Додаток 3
до протоколу засідання ТК 82
від 10.03.2016 № 1
Склад ТК 82 станом на 10 березня 2016 року
Колективні члени ТК 82 та їх повноважні представники
№
з/п
1

Організація

Адреса

Міністерство
інфраструктури
України

01135, м. Київ,
пр-т Перемоги, 14
тел. (044) 351-40-96
тел./факс
(044) 351-48-45

Повноважний представник організації - члена ТК
(П. І. Б., посада, вчений ступінь та звання, контакти)
Паскалюк Алла Миколаївна, начальник відділу технічного
регулювання, екологічної безпеки та страхової політики
департаменту безпеки на транспорті Мінінфраструктури,
(097) 631-86-82, pam@mtu.gov.ua
Устименко Віктор Сергійович, к.т.н., академік Транспортної
академії України, завідувач лабораторії дослідження використання
палив та екології ДП «ДержавтотрансНДІпроект»,
тел. (044) 201-08-13, vustymenko@insat.org.ua
Клименко Олексій Андрійович, к.т.н., академік Транспортної
академії України, заступник завідувача лабораторії дослідження
використання палив та екології ДП «ДержавтотрансНДІпроект»,
тел. (044) 201-08-13, aklimenko@insat.org.ua
Карабут Валерія Олександрівна, начальник відділу екологічного
менеджменту ПАТ «Укрзалізниця»,karabutva@gmail.com
Яценко Іван Вікторович, головний спеціаліст відділу розвитку та
екологічної безпеки аеропортів управління аеродромів та
аеропортів Державіаслужби,
тел./факс 351-56-32, iatsenko@avia.gov.ua
Городецька Яна Іванівна, головний спеціаліст відділу розвитку та
екологічної безпеки аеропортів управління аеродромів та
1

2

3

Міністерство оборони
України

Державна екологічна
інспекція України

03113, м. Київ,
пр-т Перемоги, 50/2

01042, м. Київ,
Новопечерський
пров. 3, к. 2

аеропортів Державіаслужби, тел./факс (044) 351-52-45,
gorodetska@avia.gov.ua
Гущин Сергій Леонідович, полковник, начальник відділу
екологічної безпеки Управління екологічної безпеки та
протимінної діяльності,
тел. (044) 454-40-27, моб. (067) 214-83-04, uvdsns@gmail.com
Усков Євген Олександрович, полковник, начальник відділу
цивільного захисту та екологічної безпеки управління планування
РХБ захисту Центрального управління РХБ захисту Головного
управління оперативного забезпечення збройних Сил України
тел. (044) 481-59-12, тел. моб. (097) 955-85-58, ecolog_rhbz@ukr.net
Черевко Віктор Миколайович, директор Департаменту
оперативного контролю та організаційно-методичного
забезпечення, тел. (044) 528-71-45, тел. моб. (068) 122-70-07,
info@dei.gov.ua
Лазарев Володимир Володимирович, директор Департаменту
екологічного контролю, тел. (044) 521-20-43, тел. моб. (067) 43333-93, env_control@dei.gov.ua
Cеменець Алла Миколаъвна, тел. (044) 521-20-45, тел. моб. (050)
627-19-57, resources@dei.gov.ua
Волохова Алла Іванівна, тел. (044) 423-82-21, тел. моб. (093) 80006-62, labcontrol@dei.gov.ua
Соколова Ірина Іванівна, тел. (044) 423-82-21, тел. моб. (066) 11255-09, labcontrol@dei.gov.ua
Ткаченко Руслан Леонідович, начальник відділу екологічного
контролю земельних ресурсів, за поводженнями з відходами та
небезпечними хімічними речовинами Департаменту екологічного
контролю, тел. (044) 423-82-21, тел. моб. (066) 112-55-09,
2

waste@dei.gov.ua
4

5

Державне агентство
водних ресурсів
України

Державна екологічна
академія
післядипломної освіти
та управління
Мінприроди України

Жовтоног Микола Іванович, головний спеціаліст відділу науково01601, м. Київ,
вул. В. Васильківська, технічного та інформаційного забезпечення, тел. (044) 234-99-81,
zh@scwm.gov.ua
8

03035, м. Київ,
вул. Митрополита
В. Липківського, 35,
корпус 2

Ткаченко Лариса Володимирівна, головний спеціаліст управління
водних ресурсів та координації діяльності територіальних органів.
тел. (044) 234-93-25, tkac@ scwm.gov.ua
Бондар Олександр Іванович, ректор, професор, доктор біологічних
наук, тел. (044) 206-31-31
Барановська Ванда Євгенівна, проректор з науково-педагогічної
роботи, кандидат економічних наук, тел. моб. (067) 500-57-53,
dei2005@ukr.net
Горшков Леонід Іванович, завідувач кафедрою екологічного
менеджменту, аудиту та інжинірингу, тел. (044) 206-31-32,
моб. (067) 500-28-78, leogor@ukr.net
Смоляр Віра Василівна, директор Центру екологічної безпеки та
природокористування, (050) 546-75-92, v.smolyar@mail.ru
Крізська Юлія Михайлівна, аспірант Інституту економіки та
екології природокористування тел. (063) 560-16-36,
kryziskaya@mail.ru
Рогачова Марина В’ячеславівна, старший викладач кафедри
методології для сталого розвитку, тел. (044) 206-31-31,
dei2005@ukr.net

6

Всеукраїнська
громадська організація
«Жива планета»

02002, м. Київ,
вул. МикільськоСлобідська, 6 Д

Берзіна Світлана Валеріївна, президент ВГО «Жива планета»,
тел. моб. (067) 219-82-00, berzina@ecolabel.org.ua

3

7

Інститут агроекології і
природокористування
НААН України

03143, м. Київ
Фурдичко Орест Іванович, д.с/г н, академік НААН України,
вул. Метрологічна,12 директор, тел. (044) 526-23-38, 522-62-70, факс 526-92-21,
тел. моб. (050) 311-75-36, agroecologynaan@gmail.com
Моклячук Лідія Іванівна, д. с/г н, заступник директора,
тел. (044) 526-35-89, тел. моб. (095) 354-61-11, moklyachuk@ukr.net

8

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

61166, м. Харків,
вул. Бакуліна, 6

Шкуратов Олексій Іванович, к.е.н., завідувач відділу економіки
природокористування в агросфері, тел. (044) 526-33-36, тел. моб.
(098) 28-24-994, Shkuratov@nas.gov.ua
Гриценко Анатолій Володимирович, доктор географічних наук,
професор, директор, тел. (057) 702-15-92, тел. моб. (050) 323-7483, directorniiep@gmail.com
Васенко Олександр Георгійович, к.б.н., с.н.с., доцент, перший
заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії
досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних
територій особливої охорони, тел. (057) 702-18-85,
тел. моб. (097) 357-82-70, alexandr.vasenko@gmail.com
Дмитрієва Олена Олексіївна, д.е.н., с.н.с., заступник директора з
наукової роботи та маркетингу наукових досліджень, завідувач
лабораторії екологічно безпечного водокористування населених
пунктів і господарських об’єктів, тел. (057) 715-60-93, тел. моб.
(050) 343-04-41, dmitrieva.olena@gmail.com
Коваленко Григорій Дмитрович, д. фіз.-мат.н., професор, завідувач
лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу
тел. (057) 702-15-96, тел. моб. (050) 301-28-67,
grygoryk0@gmail.com
Горбань Наталія Сергіївна, к.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії
міських і виробничих стічних вод, тел. (057) 702-16-07,
тел. моб. (066) 124-05-45, ukrniiep@gmail.com
4

Калініченко Олена Олексіївна, завідувач лабораторії екологоаналітичних досліджень, тел. (057) 702-16-04, тел. моб. (095) 89502-30, ecolog525@ukr.net
Ткачова Олена Володимирівна, завідувач сектору розробки систем
управління відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та
систем управління відходами, тел. (057) 702-15-81,
тел. моб. (050) 504-93-16, tkachov2007@bigmir.net
9

ТОВ «Український
центр екологічного
аудиту
та страхування»

83050, м. Донецьк,
пр-т Миру, 2б

10

Інститут екогігієни і
токсикології імені
Л.І. Медведя
МОЗ України

03022, м. Київ,
вул. Героїв оборони,
6

Данилкіна Ірина Леонідівна, директор, тел. моб. (050) 680-92-32,
irina.danilkina@ukr.net

Проданчук Микола Георгійович, директор, тел. (044) 526-95-05,
тел. моб. (050) 310-78-26, mykola_pr@list.ru
Бобильова Ольга Олександрівна, заступник директора,
тел. (044) 526-95-76, 526-95-45, office@medved.kiev.ua
Подрушняк Анатолій Євгенович, заступник директора, керівник
відділу гігієни і токсиколого-гігєнічної експертизи харчових
продуктів та товарів широкого вжитку, тел. (044) 526-93-19,
тел. моб. (050) 332-13-20, pae_@ukr.net
Карповець Петро Макарович, провідний науковий співробітник
тел. (044) 526-97-09, тел. моб. (067) 235-15-18, 81.00@ukr.net

11

ДП Всеукраїнський
Державний науково-

03143, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4

Сидоренко Олег Михайлович, завідуючий відділом сертифікації та
оцінки відповідності послуг, тел. (044) 526-97-04,
sydoleh@bigmir.net
Сергєєв Володимир Юрійович, заступник начальника науковотехнічного центру оцінки виробництв та підтвердження
5

відповідності систем управління, тел. (044) 452-27-86, 450-78-11,
тел. моб. (095) 270-76-98, sergeev@csm.kiev.ua

виробничий центр
стандартизації,
метрології,
сертифікації та захисту
прав споживачів
Мінекономрозвитку
України
12

13

14

15

16

ДП «Науководослідний інститут
метрології
вимірювальних і
управляючих систем»
Мінекономрозвитку
України
Інститут екологічного
управління та
збалансованого
природокористування
Союз хіміків України

Івано-Франківський
національний
технічний університет
нафти та газу
(ТК 146 «Матеріали,
обладнання і споруди
для нафтогазової
промисловості»)
Федерація органічного

79008, м. Львів,
вул. Кривоноса, 6

04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 81,
корпус 20

Горопацький Віктор Григорович, начальник сектору стандартизації
систем екологічного управління науково-дослідного відділу
стандартизації систем управління якістю та екологічного
управління, кандидат фізико-математичних наук,
тел. (0322) 39-92-32, тел. моб. (096) 458-23-73,
ems@dndi-systema.lviv.ua
Бузан Галина Сергіївна, начальник відділу стандартизації
тел. (044) 541-10-11, тел. моб. (066) 405-42-80, info@gpp.in.ua

04002, м. Київ,
вул. М.Раскової, 15

Гришечкін Володимир Вікторович, к.х.н., директор
тел. (044) 516-58-42, 516-86-84, тел. моб. (050) 772-03-82,
office@chemunion.org.ua

76019,
м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15

Карпаш Олег Михайлович, д.т.н., професор, заступник голови ТК
146, тел. (03422) 4-24-30, karpash@nung.edu.ua

04071, м. Київ

Тацакович Назарій Любомирович, відповідальний секретар ТК 146,
тел. (03422) 50-47-08, nasariy@nung.edu.ua

Милованов Євген Володимирович, голова правління,
6

руху України

вул. Ярославська, 58,

тел. моб. (050) 540-28-80, ofu@organic.com.ua
Коняшин Андрій В’ячеславович, виконавчий директор
тел. (044) 425-55-25, тел. моб. (050) 411-57-10, uaf@organic.com.ua

17

Інститут громадського
здоров’я АМН України
ім. О.М. Марзеєва

03094, м. Київ,
вул. Попудренка, 50

Турос Олена Ігорівна, д.м.н., с.н.с., завідуюча лабораторії якості
повітря, тел. (044) 559-34-15, тел. моб. (067) 401-06-62,
eturos@mail.ru
Михіна Людмила Іванівна, к.б.н., науковий співробітник
лабораторії якості повітря, тел. (044) 559-25-90, тел. моб. (067) 23503-70, lyudamihina@gmail.com

18

19

Асоціація
Всеукраїнський союз
виробників
будівельних матеріалів
та виробів

01013, м. Київ,
вул. Будіндустрії, 7
оф. 27

Салій Іван Миколайович, президент, тел./факс (044) 285-18-80, тел.
моб. (067) 245-71-78, avbmv@mail.ru

Херсонська торговопромислова палата

73013, м. Херсон,
вул. Гагаріна, 34 А

Остроумова Вікторія Володимирівна, президент, тел./факс (0552)
42-51-19, office@tpp.ks.ua

Панченко Сергій Олександрович, виконавчий директор
тел. (044) 425-61-73, тел. моб. (067) 480-92-77,
panchenko@consultant.com

Дюдяєва Ольга Анатоліївна, провідний спеціаліст по системам
менеджменту, тел. (0552) 325-238, 425-119, iso@tpp.ks.ua
20

Українська екологічна
асоціація
«Зелений світ»

01004, м. Київ,
вул. Л.Толстого, 9

Самойленко Юрій Іванович, голова правління, тел. (044) 289-16-80,
тел. моб. (050) 310-07-09, (050)-480-20-85 Олена Хохлова
zeleniysvit@ukrpack.net

21

ДП
«Укрметртестстандарт»

03680, м. Київ
вул. Метрологічна, 4

Гілевич Юлія Володимирівна, к.т.н., начальник науково-технічного
Центру підтвердження відповідності, стандартизації та
випробувань продукції легкої промисловості та засобів
індивідуального захисту, тел. моб. (050) 356-02-26,
gilevich@ukrcsm.kiev.ua
7

22

23

24

Асоціація
«Надрокористувачі
України»
Громадська спілка
«Українська
рециклінгова асоціація
України»
Національна
акціонерна компанія
«Нафтогаз України»

02100, м. Київ,
вул. Бажова, 9
01054, м. Київ,
вул. О. Гончара, 73

Сторожев Роман Іванович, президент асоціації
тел. (044) 284-04-24, (050) 464-54-69 (Ніна Лисенко),
факс (044) 573-25-33, Assotiation_gtu@ukr.net, pressa_gaz@mail.ru
Ігнатенко Олександр Павлович, президент
тел. моб. (050) 313-41-83, apignat@ukr.net

01601, м. Київ,
вул.
Б. Хмельницького, 6

Почекайлова Лідія Петрівна, заступник начальника управління
виробничого департаменту, тел. (044) 586-33-75,
Pochekailova@naftogaz.com
Дмитрик Вадим Володимирович, начальник відділу управління
охорони праці та екології, тел. (044) 586-34-92,
VDmitrik@naftogaz.com
Трусова Марія Василівна, заступник начальника відділу
управління науково-технічної політики, тел. (044) 586-35-92,
Trusova@naftogaz.com
Бабієва Лариса Ігорівна, головний спеціаліст управління охорони
праці та екології, тел. (044) 586-39-21, I.Babieva@naftogaz.com

25

Національний
університет харчових
технологій України

Левківська Тетяна Миколаївна, доцент кафедри технології
01601, м. Київ,
вул. Володимирська, консервування НУХТ України, тел. моб. (050) 275-92-13,
talev_2111@mail.ru
68
info@nuft.edu.ua

26

Одеська національна
академія харчових
технологій

65039, Одеса,
вул. Канатна, 112

Бахмач Володимир Олександрович, к.т.н., доцент кафедри
технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів НУХТ
України, тел. моб. (050) 584-54-31, f456@i.ua
Крусір Галина Всеволодівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри
екології та природоохоронних технологій
тел. (097) 909-91-77, krussir_65@mail.ru
8

Шевченко Роман Іванович, к.т.н., доцент кафедри екології та
природоохоронних технологій, тел. (097) 909-91-77,
onaft-eko@yandex.ru
27

Київський
національний
університет технологій
та дизайну

01011 Київ,
вул. НемировичаДанченка, 2

Плаван Вікторія Петрівна, професор, завідуюча кафедри
прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон
(044) 256-84-75, (067) 250-49-85, plavan@live.ru

28

Національний
транспортний
університет

01010, м. Київ,
Суворова 1,

Нікітченко Юлія Станіславівна, доцент кафедри «Екологія та
безпека життєдіяльності», (044) 280-79-40, (063) 298-84-65,
julia_n_s@ukr.net
Парасочка Аліна Павлівна, асистент кафедри «Екологія та безпека
життєдіяльності», (067) 421-81-36, botsion@ukr.net

29

ДП «НЕК «Укренерго»

01032, м. Київ,
вул. С. Петлюри, 25

30

ДП НАЕК
«Енергоатом»

01032, м. Київ,
вул. Назарівська, 3

31

ВІІ НУБіП України
«НДІІІ стандартизації і
технологій
екобезпечної та
органічної продукції»

65007, м. Одеса,
пров. Високий, 13,

Давидов Геннадій Матвійович, заступник начальника відділу
екологічної політики, (044) 249-16-32, (095) 280-39-38,
Davydov.GM@nec.energy.gov.ua
Вісневська Валентина Степанівна, провідний інженер відділу
екологічної політики, тел. (044) 249-17-74,
Visnevska.VS@nec.energy.gov.ua
Немцов Олександр Анатольович, начальник відділу екології,
виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної безпеки і науковотехнічної підтримки, (044) 277-79-66, (067) 797-02-43,
o.nemtsov@direkcy.atom.gov.ua
Філіпова Людмила Юріївна, заступник директора ВП НУБіП
України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та
органічної продукції», тел. (048) 733-69-51, (066) 23-86-388,
tehkons@ukr.net
Проноза Олена Вікторівна, старший науковий співробітник
науково-дослідного відділу розробки технологій зберігання та
9

32

ДП «Науководослідний та
конструкторськотехнологічний інститут
міського господарства»
Мінрегіону України

01601, м. Київ,
вул. Велика
Житомирська, 9

переробки біоресурсів, тел. (048) 733-67-39, tehkons@ukr.net
Кравченко Валерій Анатолійович, директор, тел. (044) 248-23-39,
моб. (050) 312-81-15, director@nikti.org.ua
Кравченко Олександр Валерійович, завідувач підрозділом міської
інфраструктури, (044) 248-23-23, моб. (050) 382-31-97,
akravchenko@nikti.org.ua
Лессік Миколай Дмитрович, радник з договірної роботи, (044) 24823-39, моб. (050) 382-27-30, lessik@nikti.org.ua

33

34

35

ДП «Київський
державний НДІ
текстильногалантерейної
промисловості»
Українська лабораторія
якості та безпеки
продукції
анропромислового
комплексу
Науціонального
університету
біоресурсів і
природокористування
Всеукраїнська
асоціація пекарів

04071, м. Київ,
вул. Щекавицька, 7

08162, Україна, КиєвоСвятошинський район,
с.м.т. Чабани, вул.
Машинобудівників,7

Сатін Ігор Валентинович, завідувач лабораторії механізації
санітарного очищення, благоустрою та озеленення міст,
тел. (044) 248-23-62, моб. (050) 933-04-72, satin@nikti.org.ua
Шумило Ганна Павлівна, старший науковий співробітник науководослідного сектора пошукових робіт та стандартизації,
тел. (044) 482-50-13, моб. (097) 552-18-37, nditex@i.ua
Ушкалов Валерій Олександрович, директор, тел. (044) 527-88-54,
ukrLabq@ukr.net
Самкова Оксана Петрівна, заступник директора з експертної
діяльності, тел. (044) 527-89-54, ukrLabq@ukr.net
Колесникова Тетяна Петрівна, м.н.с., начальник відділу управління
якості стандартизації та внутрішнього аудиту, тел. (044) 527-80-44,
quality_ua@ukr.net

01133, м. Київ,
вул. Ковальця, 31,
оф. 514

Погоріла Олена Василівна, начальник технічного відділу,
відповідальний секретар ТК 153
529-62-56, standart@vap.org.ua
10

36

Українська спілка
промисловців та
підприємців

01001, м. Київ, вул.
Хрещатик, 34

37

Українська асоціація
виробників
гофрокартону

03055, м. Київ,

вул. Борщагівська,
145а

Рябий Едуард Геннадійович, керівник секретаріату МГО «Рада з
екологічної безпеки», член правління МГО «Рада з екологічної
безпеки», тел. (044) 279-52-91, (050) 348-41-27, zl220@ukr.net
Мороз Валентина Миколаївна, к.т.н., виконавчий директор
старший науковий співробітник, тел. моб. (067) 409-54-17,
uacbm@nbi.com.ua

Індивідуальні члени ТК 82
№
з/п
1

П.І.Б.

Посада, вчений ступінь та звання, контакти

Єгоров Сергій Олександрович

директор Центру трансферу технологій та інновацій Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління,
тел. моб. (098) 699-81-77, udik@bigmir.net, dea.ctt@ukr.net

2

Картавцев Олег Миколайович

екологічний аудитор, директор ДП «Екологічні інновації», тел. моб. (067)
408-33-06, okartavtsev@gmail.com

3

Тимощук Віктор Леонідович

4

Хоменко Юрій Іванович

Головний спеціаліст відділу енергетики та альтернативних видів палива
МінАПК, тел. (044) 280-41-66, тел. моб. (098) 408-66-31,
timoschuk@minapk.gov.ua
начальник відділу енергетики та альтернативних видів палива МінАПК,
тел. (044) 280-41-66, tosh@minapk.gov.ua

5

Виговська Ганна Павлівна

к.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління, тел. (044) 248-40-33,
(066) 320-35-15, annapaulv@ukr.net

6

Маковецька Юлія Михайлівна

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України», тел. (044) 48605-61, (099) 297-93-63, Yulia_2505@ukr.net
11

7

Годовька Тетяна Борисівна

8

Гордієнко Тетяна Богданівна

9

Новіков Іван Миколайович

Голова ТК 82

директор ПП «Експертний центр «Укрекобіокон», тел. моб. (050) 313-8194, godovsky@bk.ru
д.т.н., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
Одеської державної академії технічного регулювання і якості,
t_gord@hotmail.com
к.х.н, академік Академії інженерних наук, академік Академії
технологічних наук, тел. (067) 750-22-68, office@chemunion.org.ua

О.І. Бондар

Підготувала:
Відповідальній секретар ТК 82

В.Є. Барановська

12

