
 

 

 

Тренінг «Практичне застосування стратегічної екологічної оцінки (СЕО)» 

для представників регіональних органів виконавчої влади в Україні 

15-16 березня 2017, Київ, Україна 

 

Список учасників 

 Ім’я Посада Контактні дані 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

1. Карнаух Леся Директор Департаменту стратегічної екологічної політики karnauh@menr.gov.ua 

(044) 206 31 10 

2. Трофименко Наталія 

 

 

Заступник Директора Департаменту – начальник відділу з питань формування 

екологічної політики та наукової діяльності Департаменту стратегічної екологічної 

політики 

trofimenko@menr.gov.ua 

(044) 206 31 13 

3. Тарасенко Олександр Заступник  начальника Управління міжнародної діяльності та європейської інтеграції 

- начальник відділу  багатосторонніх та двосторонніх угод, договорів, міжнародних 

зобов’язань, Міністерство екології та природних ресурсів України 

o.tarasenko@menr.gov.ua 

(044) 206 20 28 

4. Крамаренко Олена Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної безпеки 

 

helen@menr.gov.ua  

(044) 206 31 03 

Житомирська ОДА 

5. Слука Андрій Лікар-методист обласного медичного центру здоров’я Управління охорони здоров'я zdorovzt@gmail.com 

(041) 244 84 67, (068) 7356142 

6. Таргонська Світлана Головний спеціаліст відділу екологічної експертизи, погоджень та 

природокористування Управління екології та природних ресурсів 

pryroda@ecology.zt.gov.ua  

(041) 222 08 24,(067) 966 49 70 

Київська ОДА 

7. Андрущенко Андрій Заступник директора – начальник управління регулювання стану навколишнього 

природного середовища 

andrushenko1977@ukr.net  

(097) 0800199 

8. Корецька Руслана Головний спеціаліст відділу визначення ступеня екологічного ризику та безпеки 

життєдіяльності управління екологічної безпеки Департаменту  

ruslana_k@ukr.net  

(097) 210 10 89 

9. Красник Володимир Головний лікар комунального закладу Київської обласної ради «Обласний центр 

здоров’я» 

koczd@ukr.net  

(050) 3121216 

Луганська ОДА 

10. Максименко Євген Начальник управління нормування та погодження на спеціальне використання 

природних ресурсів 

lugeco2015@gmail.com  

(050) 4750198 
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Одеська ОДА 

11. Вангулова Наталія Головний спеціаліст відділу державної екологічної експертизи, біоресурсів, 

земельних ресурсів та заповідної справи управління охорони та раціонального 

використання природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів 

vangulova@ukr.net  

(067) 27 07 186 

Рівненська ОДА 

12. Зражевська Алла  

 

головний спеціаліст - юрисконсульт департаменту екології та природних ресурсів jurist.as@ukr.net  

(097) 9037537 

13. Сергеєва Наталія Начальник відділу оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільної діяльності  

Департаменту екології та природних ресурсів  

info@ecorivne.gov.ua  

(097) 5821588 

Сумська ОДА 

14. Пелих Валентина Заступник директора Департаменту екології та охорони природних ресурсів та 

заповідної справи 

 

555121212@ukr.net  

(050) 6055352 

15. Левченко Раїса Начальник відділу технічного нагляду Управління охорони здоров'я 

 

uozsumy@gmail.com  

(050) 7507729 

Тернопільська ОДА 

16. Панчук Олександр Заступник начальника управління – начальник відділу екологічної безпеки 

Управління екології  та природних ресурсів 

eco_ter@tr.ukrtel.net  

(097) 2950485 

Херсонська ОДА 

17. Іванченко Олександр Начальник відділу економіки природокористування, моніторингу та організаційного 

забезпечення управління нормування атмосферного повітря, водних ресурсів та 

економіки природокористування Департаменту екології та природних ресурсів 

uvafsu33@gmail.com  

(050) 5610597 

18. Кузьміна Наталія Головний спеціаліст відділу нормування атмосферного повітря та водних ресурсів 

управління нормування атмосферного повітря, водних ресурсів та економіки 

природокористування Департаменту екології та природних ресурсів  

Nata.05.92@mail.ru  

(066) 1586207 

Черкаська ОДА 

19. Звягінцева Олена Начальник Управління екології та природних ресурсів 

 

38715482@mail.gov.ua 

(063) 3042070 

Чернігівська ОДА 

20. Ганжа Валентина Завідувач сектору моніторингу та інформування управління бюджетного 

фінансування та економіки природокористування Департаменту екології та 

природних ресурсів 

valentina.ganzha69@gmail.com  

(096) 5490869 

Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України 

21. Турос Алла 

 

Директор Центру медико-екологічних проблем та оцінок ризику turosalla@gmail.com  

(063) 3902131 

Науково-дослідна установа «Український науковий центр екології моря» 

22. Мельник Євген 

 

Завідувач сектором гідрофізичних досліджень відділу наукових досліджень 

морського середовища 

evgenprivat@mail.ru  

(066) 8461041 
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23. М’яснікова Олена 

 

Завідувач сектором баз даних моніторингу Причорноморських країн відділу 

інформаційного забезпечення наукових досліджень 

olena.miasnikova@gmail.com  

(067) 4817748 

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

24. Пісня Леонід 

 

К. т. н., провідний науковий співробітник лабораторії оцінки впливу на навколишнє 

середовище та екологічної експертизи 

leonid_pisnya@ukr.net  

+38 0677715690 

25. Рижкова Марина 

 

Науковий співробітник сектору інженерної екології лабораторії екологічно 

безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля 

marina-ryzhkova@mail.ru  

+38 0973862889 

Експерти 

26. Гачечиладзе-Божеску 

Майя 

Національний координатор групи по СЕО,  міжнародний консультант по СЕО, 

UNECE 

mgachechiladze@ecoline-int.org 

+38095 11 00 727 

27. Потапенко Вячеслав   Автор Методичних рекомендацій  проведення СЕО в Україні і Національний експерт 

по СЕО UNECE 

potapenko@ukr.net 

+380674081454 

28. Марушевський 

Геннадій 

Консультант з екологічних питань ПРОМІС в Україні  

 

gbmarush@gmail.com 

+380984307185 

Організатори 

29. Сєрова Галина Координатор проекту, ГО «Інститут законотворчості та інформаційних технологій» serova_galina@ukr.net  

(063) 76 47 659  

30. Примак Анна ГО «Інститут законотворчості та інформаційних технологій» lawmaking2014@gmail.com 

(044) 206 31 80 
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