, атмосфера
гідрологія поверхн. та підз.вод,
в.о. начальника відділу
надра, голова робочої групи,
модератор
екологія морського середовища,
с.н.с., д.геол.н., зав.відділом сучасного
гідрологія, морський
морського седиментогенезу
седиментогенез

Національний університет біоресурсів і
д.е.н., доцент, професор кафедри геодезії
природокористування України
та картографії
(НУБіП України)
Український гідрометеорологічний
старший наук.
інститут
співробітник
ДСНС України та НАН України
Держ.установа "Інститут громадського
здоров'я ім.О.М.Марзєєва НАМНУ

модератор

д.б.н., с.н.с., провідний науковий
співробітник лабораторії якості повітря

спеціаліст відділу державного
Державна екологічна інспекція України екологічного нагляду (контролю) лісів та
рослинного світу
Український гідрометеорологічний
старший наук.
інститут
співробітник
ДСНС України та НАН України

питання оцінки збитків, завданих
лісовій екосистемі
картографія, ГІС
моніторинг забрудн.атмосф.
повітря, оцінки ризику та
соц.збитків здоров’ю населення
ліс, ПЗФ,
модератор,
секретар Робочої групи
забрудн.атмосф.повітря,
супутникове зондування хім.
складових

5

44

САВЧЕНКО
Олександр Олегович

45

СЕЛІВЕРСТОВ
Олег Юрійович

Державна екологічна інспекція України

начальник відділу

атмосферне повітря, надра,
модератор

Іноземне підприємство “Інтетікс”

архітектор ГІС-рішень

ГІС

заст.нач.управління державного
екологічного нагляду (контролю)
промислового забруднення

забруднення атмосферного повітря,
поводження з відходами,
модератор

Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ
ЕКСПЕРТІВ ЗІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ"

Голова ГО

міжнародна співпраця, міжнародні
стандарти та практики

СКАКАЛЬСЬКИЙ
46
Державна екологічна інспекція України
Олександр Миколайович
47

СОКОЛЕНКО
Аліна Василівна

48

СОЛОХА
Максим Олександрович

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н.Соколовського»

д.с.-г.н., старш.дослідник, зав.лабораторії
інструментальних методів досліджень
ґрунтів, стандартизації та метрології

земельні ресурси, агрохімія,
ґрунтознавство

49

ТАЛЕРКО
Микола Миколайович

Інститут проблем безпеки атомних
електростанцій НАН України

д.т.н., зав. Відділом радіаційної екології

атмосферні забруднення, радіаційна
екологія

50

ТКАЛІЧ
Павло Вікторович

Tropical Marine Science Institute,
National University of Singapore

міжнародний експерт з морської тематики

оцінка впливу на навколишнє
середовище у прибережних та
морських системах

51

ТУЧКОВЕНКО
Юрій Степанович

Одеський державний екологічний
університет

проректор з наукової роботи

екологія морського середовища,
гідрологія

52

ХАЛАЇМ
Олександра Олегівна

ГО "Український екологічний клуб
"Зелена Хвиля"

голова ГО

міжнародна співпраця, міжнародні
стандарти та практики

53

ХЛОБИСТОВ
Євген Володимирович

Національний університет
"Києво-Могилянська академія"

д.е.н., професор кафедри екології

загальні методологічні питання
оцінки збитків, завданих природі

54

ШЕЛЕСТОВ
Андрій Юрійович

НТУУ "КПІ"
Інститут космічних досліджень НАНУДКАУ

професор, експерт ООН,
головний науковий співробітник

геопросторовий аналіз та
екологічний моніторинг

