
Участь наукових гуртків «Еколог-дослідник» та «Зелена варта» у 

семінарі стіл «ОВД та післяпроєктний моніторинг в умовах війни: 

відповідальність і наслідки» 

27 квітня 2022 року на кафедрі екології, збалансованого 

природокористування ПДАУ у рамках роботи наукових гуртків «Еколог-

дослідник» та «Зелена варта» пройшов он-лайн семінар «ОВД та 

післяпроєктний моніторинг в умовах війни: відповідальність і наслідки», що 

проводився Професійною Асоціацію Екологів України (ПАЕУ). 

В он-лайн конференції були заслухані доповіді: 

Людмили Хоміч - авторки публікацій з питань правового регулювання 

використання природних ресурсів, охорони довкілля та систем екологічного 

управління, члена редакційної колегії журналу «Екологія підприємства», 

експерта курсу «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень». 

Хоміч Л. представила доповіді: «ОВД в умовах військового стану», «ППМ в 

умовах воєнного стану». 

Марії Лопушанської - еколога групи компаній «Західнадрасервіс» з 

темою «Головні аспекти розроблення звіту та проведення ппм в газодобувній 

галузі в умовах воєнного стану» 

Ольги Семків - головного екологу Арселор Міттал Кривий Ріг з 

доповіддю «ОВД та післяпроектний моніторинг в умовах війни: 

відповідальність і наслідки».  

Якименко Ганни - к.б.н., експерту з охорони довкілля з доповіддю 

«Організація післяпроєктного моніторингу в умовах війни: досвід НЕК 

«Укренерго»». 
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Також заслухані доповіді Лади Котяш, заступника Директора 

Департаменту, начальник відділу формування державної політики у сфері 

екологічного контролю Міндовкілля; В‘ячеслава Дубровського, директора 

Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної 

військової адміністрації; Ірини Пірогової, заступниці директора 

Департаменту захисту довкілля Запорізької ОДА; Інни Ткачук, начальник 

відділу ОВД та СЕО Управління розвитку територій та інфраструктури 



Вінницької ОДА; Едуарда Горьованого, заступника голови ГС «Екологічна 

рада Криворіжжя» 

Про вплив (кількісний та якісний) на компоненти довкілля  прямих та 

опосередкованих військових дій розповів Андрій Бойченко, завідувач 

галузевої науково-дослідної лабораторії «Охорона навколишнього 

середовища на транспорті» Українського державного університету науки і 

технологій. 

У результаті круглого столу здобувачі вищої освіти ПДАУ 

спеціальності 101-Екологія визначили пріоритетні напрямки удосконалення 

ОПП Екологія та ОПП Агроекологія:  

- необхідність включення дисципліни «Стратегічна 

екологічна екологічна оцінка» у навчальний план; 

- небхідність поглиблення питань постпроєктного 

моніторингу у дисциплінах «ОВД», «Екологічний моніторинг», 

«Експертна оцінка впливу на довкілля»; 

- потребу у постійних консультаціях екологів-практиків, 

зокрема у межах семінарів, які проводить Професійної Асоціація 

Екологів України (ПАЕУ). 
 


