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До користувача 
  
              Одеська область – найбільша серед областей України, приморський, 
прикордонний регіон країни, розташований на перетині найважливіших 
міжнародних водних шляхів, регіон з багатими надрами, транспортно-
розподільчими функціями, розвиненою промисловістю, інтенсивним  
сільськогосподарським виробництвом та широкими можливостями для 
розвитку туризму. 
             Область має особливі природні умови, пов’язані з її морським 
розташуванням. На території області тільки гирлові частини великих річок – 
Дунаю та Дністра – виносять зі своїх басейнів значну частину забруднень у 
берегову зону Чорного моря. У прибережну смугу Одеської області 
потрапляють також забруднення з басейну Дніпра. Інтенсивна господарська 
діяльність, нераціональне природокористування, нехтування законами 
природи спричинили тяжкі, часто незворотні зміни у довкіллі. Таким чином, 
сучасні екологічні проблеми призводять до погіршення умов життя місцевих 
жителів. Зменшення забруднення атмосферного повітря, поліпшення  
водопостачання, утилізація промислових та побутових відходів – основні 
екологічні проблеми м.Одеси, області, які потребують негайного вирішення. 
             Спостереженнями за станом довкілля, факторами, що впливають на  
стан морського середовища, за впливом довкілля на здоров’я людей і 
формуванням екологічної інформації займаються державні природоохоронні 
органи, органи місцевої влади, десятки наукових, виробничих, громадських 
організацій. 
           Однією з провідних ланок у вирішенні екологічних проблем Одеського 
регіону є Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (ОННБ). 
Доступність та значні інформаційні ресурси дозволяють їй стати головним 
інформаційним центром у сфері екології. З 2001 року в ОННБ діє   
інформаційний центр з питань екології довідково-інформаційного відділу, а 
також громадський Університет екологічних знань. Центр та університет   
співпрацюють з фахівцями, науковцями, провідними навчальними закладами, 
державними та громадськими екологічними організаціями міста, області; 
сприяють обміну інформацією з питань екології, надають інформацію про 
досягнення і перспективи розвитку екологічної науки й освіти. 
            Враховуючи актуальність і важливість вирішення екологічних 
проблем для всього суспільства, подальшого розвитку інформаційної 
діяльності, в ОННБ підготовлено до друку другий, доповнений довідник 
“Державні установи, організації та підприємства, громадські екологічні 
організації м.Одеси та Одеської області”. Перше видання вийшло друком у 
2002 році. До довідника включені дані про керівний склад Одеської обласної 
державної адміністрації та її відділи, Одеської обласної ради, керівний склад 
Одеської міської ради та її виконавчого комітету. Наведені відомості про 
основні завдання з проблем навколишнього середовища державних 
природоохоронних органів, підрозділів центральних і територіальних органів 



виконавчої влади; організацій, наукових і науково-дослідних організацій, 
пов’язаних з природоохоронною діяльністю; вищих навчальних закладів, 
зареєстрованих органами юстиції громадських екологічних організацій  
м.Одеси та Одеської області. 
              Довідник містить індекси, поштові адреси, телефони, факси, адреси 
електронної пошти і сайтів, відомісті про перших керівних осіб, їхніх 
заступників, інформацію про основні структурні підрозділи вищезазначених 
організацій і установ. Більш повну інформацію про діяльність представлених 
у довіднику установ і організацій можна одержати в банку даних центру. 

Матеріали довідника стануть у пригоді державним службовцям, 
фахівцям, що працюють у галузі екології, охорони довкілля; працівникам 
різних організацій і відомств, керівникам підприємницьких і промислових 
структур у суміжних галузях, які бажають фінансувати екологічні проекти; 
громадянам, зацікавленим у реалізації своїх прав на екологічно чисте 
довкілля. Для зручності користування довідником установи і організації 
згруповані у 6 розділах.  
            Довідник видано за підтримки Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в Одеській області, постійної комісії 
Одеської обласної ради з питань екології, природокористування, 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їхних наслідків Одеської обласної ради  
          Упорядники будуть вдячні за зауваження, пропозиції, доповнення до 
довідника, які можна надсилати за адресу: 65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13, 
Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького, тел. / факс: 7230252, 
E-mail: ognb@ognb.Odessa.ua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕРЖАВНІ  ОРГАНИ  ВЛАДИ ОДЕСЬКОЇ  
ОБЛАСТІ  ТА  м.  ОДЕСИ 

 
Розділ 1 
ДЕРЖАВНІ  ОРГАНИ  ВЛАДИ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

ОДЕСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
65032 м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

Код АМТЗ (048) (0482) 
 
Приймальня: телефон: 7189300, факс: 342971, довідкова 7189344 
E-mail: genotdel@odessa.gov.ua 
 
Голова обласної державної адміністрації: 
Матвійчук Едуард Леонідович 
Телефон: 7314663  
 
Перший заступник голови: 
Чегодар Наталія Анатоліївна 
Приймальня: телефон 7189550 
 
Заступник голови з гуманітарних питань: 
Волошенков Дмитро Борисович 
Приймальня: телефон 7189354  
 
Заступник голови з питань АПК: 
Новаковський Анатолій Григорович 
Приймальня: телефон 7189448 
 
Заступник голови з питань будівництва: ? 
 
Приймальня: телефон 7189641 
 
Заступник голови з інвестиційної політики:  
Варава Людмила Анатоліївна 
Приймальня: телефон 7189336 
 
Заступник голови, керівник апарату:  
Пундик Микола Володимирович 
Приймальня: телефон 7189449  
 
 
 



Апарат обласної державної адміністрації: 
65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

E-mail: orgotd@odessa. gov. ua 
 
Організаційний відділ: 
Приймальня: телефон / факс: 342975  
Заступник начальника відділу: 
Ткачук Ігор Миколайович 
Телефон: 7763043   
 
Загальний відділ:  
Начальник відділу: Майгер Людмила Афанасіївна 
Телефон: 343111  
Заступник начальника: Швиденко Світлана Олексіївна 
Телефон: 342974   
 
Відділ роботи зі зверненнями громадян:  
Начальник: Анісімов Володимир Іванович  
Телефон: 7761227 
 
Юридичний відділ: 
Начальник відділу: Полякова Наталія Аркадіївна 
Телефон: 7189251, факс: 7760066  
 
Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення:  
Завідувач сектора: Якімова Ольга Василівна 
Телефон: 342964 
 
Відділ фінансового забезпечення: 
Адреса, 65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 
Начальник відділу: Бочурська Ганна Миколаївна 
Телефон: 342970                         
 
 
            Структурні підрозділі Облдержадміністрації  
 
                     Головне фінансове управління  
                             65014, м. Одеса, вул. Канатна, 26б  
 
E-mail: eko@odessa.gov.ua 
E-mail: mfu_odessa@te.net.ua 
Приймальня: телефон 7227406  
Начальник Головного фінансового управління: 
Зінченко Марина Анатоліївна 
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Перший заступник, начальник бюджетного управління:  
Лопушан Анастасія Сергіївна 
Телефон: 7189281  
Заступник начальника, начальник управління фінансового, кадрового 
та інформаційного забезпечення: Кварацхелія Наталія Василівна 
Телефон: 7189281 
 
 

Головне управління зовнішньоекономічної 
діяльності та європейської інтеграції  

65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 
 
E-mail: vn_ekon@оdessa. gov. ua 
Сайт: http:\\ vеd.odessa. gov. ua  
Приймальня: телефон / факс: 7189533  
Начальник Головного управління: 
Тетюхін Сергій Миколайович 
Перший заступник начальника:  
Бондарук Віктор Іванович 
Телефон: 7189535 
Заступник начальника, начальник управління європейської інтеграції 
та транскордонного співробітництва: 
Андронова Анастасія В’ячеславівна 
Телефон: 7189317  
Заступник начальника, начальник управління зовнішньоекономічної 
діяльності та залучення іноземних інвестицій: 
Муравський Віктор Миколайович 
Телефон: 7189682  
 
           Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Управління європейської інтеграції та транскордонного співробітництва  
Начальник управління: Андронова Анастасія В’ячеславівна 
Телефон: 7189317  
 
- Сектор сприяння залученню та координації міжнародної допомоги 
- Завідувач сектору: Урсол Ганна Володимирівна 
 Телефон: 7189455  
 
- Відділ розвитку міжрегіональних зв’язків 
 та координації виставкової діяльності 
Начальник: Мачулко Вікторія Аветісівна 
Телефон: 7189225 
 
- Відділ євроінтеграційної регіональної політики  



 й транскордонного співробітництва: 
Начальник: Хмельниченко-Карабіна Вікторія Вікторівна  
Телефон: 7189432 
 
- Відділ залучення іноземних інвестицій та моніторингу  
 інвестиційних проектів: 
 Начальник: Ільїн Олександр Владленович 
Телефон: 7189372 
 
- Відділ координації зовнішньої торгівлі  
та інформаційно-аналітичного забезпечення: 
Начальник: Карпій Артем Володимирович 
 Телефон: 7189457 
 
 - Сектор організаційної та кадрової роботи: 
 Завідувач сектору: Перерва Олена Віталіївна 
Телефон: 7189259 
 
- Сектор правового забезпечення: 
Завідувач сектору: Ружицький Юрій Григорович 
Телефон: 7189360  
 
                         Проблемні питання: українсько-молдовсько-румунські 
взаємовідносини у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
зокрема на річці Дунай 
 
                          Види діяльності: залучення та моніторинг міжнародної 
технічної допомоги для вирішення проблем навколишнього природного 
середовища, розвиток транскордонного співробітництва у сфері 
навколишнього природного середовища на річці Дунай за участю 
спеціализованих установ адміністративно-територіальних одиниць членів 
Єврорегіону “Нижній Дунай”. 
 
                        Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
        - розробка проектів міжнародної допомоги з питань проблем 
навколишнього середовища у рамках програм прикордонного 
співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства; 
        - вирішення низки питань і проблем у сфері охорони навколишнього 
природного середовища у рамках діяльності Єврорегіону “Нижній Дунай”. 
 
 

 
 



Головне управління агропропромислового розвитку 
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 6 поверх 

 
E-mail: Agropromislovosti Upravlinny@odessa.gov.ua  
Приймальня: телефон 7283542 
Начальник Головного управління:  
Панчишин Іван Васильович 
Телефони: 7283542, 7283546 
Перши                                                                                                    й 
заступник начальника Головного управління,  
начальник управління розвитку агропромислового виробництва:  
Дамазкін Степан Петрович  
Телефон: 7283542 
Заступник начальника Головного управління, начальник управління 
економіки:  
Курмиженко Володимир Маркович 
Телефон 7283726 
Заступник начальника Головного управління,  
начальник управління харчової промисловості: 
Коваленко Петро Петрович 
Телефон: 7258566  
Заступник начальника Головного управління,  
начальник управління технічної политики: 
Возненко Степан Миколайович 
Телефон / факс: 7283495 
Начальник управління організаційно-кадрового  
та правового забезпечення: 
 Білоус Микола Арсентійович 
 Телефон: 7283327 
 
 

Головне управління земельних ресурсів в Одеській області 
65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 

 
E-mail: guzr@landres.od.ua 
Сайт: http: // landres.оd.ua 
Приймальня: телефон / факс: 378453 
Начальник управління: Волкодав Андрій Володимирович 
Телефон: 378453  
Перший заступник начальника: 
Телефон: 378452  
Заступник начальника: Захарченко Валерій Васильович 
Телефон: 335531  
Заступник начальника: Бердніков Євген Сергійович 
Телефон: 7578655  
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Заступник начальника: Кузнєцов Михайло Семенович 
Телефон: 7578652 
 
              Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
              
- Сектор охорони зімель 
 Завідувач сектору: Анастасова Надія Григорівна 
Телефон: 322021  
 
             Проблемні питання: ефективність використання земель  
сільськогосподарського призначення в Одеській області  
 
             Види діяльності: вирішення питань у галузі охорони земель 
відповідно до вимог чинного законодавства 
 
             Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
              - участь у розробці й реалізації загальнодержавних програм щодо 
охорони земель; 
              - організація та координація проведення земельних робіт з охорони 
земель; 

- координація робіт і забезпечення взаємодії районних та місцевих 
відділів (управлінь) з місцевими органами виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з питань охорони земель. 
 
 

Головне управління розвитку інфраструктури 
та енергозабезпечення 

65032, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 5 поверх 
  
E- mail: guri@odessa.gov.ua  
Начальник Головного управління:  
Кураков Олег Михайлович   
Телефон: 429692 
Начальник загального відділу: Супрун Оксана Володимирівна 
Телефон: моб. 7700253 
 
 

Головне управління юстиції в Одеській області 
65028, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 34 

 
E-mail: oblus@ukr.net  
Начальник управління: Сєдов Андрій Юрійович 

mailto:oblus@ukr.net


Телефони: 7051800, 7051801  
Перший заступник начальника управління:  
Мартиненко Світлана Валеріївна 
Телефон / факс: 7051804 
Заступник начальника управління, 
 начальник відділу нотаріату: Продіус Костянтин Васильович 
Телефон / факс: 7051806 
Заступник начальника управління, начальник відділу 
реєстрації актів громадянського стану:  
Апанасенко Валентина Борисівна 
Телефон: 7221910, телефон / факс 7283895 
Заступник начальника управління, начальник відділу 
державної виконавчої служби: 
Поляков Володимир Вікторович 
Телефони : 7144754, 7193935 
Начальник відділу організаційно–аналітичного 
 забезпечення: Несторенко Надія Вікторівна 
Телефон: 7051830 
 
 

Головне управління статистики в Одеській області 
65026, м. Одеса, вул. Польська, 20а 

 
E-mail: gus@od.ukrstat.gov.ua 
Сайт: www.od.ukrstat.gov.ua 
Приймальня: телефон: 7222000, телефон / факс: 7259224 
Начальник управління: Стоянова Тетяна Василівна 
Телефон: 7222000  
Перший заступник начальника: Копилова Тетяна Володимирівна 
Телефон: 7226354  
Заступник начальника: Бєлоусова Галина Михайлівна 
Телефон: 7226224  
Заступник начальника: Піх Василь Йосипович 
Телефон: 7224371 
 
 

Прокуратура Одеської області 
65026, м. Одеса, вул. Польська, 20а 

 
E-mail: od001@pr.uptel.net? 
Приймальня: телефон 7319800 
Прокурор Одеської області, державний радник юстиції 2 класу:  
Присяжнюк Василь Степанович 
Телефон: 7319800  
Перший заступник прокурора: Чорний Михайло Григорович 
Телефон: 7319802  
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Заступник прокурора області: 
Мезенцев Анатолій Миколайович 
Телефони: 7319853  
Заступники прокурора: 
 Мрихін Олександр Миколайович 
Телефон: 7319802  
Оліянчук Юрій Григорович 
Телефон: 301956  
Товбійчук Віктор Федосійович 
Телефони: 7319878 
Шахов Віктор Федорович 
Телефон: 7319803 
 
 

Управління внутрішньої політики 
65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

 
E-mail: dip@Odessa.gov.ua 
Приймальня: телефон 7189328  
Начальник управління:  
Леонов Ігор Борисович 
Телефон / факс 7761557  
Заступник начальника: Орлова Алла Іванівна 
Телефон: 7762769 
 
 

 Управління морегосподарського комплексу, 
                                транспорту, зв’язку  
                                  65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4  
 
E-mail: transport@ odessa.gov.ua  
E-mail: umktz@odessa.gov.ua 
Сайт: www. morhoz. odessa.gov.ua  
Приймальня: телефони 7189248, 7189229 
Начальник управління:  
Ілько Олександр Васильович 
Заступник начальника: Шашук Олексій Олексійович 
Телефон: 7189525  
Заступник начальника управління, начальник відділу  
морегосподарського комплексу, транспорту і зв’язку: 
Романенко Володимир Васильович 
Телефон: 7189388 
Начальник відділу автомобільного транспорту, 
дорожного господарства та безпеки руху:  
Ісаєв Вадим Миколайович 



Телефон: 7189494 
 

Управління архітектури та містобудівної політики 
65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

 
E-mail: vyarovoy@odessa gov.ua 
Приймальня: телефон / факс 7189294 
Начальник: Ерохіна Наталія Олександрівна 
Телефони: 7189294, 7189568 
Заступник: Дейнека Олександр Миколайович 
Телефон: 7189487  
 
 

Управління охорони здоров’я та медицини катастроф  
                                      65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 6 поверх  
 
E-mail:  zdrav@zdrav.od.ua 
Приймальня: Телефони 7285575, 7225200 
Начальник управління: Лапай Василь Степанович 
Заступник начальника управління: Полясний В’ячеслав Олексійович 
Телефон: 7283858 
Заступник начальника управління: Кондратюк Тетяна Григорівна 
Телефон: 7285562 
Заступник начальника управління: Луньова Ганна Петрівна 
Телефон / факс: 7285573 
 
 
Управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної 

державної адміністрації 
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 66а 

 
E-mail: upr. сhs@odessa. gov.ua 
Сайт: httpwww.оdessa. gov.ua 
Приймальня :телефон / факс 323348 
Начальник управління:  
Міхєєв Олександр Миколайович 
Телефон: 323315  
 Заступник начальника управління, начальник відділу  
планування та дій у надзвичайних ситуаціях:  
Горяйнов Володимир Вікторович 
Телефон:  323319  
Заступник начальника управління, начальник відділу 
 ресурсного забезпечення заходів цивільної оборони: 
Чук Юрій Анатолійович 
Телефон:  323307 

mailto:vyarovoy@odessa
mailto:zdrav@zdrav.od.ua
mailto:%D1%81hs@odessa


Заступник начальника управління, начальник відділу  
пунктів управління та зв’язку:  
Білоусов Сергій Іванович 
Телефон: 323347 
 
             Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ техногенно-екологічної безпеки та страхового фонду документації 
управління 
Начальник: Шатіло Анатолій В’ячеславович 
Телефон: 323354  
 
                          Проблемні питання: проблема щодо створення спеціальних 
сховищ для захоронення непридатних або захоронення для подальшого  
використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). Для вирішення 
питання потрібні додаткові кошти з обласного, державного та місцевих 
бюджетів та з організацій, що є власниками цих речовин. 
       На території Одеської області накопичено понад 1820 тонн заборонених 
або непридатних для подальшого використання хімічних засобів захисту  
рослин. 
 
                        Для вирішення проблеми зберігання небезпечних ХЗЗР   
необхідно: 
             - облаштувати інфраструктуру існуючих складів (зв’язок, 
електропостачання, водопостачання, водовідведення та створення 
нормальних побутових умов для обслуговуючого персоналу); 
            - здійснити реабілітацію забрудненої отрутохімікатами території 
старого складу поблизу с. Затишшя Ширяївського району; 
            - погодити та затвердити проектну документацію, щодо розгляду 
різноманітних процесів видалення отрутохімікатів з отрутомогильника 
поблизу с. Алтестове Біляївського району, їх знищення, транспортування та 
рекультивації; 
           - вжити заходів щодо забезпечення екологобезпечного зберігання 
непридатних для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин 
у місцях складування; забезпечити знешкодження непридатних та 
заборонених до використання ХЗЗР, що зберігаються на складі неподалік 
смт. Затишшя Ширяївського району. 
 
                     Види діяльності: організація та координація заходів  
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та екологічного характеру 
на території області. 
            Управління виконує свої функції на основі узагальнення інформації 
про стан цивільної оборони, техногенного та екологічного стану в області, 
яка надходить до управління від центральних і місцевих органів влади, 



органів державного нагляду, установ, організацій і суб’єктів господарської 
діяльності. 
 
                     Основні напрями діяльності для запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій 
 
а) техногенного характеру: 
            - контроль за станом і функціонуванням потенційно небезпечних 
об’єктів; 
           - прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій, яких 
можна уникнути; 
          - удосконалення конкретних технологічних процесів і підвищення їх 
надійності з метою охорони довкілля та безпеки виробництва і персоналу; 
          - удосконалення та створення на об’єктах, які мають СДОР, локальних 
систем виявлення зараженості навколишнього середовища та оповіщення 
персоналу і населення, що проживає у зоні можливого хімічного зараження; 
           - завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального та 
колективного захисту виробничого персоналу від уражуючих дій аварій; 
           - накопичення і підтримка у готовності сховищ та укриттів для 
населення і виробничого персоналу потенційно небезпечних об’єктів 
 
б) природного характеру: 
           - прогнозування небезпечних природних явищ і екологічної ситуації, 
враховуючи  ймовірні збитки й утрати від можливих надзвичайних ситуацій; 
          - виконання регіональних програм охорони довкілля, профілактики та 
боротьби з холерою, гострими кишковими інфекціями і харчовими 
отруєннями; 

- удосконалення моніторингу гідрометеоумов і природного 
середовища. 

 
 

Управління освіти і науки 
Одеської обласної державної держадміністрації 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 
 
E-mail: osvita-odessa@ukr.net 
Приймальня: телефон  7228780, факс 7226673 
Начальник управління:  
Ткачук Андрій Леонідович 
Телефон: 7228780  
Перший заступник начальника:  
Лазарєва Тетяна Олександрівна 
Телефон: 7762056  



Заступник начальника, начальник відділу 
фінансово-економічного та соціального                                                                                                                                                                                                                                                                         
розвитку:  
Бернавська Ірина Василівна 
Телефон / факс: 7283782 
Начальник відділу дошкільної, загальної середньої,  
позашкільної освіти та соціального захисту дітей: 
Червоняк Ганна Іванівна 
Телефон: 7283606  
Сектор позашкільної освіти та виховної роботи: 
Головний спеціаліст: 
Кашуба Лариса Іванівна 
Телефон: 7221719 
Начальник відділу вищої освіти та професійної освіти, науки, 
міжнародних відносин та інтелектуальної власності: 
Журавльова Юлія Олегівна 
Телефон: 7225204 
Начальник організаційно-кадрової роботи, ліцензування та атестації: 
Шавга Світлана Вікторівна 
Телефон: 7283705 
 
 

Управління культури і туризму 
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 6 поверх 

 
E-mail: apetrova@odessa.gov.ua    
Приймальня: телефон 7220415  
Начальник управління:  
Заступник з питань культури: Флоров Дмитро Дмитрович  
Телефон: 7283823  
Заступник з питань туризму: Заболотний Дмитро Миколайович 
Телефон: 7189315  
 
                              Основні підрозділи: 
 

Начальник відділу культурно-освітньої роботи:  
Щоголєва Ірина Іванівна 
Телефон: 7283837 
 
Завідувач сектору мистецтв: Олійник Олена Володимирівна 
Телефон: 7283825 



 
Начальник відділу мистецьких навчальних закладів 
і методики: Божкова Олена Василівна 
Телефон: 7283831 
 
Начальник відділу організації туризму та розвитку 
туристичної інфраструктури: Беженар Інна Яківна 
Телефон: 7189202 
 
В.о завідувача сектору туристичо-рекреаційних ресурсів: 
Гайдаржі Олена Сергіївна 
Телефон: 7189693 
 
Завідувач сектору економічного моніторингу: 
Палащенко Тетяна Павлівна 
Телефон: 7283849 
 
 

Управління лісового та мисливського господарства 
65107, м. Одеса, вул. Семінарська, 18/20 

 
E-mail: оdessales@farlep.net 
Сайт: ulmg. odessa.gov.ua 
Приймальня: телефон / факс 7225125 
Начальник: Подольський Дмитро Олексійович 
Телефон: 7225125   
Перший заступник: Скрипник Олександр Володимирович 
Телефон: 7227015  
Заступник: Дамаскін Віталій Павлович 
Телефон: 7148846  
 

Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ лісового господарства й технічної політики 
Начальник відділу: Калошина Валентина Василівна 
Телефон: 7448857 
 
- Відділ мисливського господарства 
 Начальник відділу: Рожко Олександр Петрович 
 Телефон: 7220140  
 
        Проблемні питання: збільшення лісистості території до науково-
обґрунтованого рівня, охорона і відтворення рослинного й тваринного світу 
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Управління ветеринарной медицини в Одеській області 
65042, м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6 

 
E-mail: oblvet@odessa gov.ua 
 Приймальня: телефон 7161301 
Начальник Головного управління:  
Мельник Павло Іванович 
Заступник начальника Головного управління:  
Мурга Олексій Миколайович 
 Заступник начальника Головного управління, 
начальник управління держінспекції та ветсанекспертизи:  
Щудлак Іван Васильович 
Телефон: 7166674  
Заступник начальника Головного управління, 
начальник управління протиепізоотичної роботи: 
Гавура Сергій Михайлович 
Телефон: 7161343 
 
 

Управління у справах преси та інформації 
65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

 
E-mail: upress@odessa.gov.ua 
Начальник управління: 
Мірошниченко Олександр Вікторович 
Телефон: 7189518  
Заступник начальника: Карлюк Володимир Васильович 
Телефон: 7189526 
Начальник відділу інформаційної політики та моніторингу ЗМІ:  
Ларіонов Володимир Михайлович 
Телефон: 718277 
Начальник відділу координації діяльності суб’єктів 
поліграфічної продукції та видавничної справи: 
Стащишин Володимир Михайлович 
Телефон: 718231 
 
 

Комунальне підприємство 
“Обласний інформаційно-аналітичний центр” 

65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 
 
E-mail: iac@odessa.gov.ua 
Директор: Кіндюк Андрій Миколайович 
Телефон: 7189347 
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Заступник директора: Колпаков Валерій Васильович 
Телефон: 7189347 
Головныий інженер: Шмарков Роман Віталійович 
Телефони: 7189558, 7189412 
 
 

Інспекція якості та формування ресурсів 
сільськогосподарської продукції 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 
 
Начальник інспекції: Горбань Євген Володимирович 
Телефони: 7283484, 7283493 
Заступник начальника інспекції: Лазор Петро Степанович 
Телефон / факс: 7283493 
 
 

Інспекція державного архітектурно-будівельного 
контролю в Одеській області 

65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 
 
E-mail: dabkodessa@ukr. net 
Приймальня: телефон / факс 7023552 
Начальник інспекції: Цирулік Володимир Анатолійович 
Телефон: 7023552  
Перший заступник: Рябоконь Петро Мусійович 
Телефон: 7023570 
Заступники начальника:  
Кушнерук Володимир Іванович 
Телефон: 7023553  
Киктенко Олег Михайлович 
Телефон: 7023546 
 
                     Види діяльності: участь у формуванні та реалізації державної 
політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури. Виконання в 
межах компетенції дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення 
контролю й нагляду у сфері будівництва, містобудування та архітектури 
 
 

Одеська обласна рада 
65032, м. Одеса, просп. Шевченка, 4 

 
Приймальня: телефон 7189350 факс 429800 
Голова обласної ради:  
 
 



Перший заступник: 
 
Телефон: 7189355  
Заступник: 
 
Телефон:7189303 
Керівник секретаріату обласної ради: 
 
Телефон: 7189581 
Заступник керівника апарату, начальник управління  
організаційної роботи обласної ради: 
  
Телефон: 7189454 
 
 Постійна комісія з питань екології, природокористування, 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків   
 Голова комісії:  
 Секретар комісії:  
  Куратор комісії:  Телефон: 7189595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ 2 
ДЕРЖАВНІ  ОРГАНИ  ВЛАДИ  м. ОДЕСИ 

 
КЕРІВНИЙ  СКЛАД  ОДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ТА  ЇЇ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1 

код АМТЗ (048) (0482)   
 

Сайт: http// www.Odessa.ua 
Приймальня: 
Телефони: 7250039, 7791301, 7314292, факс: 7222274 
Одеський міський голова: 
Костусев Олексій Олексійович 
Радник міського голови з правових питань: 
 
Телефони: 7221325, 7223855, 7226041  
Секретар міської ради:  
Фабрикант Світлана Самуїлівна 
Телефони: 7791314, 356061 
Перший заступник : 
 
Телефони: 7791306, 7223044 
Заступники: 
 
Телефони: 7791308, 7727045, 7721242  
 
Телефон: 7791416 
 
Телефони: 7791316, 7227263  
 
Телефони: 7791310, 7223208, 7220432  
 
Телефони: 7791318, 7222102, 7791348  
 
Телефон: 7791318 
Керуюча справами Виконавчого комітету  
Одеської міської ради: Єршова Тетяна Миколаївна 
Телефони: 7791312, 7226317, 7228067  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odessa.ua/


 
                          Члени Виконавчого комітету 
 
 Голова правління науково-технічної асоціації  
«Підйомні споруди»: 
Андрієнко Микола Миколайович 
Телефон: 665008 
Народний депутат України: 
Клімов Леонід Михайлович 
Телефон: 7238354 
Адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів:  
Кутателадзе Олег Джумберович 
Телефон: 7734773 
Член Національної спілки художників України: 
Рева Михайло Володимирович 
Телефон: 348420 
Доцент кафедри карного права та криміналістики Одеського 
національного університету: 
Слепець Володимир Миколайович 
Телефони: 7438869, 7431423 
Фінансовий директор ТОВ з іноземними інвестиціями 
«Слов’янський альянс»: 
Ткаченко Віктор Євгенович 
Телефони: 7433177 
 

Апаратні та функціональні виконавчі органі 
Одеської міської ради 

 
Департамент організаційно-кадрового 

і документального забезпечення та контролю 
 
Директор департаменту:  
Шейко Наталія Віталіївна 
Телефони: 7791331, 7253045  
Заступник директора департаменту: 
Перевьорткін Ігор Володимирович 
Телефон: 7791396  
 
Відділ забезпечення роботи керівного складу: 
Начальник відділу, консультант керуючого справами: 
Набойщікова Надія Олексіївна 
Телефони: 7791390, 7250091 
Заступник начальника відділу, консультант першого 
заступника міського голови: 



Чернова Оксана Іванівна 
Телефони:  7791377, 7314715 
 
Організаційний відділ: 
Начальник відділу: 
Броварська Марина Владиславівна 
Телефони: 7791337, 7253227 
Заступник начальника відділу: 
Міхалкова Людмила Валентинівна 
Телефон: 7229220 
Завідувач сектору контролю: 
Хижняк Дмитро Ігорович  
Телефон: 7243363 
 
Загальний відділ: 
Начальник відділу: 
Мартишевська Тамара Іванівна 
Телефони: 7791393, 7227501  
Заступники начальника: 
Говорун Олена Іванівна 
Телефони: 7791324, 7250337  
Піскун Ірина Анатоліївна 
Телефони: 7791323, 7227501, 7791326  
 

 
Департамент інформаційних технологій 

                                                                     
Директор: 
Неклеса Володимир Анатолійович 
Телефони: 7791379, 7227255 
Заступник директора: 
Іванов Олег Миколайович  
Телефон: 7727255  
Начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення: 
Швець Олександр Володимирович 
Телефон: 7227255  
Начальник відділу інформаційних систем:  
Мужичек Тетяна Вікторівна 
Телефон: 7221140  
 
                Департамент з питань звернень громадян 
                                        
Директор: 
Поддубна Людмила Андріївна 



Телефони: 7791329, 7228402   
Заступник директора: 
Дмитренко Світлана Дмитрівна 
Телефони: 7791330, 7224422  
Начальник відділу контролю та архіву: 
Вербицька Наталія Василівна 
 
Телефони: 7791410, 7250029  
Начальник відділу листів та прийому громадян:  
Тарасюк Тетяна Анатоліївна 
Телефони: 7791411, 7227496  
 
 

Департамент рекреаційного комплексу і туризму 
Одеської міської ради 

65026, м. Одеса, вул. Дербасівська, 8. 
 Приймальня:  
E-mail: odessatоur@mail.ru 
Телефон: 7253297, факс: 7252424 
Директор: Аксанюк Василь Михайлович 
Перший заступник: 
Коваленко Анжеліка Костянтинівна 
Телефони: 7253387, 72532424  
 

Основні підрозділи: 
 

- Відділ рекреаційного комплексу 
 В.о.начальника: Федосова Лілія Миколаївна 
Телефони: 7252424, 7314803 
 
- Відділ туризму 
Начальник: Копайгора Олена Олександрівна 
Телефон: 7252424 
 
                          Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: налагодження співробітництва та взаємодії зі 
структурними підрозділами міської ради в організації використанні 
рекреаційних ресурсів; вивчення перспектив і напрямів розвитку туризму в 
м. Одесі, а також міжнародного й національного досвіду в розбудові 
туристичної і курортної галузі. 
 
 

Департамент соціального захисту населення та праці 
65023, Одеса, вул. Л. Тостого, 7          
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Директор: 
Китайська Олена Петрівна 
Телефон: 7281448 
Перший заступник директора: 
Шило Ігор Вікторович 
Телефон: 7284738 
 
Заступник директорка, начальник управління реалізації місцевих 
та соціальних програм: 
Гайдаржи Олена Вікторівна 
Телефон: 7282916 
Начальник відділу звернення громадян: 
Майданова Тетяна Миколаївна 
Телефон: 7282914 
 
Управління праці департамента 
Заступник директора департамента, начальник управління: 
Коршколєпова Раїса Олексіївна 
Телефон: 7222063 
 

 
Юридичний департамент:  
65004, м. Одеса, по. Думська,1 

Директор: 
Бакланова Наталія Володимирівна  
Телефони: 7791320, 7221437   
Заступники :  
Болдін Максим Якович 
Телефон: 7791304 
Іванов Дмитро Анатоліїович 
Телефон: 7314243 
Начальник відділу правового контролю й аналітичного  
забезпечення: Мотичак Галина Іванівна 
Телефони: 7791403, 7259044  
Начальник претензійно-позовного відділу:  
Азаркіна Олена Володимирівна 
Телефони: 771405, 7251841   
Начальник відділу регуляторної політики: 
Бурдін Дмитро Ростиславович 
Телефон: 7251711 
Начальник відділу оформлення свідоцтв права власності: 
Оганесян Каріне Робертівна 
Телефони: 7791406, 7243371 
 
 



Одеське міське управління земельних ресурсів  
65009, м. Одеса, вул.Черняховського, 6 

Начальник: 
Тютюнник Олена В’ячеславівна 
Телефон: 305373 
Перший заступник начальника: 
 Лазуренко Ігор Михайлович 
Телефон: 305393  
Заступники : 
Введенська Тетяна Василівна 
Телефон: 355376  
Петраков Микита Олександрович 
Телефон: 301580  
Начальник юридичного відділу: 
Авраменко Юлія Олександрівна 
Телефон: 305378 
Заступник начальника юридичного відділу: 
Серьогіна Вікторія Сергіївна 
Телефон: 305378 
Начальник відділу землеустрою: 
Лугова Анастасія Анатоліївна 
Телефон: 305385  
Заступник начальника відділу землеустрою: 
Мещеряков Олександр Олександрович 
Телефон: 305397  
Начальник відділу земельного кадастру: 
Болдирєва Тетяна Платонівна 
Телефон: 305370 
Начальник відділу формування ринку землі:  
Купріянова Тетяна  Володимирівна 
Телефон: 305382 
Заступник начальника відділу земельного кадастру:  
Макаркіна Віра Федорівна 
Телефон: 305384 
Начальник інспекції з контролю за використанням  
і охороною земель: 
Бочев Дмитро Миколайович 
Телефон: 305374 
Начальник відділу ведення автоматизованої  
земельно-інформаційної системи:  
Коломієць Кирило Олександрович 
Телефон: 305389 
 
 

Управління архітектури та містобудування 



65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10 
Начальник: 
Бровін Борис Олександрович 
Телефон: 7230735  
Перший заступник начальника: 
 Колокольников Володимир Іванович 
Телефон: 7236360  
Заступники: 
Касімов Марат Міргазіянович  
Телефон: 7232181  
Четаков Юрій Іванович  
Телефон: 7233270 
Начальник юридичного відділу: 
Романадзе Луїза Джумберівна 
Телефон: 7248807  
Начальник відділу узгоджень проектної документації:  
Детільє Оксана Леонідівна 
Телефон: 7261982 
Начальник моніторингу та реалізації генерального плану:  
Греков Олександр Сергійович 
Телефон: 7117775  
 
 

Відділ контролю за забудовою міста 
  65014, м. Одеса, вул. Канатна, 26б 

 
Заступник начальника управління,  
начальник відділу контролю за забудовою міста: 
Дорофєєв Олександр Віталійович 
Телефон: 7223520  
Заступник начальника відділу:  
Єфремов В’ячеслав Юрійович 
Телефон: 7223957 
Заступник начальника відділу, завідувач сектору 
документального забезпечення:  
Довбиш Євген Валерійович 
Телефон: 7224937  
Канцелярія: 
Телефони: 7223957 
 
 

Управління внутрішньої політики 
65014, м. Одеса, вул. Канатна, 19/21 

 
Начальник: 



Крупник Андрій Семенович  
Телефони: 7223654, 7221555  
Заступник начальника: 
Кривий Дмитро Іванович 
Телефон: 7221567  
Заступник начальника управління, начальник відділу 
зв’язків з політичними організаціями: 
Атаянц Тетяна Юріївна 
Телефон: 7221567  
Заступник начальника управління, начальник відділу  
зв’язків з громадськими організаціями:  
Байжанов Альберт Іванович 
Телефон: 7221559 
 
 

Управління економіки, інвестиційної політики та 
зовнішньоекономічної діяльності   

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6 
 

Приймальня: 
7222270 
Начальник:  
Свобода Максим Ігорович 
Телефони: 7224486 
Перший заступник: 
Дашковська Валерія Ігорівна  
Телефон: 7221191 
Заступники начальника: 
Квятковська Євгенія Георгіївна 
Телефони: 7222270, 7294902  
Начальник відділу інвестиційної політики: 
Дьяченко Олена Володимирівна 
Телефон: 7345905 
Начальник відділу соціально-економічного аналізу і прогнозування: 
Лисенко Ольга Анатоліївна 
Телефон: 7294911  
Начальник відділу тарифної політики: 
Сербінова Катерина Христофорівна 
Телефон:7294902 
Начальник відділу розвитку міського господарства та аналізу 
господарської діяльності комунальних підприємств: 
Москаленко Оксана Борисівна 
Телефони: 7294902, 7294908  
Заступник начальника відділу розвитку міського господарства та 
аналізу господарської діяльності комунальних підприємств: 



Нєнов Валерій Володимирович 
Телефони: 7294902, 7294908 
Начальник відділу підприємництва: 
Марчук Людмила Іванівна 
Телефон: 7294914 
Начальник відділу зовнішньоекономічної та виставкової діяльності: 
Гомонець Сергій Миколайович 
Телефони: 7224545, 7228150  
Заступник начальника відділу зовнішньоекономічної та 
виставкової діяльності: 
Барбул Тетяна Іванівна 
Телефони: 7224545, 7228150 
Начальник відділу бухгалтерського обліку: 
Шубакова Катерина Леонідівна 
Телефон: 7294910 
Начальник відділу промислового та морегосподарського комплексу: 
Лебедєва Валентина Петрівна  
Телефон: 7144589  
Начальник відділу правового, кадрового та документального 
забезпечення: 
Ківуля Тетяна Вікторівна 
Телефон: 7222270  
 
 

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради  
65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14 

 
Телефони: 7250371, 7221070, тел/ факс:7243324 
Начальник: Дербоглав Ігор Альбінович 
Телефон: 724 3324 
Перший заступник начальника: Дацюк Валентина Миколаївна 
Телефони: 7243324, 7250371  
Заступник начальника: Савусін Володимир Павлович  
Телефон: 7243324 
 

Основні підрозділи , що зайняті екологічними проблемами: 
 

- Відділ моніторингу: 
Начальник: Маркевич Тетяна Миколаївна 
Телефон: 7250371  
 
 - Відділ погоджень 
Начальник: Кашурніков Андрій Вікторович 
Телефон: 7243324  
 



 -Юридичний відділ: 
Начальник: Дяченко Андрій Володимирович 
Телефон: 7221070  
 

                   Типи проблем: екологічні проблеми міста, раціональне 
природокористування 
 

                    Основні завдання установи щодо проблем 
навколишнього середовища: 
                   - здійснення екологічної, науково-технічної та економічної 
політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища; 

-  реалізація рішень міської ради, її Виконавчого комітету з питань 
охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного 
стану міської території, раціонального використання місцевих природних 
ресурсів, їх відтворення. 
 
 

Управління інженерного захисту території міста 
та розвитку узбережжя   

65007, м.Одеса, вул. Б. Хмельницького, 18 
 
Приймальня:  
E-mail: inz-upravlenie@eandex.ru 
Телефони: 7221254, 7250461, факс: 321698 
Начальник: 
Соколов Володимир Олексійович 
Телефон: 7221254 
Заступники начальника: 
Каморський Анатолій Станіславович  
Телефон: 7256326 
Тюпін Анатолій Семенович 
Телефон: 7247193  
Начальник відділу інженерного захисту території та розвитку 
узбережжя: 
Парфьонов Віталій Павлович  
Телефон: 7220380  
Заступник начальника відділу інженерного захисту 
території та розвитку узбережжя: 
Губенко Володимир Едуардович 
Телефон: 7251174 
 
           Управління інженерного захисту території міста та розвитку 
узбережжя є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, 
підпорядкованим її Виконавчому комітету, міському голові. 
 



 
                                   Основні підрозділи: 
 
- Ремонтно-експлуатаційна дільниця: 
Начальник: Стрельцов Геннадій Федорович 
Телефон: 7250201 
 
                                   Типи проблем:  
            - проблеми, пов’язані із забезпеченням інженерного захисту 
територій, об’єктів і споруд у межах міста Одеси, від зсувів, що відбуваються 
як у природних умовах, так і під впливом техногенного навантаження 
навколишнього середовища; 
            - виявлення небезпечних ділянок і майданчиків на морському 
узбережжі з метою виявлення зсувів, абразії берегів моря, підтоплення 
територій і деформації поверхні землі під житловими та промисловими 
об’єктами внаслідок впливу підземних виробок. 
               
                                   Види діяльності: 

• забезпечує розробку та реалізацію оперативних заходів і 
довгострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед 
об’єктів інженерного захисту, ефективного використання території міста і  
морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні 
процеси (зсуви, підтоплення ґрунтовими водами, провалля та просідання  
поверхні над підземними виробками); 

• виступає єдиним замовником всіх робіт, пов’язаних з 
інженерними мережами, шляховими роботами, водовідведенням та 
водопостачанням, енергозабезпечення, будівництвом чи реконструкцією 
споруд інженерного захисту території узбережжя; 

• забезпечує технічну експлуатацію існуючих гідротехнічних, 
протизсувних та дренажних споруд, що перебувають на балансі управління; 

• проводить постійний моніторинг небезпечних інженерно-
геологічних процесів та явищ на всій території міста. Своєчасно інформує 
відповідні служби міської ради, органи та служби, населення в разі 
очікуваного (прогнозного) небезпечного розвитку інженерно-геологічних 
процесів. Залучає відповідні виконавчі органи Одеської міської ради, міські 
комунальні підприємства та підрядні організації для своєчасного 
попередження, усунення чи мінімізації катастрофічних наслідків інженерно-
геологічних процесів та явищ; 

• організує виконання маркшейдерської зйомки підземних 
виробок, веде облік виробок та штучних порожнин у межах території міста; 

•  здійснює контроль за підтопленням території міста з 
використанням міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин; 

• контролює виконання нормативних вимог з експлуатації зсувних, 
зсувонебезпечних, підтоплених територій. Вживає заходів, відповідно до 
чинного законодавства, до фізичних та юридичних осіб, які своїми діями 



сприяють розвитку чи виникненню небезпечних інженерно-геологічних 
процесів. 
 
 

Управління з надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення  

65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1/1 
 

Начальник: 
Баронцов Сергій Васильович 
Телефон: 7466279  
Заступник начальника управління,  
начальник відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях:  
Кальченко Олександр Вікторович 
Телефон: 7466271 
Начальник відділу захисту населення: 
Климов В’ячеслав Вікторович 
Телефон: 7480238  
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Київського району: 
Бєлов Сергій Миколайович 
Телефон: 443441 
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Малиновського району: 
Спасський Іван Васильович  
Телефон: 7612444  
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Приморського району:  
Крупський Олександр Дмитрович  
Телефон: 7761031 
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Суворовського району:  
Олійник Віктор Іванович  
Телефон: 7559276  
Секретар комісії з питань ТЕБ та НС: 
Клімкіна Оксана Миколаївна 
Телефон: 7466275 
Оперативний черговий: 
Телефон: 7480229 
 
 

Управління з питань взаємодії з органами 
самоорганізації населення 

65026, м. Одеса, вул. Дербасівська, 8. 
 

Начальник: Яроцька Ірина Вікторівна 



Телефон: 7223595 
 
 

Управління освіти і науки Одеської міської ради 
65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134 

 
 Приймальня: 
 Е-mail: info@gorono.od.ua 
 Сайт: www gorono.od.ua 
 Телефон: 7253593, факс: 7243122 
 Начальник: 
 Савельєва Наталія Володимирівна 
 Телефон: 7253593  
 Заступники начальника: 
 Іщенко Вікторія Никифорівна 
Телефон: 7243122  
Перлов Ігор Романович 
 Телефон: 7178747  
 Горбунова Світлана Михайлівна 
 Телефон: 7189785  
 

Основні підрозділи: 
 

- Інформаційно-методичний відділ   
Начальник: Столбова Ірина Євгенівна 
Телефон: 345897 

 
- Методичний кабінет інформаційно-методичного центру 
 Методист, відповідальний за екологічний напрям роботи:  
 Хворостянова Вікторія Іванівна 
 Телефон: 7760051 
     
            У м. Одесі функціонує 263 навчальних заклади, з них: гімназій – 6, 
ліцеїв – 5, спеціалізованих загальноосвітніх шкіл – 18, загальноосвітних шкіл 
-81, інтернатів – 4, НВК “Школа-ДНЗ” – 12, НВК “Школа-гімназія” – 4, НВК 
“Школа-ліцей” – 2, НВК “Школа – спеціалізована школа” – 2, НВК “Дитячий 
будинок №9” – 1, НВК “ДНЗ-спецшкола” – 1, спеціальна школа – 1, 
дошкільних навчальних закладів – 111, позашкільних навчальних закладів –
16 , МНВК – 3, ВЗОШ – 4. 
        Головною метою діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста з питань екологічного виховання є:  
індивідуалізація навчального процесу для забезпечення досягнення кожним 
учнем відповідного рівня творчого розвитку, опанування дітьми наукових 
знань, виховання учнів як носіїв екологічної культури, як учасників 
суспільних відносин, забезпечення вироблення в них дбайливого ставлення 
до навколишнього середовища, духовно-культурного пізнання світу, 



опанування ними основних методів навчально-дослідницької роботи, 
створення умов, аби учні здобули освіту світового рівня, вільно спілкувалися 
з однолітками інших країн, навчаючись з користю для себе в подальшому. 
                  
                              Основні напрями діяльності:  
 
               - робота вчителів із здібними і обдарованими дітьми шляхом  
залучення до роботи в конкурсах – захистах Малої академії наук, конкурсах, 
фестивалях, дослідженнях, експериментах; 
              - робота педколективу щодо забезпечення екологічної освіти шляхом 
викладання основ наук (поглиблене вивчення біології і географії) та система 
позакласної виховної роботи; 
              - співпраця з громадськими та позашкільними навчальними 
закладами щодо екологічного виховання; 
              - велика увага приділяється нетрадиційним формам роботи: уроки -
ділові ігри, уроки-конференції, уроки-консультації, уроки сумніву, уроки 
творчості, уроки - творчі звіти, уроки пошуку істини. 
 
 

Управління з питань культури та мистецтв 
65082, м. Одеса, Сабанєєв міст, 3  

 
Начальник: 
Бродавко Роман Ісаакович 
Телефони: 337641, 7230298    
Заступник начальника: 
Крижалко Людмила Михайлівна 
Телефон: 337642  
Начальник відділу музично-театрального мистецтва: 
Книжник Оксана Анатоліївна 
Телефон: 7238370  
Начальник відділу по роботі з бібліотеками та парками, музеями: 
Солодовник Світлана Сергіївна 
Телефон: 7236336  
 
 

Управління молодіжної та сімейної політики 
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 2 

                  
Начальник управління: 
Юсов Андрій Володимирович 
Телефон: 7220359  
Заступник начальника: 
Дев”ятов Роман Олександрович 



Телефон: 7221433   
Заступник начальника управління, начальник  
відділу молодіжної політики: 
Оробець Тєодор Васильович 
Телефон: 7224321 
Заступник начальника управління, 
начальник відділу сімейної політики: 
Носов Владислав Валерійович 
Телефони: 7224321, 7227292  
 
 

Управління міжнародних відносин, європейської 
інтеграції та зв’язків з одеською діаспорою 

65004, м. Одеса, пл. Думська, 1 
 
Начальник: 
Долженков Олег Олександрович 
Телефони: 7791336, 7224075  
Заступники начальника: 
Боєва Світлана Юріївна 
Телефони: 7791407, 7247009 
Раскін Геннадій Аркадійович 
Телефон: 7845360  
Начальник відділу співробітництва із спорідненими містами та 
міжнародними організаціями: 
Шинкарук Оксана Вікторівна 
Телефони: 7791408, 7225388  
Начальник відділу європейської та міжнародної інтеграції:  
Смоквіна Анжела Вікторівна 
Телефон: 7845397  
Начальник відділу зв’язків з одеською діаспорою:  
Кондратьєв Дмитро Анатолійович 
Телефон: 7845360 
В.о. начальника начальника відділу організаційної роботи та реалізації 
програм співробітництва: 
Златин Олександр Миколайович 
Телефон: 7845149 
 
 

Управління охорони здоров’я 
65029, м. Одеса, вул. Коблевська, 13 

 
Начальник: Якименко Олена Олександрівна 
Телефон: 327844  
Перший заступник начальника: 



Прохорова Алла Миколаївна 
Телефон: 327840  
Заступник начальника, начальник відділу з питань охорони 
материнства й дитинства:  
Беспоясна Валентина Вільєва 
Телефон: 7232935 
Заступник начальника управління, начальник  
планово-економічного відділу: 
 Ляхова Наталія Юріївна 
Телефон: 325959 
Начальник відділу з питань організації методичної 
 допомоги дорослому населенню: 
 Гончаренко Надія Вікторівна 
Телефон: 7232469 
 
 

Управління інформації   
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1 

 
Начальник: 
Щеглов Едуард Валерійович  
Телефони: 7791333, 7250266 
Заступник начальника управління, начальник відділу  
по зв’язках із засобами масової інформації: 
Варичева Олена Григорівна 
Телефони: 7250912, 7791334, телефон / факс: 7221026 
Заступник начальника управління, начальник 
 інформаційно-аналітичного відділу: 
Ткач Ірина Іванівна 
Телефон: 7791335, телефон / факс: 359049   
 
 

Управління статистики у м. Одесі  
65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 72 

 
Начальник управління: Китаєва Людмила Михайлівна 
Телефон: 7229203  
 

 
Прокуратура м. Одеси 

65026, м. Одеса,  вул. Ланжеронівська, 24 
 
Приймальня: 
Телефон: 7227216, факс: 7773828 
Прокурор: Маркін Микола Олександрович  



Заступник прокурора: Костенко Сергій Костянтинович 
Телефон: 7222938 
 
 
 

Постійна комісія Одеської міської ради з екології 
та надзвичайних ситуацій 

 
E-mail: maknikolga@maіl.ru 
Голова комісії:  
Крук В’ячеслав Юрійович 
Секретар помічник голови комісії: 
Недушевська Лілія Марківна 
Телефон: 335480 
Помічник голови комісії: Антонов Тимур Олегович 
Телефон / факс: 335481, 335482, 335483 
Заступник голови комисії: Поршенко Наталія Анатоліївна 
E-mail: 387779@mail ru 
Телефон: 387779, факс: 7842933 
Секретар комисії:  
Ткаченко Людмила Михайлівна 
Телефони: 77913522, факс: 7223917 
Куратор комісії: Ганева Ірина Емануїлівна 
Телефон: 77913522, факс: 7223917 
 
 

Комунальні підприємства 
 

Комунальне підприємство 
“Центр екологічних проблем та ініціатив” 

Олександрівський просп., 4 
Директор: Сидоров Ігор Станіславович 
Телефон: 7178683  
Заступник директора: Боянська Олена Петрівна 
Телефон: 335093  
 
 

Комунальне підприємство 
“Агентство програм розвитку міського господарства” 

вул. Канатна, 83 
Директор: Фрейдлін Михайло Павлович 
Телефони: 428051, 323234  
Заступник директора: Лупач Дмитро Григорович 
Телефон: 428052  
 



Комунальне підприємство “Гідропарк “Лузанівка” 
Миколаївська дор., 172а 

Директор: Шуйський Олексій Юрійович 
Телефон: 774516 
Секретар: 
Телефони: 7565711, 7565665   
 
 

Комунальне підприємство “Ланжерон” 
пляж “Ланжерон” 

Директор: Вовк Сергій Віталійович 
Телефони: 7222401, 7247609  
Заступники директора: 
Аваков Аркадій Борисович 
Телефон: 7247609  
Калініна Любов Андріївна 
Телефон: 7222401 
 
 

Комунальне підприємство “Узбережжя” 
пляж “Аркадія” 

Директор: Лисенко Ольга Василівна 
Телефони: 7466823, 7466831  
Заступник директора: Головіна Лілія Геннадіївна 
Телефон: 7466823  
Головний інженер: Мачинський Віктор Дмитрович 
Телефон: 7466823  
 
 

Комунальне підприємство 
“ Міжнародний аеропорт Одеса” 

Аеропорт ЦА 
Генеральний директор: Пустильнікова Світлана Іллівна 
Телефони: 7312825, 393515 
Перший заступник генерального директора: 
Кореню Віктор Антонович 
Телефон: 393501 
Заступник генерального директора з авіаційної безпеки:  
Нерук Микола Іванович 
Телефони: 7486071, 393524  
 
  

Комунальне підприємство “Міськзелентрест” 
вул. Варненська, 27а 

Директор: Бобикін Олександр Петрович 



Телефон: 7656781  
Головний інженер: Байло Володимир Анатолійович 
Телефон: 7656781 
 
 

Комунальне підприємство “Одеспроект” 
вул. Гоголя, 10 

Директор: Кліментьєв Олег Ігорович 
Телефон: 7261981  
Заступник директора: Галіс Людмила Іванівна 
Телефон: 7232374 
Начальник відділу будівельного контролю: 
Муріна Світлана Юріївна 
Телефон: 7281716 
Заступник начальника відділу будівельного контролю: 
Ремізовський Владислав Валентинович 
Телефон: 7281716  
 
 

Комунальне підприємство 
“Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів” 

вул. Рішельєвська, 33 
Директор: Данилов Андрій Юрійович 
Телефони: 7242616, 373831 
Заступник директора: Орленко Олена Анатоліївна 
Телефон: 373866 
 
 

Комунальне підприємство 
“Парк культури та відпочинку ім. М. Горького” 

вул. Космонавтів, 17а 
Директор: Слободяник Світлана Олександрівна 
Телефон: 7653858  
Заступник директор: Базелевич Олександр Андрійович 
Телефон: 7660770 
 
 

Комунальне підприємство 
“ Парк культури та відпочинку ім. Ленінського комсомолу” 

вул. Млинова, 32б 
Директор: Чебоненко Віктор Петрович 
Телефон: 7326198  
 
 
 
 



Комунальне підприємство 
“ Парк культури та відпочинку “Преображенський”” 

вул. Новощіпний ряд, 27 
Директор: Синюк Ірина Борисівна 
Телефон: 7226449  
 

Комунальне підприємство 
“Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка” 

вул. Маразліїська, 1 
Директор: Челідзе Ігор Георгійович 
Телефон: 7221294  
Головний інженер: Кешонкін Ігор Леонідович 
Телефон: 7221294  
 

Комунальне підприємство 
” Прибережно-експлуатаційне об’єднання Київського району” 

вул. Акад. Корольова, 9 
Директор: Старчиков Сергій Михайлович  
Телефони: 456404, 7015253   
Заступник директора: Смаглюк Андрій Володимировч 
Телефон: 456404  
 

Комунальне підприємство 
 “Центр ООО “Катюша”” 

Генеральний директор: Лобанова Світлана Миколаївна 
Телефон: 7164858  
 

Філія “Інфоксводоканал” – ТОВ “Інфокс” 
вул. Басейна, 5 

Директор: Леонов Олексій Володимирович 
Телефони: 7228736, 7284101  
Перший заступник : Вакуленко Максим Борисович 
Телефон: 7225235  
Заступник з економічної безпеки: 
Бєляєв Володимир Ігорович 
Телефон: 7284144  
Заступник з економіки: 
 Михайлистий Анатолій Леонідович 
Телефон: 7284110 
Заступник з реалізації та комерційних питань:  
Макаров Сергій Іванович 
Телефон: 7284139  
Заступник з технічних питань: 
 Войтенко Олег Юрійович 
Телефони: 7284111, 72252355  



Розділ 3 
                 ПІДРОЗДІЛИ  ЦЕНТРАЛЬНИХ  І   
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ,  ОРГАНІЗАЦІЇ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З 
ПРИРОДООХОРОННОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

 
Міністерство охорони навколишнього природного 
                        середовища України  
     Державне управліяння охорони навколишнього природного 
                 середовища в Одеській області  
                       65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83      

 
Приймальня:  
E-mail: ecolog@paco.net 
Телефон: 7283381, телефон / факс: 7223071 
Начальник: Яцков Анатолій Володимирович 
 Телефон: 7283381 
 Перший заступник: Ставнійчук Олександр Петрович 
 Телефон: 7283381 
Заступник: Халай Віктор Володимирович 
Телефон: 7283613 
 
              Структурні підрозділи: 
 
- Відділ нормування водних ресурсів та атмосферного повітря 
 Начальник: Нігальчук Тетяна Валентинівна 
 Телефон: 7283359 
 
- Відділ державної екологічної експертизи та земельних ресурсів 
 Начальник: Шатохіна Ірина Вадимівна 
 Телефон: 7283808 
 
- Відділ регулювання використання біоресурсів, заповідної  
 справи та формування екомережі 
 Начальник: Харіна Любов Олексіївна 
Телефон: 7283624 
 
-Відділ екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними  
 хімічними речовинами та надрокористування 
 Начальник: Мальцев Олексій Анатолійович 
 Телефон: 7283447 
 
- Відділ економіки природокористування, координації  
  екологічних програм 
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 Начальник: Карпенко Ольга Олексіївна 
 Телефон: 7283382 
 
- Сектор моніторингу, інформації та зв’язків з громадськістю,  
 Оргуський центр. 
Завідувач: Долгова Юлія Анатоліївна 
 Телефон: 7283872 
 
- Сектор правового забезпечення: 
 Завідувач: Куриленко Аліна Володимирівна 
 Телефон: 7283631 
 
- Відділ кадрів 
 Начальник: Табаченко Ольга Борисівна 
  Телефон: 7283627 
 
                   Територіальні підрозділи управління: 
 
- Центральний сектор з охорони навколишнього середовища  
 Завідувач: Бизова Марина Борисівна 
 Телефон: 331250 
 
- Південно-Західний сектор з охорони навколишнього природного   
 середовища 
 Завідувач: Ніколов Олександр Дем’янович 
 Телефон: (04845)31140 
 
- Північно-Західний сектор з охорони навколишнього природного 
 середовища 
 Завідувач: Осипенко Вадим Георгійович 
 Телефон: (04845)32365 
 Головний спеціаліст: Моряк Лілія Петрівна 
 Телефон: (04856) 20456 
 
- Придунайський сектор з охорони навколишнього природного 
 середовища 
 Завідувач: Савченко Ігор Михайлович 
 Телефон: (04841)71228 
 

         Основні завдання установи щодо проблем навколишнього  
природного середовища. Держуправління виконує такі функції у справі 
охорони та раціонального природокористування: 

    - зійснює комплексне управління та регулювання, координує 
діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 



відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та (у 
межах своєї компетенції) радіаційної безпеки; 
      -організовує та проводить державну екологічну експертизу у рамках 
комплексної державної експертизи та у відокремленому порядку відповідно 
до законодавства; 
        - подає на затвердження Одеською обласною державною адміністрацією 
проекти лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, 
утворення та розміщення відходів у навколишньому природному  
середовищі; 
       - затверджує нормативи гранично допустимого скидання до водних 
об’єктів забруднюючих речовин; 
      - видає в установленому порядку дозволи на спеціальне використання 
природних ресурсів, дозволи на спеціальне водокористування в разі 
використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, дозволи 
на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
дозволи на розміщення та здійснення інших операцій у сфері поводження з 
відходами, приймає відповідні рішення щодо зупинення або анулювання 
їхньої дії; 
      - узгоджує матеріали підприємств, організацій, установ на отримання 
ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин, спеціальних дозволів на 
користування надрами, дозволів на проведення на землях водного фонду 
робіт з будівництва об’єктів гідротехнічного та лінійного призначення, 
днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, 
трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних робіт та робіт на 
землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями), 
дозволів на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів у 
водні об’єкти, погоджує договори оренди водних об’єктів; 
       - організовує регіональний моніторинг навколишнього природного  
середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу 
довкілля на регіональному рівні; 
       - забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної 
справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, ведення Червоної та Зеленої книг України; 

- здійснює дозвільно-погоджувальну функцію; 
- забезпечує охорону та невиснажливе використання ландшафтів: земель 

і грунтів, поверхневих та підземних вод, формування екомережі й заповідної 
справи, забезпечення раціонального використання надр, охорону 
атмосферного повітря, поводження з відходами, небезпечними хімічними 
речовинами; 

- сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, 
діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо. Взаємодіє з 
громадськістю та ЗМІ. 



                   Консультативно-дорадчим органом при Державному управлінні 
охорони навколишнього природного середовища в Одеській області є 
Громадська рада. 
 
 

Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України 

Державна екологічна в Одеській області 
                                            65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 
 
 Приймальня: 
E-mail: оdessadei@i.ua  
Телефон / факс: 7283886  
Начальник: Вахрушев Олег Олександрович 
Телефон: 7283886 
 
                 Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ екологічного контролю за використанням природних ресурсів 
Начальник :  
Телефон: 7283886 
 
- Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на держкордоні 
Начальник: Шпаковський Сергій Михайлович 
Телефон: 7283861 

 
- Відділ інструментально-лабораторного контролю 
Начальник: Митюкова Марина Геннадіївна 
Телефон: 7480005 
 

             Типи проблем: додержання вимог законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища, раціональне використання, 
відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну (в межах своєї 
компетенції) радіаційну безпеку, поводження з відходами (крім поводження з 
радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, 
пестицидами та агрохімікатами в Одеській області. 
 

            Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища – здійснення державного контролю за: 

- додержанням місцевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування (в частині здійснення делегованих їм повноважень 
органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання, фізичними 
особами) вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, раціональне використання, відтворення й охорону природних 
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ресурсів, екологічну і (в межах своєї компетенції) радіаційну безпеку, у сфері 
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), 
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами; 

- додержанням правил, нормативів, стандартів у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної і (в межах своєї 
компетенції) радіаційної безпеки, поводженням з відходами (крім 
поводження з радіоактивними відходами);  

- додержанням умов виданих дозволів, лімітів і квот на спеціальне 
використання природних ресурсів, викиди й скиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, за транскордонним переміщенням 
об’єктів рослинного і тваринного світу; 
            - забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок 
викидів і скидів шляхом проведення інструментально-лабораторних 
вимірювань показників складу та властивостей, у тому числі забруднюючих 
речовин, у межах галузі атестації на право виконання цих вимірювань; 
            - додержанням вимог екологічної і (в межах своєї компетенції) 
радіаційної безпеки, в тому числі: 

   а) у процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, впровадження у виробництво відкриттів, винаходів, 
використання нової техніки, а також устаткування, технологій та 
імпортованих систем; 

   б) на військових і оборонних об’єктах органів внутрішніх справ, 
органів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби у 
місцях їх постійної дислокації, а також під час передислокації військ і 
військової техніки з використанням автомобільних, повітряних, залізничних 
та плавучих транспортних засобів, проведення військових навчань, маневрів;  

 в) у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні 
діяльності митниць призначення й відправлення; 

  г) у процесі транспортування, зберігання, застосування, утилізації, 
знищення й знешкодження пестицидів і агрохімікатів, небезпечних хімічних 
речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів; 
              - основні завдання щодо проблем навколишнього природного 
середовища: забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім 
поводження з радіоактивними відходами), екологічної і (в межах своєї 
компетенції) радіаційної безпеки в Одеській області.  
 
 

 
 
 
 
 



Міністерство охорони навколишнього 
                               природного середовища України  

Державна екологічна інспекція з охорони довкілля 
Північно-Західного регіону Чорного моря 

                                        65014, м.Одеса, вул. 12 лінія Люстдорфської дороги, 22 
 
Приймальня:  
 E-mail: steіbs@te.net.ua 
Телефон: 494218, телефон / факс: 7169824 
Начальник: Лихачев Сергій Анатолійович? 
Перший заступник начальника: Кавун Юрій Данилович 
Телефон: 494218 
Заступник начальника: Алексєєв Віталій Володимирович 
Телефон: 494218 
 
              Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ кадрового забезпечення та зв’язку з громадськістю 
 Начальник: Кульчицька Таїсія Георгіївна 
 Телефон: 494269 
 Головний спеціаліст з інформації та зв’язку з громадськістю: 
 Кривошеєва Ольга Миколаївна 
 Телефон: 494185 

 
- Відділ бухгалтерського обліку та фінансової діяльності 
 Начальник: Смілянець Людмила Степанівна   
 Телефон: 494279 
 
- Сектор юридичного забезпечення 
 Завідувач сектору, головний юрисконсульт:  
 Фекліна Людміла Вікторівна  
 Телефон: 7169748  
 
- Відділ державного екологічного контролю за станом  
 морського середовища 
 Начальник: Поліщук Ігор Валентинович 
 Телефон: 7169564 
 
- Відділ державного аналітичного контролю 
 Начальник: Патлатюк Євген Григорович 
 Телефон: 7859287 
 
- Відділ екологічної експертизи 
 Начальник: Круть Юлія Миколаївна 
 Телефон: 494279 



 
- Відділ державного екологічного контролю біоресурсів 
 та природно-заповідного фонду 
 Начальник: Осипенко Сергій Іванович  
 Телефон: 425058 
 
- Сектор державного екологічного контролю земельних  
 ресурсів та надр 
 Начальник: Гузерова Тетяна Іванівна 
Телефон: 7842489 
 
- Відділ екологічного контролю в пунктах пропуску  
 через державний кордон 
 Начальник: Кривонос Микола Миколайович 
 Телефон: 494197 
 

                                Типи проблем: 
     - забруднення морського середовища іноземними та українськими 

суднами, іншими плавзасобами, стічними водами з очисних споруд і з 
підприємств як наслідок впливу судноплавства і виробничої діяльності  
морських портів; 

     - забруднення атмосферного повітря у зв’язку з процесами 
перевантаження вантажів у портах, внаслідок дії суден транспортного флоту, 
портофлоту, транспорту внутріпортової механізації і обладнання, яке 
використовується для проведення ремонтновідновлювальних робіт і зв’язане 
з механічною обробкою різних матеріалів, проведення зварювальних та  
малярних робіт;  
           - здійснення державної екологічної експертизи проектних матеріалів та 
документації при проведенні реконструкції, розширення й проведення усіх 
видів робіт у портах та на судноремонтних заводах, а також на об’єктах, 
розташованих у прибережній захисній смузі Чорного моря;  
           - необхідність одержання морськими портами запитів на проведення 
перевантажувальних робіт, переробку, зберігання, складування і 
транспортування небезпечних вантажів, відходів у портах; на проведення  
днопоглиблення, демпінгу грунтів, берегоукріплення, пошукових, бурових, 
експлуатаційних та інших гідротехнічних робіт; 
            - депресивний стан рибного господарства північно-західної частини 
басейну Чорного моря, у тому числі Одеської області, в результаті 
порушення координації, невирішення питань, пов’язаних із поліпшенням 
стану рибних ресурсів, їх раціональним використанням, збереженням і 
відтворенням, падіння обсягу морського промислу; 
           - здійснення розгляду матеріалів щодо вилучення (викупу), надання 
земельних ділянок; 



          - екологічна просвіта, підвищення екологічної культури населення 
різних вікових категорій, взаємодія з громадськими екологічними 
організаціями та неформальними об’єднаннями 
           

                    Види діяльності: державний екологічний контроль за 
дотриманням природоохоронного законодавства 
        

  Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища.  

Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-
Західного регіону Чорного моря (Інспекція) є спеціальним підрозділом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та 
входить до сфери його управління. 
              Інспекція в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію 
державної політики в галузі охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів,  
забезпечення екологічної і (у межах своєї компетенції) радіаційної безпеки 
відповідно на території від західного кордону України по р. Дунай до  
м. Скадовська (включно) Херсонської області. 
              Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України і Кабінету Міністрів України, іншими актами, а також Положенням 
про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного 
регіону Чорного моря. 
 

Діяльність Інспекції поширяються : 
  - на територіальні води, континентальний шельф України, виключну 

(морську) економічну зону України та на лимани, пов’язані з морем у зоні 
діяльності Інспекції; 
          - на прибережну смугу суші, ширина якої встановлюється відповідно до 
наказу Мінприроди України або протоколів розмежування функцій 
територіальними органами Мінприроди України та Держінспекції в 
Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Контроль здійснюєтся у 
частині забруднення та іншого негативного впливу на морське середовище в 
результаті господарської діяльності об’єктів, які там розташовані. 
 

Об’єктами контролю Інспекції є: 
     - морські порти та портові пункти України на Чорному морі, 

судноремонтні підприємства, майстерні, причали та приморські об’єкти 
рибного господарства у повному обсязі їхнього впливу на навколишнє 
природне середовище в зоні діяльності Інспекції; 

    - об’єкти (у тому числі Міністерства оборони України, Державного 
комітету охорони внутрішніх справ України), підприємства, установи та 
організації (незалежно від форм власності й підпорядкування), їхня 
господарська діяльність, що може негативно впливати на морське 



середовище і, зокрема, в скиданні стічних вод у морські води або лимани, які 
мають зв’язок з морем у зоні діяльності Держінспекції; 

- всі українські та іноземні судна, кораблі та інші плавучі об’єкти й  
морські споруди, незалежно від форм власності та підпорядкування, 
діяльність яких відбувається у територіальних водах, у виключній 
(морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі 
України в зоні діяльності Інспекції. 

 
 

                   Міністерство охорони навколишнього 
                            природного середовища України  
                                 Міжвідомчий екологічний центр 
                               Національна академія наук України 
                                   65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, офіс 8а 
 
 Приймальня: 
 E-mail: tavikonn @ te.net.ua. 
Телефон: 7661916, телефон / факс: 7146111 
 Директор: Онищук Віктор Олексійович 
 

Види діяльності: 
      -  інвентаризація зелених насаджень; 

- розробка проектів коригування прибережної захисної смуги; 
- вивчення, розробка та впровадження у практику засобів екологічно  

безпечного зберігання, утилізації та раціонального використання; 
- виробничних і побутових відходів токсичних, радіоактивних та інших   

шкідливих речовин; 
     - розробка і впровадження екологічного аудиту й екологічної сертифікації 
виробництв, підприємств; 
     - організація та участь у проведенні екологічної експертизи проектів, 
програм, технологій; 

- проведення екологічного обслуговування підприємств різних форм 
власності: розрахунок та визначення лімітів природних ресурсів, 
граничнодопустимих викидів та скидань забруднюючих речовин у 
навколишнє середовище, розробка – складання екологічних паспортів 
підприємств, проведення оцінки впливу на навколишнє середовище; 

- проведення інвентаризації та ідентифікації джерел навколишнього 
середовища 
 

 
Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України 
                 Причорноморське державне регіональне геологічне 

                                 підприємство (ПричорноморДРГП)  



                                      65070, м. Одеса, вул. 25-ої Чапаєвської дивізії, 1 
 
Приймальня:           
E- mail: pgrgp@ukr.net 
Сайт: www.grgp.com.ua 
Телефон: 7154612, телефон / факс: 198066 
Генеральний директор: Пристяжний Віктор Михайлович 
Телефон: 7154612  
Перший заступник: Іванов Віктор Георгійович 
Телефон: 7154612 
Заступник генерального директора, головний геолог:  
Какаранза Сергій Дмитрович 
Телефон: 7655425 
Заступник генерального директора, головний гідрогеолог: 
Тюреміна Валентина Георгіївна 
Телефон: 7655425  
 
 Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Загін регіональних інженерно-геологічних робіт 
 Начальник: Черкасов Володимир Олексійович   
 Телефон: 7154612  
 
 - Загін моніторингу підземних вод 
 Начальник: Єремєєва Тетяна Генрихівна  
 Телефон: 7655426  
 
- Загін державного водного кадастру (ДВК), державного обліку  
 використання підземних вод 
 Начальник: Кондарук Олена Анатоліївна 
 Телефон: 7154612 
 

                Типи проблем: моніторинг екзогенних геологічних процесів, 
моніторинг підземних вод; ведення державного водного кадастру, 
державного обліку використання підземних вод, моніторинг ресурсів та 
запасів підземних вод 
  

                 Види діяльності:    
- пошуки та розвідка родовищ корисних копалин;   
- регіональні геолого-знімальні роботи; гідрологічні, інженерно-

геологічні та еколого-геологічні роботи;  
- морські геолого-геофізичні роботи 

 
              Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: 
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   - моніторинг екзогенних геологічних процесів: вивчення динаміки і 

поширення екзогенних геологічних процесів і прогнозування їх активізації; 
підготовка інженерно-геологічних даних для геологічного забезпечення 
протизсувних заходів та створення урядової інформаційно- аналітичної 
системи надзвичайних ситуацій з метою інформування адміністративних 
органів щодо можливості виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
екзогенними геологічними процесами; 

   - моніторинг підземних вод: проведення багаторічних  спостережень за 
режимом підземних вод у регіональному плані; контроль за станом і 
мінливістю гідрогеологічної обстановки в регіоні; виявлення регіональних 
закономірностей змін стану підземних вод (гідрогеологічні та гідрохімічні 
визначення складу й властивостей); оцінка змін гідрогеологічних умов під 
впливом техногенних чинників; ведення автоматизованої бази даних з 
використанням документів Державного водного кадастру “Підземні води”; 

-  ведення державного водного кадастру, державного обліку 
використання підземних вод, моніторинг ресурсів та запасів підземнх вод: 
збирання, обробка, підготовка, збереження, накопичення та передання 
інформації про стан ресурсів і запасів підземних вод; прогнозування змін 
стану в природних умовах та під впливом господарської діяльності; розробка 
науково обрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання  
негативним змінкам гідрогеологічної обстановки та дотримання вимог 
екологічної безпеки, подання звітних матеріалів до Державної геологічної 
служби. 
 

 
Державний комітет України з водного господарства 

            Одеське обласне виробниче управління з водного господарства 
                                                 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13 
 
Приймальня:  
E-mail: vodhoz@ukr.net 
Сайт: www. watetrmd.оd.ua 
Телефон: 7669102, факс: 7669109, 7669111  
Начальник:  
Потоп Василій Іванович  
Телефон: 7669102  
Заступник: Міченко Лілія Олександрівна  
Телефон: 7281323  
Головний інженер: Кічук Іван Дмитрович 
Телефон: 7281323  
 
                 Основні підрозділи, які зайняті екологічними проблемами: 
               
- Відділ водних ресурсів та моніторингу 
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 Начальник: Голеня Ніна Іванівна 
 Телефон: 7669098 
 
- Відділ техногенно-екологічної безпеки та 
 контролю комплексного використання водних ресурсів 
 Начальник: Бондар Антоніна Олександрівна 
 Телефон: 7669098 
 
                Одеське обласне виробниче управління з водного господарства є 
Державним управлінням у галузі водного господарства. Управління 
координує роботу підвідомчих організацій з питань управління, охорони та 
відтворення водних ресурсів. Координує діяльність підвідомчих управлінь з 
питань виконання ст. 239 Кодексу України про адміністративні порушення 
щодо здійснення управління й контролю за використанням і охороною вод та 
здійснення контролю на території Одеської області по басейнах р. Південний 
Буг, р. Дністер, річок Причорномор’я.    
 
 
         Державний комітет України з водного господарства 

    Дунайське басейнове управління водних ресурсів  
                                  (Дунайське БУВР)  
                       68800, м. Ізмаїл, Одеської області, Болградське шосе, 27а 
 
Приймальня: 
E-mail: dbuvr@ukrpost.ua 
Сайт: gsv69@inbox.ru 
Телефон / факс: 40898 
 
 Начальник: Черой Іван Георгійович 
Телефон: 40898 
Перший заступник: Гуньковська Світлана Володимирівна 
Телефон: 40898 
 
          Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ водних ресурсів 
Начальник: Ромалійський Григорій Антонович 
Телефон: 40862 
 
-Дунайська басейнова гідрохімічна лабораторія моніторингу вод 
Завідувач лабораторії: Курілова Ірина Віталіївна 
Телефон: 40862 
 
             Проблемні питання: призупинено будівництво нової гідрохімічної 
лабораторії в зв’язку з дефіцитом коштів 

mailto:dbuvr@ukrpost
mailto:gsy69@inbox


           
           Види діяльності: згідно з Положенням про Дунайське басейнове 
управління водних ресурсів управління здійснює: 
              - діяльність з управління водними ресурсами на українській частині 
басейну р. Дунай у межах Ренійського, Болградського, Ізмаїльського та 
Кілійського районів Одеської області; 
             - експлуатацію захисних гідротехнічних споруд, які знаходяться на 
балансі Дунайского БУВР; 
             - водообмінні заходи у придунайських водосховищах Кагул, Картал,  
Ялпуг-Кугурлуй, Катлабух, Китай. 
            Виконує заходи з охорони та раціонального використання водних 
ресурсів; забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку  
меліорації земель, експлуатації водогосподарських об’єктів та виконання 
протипаводкових заходів; здійснює моніторинг якості вод. 
 
       Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища:  

- моніторинг якості поверхневих вод;  
- виконання довгострокових державних програм щодо захисту від 

шкідливих дій вод у межах зони діяльності; 
- організація заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих та 

підземних вод; 
-  виконання функцій замовника на проектування, будівництво і 

реконструкцію природоохоронних заходів. 
 
 

Державний комітет рибного господарства України 
                Західно - Чорноморське державне басейнове управління, 
                управління охорони, використання і відтворення водних 
                          живих ресурсів регулювання рибальства 
                        (Західно-Чорноморська Держрибоохорона) 
                                  65035, м. Одеса, просп. Свободи, 47 
 

  Приймальня:  
 E-mail: dunay_dbu@ mail. ru    
 E-mail: dunay_dbu@ ukr. net 
 E-mail: zap cher@ mail. ru  
 Телефон / факс (+3048) 7170778 
 
 
 Начальник управління: 
 Мораренко Віктор Якович 
 Телефон: 7170778 
 Заступники: 
 Постолатій Григорій Олексійович 
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 Телефон: 7170778 
 Лукаржевський Юрій Олексійович 
 Телефон: 7170778 
 Рогов Віталій Ігорович 
 Телефон: 7170778 
 
                 Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ іхтіології 
 Начальник: Буянова Лілія Костянтинівна 
 
- Сектор рибогосподарської експертизи 
 Начальник сектору: Савицький Олексій Вікторович 
 
                 Типи проблем: охорона, відтворення живих ресурсів та 
регулювання рибальства у водоймах Одеської області та північно-західної 
частини Чорного моря. 
 
                 Види діяльності: здійснення державного контролю та управління в 
галузі охорони і раціонального використання водних живих ресурсів. 
 
                 Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: контроль за гідрохімічним та гідробіологічним 
станом водойм, станом запасів промислових об’єктів, їх природним і 
штучним відтворенням; вивчення впливу господарської діяльності на 
водойми, на риб та інших гідробіонтів; охорона рибних запасів від 
браконьєрів. 
 
 
                 Міністерство охорони здоров’я України 

           Державна санітарно-епідеміологічна служба 
                                в Одеській області  

65029, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 8 
 
Приймальня:  
E-mail: odesoblses@te.net.ua  
Телефон: 7234842, факс: 7231841 
 
 
Головний державний санітарний лікар області: 
Засипка Любов Гнатівна 
Телефон / факс: 7231841, телефон 7234842  
Заступник головного державного санітарного лікаря області 
 з санітарно–гігієничних питань:  
Приказюк Анатолій Миколайович 
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Телефон: 333017  
Заступник головного державного санітарного лікаря області  
з епідеміологічних питань:  
Вегержинська Ніна Дмитрівна 
Телефон: 7230360  
Завідувач організаційним відділом: 
 Левіна Ольга Миколаївна 
Телефон / факс: 7230768 
 

        Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
- Відділ гігієни праці 
 Завідувач відділу: Бабайкова Ніна Михайлівна 
 Телефони: 7317000, 7234380  
 
- Відділ комунальної гігієни 
 Завідувач відділу: Кільдишова Алла Миколаївна   
 Телефони: 7233056, 7234892, 723100 
 
- Відділ гігієни харчування 
 Завідувач відділу: Степанова Лідія Вікторівна 
 Телефони: 7232333, 7234038 
 
-Токсикологічна лабораторія 
Завідувач лабораторії: Жилянська Катерина Сергіївна 
Телефон: 77763081 
 
- Відділ радіаційної гігієни 
Завідувач відділу: Зайченко Людмила Романівна  
Телефон: 7763049 
 
                   Типи проблем: стан водопостачання населення і відкритих 
водойм; стан грунту населених місць, атмосферного повітря; радіаційна 
безпека; безпека працюючих на підприємствах; проблеми використання 
пестицидів і міндобрив; безпека продуктів харчування.  
 

            Види діяльності: спостереження, аналіз, розробка пропозицій 
стосовно дотримання нормативів, запобіжний і поточний нагляд. 

 
          Основні завдання установи щодо проблем навколишнього  

середовища: виявлення факторів негативного впливу, інформація, 
пропозиції щодо розробки оздоровчих заходів, контроль за їх реалізацією. 

 
 
 



Міністерство охорони здоров’я України 
Санітарно-епідеміологічна станція м. Одеси 

                                                  65023, м. Одеса, вул. Пастера, 36  
 

 Приймальня: 
 E-mail: gses@paco.net  
 Телефон: 7238354, факс: 7317211, 7234992 
 Керівник: Кліментьєв Іван Миколайович 
Телефон: 7238354 
 Перший заступник: Прилипко Юрій В’ячеславович 
Телефон: 7237383 
 

 Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 

 - Відділ комунальної гігієни 
 Завідувач: Бабич Ірина Вікторівна 
 Телефон: 7236423 
 
- Відділ гігієни праці 
 Завідувач: Гавриленко Маргарита Юріївна 
 Телефон: 7238286 

 
                       Типи проблем: порушення санітарних норм і правил, 
шкідливий впив на здоров’я населення та навколишнє середовище 
біологічних, хімічних та фізичних факторів 
 
                      Види діяльності: державний санепіднагляд за дотриманням 
санітарних норм і правил 
 
                     Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: нагляд за реалізацією державної політики з питань 
профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за 
виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу 
факторів навколишнього середовища на здоров’я населення 
 
 

Міністерство охорони здоров’я України 
Центральна санітарно-епідеміологічна 
станція на водному транспорті України 

( Центральна СЄС на водному транспорі України) 
65026, м. Одеса, Приморський б-р, 13 

 
 Приймальня: Юдіна Юлія Юріївна 
 E-mail: sea_ses@farlep.net 
Телефони: 7608125, 7220412, 7224241  
 Головний державний санітарний лікар водного транспорту  
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України: 
 Голуб’ятников Микола Іванович 
 Телефони: 7608125, 7220412, 7224241          
 Заступники:  
 Гринчук Ігор Іванович 
 Телефон: 7144952  
 Бондаренко Дмитро Анатолійович 
 Телефон: 7293902  
 Захарова Валентина Андріївна 
 Телефони: 7247567, 7608428  
 

Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 

- Санітарно-гігієнічний відділ 
 Завідувач відділу: Єлисєєв Михайло Георгійович 
 Телефон: 222415 
 
- Санітарно-карантинний відділ 
 Завідувач відділу: Зуб Станіслав Олександрович 
 Телефон: 221803 
 
               Типи проблем: санітарна охорона Чорного моря від забруднення 
суднами, портами, підприємствами морської та річкової галузі 
 
               Види діяльності: здійснення держсанепіднагляду за флотом, 
портами, судноремонтними заводами та береговими об’єктами, які 
обслуговують морський і річковий транспорт 
 
              Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: охорона здоров’я моряків і членів їхніх родин. Охорона  
морських і річкових кордонів від завезення карантинних та особливо 
небезпечних інфекцій 
 
 
               Державний комитет України з питань  
         технічного регулювання та споживчої політики 
Державне підприємство “Одеський регіональний центр стантартизації, 

метрології та сертифікації” (ДП «Одесастандартметрологія») 
                            65014, м. Одеса, вул. Чорноморська, 10 
 
Приймальня: Денисенко Олена Іванівна 
E-mail: admocsms@tm.odessa.ua 
Сайт: http :// www.standartmetrol.od.ua 
Телефони: 7224195, 7117239, факс: 7150095 
Генеральний директор: Царюк Віктор Миколайович 
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Телефон: 496094 
Перш ий заступник: Дащенко Олексій Олександрович 
Телефон: 7291022 
Заступники : 
 Соломієнко Валерій Павлович 
Телефон: 496195  
Голомовзий Євген Миколайович 
Телефон: 7267976  
Смислов Олександр Анатолійович 
Телефон: 7144879  
 
              Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ метрологічного забезпечення вимірювань геометричних та   
 механічних величин 
 Начальник: Новикова Алла Іванівна 
 Телефони: 7267970, 726740  

 
- Відділ метрологічного забезпечення вимірювань електричних,   
 теплотехнічних, фізико-хімічних величин 
 Начальник: Олексієнко Костянтин Миколайович? 
Телефони: 7267980, 7267961, 7267968  
 
- Відділ метрологічного забезпечення вимірювань радіоелектронних і 
іонізуючих випромінювань 
Начальник: Стоматакі Віктор Іванович 
Телефон: 7267969  
 
- Випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської  
продукції 
Завідувач лабораторії: Дмитрієва Ніка Володимирівна 
Телефони: 7267916, 7297977  

 
           Види діяльності: послуги з питань стандартизації, метрології та 

оцінки відповідності 
    

        Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: забезпечення безпеки потрапляння токсичних речовин у 
навколишнє природне середовище. 
 

 
ООО ПКФ “Промекологія” 

                  65012, м. Одеса, вул. Чорновола, 4, офіс 50 
 
 E-mail: рromеко@ mail.ru. 



 Сайт: www. promecologіya.com.ua 
 Керівник: Спектор Семен Якович 
 Телефони: 333101, 333110, моб.: 0504152739, факс: (04382)333011 
 

      Види діяльності: очищення стічних вод підприємств, приватних 
будинків від органічних забруднень (фекалії, жир, нафта тощо); очищення 
водойом від твані, ряски, синьо-зелених водоростей, каламутності води, 
донного осаду.   

 
 

ТОВ “Центр екологічної безпеки” 
                    65031, м. Одеса, вул. Братів Поджіо, 11 (юридична) 

              65044, м. Одеса, б-р Французький, 29 (фактична) 
 
 E-mail: ecolab@ te.net.ua.  
 Телефони / факс: +38( 048) 7286390, 7601411  
 Керівник: Соловйов Петро Георгійович 
 Заступник: Цехановська Людмила Володимирівна 
       

        Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Лабораторія прикладної екології, спектрометричні вимірювання 
 Завідувач лабораторії: Тяков Олександр Миколайович 
 Телефон / факс: 7781240 
 
 - Відділ з інвентаризації відходів 
 Завідувач відділу: Соловйов Володимир Георгійович 
Телефон /факс: 7286390 
 
- Відділ методології радіаційного контролю безпеки і радіаційної безпеки 
 Завідувач відділу: Подгурська Єлизавета Дмитрівна 
 Телефон / факс: 7601411 
 
- Відділ радіометричних вимірювань 
 Завідувач відділу: Децик Микола Іванович 
 Телефон / факс: 7286390 
 

            Види діяльності: визначення параметрів радіаційного стану  
навколишнього середовища, експертиза, радіаційні обстеження продуктів 
харчування, будматеріалів, будівель, вантажів, металобрухту, інвентаризація 
і паспортизація відходів, підвищення кваліфікації фахівців з питань 
радіаційного контролю (РК) та радіаційної безпеки (РБ), радіонуклідні 
джерела метрологічного призначення. 

 
 



Центр незалежних екологічних експертиз  
“ЕКОЛЕКС”  

                              65005, м. Одеса, вул. Балківська, 120/1, офіс 516 
 
 Приймальня: 
 E -mail: info@ ecolex.сom.ua 
 Веб-сайт: www.ecolex.com.ua 
Телефони: 7943158, факс: 329342  
 Генеральний директор: Міхалюк Віталий Іванович 
 Телефон: 7943158  
 Провідний спеціаліст: Павленко Тетяна Володимирівна 
 Телефон: 7943157  
           Центр є колективним членом Міжнародної академії наук з екології, 
безпеки людини і природи (МАНЕБ)  
 
                    Види діяльності: 
          - надання послуг фізичним та юридичним  особам у галузі екології; 
          - комплексне, незалежне екологічне обстеження квартир, офісів, 
 будинків, ресторанів, барів, кафе, земельних ділянок, будівельних  
майданчиків, промислових підприємств, рівня радіації, електромагнітного 
поля, освітленості, шуму тощо; 
           - проведення аналізів води, повітря, грунту, вимірювання рівня 
радіації, електромагнітного поля, освітленості, шуму; 
         - екологічний супровід проектних, будівельних і ландшафтних та інших 
робіт; 
         - надання висновків з рекомендаціями спеціалістів за результатами 
проведеної екологічної експертизи; 
        - проведення екологічних робіт з усунення забруднень. 
 
 

       Міністерство культури і туризму України 
Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького 

                          65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13 
 
Приймальня: Звездіна Тетяна Анатоліївна 
 E-mail:ognb@ognb.ua, ognb@ ukr net 
 Сайт: www.ognb.odessa.ua 
 Телефон / факс: 7230252 
 Директор: Ботушанська Ольга Федорівна 
 Телефон: 7231072 
 Заступник директора: Бельницька Ольга Миколаївна 
 Телефон: 7231184  
 Заступник директора з наукової роботи:  
 Арюпіна Ліна Володимирівна 
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 Телефон: 7779606  
 Вчений секретар: Бірюкова Ірина Олександрівна 
 Телефон: 7779606  
 Начальник відділу кадрів: Пікалова Любов Данилівна 
 Телефон: 7235631  
 
       Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами:  
  
- Науково-методичний відділ 
 Завідувач відділу: Устюжаніна Галина Володимирівна 
Телефон: 7232197  
 
- Науково-бібліографічний відділ 
 Завідувач відділу: Бур’ян Лариса Миколаївна 
Телефон: 7235360 
 Головний бібліограф: Кушнір Ольга Георгіївна 
Телефон: 7185360 
 
- Міжбібліотечний абонемент (МБА)    
Завідувач відділу: Тимошенко Ніна Василівна 
Телефон: 7233561 
 
- Редакційний відділ 
 Завідувач відділу: Зленко Григорій Дем’янович 
 Телефон: 7233811 
 Провідні редактори:  
 Шелестович Ірина Сергіївна  
 Десенко Марта Леонтіївна 
Телефон: 7233811 
 
 
- Довідково-інформаційний відділ (ДІВ): 
 Завідувач відділу: Чарова Галина Яківна 
Телефон: 7234511     
 Головний бібліограф: Брик Ріна Яківна 
Телефон: 7234511    
 Завідувач сектору: Кочеткова Тетяна Вікторівна 
Телефон: 7232478 
 
 Інтернет-центр 
 Адміністратор центру: Затолочна Валентина Володимирівна 

 
Інформаційно-аналітичний центр з питань екології 
 Завідувач сектору: Максимова Катерина Іванівна 
 Провідний бібліограф: Працюк Ірина Юхимівна 



 Бібліограф 1 кат: Лошкарьова Ніна Петрівна 
 Телефон: 7234511, 7230252 
 
               Основною метою центру є: створення інформаційного банку даних 
з екологічних питань, інформування органів місцевого самоврядування, 
природоохоронних служб, науково-дослідних інститутів, центрів підготовки 
спеціалістів, підвищення рівня екологічної освіти населення Південного 
регіону 
  
               Види діяльності: інформаційне забезпечення з питань екології, 
екологічна освіта  
    
              Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: 
           - надання методичної допомоги студентам, викладачам у доборі 
літератури з екологічних питань; іформаційне обслуговування організацій на 
їхні запити; 
            - видання та розповсюдження інформаційних матеріалів з екологічних 
питань, видання бібліографічних покажчиків; 
            - підготовка та проведення виставок нових надходжень з питань 
екології, тематичних з текстом виставок до екологічних дат; 

- організація та участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, 
«круглів столів» та інших заходів з питань екології; 
         - вільний доступ до екологічної інформації в електронному вигляді 
читачам забезпечує Iнтернет-центр;     

- взаємодія з природоохороними органами, координація роботи з 
громадськими екологічними організаціями. 
 

 
               Одеський інноваційно-інформаційний центр 
                                    ТОВ “Інвац”  

                                 65125, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28 
 
 Приймальня: Зехова Тетяна Юрїівна  
 E-mail: invaz@invaz.com.ua  
 Іnternet: http// www invaz.com.ua 
 Телефон: 7222829, факс: 7282931 
 Директор: Небрат Валерій Миколайович 
 E-mail: nvn@invaz.com. ua  
 Телефон: 7226780 
 Перший заступник з інформаційних питань 
 та нових технологій: 
 Толоконнікова Галина Павлівна 
 E-mail: tgp@invaz.com.ua 
 Телефон: 7243465, телефон / факс: 7222931 
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Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 

- Редакційно-видавничий відділ: 
 Начальник: Горбатенко Володимир Олександрович 
 E-mail:polig.invaz.com.ua 
 Телефон: 7243470 
 Дизайнер: Поскорська Ольга Олександрівна 
 Телефон: 7243470 
Фахівець: Ларіонов Анатолій Сергійович 
 Телефон: 7243470 

 
- Патентно-інформаційний відділ: 
 Начальник: Єрмак Наталя Григорівна 
 E-mail: patent@ invaz.com.ua 
 Телефон: 7228564 
 
- Сектор інноваційно-інформаційний 
 Юрист: Лещинський Олександр Сергійович 
 E-mail: les@ invaz.com.ua 
 Телефон: 7221450 
 
 - Фахівець науково-технічної бібліотеки: Зосяк Ганна Кирилівна  
 E-mail: lіb@ invaz.com.ua  
 Телефон: 7314084 
 
 -Відділ бухгалтерського обліку та звітності 
 Головний бухгалтер: Кардиболоцька Олена Миколаївна 
 E-mail: buh@ invaz.com.ua 
 Телефон: 7247760 
           
        Типи проблем: забезпечення доступу до екологічної інформації 
 

Види діяльності: періодичне видання екологічного напряму,    
проведення наукових конференцій з екологічної тематики 
 

Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: доведення інформації до громадськості про стан, 
екологічні проблеми навколишнього середовища та можливі шляхи їх 
вирішення. 
 
 
          Міністерство транспорту і зв’язку України                
Державний департамент морського і річковового транспорту 



 
Суб’єкти господарювання в Одеській області 

         
 

ДП “Білгород-Дністровський морський торговельний порт” 
67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 

 Приймальня: 
 E-mail: mail @bdport.оdessa.ukrtel.net 
 Телефон: (04849) 63102, факс: (04849) 36041 
 Начальник порту: Манітенко Олег Костянтинович  
 Телефон: 63101 
 Заступник начальника порту з охорони праці: 
 Кальніченко Тетяна Владиславівна 
 Телефон: 63130 
Інженер з охорони навколишнього середовища: 
 Золотова Ангеліна Ігорівна 
 Телефон: 63109 
 
                                   Основні проблеми: 

- зниження рівня викидів забруднюючих речовин при перевантаженні 
навалочних вантажів; 

- зниження кількості шкідливих викидів портовими стаціонарними 
котельнями; 

- обладнання суден портового флоту засобами для запобігання та 
ліквідації аварійних забруднень акваторії порту; 

- впровадження нових методів видалення відходів 
 
                                  Види діяльності: 

- функціонування інфраструктури водного транспорту; 
- діяльність автомобільно-вантажного транспорту; 
- діяльність у сфері інжирінгу; 
- діяльність їдалень; 
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою 

продовольчого асортименту 
 
                                 Основні завдання: 
    - розробка перспективних та річних комплексних планів охорони  
навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів; 
     - проведення щорічного відомчого комплексного моніторингу згідно з  
затвердженою природоохоронними органами програмою; 

- розробка офіційних документів, що регламентують екологічні аспекти  
виробничої діяльності порту з залученням ДП “Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України” 

-  



 
ДП “Іллічівський морський торговельний порт” 

                                   68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6 
 
 Приймальня:  
 E-mail: port@ilport.сom.ua 
 Телефони: код (048) 7608600, 7608605, 304622, факс: 7608600 
 Начальник порту: Лавріненко Костянтин Костянтинович 
 Телефони: 7608600, 7608605, 304622 
 Перший заступник: Скворцов Геннадій Павлович 
 Телефон: 7608602 
 Заступник начальника з експлуатації: Фотченко Олег Григорович 
 Телефон: 7608601 
 Заступник начальника із зовнішньоекономічних зв’язків: 
 Хоменко Олексій Григорович 
 Телефон: 7608292 
 Заступник начальника з кадрів:  
 Осієвський Володимир Олексійович 
 Телефон: 7608834 
 Заступник начальника з фінансів: Срьоменко Анатолій Васильович 
 Телефон: 7608522 
 Заступник начальника з охорони праці та екології: 
 Яковищенко Юрій Дмитрович 
 Телефон: 7600796  
 Заступник начальника порту з безпеки та режиму:  
 Тімченко Павло Васильович 
 Телефон: 7608868 
 
 
               Основні підрозділи, зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ інженерної екології 
 Начальник відділу: Юрченко Олександр Анатолійович 
 Телефон: 7608263 
      
                                 Види діяльності:  
          Перевантаження та зберігання генеральних, наливних, насипних та 
навалювальних вантажів з сухопутних видів транспорту на морські судна та 
у зворотному напрямку. 
 
                             Основні завдання щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
            Створення професійно безпечного та екологічно чистого простору,  
привабливого для інвесторів та партнерів, запобігання забрудненню 
атмосферного повітря, території і акваторії 



 
 

ООО “Іллічівський рибний морський торговельний порт” 
68094, Одеська обл., м. Іллічівськ, 5 

 Приймальня:  
 E-mail: fishport@оdessa.dimail.com.ua  
 Телефон: (048) 7170511, факс: (048)7170512 
 В.о.виконавчого директора: Мелентьєв Вадим Вадимович 
 
 

ДП “Ізмаїльський морський торговельний порт” 
68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 7 

 Приймальня:  
 E-mail: administration @izmport.сom.ua 
E-mail: www. izmport.сom. ua  
 Телефони: (04841) 90437, 25601, факс: 26258 
 Начальник порту: Котельний Валентин Федорович 
 Телефон: 25601 
 Перший заступник, головний інженер: Кошко Анатолій Іванович 
 Телефон: 25701 
 Заступник начальника порту з експлуатації:  
 Селезньов В’ячеслав Васильович 
 Телефон: 25679 
 Заступник начальника порту з кадрів і соціальної роботи: 
 Гайдаржи Сергій Васильович 
 Телефон: 20025 
 
 
 
 Заступник начальника порту з економіки: 
 Делібазогло Наталія Владиславівна 
 Телефон: 20048 
 Заступник начальника порту з режиму і безпеки, начальник 
 служби морської безпеки: Пенков Ілля Васильович 
 Телефон: 23691 
 Заступник начальника порту з охорони праці, начальник відділу н  
навколишнього природного середовища: 
 Прокуратов Володимир Вікторович 
 Телефон: 90430 
 
                 Види діяльності: функціонування водної транспортної 
інфраструктури, транспортна обробка вантажів 
 



                 Основні завдання установи, стосовно проблем навколишнього 
природного середовища: виконання вимог чинного природоохоронного 
законодавства України. 
 
 

ДП “Одеський морський торговельний порт” 
65026, м. Одеса, Митна площа, 1 

 Приймальня: 
 E-mail: bod@port.оdessa.ua  
 Телефон: 7293500, факс: 7293927 
 Начальник порту: Павлюк Микола Пантелеймонович 
 Перший заступник начальника порту: Васьков Юрій Юрійович 
 Телефон: 7293627 
 Заступник начальника порту з охорони праці: Куликов Андрій   
Віталійович 
 Телефон: 7294703 
 Заступник начальника порту з екологічних та соціальних питань: 
 Кужко Сергій Юліанович  
 Телефон: 7293447 
    

Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 

-  Відділ охорони навколишнього природного середовища (ВОНС) 
 E-mail: oos@port.odessa.ua 
 Начальник відділу: Боровський Ігор Степанович  
Телефон: (048) 7294677, факс: (048) 7293776 

 
- Інженери з атмосферного повітря    

 Телефон: 7293771 
 
 

- Інженери з водних ресурсів                    
 Телефон: 7296023 

 
- Інженери по відходах 
 Телефон: 7293776 

 
         Види діяльності відділу: відомчий контроль та координація 
підрозділів порту в усіх напрямах природоохоронної роботи.  
 
         Основні завдання установи стосовно проблем навколишнього 

природного середовища:  
       - координування проведення робіт у порту з мінімального 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище; 
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      - здійснення в порту єдиної технічної та організаційної політики в 
галузі охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

ДП “Морський торговельний порт Южний” 
65481, Одеська обл., м. Южний 

 
 Приймальня: 
 E-mail: post@port-yuzhny.com.ua 
 Телефони: (048) 7507254, факси: 7507293  
 Довідникова порту: 7507709 
 Начальника порту: 
 Лагоша Олександр Геннадійович 
Телефон: 7507254 
 Перший заступник начальна порту експлуатації:  
Боденчук Григорій Михайлович 
 Телефон: 7507244  
 Заступник начальника порту з охорони праці:  
 Курченко Тетяна Іванівна 
 Телефон: 7507664 
 Головний інженер порту:  
 Фуртатов Юрій В’ячеславович    
 Телефон: 7507515 
  
              Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
              
- Відділ охорони навколишнього природного середовища 
 Начальник відділу: Сьоміна Наталія Василівна 
 Телефон: 7507466  
 
             Види діяльності: ДП “Морський торговельний порт Южний” 
розташований на північно-західному узбережжі Одеської затоки, в Малому 
Аджалицькому лимані. За 31 рік діяльності порт став ефективним 
транспортним вузлом України на Чорному морі та посідає передове місце за 
вантажообігом серед українських морських портів. Сприятливе географічне 
розташування, зручна й розвинута транспортна інфраструктура, цілорічна 
навігація, глибоководні причали, високопродуктивне перевантажувальне 
обладнання, прилад для розморожування та вібраційно-розпушувальний 
пристрій для замерзлих навалювальних вантажів, потужний портовий флот – 
все це забезпечує високу конкурентоспроможність порту. Порт 
спеціалізується на переробці навалювальних, хімічних та генеральних 
вантажів. 
            Основні цілі підприємства з охорони навколишнього природного 
середовища: 



          Порт “Южний” здійснює ефективне управління своїми виробничими 
процесами, забезпечуючи захист навколишнього природного середовища, 
здоров’я і безпеку працюючого персоналу. 
           З метою реалізації стратегії порту щодо вдосконалювання діяльності в 
галузі менеджменту навколишнього природного середовища в порту 
затверджено екологічну політику, спрямовану на: 

- дотримання вимог природоохоронного законодаства; 
- зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє 

природне середовище; 
- раціональне використання природних ресурсів; 
- попередження екологічних аварій. 

           Підвищення екологічної безпеки виробничих об’єктів порту, зниження 
обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря і скидань в 
акваторію забезпечується за рахунок підвищення надійності технологічного 
обладнання, забезпечення його безпечної й безаварійної роботи, 
впровадження нових технологій.  

            З метою зменшення впливу на навколишнє природне середовище 
виробничої діяльності в 2004 році в порту розроблена, впроваджена й 
сертифікована Бюро Веритас на відповідність міжнародному стандарту ІSO 
14001 “Система менеджменту навколишнього середовища”. Система 
менеджменту навколишнього середовища порту щорічно відбувається 
наглядовий аудит і підтверджує її відповідність міжнародному стандарту. 

 
 

ДП “Ренійський морський торговельний порт” 
    68802 , Одеська обл., м. Рені, .вул. Дунайська, 188 

 
 Приймальня: 
 E-mail: portpeni @portreni.com.ua 
 Cайт: www.portreni.com.ua 
 Телефон: код + 38 (04840) 41484, факс: + 38 (04840) 41031 
 Начальник порту: Строя Сергій Костянтинович 
 Телефон: 43584 
 Перший заступник: Махов Анатолій Борисович 
 Телефон: 43584 
 Головний інженер: Слівінський Сергій Анатолійович 
 Телефон: 41396 
 Заступник з експлуатації:  
 Стоцький Анатолій Зенонович 
 Телефон: 26951 
 Заступник з маркетингу та вантажної роботи: 
 Шлюков Олег Адольфович 
 Телефон: 41091 
 Заступник з охорони праці та навколишнього середовища:  
 Піткевич Сергій Миколайович 



 Телефон: 41484 
 
            Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Сектор охорони навколишнього середовища: 
 Керівник сектору: Поворознюк Світлана Василівна 
 Телефон: +38 (04840) 26949 
 
          Проблемні питання: пилопридушення штабелю навалювальних 
вантажів 
          Види діяльності: бонові загородж для р. Дунай (швидкість течії 4-7 
м/с) 
 

 
ДП “Морський торговельний порт Усть-Дунайськ” 

68355, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2 
 
 Приймальня: 
 E-mail: vilport @odtel.net 
 Телефон / факс: (04843) 31135, 31501 
 Начальника порту: Швидченко Володимир Ілліч 
 Телефон: (04843) 31501 
 
            Види діяльності: функціонування інфраструктури водного 
транспорту. 
  
 

ТОВ “Грін-порт” 
65026, м.Одеса, Митна площа, 1 

 Приймальня:  
 E-mail: office@ greenport. com.ua 
 Сайт: www. greenport.com.ua 
 Телефони: (048)7293174, 7293082, факс: (048) 7294420 
 Генеральний директор: Гайтан Дмитро Олександрович 
 Телефон: 7294420 
 Директор: Герасименко Павло Іванович 
 Телефон: 7294420 
 
                                       Проблемні питання:  
          - мінімізація негативних наслідків впливу діяльності людини на 
довкілля; 

- організація якісної системи роботи щодо знищення утилізації різних 
видів відходів, що виникають у процесі діяльності будь-якого підприємства. 
 
                                       Види діяльності: 



     -   операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
- знищення неякісної і простроченої продукції; 
- утилізація тари і упаковки з-під виробленої та імпортованої продукції; 
- знищення документів з простроченим терміном зберігання, в т.ч.  

архівація; 
- знищення наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів; 
- збирання, заготівля окремих видів відходів, таких як вторинна 

сировина; 
-  збирання, вивезення й поховання твердих побутових відходів; 
- благоустрій території, в т.ч. кронування дерев; 
- нанесення дорожної розмітки. 

 
                     Основні завдання установи стосовно проблем  
                      навколишнього природного середовища: 
 

- створення екологічно чистого середовища для убезпечення 
життєдіяльності суспільства; 

- впровадження й використання в роботі передових технологій для 
вдосконалення діяльності компанії та якості послуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 4     
        Наукові та науково-дослідні організації  
 
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України 
                   (ФХІ ім. О.В.Богатського НАН України )  
                          65080, м.Одеса, Люстдорфська дорога, 86 
 
 Приймальня: Олексик Алла Володимирівна 
 E-mail: physchyem@ paco.net. 
 Сайт: http: // physchemin-nas.od.ua 
 Телефон: (048) 7662044, факс: 7659602  
 Директор: Андронаті Сергій Андрійович, д-р хім. наук, проф., акад.  
 НАН України, голова Південного наукового центру НАН України 
 Телефон: 7662044 

http://physchemin-nas.od.ua/


 Заступники директора з наукової роботи: 
 Недоступ Вадим Іванович, д-р техн. наук, проф  
 Телефон: 7662287 
  Кузьмін Віктор Євгенович, д-р хім. наук, проф.  
 Телефон: 7662394    
 Заступник директора з загальних питань: 
 Тарченко Володимир Григорович 
 Телефон: 7662092  
 
              Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
 - Відділ медичної хімії 
 Завідувач відділу: Андронаті Сергій Андрійович, акад.  
 НАН України 
 Телефон: 7662044 
 
             Основні напрями діяльності: екологічна біотехнологія, розробка 
регенераційних і деструктивних методів елімінації фенольних сполук. 
 
- Відділ аналітичної хімії і фізико-химії координаційних сполук 

Завідувач відділу: Антонович Валерій Павлович, д-р хім. наук, проф. 
Телефон: 7662283 

 
  Основні напрями діяльності: розробка нових стандартів зразків 

складових; розробка методик визначення нормативних компонентів в 
об’єктах навколишнього середовища, у харчових продуктах. 

 
 

Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним 
виробництвом ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України 

65011, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37 
 

 Приймальня:  
 E-mail: sktb@farlep.net 
 Телефон: (048)7251343, факс.: 7243048 
 Директор: Малиновський Євген Костянтинович, канд. хім. наук 
 
              Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
             
 - Випробувальна лабораторія контролю стану навколишнього середовища 
 Завідувач лабораторії: Недоступ Олег Вадимович, канд. техн. наук 
 Телефони: 7243048, 7250444 
 
             Основні напрями діяльності: оцінка антропогенного впливу на 
довкілля Північного Причорномор’я 

mailto:sktb@farlep


 
 - Відділ стандартів зразків 
 Завідувач відділу: Ковальчук Тетяна Миколаївна, канд. хім. наук 
 Телефони: 7657253, (0482) 365930 
 
            Основні напрями діяльності: розробка нових та випуск розроблених 
стандартив зразків хімічного складу для контролю стану навколишнього  
середовища та якості, в тому числі елементів токсикантів та пестицидів 
 
 

Відкрите акціонерне товариство “Сумісне українсько-бельгійське 
хімічне підприємство “ІНТЕРХІМ” 

                                   65080, м.Одеса, Люстдорфська дорога, 86 
 
 Приймальня:  
 E-mail: info@ interchem.com.ua 
 Телефон: (048) 7772950, факс: (0482) 340803 
 Генеральний директор: Редер Анатолій Семенович, канд. хім. наук. 
 
              Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами:       
 
- Відділ моніторингу 
 E-mail: еvegneeva @ interchem.сom.ua 
 Телефон: 772950 
- Лабораторія аналізу добриву 
- Лабораторія контролю якості води 
 Завідувач відділу, лабораторій: Євсєгнєєва Лариса Вікторівна 
 
                      Види діяльності: аналіз добрив та контроль якості води. 
 
 

ДП “Науково-технічний інженерний центр проблем водоочищення 
та водозбереження Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського 

 НАН України 
(ДП НТІЦ) “Водообробка” ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України) 

65125, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37  
 
 Приймальня:  
 E-mail: psakhis @ ukr.net. 
 E-mail: psds@centrtv.od.ua 
 Телефон: (048) 7228481, факс: 7293740  
 Керівник: Псахис Борис Йосипович, канд. техн. наук, проф. 
 Телефон: 7228481, моб.: 0674852823   
       
               Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 



 
- Лабораторія хімічних досліджень 
 Завідувач лабораторії: Ненова Ольга Іванівна  
 Телефон: 7220940  
 
                   Типи проблем: очищення і збереження водних ресурсів 
 
                   Види діяльності: профілюючий напрям діяльності – розробка  
і впровадження у виробництво нових водоочисних і водозберігаючих 
технологій та обладнання для підприємств різних галузей промисловості  
країни, а також для міст України, в першу чергу Південного регіону 
 
               Основні завдання щодо проблем навколишнього природного 
               середовища: 
       - розробка і впровадження регіональних програм “Питна вода Одеської  
області на 2006-2020 роки”; 

- прискорення розвитку робіт з удосконалення систем водокористування 
і водопідготовки, широкомасштабного впровадження нових технологій і 
обладнання, розроблених в інститутах Академії наук України. 
  
 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України  

65044, м. Одеса, Французький б-р, 29 
 
 Приймальня: 
 E-mail: iprei@odessa.urrtel net 
 E-mail:  iprei.@nm ru  
 Сайт: www smpeer.in.ua 
 Телефон: (048) 7222905, факс: 7226611 
 
 Директор:  
 Буркинський Борис Володимирович, акад. НАН України, 
 д-р екон. наук, проф. 
 Телефон: 7222905 
 Заступники директора з наукової роботі: 
 Харічков Сергій Костянтинович, д-р екон. наук, проф. 
 Телефон: 7226039 
 Котлубай Олексій Михайлович, д-р екон. наук, проф. 
 Телефон: 7246000 
 Вчений секретар: Хумарова Ніна Іполітівна, канд. екон. наук, 
 ст. наук. співробітник. 
 Телефон: 7226674 
   
               Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 

mailto:iprei@odessa
mailto:iprei.@nm


 
- Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів: 
 Начальник: Степанов В’ячеслав Миколайович, д-р екон. наук 
 Телефон: 7243990  
      
       Наукова діяльність відділу пов’язана з розробкою методології 
господарського освоєння та підвищення економіко-екологічної ефективності 
природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів. 
 
- Відділ економічного регулювання природокористування: 
 Начальник: Харічков Сергій Костянтинович, д-р екон. наук, проф. 
 Телефон: 7226039 
 
      Головним науковим напрямом відділу є теоретичні проблеми економіки 
та управління природокористуванням і забезпечення екологічної безпеки. 
 
                            Типи проблем: фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження інституту спрямовані на вирішення актуальних проблем 
поглиблення ринкових реформ національної економіки, забезпечення 
економічної безпеки, раціоналізацію природокористування й охорони 
природного середовища, а також на рішення актуальних проблем стратегії і 
тактики сталого, збалансованого соціально-економічного та економіко-
екологічного розвитку Українського Причорномор’я. 
          Розробки інституту фокусуються на таких проблемних питаннях: 
           - впровадження та розвиток більш чистого виробництва в Україні;  
           - збалансоване природокористування у локальних та регіональних 
економіко-екологічних системах;  
          - розвиток підприємництва у сфері природокористування, охорони  
здоров’я й освіти; 
          - механізм антикризового управління природокористуванням та 
забезпечення економіко-екологічної безпеки господарської діяльності; 
          - підтримка сталого розвитку курортно-рекреаційного комплексу 
регіону; 
          - формування єдиної інтегрованої системи екологічного контролю в  
басейні Чорного моря і перспектив підвищення його дієздатності; 
          - формування ”заставного” екологічного страхування транзиту 
вантажів і транспортних засобів територією України; 
         - вдосконалення менеджменту у сфері поводження з відходами; 
         - формування сплати за використання прибережних просторово- 
територіальних ресурсів приморських міст; 
         - використання економіко-екологічних показників прогнозування 
морегосподарської діяльності, розвитку рибогосподарського комплексу 
приморських регіонів та ін. 
 



                                    Види діяльності: фундаментальні та прикладні 
дослідження; підготовка фахівців вищої кваліфікації; надання експертно-
консультаційних послуг 
 
                              Основні завдання установи щодо проблем 
навколишнього середовища:  
              - методологічні й методичні основи комплексних економіко-
екологічних досліджень проблем сталого розвитку в контексті сучасних 
процесів глобалізації економіки та можливих варіантів інтеграції України в  
міжнародні економічні й політичні структури; 
              - методологічні та методичні основи формування економіко-
екологічного прогнозування соціально-економічного розвитку, ресурсно-
екологічних трасформацій, природно-техногенних кризових ситуацій; 
             - теоретичні й прикладні питання формування і реалізації механізмів 
забезпечення економіко-екологічної безпеки господарської діяльності в 
приморських регіонах та на акваторіях морів і океанів; 
             - теорія й методологія врівноваженого економічно ефективного, 
соціально орієнтованого та екологічно безпечного соціально-економічного 
регіонального розвитку; 
             - дослідження сучасних моделей трансформацій організаційно-
економічних відносин природокористування та забезпечення екологічної 
безпеки; 
             - розробка концептуальних основ трансформації економічних 
відносин та формування структурних зрушень форм власності за право 
володіння, користування, розпорядження, відповідальності за приналежністю 
та експлуатацією об’єктів природно-ресурсного потенціалу; 
           - формування та обгрунтування напрямів системної диверсифікації 
джерел і модернізації сучасних механізмів залучення фінансових ресурсів у 
сфери забезпечення ресурсно-екологічної безпеки соціально-економічного 
розвитку; 
          - розробка теоретичних і організаційно-методичних засад 
впровадження сучасних механізмів та інструментів екологічного 
менеджменту; 
          - вдосконалення нормативно-законодавчої та методичної бази 
впровадження і реалізації сучасних моделей організаційно-економічних 
відносин природокористування та забезпечення екологічної безпеки.   
           Інститут брав безпосередню участь у розробці “Програми 
комплексного розвитку Українського Причорномор’я на 2003-2010 рр.”,  
“Концепції державної морської політики України”, “Стратегії економічного і 
соціального розвитку України”, “Стратегії економічного і соціального 
розвитку України (2004-2015 рр.) шляхом європейської інтеграції”, він є 
співвиконавцем і координатором робіт з “Програми комплексного розвитку 
Українського Придунав’я на 2004-2010 рр.” Науковці інституту увійшли до 
складу робочої групи з підготовки проекту Морської доктрини та 



Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-
Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009-2034 роки. 
          Чільне місце в діяльності інституту посідає впровадження результатів 
наукових наробок у господарську діяльність та практику використання 
органами державної влади і місцевого самоврядування. Останним часом 
інститут подав до органів управління пропозиції щодо формування єдиної 
інтегрованої системи екологічного контролю в басейні Чорного моря і 
перспективи підвищення його дієздатності; формування “заставного” 
екологічного страхування транзиту вантажів і транспортних засобів 
територією України; формування сплати за використання прибережних 
просторово-територіальних ресурсів приморських міст; використання 
економіко-екологічних показників прогнозування морегосподарської 
діяльності тощо. 
          Наукові дослідження співробітників інституту регулярно публікуються 
в збірнику наукових праць “Економічні інновації”. 
          В інституті працює аспірантура, докторантура і спеціалізована Вчена 
рада з присудження наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук 
зі спеціальностей: 
        08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності); 
         08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; 
         08.00.06 - економіка природокористування і охорони навколишнього 
середовища.   
 
 

ДП “Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний 
інститут морського транспорту” (ЧорноморНДІпроект) 

65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12, офіс 209 
 
 Приймальня: 
 E-mail: blasdari @optima.сom.ua.    
 Сайт: http // blasdari.сom. 
 Телефони: (0482) 639413, 336009, факс: 636683     
 Керівник: Нікулін Сергій Георгійович 
 Телефон: 639413 
 Перший заступник:  
 Стецюк Віктор Анатолійович, головний інженер 
 Телефон: 639556 
 Заступник з виробництва та економіки: 
 Гусєв Леонід Михайлович 
 Телефон: 637374 
 
Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
- Відділ інженерної екології 
 Начальник:  Гріщенко Ігор Олексійович 



 Телефон: 639561 
 
- Лабораторія гідравлічних досліджень і портових акваторій 
 Завідувач лабораторії: Калініченко Володимир Іванович 
 Телефони: 346475, 7760034 
 
                                     Типи проблем: 
          - виконання оцінки впливу на навколишнє середовище будівництва та 
експлуатації берегових підприємств морегосподарського комплексу; 

  - розробка нормативно-методичних документів з питань охорони 
природи; 

   - розробка природоохоронної документації промислових і 
транспортних підприємств; 

   - проведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних 
об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки; 

   - розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій; 
   - визначення місць складування грунтів днопоглиблювання з 

використанням геоінформаційних систем; 
   - моделювання за визначенням допустимих впливів вітро-хвильових 

умов і течій при проектуванні причальних, огороджувальних,  
берегозакріплювальних споруд у морських портах; 

   - моніторингові дослідження при виконанні днопоглиблювальних та 
гідротехнічних робіт. 
 

                       Види діяльності: розробка природоохоронних розділів у 
проектах будівництва та реконструкції підприємств морського транспорту й 
промисловості, проектів і рекомендацій щодо облаштування берегових 
відвалів з грунтів днопоглиблення, нормативних документів при 
проектуванні та експлуатації на водному транспорті. 
 

                Основні завдання установи щодо проблем                          
навколишнього природного середовища: 
           Визначення характеру та ступеня небезпечності головних видів впливу 
на навколишнє середовище об’єкта, що проектується, та рекомендація для 
реалізації таких технічних рішень, які: 
    - не становлять загрози здоров’ю людини; 
    - не пов’язані з виробництвом екологічно небезпечної продукції; 
    - гранично знизять потенційну небезпеку виникнення аварійних ситуацій, 
що призводять до забруднення природного середовища; 
    - не спричиняють необоротних чи кризових змін у природному середовищі  
 
 

Міністерство охорони здоров’я України” 
ДП “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту  



65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92 
 
 Приймальня:  
 E-mail: unii_mt@farlep.net 
 Сайт: www.medtrans.сom.ua 
 Телефон / факс: (048) 7281452 
 Директор: Гоженко Анатолій Іванович, д-р мед. наук, проф.  
 Телефон: 7225364 
 Перший заступник: Шафран Леонід Мойсейович, д-р мед. наук  
 Телефон: 7283973 
 Заступник: Лісобей Володимир Олександрович, д-р мед. наук 
 Телефон: 7281452 
 
                Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ гігієни довкілля 
 Начальник: Петренко Наталія Федорівна 
 Телефон: 7324273 
 
                     Типи проблем: наукове обґрунтування шляхів і засобів 
забезпечення якісного водопостачання населення, вирішення проблем 
стічних вод. 
 
                    Види діяльності: науково-дослідна, розробка нормативно-
методичних документів. 
 
                  Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: розробка заходів з охорони довкілля 
 
 
                         Міністерство охорони здоров’я України 

Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології 

65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6 
 
 Приймальня: 
 E-mail: mrik@kurort.оdessa.net 
 Сайт: www.kurort.gov.ua 
Телефони: (048) 7223568, 7222923, факс: 7223568 
Директор: Бабов Костянтин Дмитрович, д-р мед. наук, проф. 
Перший заступник з наукової роботи: 
Золотарьова Тетяна Ананіївна, д-р мед. наук, проф. 
Телефон: 7286741 
 Заступник з економічних питань:  
Шевченко Валентина Володимирівна 

mailto:mrik@kurort.%D0%BEdessa.net


Телефон: 7246947 
Заступник із загальних питань:  
Михайлов Олександр Валентинович 
Телефон: 7243120 
 
 
                    Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Український державний центр стандартизації і контролю якості  
 природних і преформованих засобів 
 Керівник центру: Нікіпелова Олена Михайлівна, канд. хім. наук 
 Телефон: 7250292 

 
- Центр ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів 
 Керівник центру: Біленький Костянтин Едуардович 
 Телефон: 7840213 

 
                  Типи проблем: комплексне вивчення природних лікувальних 

ресурсів, розробка рекомендацій щодо їх раціонального використання, 
охорони, стандартизації, а також препаратів на їхній основі; здійснення 
моніторингу якості природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів 

 
            Види діяльності: Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології є головним науково-дослідним закладом з медичних проблем 
реабілітації та курортології, бальнеологічної оцінки, стандартизації й 
сертифікації природних лікувальних ресурсів і преформованих засобів, 
питних та штучно мінералізованих вод і напоїв на їхній основі 

 
             Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: розробка законодавчо-нормативної документації 
щодо вивчення, стандартизації, практичного використання природних 
лікувальних ресурсів та преформованих засобів, медико-біологічна оцінка 
якості й цінності природних лікувальних ресурсів, моніторинг якості 
природних лікувальних ресурсів і преформованих засобів, проведення 
науково-дослідних робіт щодо медичного зонування природних територій 
курортів, їх комплексної оцінки, гірничо-санітарна оцінка родовищ 
природних лікувальних ресурсів, ведення Державного кадастру природних  
лікувальних ресурсів. 

 
 

Міністерство хорони навколишнього природного 
 середовища України” 

НДУ “Український науковий центр екології моря” 
(Укр. НЦЕМ)  

65009, м. Одеса, Французький б-р, 89 



 
 Приймальня:  
 E-mail: aссеm@te.net.ua 
 Сайт: www.sea.gov.ua 
 Телефон: +38 (048) 636622, факс: 636673  
Директор: Лоєва Інеса Дмитрівна, д-р геогр. наук, проф. 
Телефон: 636622 
Перший заступник: Берлінський Микола Анатолійович, 
 канд. геогр. наук, ст. наук. співробітник 
Телефон: 636741 
Заступник з науки: Коморін Віктор Миколайович, 
 канд. геогр. наук, ст. наук. співробітник. 
Телефон: 637206 
Заступник з флоту: Язиков Михайло Євгенович 
Телефон: 637202 
Заступник з господарської діяльності: 
Цикало Володимир Григорович 
Телефон: 681603 
 
                Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ наукових досліджень морського середовища та прибережної смуги 

 Начальник відділу: Український Володимир Васильович 
 Телефон: 636620 

 
- Відділ наукових досліджень та охорони морських біоценозів 
 Начальник: Костильов Едуард Федорович 
 Телефон: 636752 

 
- Відділ аналітичних досліджень та організації моніторингу 
 Начальник: Деньга Юрій Михайлович 
 Телефон:7288253 
 
 - Відділ наукових основ морського природокористування,  
 екологічної експертизи та аудиту  
 Начальник: Павленко Микола Юхимович, канд. геогр. наук 
 Телефон: 636767 

 
- Відділ інформаційного забезпечення наукових досліджень 
 Начальник: Гаврилова Тетяна Олександрівна 
 Телефон: 637334  
  
                    Типи проблем: комплексне вивчення морських екосистем за 
умов зростаючого антропогенного впливу і розробка наукових основ 
оптимального використання та відновлення природних ресурсів. 



 
          Види діяльності : 
 

              - проведення спостережень за станом компонентів морської 
екосистеми (вода, донні відкладення та біота) і за основними природними і 
антропогенними факторами впливу; 
              - створення та ведення баз даних екологічної інформації і банку 
даних; 
              - науковий аналіз даних з метою оцінки, діагнозу й прогнозу стану   
морських екосистем та розробка науково обгрунтованних рекомендацій для 
прийняття управлінських рішень; 
             - створення та ведення інтерактивних картографічних систем з 
використанням сучасних геоінформаційних технологій; 
             - роботи щодо оцінки екологічного ризику виробничої діяльності на 
морській акваторії, а також здійснення моделювання процесу розливу в  
морському середовищі нафтового забруднення при аварійних розливах; 
             - дослідження особливостей розвитку біоценозів у зв’язку зі змінами 
середовища під впливом антропогенного тиску. 
 
                             Основні завдання установи щодо проблем 

навколишнього середовища: головним завданням Укр.НЦЕМ є наукове та 
практичне забезпечення реалізації державної політики України стосовно 
охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів 
Чорного і Азовського морів та прибережних територій, а також відносно 
забезпечення виконань міжнародних зобов’язань України щодо морської 
тематики. 

 
 
                       Міністерство транспорту та зв’язків України 
       Державний департамент морського і річкового транспорту 

Науково-дослідний проектно-конструкторський 
інститут морського флоту України (Укр.НДІМФ)  

65026 м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а 
 
 Приймальня:  
 E-mail : UNІІ@PACO.NET 
 Сайт: http: // www.unіі.оdessa.ua. 
 Телефон: (048) 7411704, факс: 741177 
 Директор: Леснік Олександр Семенович 
 Телефон: 7411011 
 Заступник  Ігнатов Костянтин Олексійович 
 Телефон: 7411706 
 Головний інженер: Анфіногентов Валерій Васильович 
 Телефон: 7413553 
 

mailto:UN%D0%86%D0%86@PACO.NET
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                Типи проблем: запобігання забрудненню моря, навколишнього 
середовища, застосування стандартів щодо безпеки на морі, планування й 
реагування у випадках надзвичайних ситуацій (морські події, розлив нафти 
тощо), водоочисні технології і обладнання для локалізації й збирання 
розливів нафти. 
                   
 

        Види діяльності: розробка проектів нормативно-правових актів, 
нормативних документів з питань діяльності підприємств морського  
транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, морських 
портів, функціонування та експлуатації інших підприємств, установ і 
організацій, що забезпечують роботу морського флоту, а також з питань 
перевезення небезпечних вантажів усіма видами транспорту 
 
                Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Науково-дослідна лабораторія запобігання забрудненню навколишнього 
середовища (НДЛ № 4) 
 Завідувач лабораторії: Варламова Нонна Михайлівна 
 Телефон: 7413504 
 
-                      Основні завдання установи лабораторії: 

- впровадження на морському та річковому транспорті міжнародних і 
державних природоохоронних норм і правил; 

- виконання науково-дослідних та науково-конструкторських робіт з 
розробки технологій і технічних засобів очищення нафтовмісних вод, 
господарсько-побутових і промислових зливових стоків, знешкодження й 
утилізації відходів, що утворюються на суднах і берегових підприємствах, а 
також з локалізації аварійних розливів нафти і її збирання; 

- - розробка технологій і технічних засобів миття й дегазації суднових та 
інших ємностей з-під нафтопродуктів; 

- - створення нормативно-правових актів і нормативно-технічних 
документів щодо організації робіт, пов’язаних з ліквідацією аварійних  
розливів нафти в море; 

- - авторський супровід виготовлення природоохоронного устаткування 
й систем зі здачею об’єктів “під ключ”; 

- - екологізація технологічних процесів на підприємствах морського й 
річкового флоту; 

- - розробка систем раціонального водокористування; 
- - інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 
- - розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів для 

підприємств, організацій і громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; 
-  інвентаризація й паспортизація твердих відходів підприємств; 
- - нормування гранично опустимих скидань забруднюючих речовин, що 

відводяться у водне середовище із поворотними водами підприємства; 



- - нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне 
середовище в результаті господарської діяльності підприємств 
Укрморрічфлоту; 

- - нормування показників водокористування; 
- - розробка маловідходних ресурсозбережних технологій очищення 

стоків з виготовленням нестандартизованого устаткування; 
- - оцінка впливу на навколишнє середовище підприємств, які 

споруджуються, реконструюються і модернізуються, комплексний 
моніторинг за об’єктами навколишнього середовища в районі їх 
розташування; 

- - оцінка безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;-  
- - індентифікація об’єктів підвищеної небезпеки; 
- - декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

 
 
- Відокремлений структурний підрозділ “Українське вантажне бюро” ДП 
“Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту 
України” з дослідним виробництвом  
 Начальник: Канашевський Юрій Володимирович 
 Телефон: (0482) 304624 

 
                                Основні завдання установи: 
            - комплексне наукове й науково-технічне забезпечення транспортного 
процесу для всіх видів вантажів, у тому числі й небезпечних, нестандартних; 
           - розробка, узгодження, затвердження й удосконалення правил та 
інструкцій із транспортування генеральних, навалювальних і наливних  
вантажів (у тому числі небезпечних) усіма видами транспорту; розробка умов 
безпеки транспортного процесу; 
           - розробка пропозицій від України в комітети й робочі групи до 
міжнародних програм, Дунайської комісії з питань, пов’язаних із 
транспортуванням небезпечних вантажів; 
           - огляд суден на право перевезення небезпечних вантажів; 
           - розробка інформації про властивості й умови безпечного 
транспортування вантажів відповідно до міжнародних норм і вимог; 

- сприяння транспортним підприємствам, відправникам вантажу, 
вантажоодержувачам, експедиторським, фрахтовим і страховим компаніям в 
організації й забезпеченні безпеки транспортного процесу й схоронності 
вантажів, насамперед – небезпечних генеральних, навалювальних і наливних; 
           - надання експертних послуг; 
           - науково-технічна діяльність, пов’язана з дослідженням властивостей 
вантажів з метою забезпечення безпеки транспортування й схоронності всіх 
видів вантажів; 
           - випробування й сертифікація вантажів; проведення необхідних 
випробувань тари й упакування вантажів; 
          -   індентифікація розливів, аналіз морських вод; 



          -   видача експертних розливів, аналіз морських вод; 
          - видача експертних висновків з питань, пов’язаних з різними 
аспектами здійснення транспортного процесу, за відповідними замовленнями 
сторонніх організацій.         
 
 

Українська академія аграрних наук 
Національний науковий центр 

“Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова” 
65496, м. Одеса, смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 27 

 
 Приймальня:  
 E-mail: iviv_nnc@ukr.net, iviv@te.net.ua 
 Сайт: www:Tairov.оdessa.gov.ua 
Телефони / факс: (048) 7403676, 7690544 
 Директор: Власов В’ячеслав Всеволодович, канд. с.-г. наук 
 Телефон: 7690958 
 Заступник з наукової роботи: Мулюкіна Ніна Анатоліївна 
 Телефон: 7690536 
 Заступник з виробничої роботи: Баркар Сергій Григорович 
 Телефон: 7690534 
 Вчений секретар: Джабурія Людмила Вікторівна 
 Телефон: 7403724 
 
                   Основні підрозділи : 
 
- Відділ селекції і сортовивчення 
 Начальник: Тулаєва Майя Іванівна 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ клонової селекції 
 Начальник: Хілько Віталій Федорович 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ розмноження винограду 
 Начальник: Зеленська Наталія Миколаївна 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ агроекології 
 Начальник: Ляшенко Галина Віталіївна 
 Телефон: 7403676 
 
- Лабораторія агрохімії 
 Завідувач лабораторії: Кузьменко Артем Сергійович 
 Телефон: 7403676 



 
- Відділ виноградарства 
 Начальник: Поляков Василь Іпатійович 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ захисту рослин 
 Начальник: Константинова Майя Степанівна 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ виноробства 
 Начальник: Григоришен Анатолій Іванович 
 Телефон: 7403676  
 
- Відділ механізації виноградарства і розсадництва 
 Начальник: Савін Михайло Олексійович 
 Телефон: 7403676  
 
- Лабораторія вірусології та мікробіології 
 Завідувач лабораторії: Конуп Людмила Олександрівна 
 Телефон: 7403676 
 
- Лабораторія економіки та маркетингу 
 Завідувач лабораторії: Кобець Владислав Броніславович 
 Телефон: 7403676 
 
- Відділ наукових досліджень з питань інтелектуальної власності  
 та маркетингу інновацій 
 Начальник: Постоян Тетяна Григорівна 
 Телефон: 7690221 
              

              Типи проблем: інститут зацікавлений у діловому партнерстві та 
відкритий для інвестиційного співробітництва. Серед інвестиційних проектів 
пропонуються: 
          - агроекологічна оцінка природних ресурсів закладання і технологія 
вирощування продуктивних виноградників; 
          - створення науково-технічного центру з виробництва сертифікованого  
садивного матеріалу винограду; 
          - розмноження сертифікованних клонів і сортив селекції ННЦ ІВіВ  
ім. В.Є. Таїрова; 
          - технологія та засоби механізації виробництва щеплених виноградних 
саджанців із закритою кореневою системою, їх садіння та вирощування на 
основі енерго та грунтозбереження; 
           - виробництво ексклюзивних вин України за технологіями ННЦ ІВіВ 
ім. В.Є. Таїрова; 



            - створення комплексу тривалого збереження відходів винограду у 
свіжому вигляді; 
            - створення комплексу з переробки відходів виноградарства та  
виноробства 
 

                 Основні види діяльності: 
 

             - наукове обгрунтування перспективного розвитку виноградарства і 
виноробства південних регіонів України; 
            - переведення виноградного розсадництва України на сертифіковану 
основу; 
            - поліпшення сортаменту і підвищення генетичного потенціалу сортів 
і клонів винограду з високими адаптивними якостями до різних кліматичних  
зон України для виробництва конкурентоспроможної винопродукції; 
            - розробка і впровадження енерго та ресурсозбережних екологічно 
безпечних технологій вирощування винограду та виноградних саджанців; 
             - розробка й впровадження нового покоління машин для 
виноградарства і виноградного розсадництва; 
             - визначення напрямів винокористування винограду сортів і клонів, 
адаптованих для вирощування в південних виноградарських зонах України з 
метою підвищення якості кінцевої винопродукції; 
            - розробка нових марок вин із сортів винограду селекції ІВіВ  
ім. В.Є. Таїрова. 
 
           
 
 

Національна академія наук України 
Одеський філіал Інституту біології південних морів 

ім. О.О. Ковалевського  
(ОФ ІнБПМ НАН України)  

65125, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37 
 

 Приймальня:  
 E-mail: obibss@paco.net 
 Телефон: (048)7250918, факс: 7250918 
 Директор: Александров Борис Георгійович, д-р біол. наук  
 Телефон / факс: 7250918; моб. 0977953889 
 Заступник з наукової роботи: Мінічева Галина Григорівна, 
 д-р біол. наук 
 Телефон:. 7225714, факс: 7250918 
 
      Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ екології крайових угруповань 
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- E-mail: vorobyova@paco.net 
- Завідувач відділу: Воробйова Людмила Вікторівна, д-р біол. наук 
- Телефон: 7251312 

 
 - Відділ популяційної екології безхребетних 
 E-mail: zolotarev@paco.net 
 Завідувач відділу: Золотарьов Валентин Миколайович, д-р біол. наук 
 Телефон: 722-54-74 
 
- Відділ якості водного середовища 
 E-mail: sergey.dyatlov@gmail.com 
 Завідувач відділу: Дятлов Сергій Євгенович, канд. біол. наук 
 Телефон: 7220881 

 
- Відділ морфо-функціональної екології водної рослинності 
 E-mail: minicheva@ukr.net; minicheva@paco.net 
 Завідувач відділу: Мінічева Галина Григорівна, д-р біол. наук 
 Телефон: 7225714 
 
                         Типи проблем: 
            - комплексні дослідження біологічних та екологічних закономірностей 
формування структури і функціонування морських угруповань на різних 
рівнях їх організації та в галузі антропогенної екології моря, в тому числі 
біорізноманіття; 
            - оцінка наслідків антропогенних навантажень техногенних впливів та 
розробка наукових основ управління якістю природних вод, у тому числі 
гідробіологічна меліорація морських акваторій; 

- розробка наукових та прикладних аспектів аквакультури, біотехнологій 
переробки продуктів моря та ін. 
 
                      Види діяльності: науково-дослідна, експертна. 
 
                     Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: здійснення фундаментальних і прикладних 
досліджень у галузі біології та екології шельфу й приморських водоймищ 
(дельти, лимани, естуарії, гирла, лагуни) з метою одержання нових наукових 
знань, охорони та відтворення природних ресурсів раціонального 
природокористування, збереження й захист морського і прісноводного 
середовищ, сприяння сталому розвитку. 
  
 

Українське відділення Міжнародної академії наук 
Екології, Безпеки Людини та Природи (УВ МАНЕБ) 

65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 12, офіс 313/5 
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 Приймальня:  
 E-mail: maneb@ukr.net 
 Сайт: uomaneb.narod.ru 
 Телефон / факс: (0482) 636353 
 Президент: Гріщенко Ігор Олексійович 
 Телефон: 639561 
 Віце-президент: Постан Михайло Якович 
 Телефон: 639561 
   
 
                 Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами 
 
                  Наукові секції: 
- Інженерна екологія; 
- Екологічна безпека портового та гідротехнічного будівництва; 
- Військова екологія; 
- Економіка і право; 
- Освіта, духовне відродження; 
- Радіаційна безпека; 
- Надзвичайні ситуації та пожежна безпека. 
 
                        Типи проблем: 

          - нові технології у виробництві та захист навколишнього  
середовища і людини; 

              - загальні та галузеві проблеми безпеки праці; 
              - інформація, освіта і навчання; 
              - вплив стану навколишнього середовища на здоров’я людей; 
              - науково-екологічне супроводження інвестиційних проектів; 
              - моніторинг та прогнозування стану навколишнього середовища 
 
                     Основні види діяльності:  
                 - науково-дослідна; 

              - організація та проведення симпозіумів, конференцій, семінарів,   
 науково-виробничих нарад тощо; 
              - міжнародне співробітництво з природоохоронними організаціями; 
              - видавництво праць членів академії; 
              - проведення екологічної експертизи; 
              - об’єднання вчених, інженерів, фахівців різних напрямів України 
та інших країн для ефективної взаємодії при вирішенні завдань захисту 
людини та природи від антропогенних і природних факторів, які створюють 
загрозу навколишньому середовищу Землі. 

 
 

 



Національна академії наук України 
 Міністерство освіти і науки України  

Південний науковий центр 
 (ПНЦ НАН України і МОН України) 
65044, м.Одеса, пров. Удільний, 6 (юридична) 

                                       65125, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37 
 
 Приймальня: 
 E-mail: naukaоdessa@ukr.net 
 Телефони / факс: (048) 7262542, 7262546 
 Директор: Хуторной Олексій Михайлович 
 Телефон: 7262542 
 Перший заступник, вчений секретар: Робін Володимир Миколайович 
 Телефон: 7262546 
 

             Типи проблем: прикладні розробки у сфері розвитку галузей 
економіки 
 

             Види діяльності: наукове забезпечення рішення актуальних 
комплексних проблем Південного регіону України, сприяння розвитку 
фундаментальних і прикладних досліджень у науковій сфері та активна 
участь у забезпеченні інноваційного розвитку соціально-економічного та 
господарського комплексу Південного регіону 
 

             Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: при вирішенні комплексних регіональних науково-технічних 
задач різної спрямованості центр залучає провідних учених, незалежно від їх 
відомчої приналежності, що йому вдається завдяки тісній взаємодії з такими  
колегіальними об’єднаннями, як Рада ректорів ВНЗ Одеської, Миколаївської 
та Херсонської зон, Рада керівників відомчої науки Одеської області, 
Одеське відділення Українського науково-інженерного товариства та 
іншими, а також з адміністративними органами трьох областей. 
            Такий підхід на рубежі XX-X1 ст. дозволив країні прийняти 
оптимальні рішення відносно майбутнього таких грандіозних проектів, як 
будівництво в Одеській області АТЕЦ, Березівського хімкомбінату 
мінеральних добрив, будівництво зрошувальної системи Дунай-Дністер-
Дніпро, Одеського нафтотерміналу, комплексів перевалки хімвантажів 
портах Південний, Іллічівськ та ін. 
              З початку нового тисячоліття Південний науковий центр, 
спираючись на потенціал Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського, 
зробив якісний перелом у характер водозабезпечення мешканців м. Одеси за 
рахунок масового впровадження локальних водоочисних установок. 
              Висновки експертної групи вчених відносно екологічного стану оз. 
Сасик в Одеській області, які були зроблені у 2000 році, зберігають свою 
актуальність впродовж усіх останніх років. 
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              Центр ініціював та розробив “Комплексну програму подальшого 
розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на о. 
Зміїний і континентальному шельфі”, яка набула державного статусу. Наразі 
під контролем держави завдання програми успішно впроваджуються в життя. 
             За останні три роки для ряду державних екологічних програм 
Південний науковий центр розробив потрібні їм складові. 
  
 

Регіональний філіал Національного інституту 
стратегічних досліджень в м. Одесі  

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 306 
 

  Приймальня: 
 E-mail: orb@niss.od.ua 
 Сайт: www niss.od.ua 
 Телефон / факс: (048) 7280509  
 Директор: Волович Олексій Олексійович, канд. іст. наук 
 Телефон / факс: 7280509 
 
                        Види діяльності: проведення конференцій, “круглих столів”, 
написання статей, аналітичних записок 
     

 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національна академия наук України 

Фізико-хімичний інститут захисту навколишнього середовища і 
людини 

65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 3 
  

Приймальня:  
E-mail: eksvar@ukr.net 
Телефон: (048) 7237528, факс: 7231116 
Директор:  
Еннан Алім Амідович,  д-р хім. наук, проф. 
Телефон: 7231116 
Перший заступник з наукової роботи:  
Бобрешов Ігор Олексійович 
Телефон / факс: 7264767 
 Заступник, головний інженер:  



Ковтун Василь Семенович 
 Телефон / факс: 7264713 
 
                Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Відділ моніторинга навколишнього середовища  

Завідувач. відділу: Шихалєєва Галина Миколаївна, канд. хім. наук, проф.  
Телефон: 7237561 

 
- У складі відділу функціонує випробувальна лабораторія «Моніторинг», 

яку атестовано в системі органів Держстандарту України (свідоцтво про 
атестацію № РО 504/2007 від 13.04.2007) в галузі контролю основних 
елементів природного навколишнього середовища  
 
- Відділ теоретичних основ розробки засобів індивідуального захисту  
 органів дихання (ЗІЗОД)  
 Завідувач відділу:  Абрамова Наталія Миколаївна 
 Телефон: 7322329, телефон / факс: 7151919 

 
- Український випробувальний центр ЗІЗОД та сорбційно-фільтруючих 

 матеріалів (атестат акредитації № 2Т268 від 07.05.2007 у національному  
агентстві України з акредитації відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025- 
2001)  
 Керівник центру: Запорожченко Олександр Григорович 
 Телефон: 7322329, телефон / факс: 7151919 
 
- Відділ локалізації і уловлювання зварювальних аерозолів 
 Завідувач відділу: Еннан Алім Амідович, д-р хім. наук, проф. 
 Телефон: 7237528, телефон/ факс: 7231116 
 
- Відділ теоретичній основи уловлювання кислих газів 
 Завідувач відділу: Гельмбольдт Володимир Олегович, д-р хім. наук 
 Телефон: 7266775      
      
                                              Типи проблем:  
                 У рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки 
„Збереження довкілля та сталий розвиток": 
         - виконуються дослідження екологічного стану природних ресурсів 
басейну Куяльницького лиману;  

- здійснюється розробка засобів індивідуального захисту органів 
дихання різноманітного функціонального призначення, сорбційно-
фільтруючих матеріалів і низькотемпературних каталізаторів уловлювання та 
нейтралізації токсичних аерозолів; 

- впроваджуються розробки технології утилізації відходів переробки 
іонообмінних волокон і матеріалів, дрібнодисперсних відходів металургійних 



виробництв з метою виготовлення нових матеріалів з заданими 
властивостями технічного й побутового призначення; 

- розробляються фізико-хімічні основи уловлювання і утилізації 
техногенних аерозолів. 
 
                               Види діяльності: науково-дослідна, дослідно-
конструкторська, виробнича, науково-технічні послуги.  

Інститут є провідною організацією в Україні у галузі розробки методів і 
засобів поліпшення екологічного стану навколишнього середовища, безпеки 
та гігієни праці: співробітники інституту опублікували 10 книг і 415 статей, 
оригінальність розробок захищена 106 авторськими свідоцтвами СРСР, 84 – 
патентами України та інших держав, за результатами прикладних досліджень 
розроблено 34 технічних умови (ТУ), відповідно до яких дослідне 
виробництво інституту виробляє 15 найменувань легких респіраторів. 

  Інститут – організація, яка має досягнення високого рівня і спроможна:  
      - здійснити розробку, експертну оцінку і виробництво засобів 

індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) – респіраторів 
різноманітного функціонального призначення, сорбційно-фільтруючих 
матеріалів, низькотемпературних каталізаторів нейтралізації токсичних 
газоподібних сполук; 
              - виконати комплексний геомоніторинг і екологічну оцінку стану 
природних об'єктів, за допомогою сучасних ГІС здійснити їх екологічне 
картування, провести комплексне санітарно-екологічне дослідження 
виробничих та офісних приміщень, виконати спектр послуг з лабораторного 
контролю елементів природного навколишнього середовища (повітря 
атмосферне, атмосферні опади, повітря робочої зони, промислових викидів, 
поверхневих, підземних, стічних вод, ґрунтів).  

Вищевказані роботи виконуються з урахуванням чинного 
законодавства України.   

 
               Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
 
               - розробка теоретичних основ і апаратурне оформлення процесів 
уловлювання зварювальних аерозолів;   
               - розробка теоретичних основ процесів уловлювання і утилізації 
кислих газів з використанням азот- і кисеньвмісних органічних 
хемосорбентів; 
               - дослідження наслідків антропогенного впливу і розробка заходів 
для рекреації курортного комплексу «Куяльник-Лузанівка»; 
               - теоретичні основи розробки сорбційно-фільтруючих матеріалів і 
низькотемпературних каталізаторів, протиаерозольних і протигазових 
респіраторів різноманітного функціонального призначення на їхній основі; 
               - вивчення фізико-хімічних властивостей техногенних аерозолів. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 5 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
Міністерство освіти і науки України 

      Міжнародний гуманітарний університет   
65009, м .Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33 

 
 Приймальня: 
 E-mail: nikpavkov@ukr.net 
 Телефон / факс: 7153828  
 Ректор: Коваленко Микола Павлович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
 Телефон: 7280054 
 Проректор з організаційно-навчальної роботи: 
 Пищемуха Володимир Григорович, канд. іст. наук 
 Телефон: 7198850 
 Проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків: 
 Крижанівський Анатолій Федорович, д-р юрид. наук, проф. 



 Телефон: 7198851 
 Проректор з адміністративно-господарської роботи: 
 Ігнатенко Костянтин Дмитрович 
 Телефон: 7198839                                       
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 

65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1 
 

 Приймальня:  
 Телефон: (048) 7232244, факс: 7236269 
 E-mail: onat@onat.ua 
 Ректор: Воробієнко Петро Петрович, д-р техн. наук, проф. 
 Телефон: 7232244  
              

Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
- Навчально-науковий інститут економики та менеджменту 
 Директор: Захарченко Лоліта Анатоліївна, канд. екон. наук, доц. 
 Телефон: 7207900 
                
                - Кафедра управління економіки підприємства  
                  та корпоративного управління  
                  Завідувач кафедри: Орлов Василь Миколайович, канд. екон. наук,   
                  проф. 
                  Телефон: 7207955 
 
 

Види діяльності: навчальний процес. 
 
                               Основні завдання установи щодо проблем 

навколишнього природного середовища: ознайомлення студентів з 
екологічною ситуацією України та її регіонів, усього світу; вивчення заходів 
щодо охорони навколишнього природного середовища, фауни й флори; 
сприяння зменшенню впливу підприємств зв’язку на навколишнє 
середовище; правові та міжнародні аспекти навколишнього середовища, 
збереження природи. Цикл практичних занять. 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
    Одеська національна морська академія 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8 
 
 Приймальня:  

mailto:onat@onat.ua


 E-mail: info@onma.edy ua 
 Сайт: www. info@onma.edy ua  
 Телефон: 7282696, факс: 345267 
 Ректор: Миюсов Михайло Валентинович, д-р техн. наук, проф. 
 
        Факультети: 
 
- Судномеханічний  
 Телефон: 7334924 
 
- Морського права  
 Телефон: 7284896 
 
- Морського судноводіння  
 Телефон: 7282591 

 
 - Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах 
   Телефони: 7282518, 7282517 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеська національна юридична академія  

65009 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23 
 

Приймальня:  
Сайт: www.nla.od.ua  
Президент: 
Кивалов Сергій Васильович, акад. Академії правових наук України,  
Голова комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, нар. деп. 
 
Приймальня:  
Телефон: 7198801, факс: 639764  
Ректор: 
Завальнюк Володимир Васильович, канд. юрид. наук. 
 

       Факультети:    
 

- Цивільно-господарська юстиція 
 65009, м.Одеса, вул. Піонерська, 9 
 Телефон: 7773460 
 
- Соціально – правовий 
 65125, Одеса, вул. Ришельєвська, 28 
 Телефон: 7178688 

 
 

http://www.nla.od.ua/


Міністерство освіти і науки України  
Одеський національний морський університет 

65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34 
 

Приймальня: 
E-mail: office@onmu.оdessa.ua 
Сайт: www.onmu.odessa.ua 
Телефони: (048) 731735, 7283131, факс: 7321621 
Ректор: 
Морозова Ірина Володимирівна, д-р екон. наук, проф. 
Телефон: 7321735, 7283131                           
Проректор з науково-педагогічної роботи: 
Конопльов Анатолій Васильович, канд. техн. наук, доц. 
Телефон: 7322673 
Проректор з наукової роботи: 
 Руденко Сергій Васильович, канд. техн. наук, доц. 
Телефон: 7322268 
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи:  
Дубровський Михайло Павлович, д-р техн. наук, проф., акад.  
НАН України транспорту 
Телефон: 7283130 
Проректор з розвитку університету:  
Супрун Михайло Антонович 
Телефон: 7281355 
 

Факультети, зайняті екологічними проблемами: 
 
 - Транспортних технологій та систем 
 
            - Кафедра системного аналізу та логістики 
              Завідувач кафедри: Лапкіна Інна Олександрівна, д-р екон. наук,  
             проф. 
             Телефон: 7281349 
 

     Типи проблем: управління природоохоронними проектами та 
програмами 

 
     Види діяльності: науково-дослідна діяльність 
 
    Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: підвищення ефективності управління 
природоохоронними проектами 

 
- Судномеханічний  
 



               - Кафедра: суднові енергетичні установки та технічна експлуатація 
                Завідувач кафедри: Іванівський Валерій Георгійович, д-р техн.  
                наук, проф.     
                Телефон: 7283119  
 
    Типи проблем: мінімізація кількості окислів азоту і окисів сірки у  
відпрацьованих газах дизелів; очищення лляльних вод і переробка відходів 
палива і мастил; 

 
    Види діяльності: науково-дослідна діяльність 
 
   Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: моніторинг робочих процесів дизелів, який 
вирішує одну із задач зниження окислів азоту й виключення викидів 
шкідливих речовин в атмосферу. 

 
- Кораблебудівний  
 
                 -  Кафедра безпеки життєдіяльності, екології та хімії  
                    Завідувач кафедри: Ляшенко Олександр Борисович, канд. техн. 
                    наук, проф. 
                    Телефон: 7283125 
 

      Типи проблем: теоретичні засади й технічні засоби забезпечення 
безпеки життєдіяльності в організаціях, підприємствах і навчальних закладах 
водного транспорту; дослідження нових екологічно чистих енергетичних 
технологій і розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною 
ефективністю для водного транспорту 

 
      Види діяльності: освітня 
 
      Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: підготовка фахівців морегосподарського 
комплексу 

 
- Воднотранспортних і шельфових споруд 
 
               - Кафедра морських та річкових портів, водних шляхів та їх  
                 технічної експлуатації 
                 Завідувач кафедри: Дубровський Михайло Павлович, д-р техн.  
                наук, проф., акад. НАН транспорту України 
                 Телефони: 7283145, 7283130 
 
                 Типи проблем: екологічна безпека портових споруд і акваторій, а 
також континентального шельфу. 



 
                 Види діяльності: науково-дослідна та освітня діяльність 
 

        Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: розробка й дослідження екологічно безпечних 
конструкторсько-технологічних рішень портових і шельфових споруд, а 
також методів їх технічної експлуатації; підготовка фахівців 
морегосподарського комплексу. 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеський національний політехнічний університет 

65044 м. Одеса, просп. Шевченка, 1 
 
Приймальня:  
E-mail: opu@opu ua, rector @opu.ua 
Сайт: http:// www.opu.ua 
Телефон: (048) 7348302  
Ректор:  
Оборський Геннадій Олександрович, д-р техн. наук, проф. 
Проректор з наукової та науково-педагогічної роботи: 
Копитчук Микола Борисович, д-р техн. наук, проф. 
Телефон: 344023 
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи: 
Нестеренко Сергій Анатолійович, д-р техн. наук, проф. 
Телефон: 34402 
Проректор із забезпечення навчальної, науково-педагогічної 
діяльності та розвитку університету: 
Полтавчанко Сергій Вадимович, канд. техн. наук. 
Телефон: 344277  
Проректор з навчальної, науково-педагогічної та виховної роботи і 
соціальних питань: 
Спрінсян Василь Георгійович, канд. мистецтвознавства, доц. 
Телефон: 344275 
Проректор з навчальної, науково-педагогічної, виховної роботи з 
іноземними студентами та міжнародних зв’язків: 
Шаповал Стелла Степанівна, канд. екон. наук, доц. 
Телефон: 344274 
 

Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Інститут енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем  
 управління 
 Директор: Мазуренко Антон Станіславович, д-р техн. наук, проф. 
 Телефон: 7348591 

mailto:opu@opu
http://www.opu/


 
             - Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки 
              Завідувач кафедри: Цабієв Олег Миколайович, канд. техн. наук. 
              Телефон: 7348341 

 
- Хіміко-технологічний факультет 
 Декан: Брем Володимир Вікторович, канд. техн. наук, доц. 
 Телефон: 7348637 
 
             - Кафедра технології неорганічних речовин та екології 
               Завідувач кафедри: Кожухар Володимир Якович, д-р техн. наук,  
               проф. 
               Телефон: 7348678 
 
                    Типи проблем: вирішення екологічних проблем на 
енергогенеруючих, машинобудівних та хімічних підприємствах 
 
                     Види діяльності: підготовка фахівців з вищою освітою за 34 
напрямами та 56 спеціальностями; виконання фундаментальних і  
прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки України. 
 
                     Основні завдання установи щодо проблем навколишнього  
природного середовища:     
            - підготовка фахівців за напрямом “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”; 
            - виконання наукових досліджень, пов’язанних з розробкою систем і 
заходів щодо охорони навколишнього середовища на енергогенеруючих,  
машинобудівних та хімічних підприємствах. 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
   Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 

                        (Член Європейської асоціації університетів)  
65082 м. Одеса, вул. Дворянська, 2 

 
Приймальня:  
E-mail: rector@onu.edu.ua 
Сайт: httр: //www.onu.edu.ua 
Телефон: (048) 7235254, телефон / факс: 7233515 
Ректор: Коваль Ігор Миколайович 
Телефон: 7235254 
Радник ректора: 
Сминтина Валентин Андрійович 
Телефон: 336163 

mailto:rector@onu


Проректор з наукової роботи:  
Іваниця Володимир Олексійович, д-р біол. наук, проф. 
Телефон: 7317151 
Проректори з науково-педагогічної роботи:  
Запорожченко Олександр Вікторович, канд. біол. наук, доц. 
Телефон: 7236523 
Стрельцов Євген Львович, д-р юрид. наук, проф. 
Телефон: 7317467 
Скороход Сергій Федорович, канд. фіз.-мат. наук, доц.. 
Телефон: 7317467 
                 Основні підрозділи, заняті екологічними проблемами: 
 
   Факультети: 
 
- Біологічний  
 Декан: Заморов Веніамін Веніамінович, канд. біол. наук, доц. 
 Телефон: 7466672 
 
 - Геолого-географічний  
 Декан: Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, проф. 
 Телефон: (0482) 687942 
 
- Хімічний  
  Декан: Менчук Василь Васильович, канд. хім. наук, доц. 
 Телефон: 7238264 
 
- Регіональний центр інтегрованого моніторингу 
 і екологічних досліджень 
 Керівник центру: Медінець Володимир Іванович, канд. фіз.-мат. наук 
 Телефон: 7317379 
 
 - Ботанічний сад 
 Директор: Слюсаренко Олександр Миколайович, д-р біол. наук, проф. 
Телефон: (0482) 639276 
 
 - Проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної геології  
 узбережжя моря, водоймищ та гірських схилів 
   Завідувач лабораторії: Коніков Євген Георгійович, д-р геол.-мінерал. наук,  
  проф. 
  Телефон: (0482) 634589  
 
 - Галузева науково-дослідна лабораторія морської геології 
 та геохімії 
 Завідувач лабораторії: Сучков Ігор Олександрович, канд. геол.-мінерал.   
 наук, доц. 



 Телефони: (0482) 681764, 633317 
 

Види діяльності: освітянська, наукова. 
 
                  Основні завдання установи стосовно проблем навколишнього 
природного середовища:                
               - інтегрований моніторинг природного середовища; 
               - дослідження острівних, водних і морських екосистем; 
               - розробка наукових основ охорони рослинного світу, особливо 
рідкісних і зникаючих видів; 
               - розробка практичних і теоретичних питань інтродукції, селекції та 
 насінництва рослин; 
               - створення баз данних для ЕОМ про колекційний фонд рослин, 
рідкісних і корисних рослин регіону; 
               - оцінка і прогнозування інженерно-геологічних процесів, 
розповсюджених на території Одеси; 
                - оцінка стану й ступеня забруднення підземних питних і 
господарських вод на здоров’я населення; 
                - дослідження впливу геологічних процесів та геохімічних 
параметрів донних відкладень на формування екологічного стану Північно- 
Західного шельфу Чорного моря; 
                 - розробка методології ідентифікації нафтопродуктів під час їх 
аварійних виливів з морських суден; 
                 - створення та підтримання колекції морських і корисних для 
екологічної біотехнології штамів мікроорганізмів; 
                  - розробка методів оцінки забруднення навколишнього 
середовища.             
   

Міністерство освіти і науки України 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4 
 
Приймальня:  
E-mail: odabo@paco net 
Телефон: 7233342, факс: 7236904              
Ректор: Дорофеєв Віталій Степанович, д-р техн. наук, проф. 
Телефон: 7233342 
Перший проректор з науково-педагогічної роботи: 
 Клименко Євгеній Володимирович, д-р техн. наук, проф. 
Телефон: 7234937 
Проректори з науково-педагогічної роботи:  
Плотніков Андрій Вікторович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Телефон: 7232310 
Ковров Анатолій Володимирович, канд. техн. наук, доц. 
Телефон: 7206412 
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Проректор з наукової роботи 
 Гришин Андрій Володимирович, д-р техн. наук, проф. 
Телефон: 7324453 
Проректор з соціально-економічного розвитку: 
 Воронін Володимирович Олександрович 
Телефон: 7233510 
Проректор з адміністративно-господарської роботи:  
Наконечний Василь Андрійович 
Телефон: 7236922 
 

Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
            - Кафедра хімії та екології 
              Завідувач кафедри: Довгань Ірина Валентинівна, д-р хім. наук, 
               проф. 
              Телефон: 7206437 

 
                Типи проблем: екологічне обгрунтування архітектурно-
будівельних проектів; екологічна і санітарно-гігієнічна оцінка житла, 
приміщень, районів Одеси та Одеської області; екологічна й токсикологічна 
характеристика будівельних матеріалів. 
 
                Види діяльності: екологічна експертиза житла; експертиза 
архітектурних проектів; токсикологічний та хімічний аналіз будівельних 
матеріалів, води, грунтів, повітря; санітарно-екологічний аналіз 
біопошкоджених приміщень і споруд. 
 
            - Кафедра опалення, вентиляція та охорона повітряного басейну 
              Завідувач кафедри: Петраш Віталій Дем’янович, д-р техн. наук,  
              проф. 
              Телефон: 7206349 

 
Типи проблем: охорона повітря басейну в будівельній галузі 

 
Види діяльності: обстеження, розробка заходів, проектні рішення 

 
Основні завдання щодо проблем навколишнього 

природного середовища: розробка та впровадження засобів з охорони 
повітря басейну в будівельній галузі 
 
              - Кафедра опору матеріалів 
                Завідувач кафедри: Гришин Андрій Володимирович, д-р техн. наук, 
                проф. 
                Телефон: 7206313        
 



 
                       Міністерство освіти і науки України  
                     Одеська державна академія харчових технологій 

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112 
 Приймальня:  
 E-mail: postmaster@onaft.edu.ua 
 Веб-сайт: www.onaft.еdu.ua 
 Телефон / факс: (048) 7258326  
  Ректор:  
 Єгоров Богдан Вікторович, д-р техн. наук, проф. 
 Телефон: 7253284 
 Проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи: 
 Гапонюк Олег Іванович, д-р техн. наук. 
 Телефон: 7189702, телефон / факс: 7124147 
 Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків: 
 Капрельянц Леонід Вікторович, д-р техн. наук, проф. 
 Телефон: 7148936 
 Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи: 
 Кананихіна Олена Миколаївна, канд. техн. наук, доц. 
 Телефон: 7220127 
 Проректор з економічного розвитку 
 та адміністративно-господарської роботи:  
 Мосієнко Гарій Анатолійович 
 Телефон: 7189713 
 

Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
 
- Факультет технології і безпеки харчових продуктів та екологічного 
менеджмента 
 Декан: Бондарь Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доц. 
 Телефон: 7124006 
 
       - Кафедра екології харчових продуктів і виробництв 
         Завідувач кафедри: Крестінков Іван Спиридонович д-р біол. наук,  
         проф. 
         Телефон: 7124156 
 
             Типи проблем: дослідження вмісту шкідливих сполук у харчових 
продуктах, в повітрі робочої зони підприємств харчової галузі, розробка 
методів очищення стічних вод шляхом утилізації відходів 
 

   Види діяльності: наукова, проектно-конструкторська, педагогічна 
 
           Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: пошук шляхів захисту довкілля від шкідливого впливу 



антропогенних факторів, розробка ефективних методів і методик щодо 
визначення показників безпеки харчових продуктів. 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеська державна академія холоду 

65082 м. Одеса, вул. Дворянська, 1 /3 
 
Приймальня:  
E-mail: admin@osar.odessa.ua 
Сайт: osar.оdessa.ua 
Телефон: (048)7232220, факс: 7231145 
Ректор:  
Притула Валерій Васильович, д-р техн. наук, проф. 
Перший проректор:  
Загорученко Микола Володимирович, канд. техн. наук, доц. 
Телефон: 7232948 
Проректори: 
Лагутін Анатолій Юхимович, д-р техн. наук. 
Телефон: 7236362 
Липа Олександр Іванович, канд. техн. наук. 
Телефон: 7234865 
Диханов Сергій Михайлович, канд. техн. наук, доц. 
Телефон: 72348628 
Яковчук Володимир Геннадійович 
Телефон: 7230100 
 

Основні підрозділи, що зайняті екологічними проблемами: 
                      

 - Інститут екології і енергетики 
 - Директор: Потапов Михайло Дмитрович, канд. техн. наук, доц. 
 - Телефон: 7209174 
 
      Інститут екології і енергетики здійснює підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями – бакалаврів та магістрів за спеціальністю 070801 
“Екологія та охорона навколишнього середовища”. 
  
            - Кафедра хімії, охорони навколишнього середовища та раціонального 
               природокористування 
              Завідувач кафедри: Цикало Альфред Леонідович, д-р хім. наук,  
              проф. 
              Телефон: 687328 
 
       Кафедра хімії, охорони навколишнього середовища та раціонального 
природокористування виконує роботи з питань екологічної безпеки; з  



розробки впливу викидів на стан довкілля і впровадження відповідного  
обладнання; з розробки приладів для визначення концентрацій 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та водних об’єктах. 
 
                - Кафедра інженерної теплофізики 
               Завідувач кафедри: Железний Віталій Петрович, д-р техн. наук. 
               Телефон: 681390 
 
        Кафедра інженерної теплофізики виконує роботи, пов’язані з 
утилізацією та рекуперацією відходів, з оцінкою впливу господарської 
діяльності на навколишнє природне середовище; з розробкою проектів 
гранично допустимих викидів і скидів; з еколого-енергетичним аудитом і  
менеджментом. 
                    
                - Науково-дослідна частина 
                  Начальник: Гоголь Микола Іванович,канд. техн. наук, 
                  ст. наук. співробітник. 
                  Телефон: 7233607 
        
        Науково-дослідна частиина здійснює виконання науково-дослідних 
держбюджетних і господарських робіт за екологічною тематикою. 
 
 

Міністерство аграрної політики України 
Одеський державний аграрний університет 

65039, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 
 

. Приймальня: 
 E-mail: ogsi@te.net.ua 
 Телефон: (048) 7845732, факс: (0482)371927 
 Ректор: 
Корлюк Сергій Сергійович, канд. біол. наук, проф. 
 Перший проректор:  
Чігірьов Валерій Олександрович, канд. с.-г. наук, доц. 
Телефон: 7845721 
 Проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків:  
Герасименко Володимир Пилипович, д-р біол. наук, проф. 
 Телефон: 346950 
Проректор з науково-виховної роботи 
Коваленко Олена Анатоліївна, канд. пед. наук, доц. 
Телефон: 7851041 
Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи:  
Найда Василь Олексійович, канд. біол. наук, доц. 
Телефон: 7851041 
Проректор з господарської роботи: 
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 Фусар Юрій Вікторович 
Телефон: 7775402 
Головний бухгалтер: 
 Іваненко Павло Миколайович 
Телефон: 7775403 
 

Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 

           - Кафедра ботаніки і екології 
             Завідувач кафедри: Корлюк Сергій Сергійович, канд. біол. наук,  
             проф. 
             Телефон: 7347969 
 
           - Кафедра зоогігієни та загального тваринництва 
             Завідувач кафедри: Тарасенко Людмила Олексіївна 
             Телефон: 7347957 
 
            - Кафедра генетики, розведення та годування с.-г. тварин  
            Завідувач кафедри: Чігірьов Валерій Олександрович, канд. с.-г. наук,  
            доц. 
           Телефони: 7221937, 7845721  
 

                 Типи проблем: антропогенний вплив на рослинний світ, 
забруднення компонентів біосфери важкими металами та їх знаходження в 
організмі тварин, птахів, риб. 
 

                 Види діяльності: освітньо-наукова 
 

                 Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: моніторинг впливу на рослинний світ; моніторинг 
забруднення грунту, води, кормів та визначення рівня накопичення важких 
металів в організмі тварин, птахів, риб; визначення шляхів та засобів 
дезінтоксикації організму тварин, птахів, риб. 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
  Одеський державний екологічний університет 

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15 
 

Приймальня:  
E-mail: synop@ogms.farlep.odessa.ua 
Сайт : www. ogmi.farlep.odessa.ua 
Телефон: (0482) 326735, факс: 427767, 326764 
Ректор:  
Степаненко Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 



Телефон : 326735 
Перший проректор: 
 Сербов Микола Георгійович, канд. геогр. наук, доц. 
Телефон: 326764 
Проректор з наукової роботи:  
Тучковенко Юрій Степанович, д-р геогр. наук. 
Телефон: 357371 
Проректор з науково-методичної роботи:  
Гопченко Євген Дмитрович, д-р геогр. наук, проф. 
Телефон: 326762 
Проректор з науково-педагогічної діяльності 
та розвитку університету: 
Петерсен Валерій Борисович, канд. геогр. наук, доц. 
Телефон: 326760 
Проректор з науково-педагогічної діяльності  
та соціально-побутових проблем:  
 Крачковська Марія Антонівна 
Телефон: 427766 
Проректор з капітального будівництва: 
Ватулян Гурген Сергійович 
Телефон: 357379 
 

    Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 

          - Кафедра прикладної екології 
            Завідувач кафедри: Сафранов Тимур Абіссалович д-р геол.-мінерал.  
            наук, проф. 
            Телефон: 7852716 

 
          - Кафедра екологічного права 
           Завідувач кафедри: Лоєва Інеса Дмитрівна, д-р геогр. наук, проф. 
           Телефон: 7852716 

 
          - Кафедра гідроекології і водних досліджень 
            Завідувач кафедри: Лобода Наталія Степанівна, д-р геогр. наук,    
            проф. 
            Телефон: 7852718 

 
         - Кафедра економіки природокористування 
           Завідувач кафедри: Буркинський Борис Володимирович, д-р екон.  
           наук,  акад., проф. 
           Телефон: 7852713 

 
         - Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності 
           Завідувач кафедри: Ковальов Володимир Георгійович, д-р екон. наук,    



            проф. 
          Телефон: 7852713 

 
        - Кафедра океанології та морського природокористування 
          Завідувач кафедри: Михайлов Валерій Іванович, д-р геогр. наук, проф. 
          Телефон: 7852722 
 
          - Кафедра гідрології суші 
            Завідувач кафедри: Гопченко Євген Дмитрович, д-р геогр. наук,   
            проф. 
           Телефон: 326746 

 
           - Кафедра агрометеорології і агрометеорологічних прогнозів 
             Завідувач кафедри: Польовий Анатолій Миколайович, д-р геогр.  
             наук, проф. 
             Телефон: 326745 

 
           - Лабораторія забруднення атмосфери науково-дослідної частини  
             університету 
             Завідувач лабораторії: Волошин Володимир Георгійович, канд. геогр.  
            наук, доц. 
            Телефон: 7852719 

 
Основні напрями наукових досліджень в університеті: 

          - розробка методів і засобів гідрометеорологічного забезпечення 
системи екологічного моніторингу та різних галузей народного господарства  
України; 
          - розробка проблем, пов’язаних з охороною навколишнього природного 
середовища, економіки природокористування та екологічного менеджменту 
виробництв; 
         - забезпечення різних галуз господарської діяльності та організацій  

- прогнозами погоди і попередженням про небезпечні її явища; 
         - моделювання географічних об’єктів і тенденцій змін клімату, оцінка 
впливу цих змін на різні галузі господарської діяльності; 
         - всебічне і комплексне вивчення водних об’єктів, розробка наукових 
основ їх управління гідрологічним режимом, екологічним станом та 
прогнозування якісних і кількісних змін у майбутньому; 
          - вивчення закономірностей формування гідрологічного, гідрохімічного 
і гідробіологічного режимів прибережних і відкритих морських вод, 
гідродинамічних процесів у прибережній зоні моря; 
         - математичне моделювання впливу погодних умов на процеси 
формування врожайності, розробка нових і вдосконалення існуючих методів 
агрометеорологічного прогнозу росту, розвитку і формування врожайності; 
         - геофізичне і гідрометеорологічне забезпечення військово-повітряних 
сил, сухопутних і ракетних військ, артилерії, військово-морських сил; 



         - менеджмент, економічне і правове обґрунтування природоохоронної 
діяльності; 
         - удосконалення науково-методичних основ забезпечення навчального 
процесу; 
         - участь у наукових програмах досліджень Антарктиди. 
 

Види діяльності: 
   - підготовка фахівців з вищою освітою – бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів за спеціальностями: “Екологія, охорона навколишнього  
середовища”, “Метеорологія”, “Гідрологія і гідрохімія”, “Океанологія”, 
“Гідрографія”, “Агрометеорологія”, “Менеджмент організацій”, 
“Інформаційні керуючі системи і технології”, “Водні ресурси й  
аквакультура”, “Військова гідрометеорологія”; 

-  підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації – кандидатів, докторів наук за спеціальностями: “Метеорологія, 
кліматологія, агрометеорологія”, “Океанологія”, “Гідрологія суші, водні 
ресурси, гідрохімія”, “Конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів”, “Економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища”, “Обчислювальна математика”; 
        - проведення наукових  досліджень та науково-технічних експертиз 
 

Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 

              - підготовка фахівців з вищою освітою для підрозділів Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України, Державної 
гідрометеорологічної служби України Міністерства з питань надзвичайних 
ситуацій, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук 
України та ін.; 
             - перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за напрямами 
діяльності університету; 
            - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації – кандидатів, докторів наук; 
              - організація і здійснення фундаментальних, пошукових, прикладних 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, інноваційної та 
природоохоронної діяльності (в т.ч. у галузях геофізики, екології, 
моніторингу та охорони навколишнього середовища, гідрометеорології, 
водних біоресурсів, екологічного менеджменту й аудиту, комп’ютерних 
технологій; збирання, передачі та обробки інформації), науково-технічної та 
екологічної експертизи. 
               Університет є базовим вищим навчальним закладом МОН України з  
забезпечення виконання Національного плану заходів з реалізації положень 
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
 
 

Регіональний центр розповсюдження 



екологічних знань Одеського державного 
екологічного університету 

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15/2, к. 205 
 
E-mail: mec-vernadskogo@rambler.ru 
Телефон / факс: 326764, телефон: 358170 
Керівник: Чорна Тетяна Георгіївна 
Телефони: моб. 0973702415, 0506229151  
 
             Основні напрями діяльності: екологічна освіта і виховання. 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Одеський державний економічний університет 

                                        65010, м. Одеса, вул. Преображенська, 8 
 
Приймальня:  
E-mail: mail@oseu.edu.ua 
Сайт: www.oseu.edu.ua 
Телефон: 7236158, факс: 320446 
Ректор: Зверяков Михайло Іванович, д-р екон. наук, проф. 

Основні підрозділи, заняті екологічними проблемами: 
 
- Факультет міжнародної економіки 
 65023, м Одеса, пер. Привокзальний, 2 
 Телефон: 7245867 

   
                 Види діяльності: викладання екологічних дисциплін, ведення  
наукової роботи з проблем охорони навколишнього середовища, видання 
наукових та методічних робіт 
 
                  Основні давдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища:  факультет працює над проблемами екологічного менеджменту, 
екологічної експертизи та екологічного аудиту, екологізації виробництва, 
регіональними екологічними проблемами. 
 
 

Південноукраїнський державний педагогічний університет 
ім. К.Д. Ушинського  

65020, м. Одеса, ул. Старопортофранківська, 26 
 
Приймальня:  
E-mail: pdpu@pdpu Odessa.net.  
Телефон: 7234098, факс: 7325103 
Ректор: Чебикин Олексій Якович, д-р психол. наук, проф, акад. НАН України  



 
                     Основні підрозділи заняті екологічними проблемами:: 
 
Інститут фізичної культури та реабілітації 
65020, м.Одеса, вул.Старопортофранківська, 34 
 
       Факультети: 
 
- Фізичного виховання  
65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34 
Декан: Шеремет Борис Григорович, канд. пед. наук, проф. 
Телефон: 7155682 
 

-     Кафедра фізіології та бальнеології 
                  65020, м. Одеса, вул.Єврейська, 25  
               Телефон: 7252084 
               Завідувач кафедри: Босенко Анатолій Іванович, кан. біол. наук, 
                приват-проф., доц. 
               Телефон: 7229080 
 
- Іноземних мов 
65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 34 
Декан: Паньков Микола Іванович, приват-доц. 
Телефон: 7325995 
 
              Види діяльності: викладання основ екології та виховання  
екологічної свідомості студентів і вчителів. 
 
 

Міністерство освіти і науки України  
Управління освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації 
Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної 

освіти та виховання 
65009, м. Одеса, вул. Тіниста, 4, Тіниста 2 

Приймальня: 
E-mail: unnatskiy@gmail.сom 
Сайт: www.unnat.od.ua 
Телефон: (0482) 684918, факс: 638291 
Генеральний директор: Довгий Віталий Васильович 
Телефон: 684918 
Заступник директора з еколого-натуралістичного підрозділу: 
Галюткіна Валентина Василівна 
Телефон: 684918 



        Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 
виховання входить до складу Громадської ради при Державному управлінні 
охорони навколишнього природного середовища в Одеської області 
 
             Основні підрозділи зайняті екологічними проблемами: 
 
-  Відділ еколого-біологічний еколого-натуралістичного підрозділу 
  Завідувач відділу: Чвікова Людмила Василівна 
  Телефон: 637483  
 

Типи проблем: позашкільна екологічна освіта та виховання 
            
               Види діяльності: 

- проведення семінарів для вчителів біології та спацівників позашкільних 
закладів освіти області, підготовка до друку та видавництво методичних 
рекомендацій; 

- проведення тренінгів, експедицій, обласних етапів міжнародних та 
всеукраїнських природоохоронних акцій, конкурсів, дослідницьких проектів 
для школярів області. Очні масові заходи для юних натуралістів області. 
  
                Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
середовища: виховання екологічно грамотних майбутніх господарів землі 
 

Міністерство внутрішніх справ   
Одеський державний університет внутрішніх справ 

65014, м. Одеса, вул.Успенська, 1 
 

Приймальня:  
E-mail: vdzr. oli@rambler.ru 
Сайт: http: //oduvs.edu.ua 
Телефон: 7314686, факс: 7314686 
Ректор:  
Долженков Олександр Федорович 
Телефон: 7314686 
Перший проректор університету з навчальної 
 та методичної роботи: 
Меркулова Валентина Олександрівна 
Телефон: 357911 
Проректор з наукової роботи:  
Берлач Анатолій Іванович 
Телефон: 7220325 
Проректор з кадрового забезпечення:  
Поліщук Олександр Георгійович 
Телефон: 7259103 
Проректор по службі  

mailto:oli@rambler


Білічук Валерій Миколайович 
Телефон: 7248330 
Проректор з економічних питань  
та ресурсного забезпечення:  
Адзеленко Олександр Васильович 
Телефон: 7243890 
 
 

Міністерство охорони здоров’я України 
Одеський державний медичний університет 

65082, м. Одеса, Валіховський пров., 2 
 
Приймальня:  
E-mail: оfis@odmu.оd.ua 
Сайт: www odmu.edu.ua  
Телефон: (048) 7233324, факс: 7232215   
Ректор:  
Запорожан Валерій Михайлович, д-р мед. наук, проф., акад. НАН України 
Телефон: 7233324 
Перший проректор:  
Кресюн Валентин Йосипович, д-р мед. наук, проф., членкор. НАН України  
Телефон: 7235458 
Проректор з науково-педагогічної роботи: 
Бажора Юрій Іванович, канд. мед.наук, проф. 
Телефон: 7236478 
Проректор з гуманітарної освіти та виховання: 
 Харченко Юрій Петрович, д-р мед. наук, зав. каф. дит. інфекц. хвороб 
Телефони: 7230586, 7285433 
Проректор з науково-педагогічної роботи (з лікувальної та  
післядипломної освіти):  
Асмолов Олександр Костянтинович, д-р мед. наук, проф.  
Телефон: 7238441 
Проректор з міжнародних зв’язків: 
 Аряєв Микола Леонідович, д-р мед. наук, проф., членкор. НАН України. 
Телефон: 7238333 
Проректор з адміністративно-господарської та фінансової роботи: 
Маляренко Наталя Іванівна, канд. політ. наук 
Телефон: 7231120 
Довідкова: телефон 7233459 
 
                                Кафедри: 
 
          -  Гігієни та медичної екології 
           Завідувач кафедри: Засипко Любов Гнатівна 
           Телефон: 7981879 



 
         - Загальної гігієни та екології людини 
           Завідувач кафедри: Надворний Микола Миколайович 
           Телефон: 7124579 
 
                   Види діяльності: підготовка фахівців за спеціальністю “Медико-
профілактична справа” 

 
Регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління 

при Президенті України  
65009, м.Одеса, вул. Генуезька, 22 

 
Приймальня: 
E-mail: general@oridu.оdessa.ua 
Телефон: (0482) 639705, факс: 639249 
Директор: Іжа Микола Михайлович, канд. екон. наук. 
 
 
 
 
 
 
Розділ 6 

ГРОМАДСЬКІ  ЕКОЛОГІЧНІ  ОРГАНІЗАЦІЇ 
м. ОДЕСИ та ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Громадська рада 

при Державному управлінні охорони навколишнього 
природного середовища в Одеської області  

65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83 
: 
Приймальня: 
E-mail: есоlog2@paco.net 
Телефон: (048) 7283872 
Голова: Геращенко Юрій Євгенович, президент громадської екологічної 
організації “Екологічний центр сталого розвитку” 
E-mail: есоlogy5@ukr.net 
Телефон: моб. 0674868471 
Заступник: Гуцалюк Сергій Борисович, отаман Чорноморського  
гайдамацького з’єднання українського козацтва 
E-mail: gaidamaky@ukr.net 
Телефон: моб. 0677578263 
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Заступник: Гайду Василь Дмитрович, керівник міжобласної громадської 
організації “Чорноморське козацтво”  
E-mail: cossaks@ukr.net 
Телефон: 77783349 
 
                          Основні напрями  діяльності: 
 
        Громадська рада є консультативно-дорадчим органом при Державному 
управлінні охорони навколишнього природного середовища в Одеській 
області. 
        Метою діяльності Громадської ради є: розширення участі громадськості 
у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння  проведенню 
консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної 
політики з питань, що стосуються довкілля (екологічної політики) та сталого 
(збалансованого) розвитку Одеської області. 
 
                         Основними завданнями Громадської ради є: 
 
                - розширення участі громадськості у процесах прийняття екологічно 
важливих рішень як складової процесу формування громадського суспільства 
Одеської області; 
                - активізація процесу формування свідомої і активної позиції 
громадськості щодо подальшого розвитку екологічної політики України та 
підтримка громадських ініціатив стосовно участі у цьому процесі; 
               - організація взаємодії з Державним управлінням, Державною 
екологічною інспекцією в Одеської області, Державною екологічною 
інспекцією з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, 
Управління екологічної безпеки Одеської міської ради; 
               - здійснення громадського екологічного контролю щодо стану 
навколишнього природного середовища; 
              - координація зусиль і співробітництва екологічної громадськості та 
органів влади у вирішенні екологічних проблем Одеського регіону; 
              - сприяння інтеграції екологічної політики до інших складових 
державного розвитку як основної передумови переходу держави до сталого 
розвитку; 

- контроль щодо врахування громадської думки Міністерством охорони 
навколишнього природного середовища України, Державним управлінням 
охорони навколишнього природного середовища, Державною екологічною 
інспекцією в Одеської області, Державною екологічною інспекцією з 
охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Управлінням 
екологічної безпеки Одеської міської ради у процесі підготовки, прийняття та 
виконання рішень з питань, що стосуються довкілля та сталого розвитку; 
            - сприяння заходам просвіти і освіти в інтересах сталого  
(збалансованого) розвитку; 



            - участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері 
охорони довкілля, природокористування та формування громадських 
ініціатів щодо вдосконалення й розвитку природоохоронного законодавства. 
          До складу Громадської ради входять керівники державних 
природоохоронних служб, спеціалісти із зв’язку з громадськістю 
 
 

Громадські екологічні організації, 
які входять до складу Громадської ради при Державному 

управлінні охорони навколишнього природного середовища в 
Одеській області 

 
 

Благодійний правозахисний 
фонд “Рутенія – Одеса”  

 65026, м. Одеса, вул. Приморська, 35.кв9 
. 

Президент і Голова Правління фонду: Користовська Алла Кирилівна 
Телефон: 7233203 
Перший заступник: Розовайкін Микола Леонідович 
 Телефон: 7246024 
Заступник: Лукіянчук Тетяна Володимирівна  
Телефон: 7190662 
 
          Організацію юридично зареєстровано 20 червня 1997 р., свідоцтво  
№ 38-Ф, перереєстровано 30 листопада 1998 р., свідоцтво № 33, погоджено в 
новій редакції 23 лютого 2004 р. 
 
          Проблемні питання: захист прав людини та захист екології регіону 
 
          Види діяльності: захист прав людини, гарантованих Конституцією 
України. 
 
         Основні завдання щодо екології: участь у роботі Міжнародної спілки 
екологів, Одеського відділення спілки, превентивні заходи щодо захисту 
навколишнього природного середовища та участь у вирішенні спірних 
екологічних питань 
 
 

Благодійний пенсійний фонд 
“Благовіст” 

65091, м. Одеса, вул. Ленінградська, 1 кв 5 
 



В.о. директора БПФ: Логинова Віолетта Іванівна 
Телефон: моб. 0677883804 
Заступник: Олейник Сергій Євгенович 
Телефон: моб. 0677883804 
          Організацію юридично зареєстровано 13.10. 1999 р., свідоцтво № 130, 
погоджено в новій редакції 17.12.2001 р.  
                           Основні напрями діяльності: благодійна діяльність та 
накопичення коштів учасників Фонду з метою виплат за рахунок пенсійних 
активів на користь учасників Фонду у відповідності з пенсійними 
контрактами учасників Фонду, які отримали право на пенсійну виплату. 
Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища. 
 
 

Громадська екологічна організація 
“Благодійність і захіст природного середовища Одещини”  

65014, м. Одеса, пляж Ланжерон-25 
 
E-mail: 309333@mail. ru 
Керівник: Марканов Микола Михайлович 
Телефон: 309333 
Заступник: Келюшок Сергій Валерійович 
Телефон: 7227717 
Голова ревізійної комісії: Урівський Дмитро Олександрович  
Телефон: 7227717 
       Організацію юридично зареєстровано 16.02. 2007 р., свідоцтво № 1096.  
 
                            Основна мета: сприяння захисту й відтворенню природного 
середовища Одещини; сприяння захисту прав та інтересів членів організації; 
поширення знань, пропаганда досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду 
щодо відтворення дикої фауни й флори та місць їх природного існування. 
                                 Основні завдання:  
           - захист прав та інтересів членів організації по всіх видах їхньої 
професійної діяльності в усіх державних та інших установах, підприємствах, 
закладах незалежно від їх відомчого підпорядкування й форм власності; 
          - сприяння захисту й відтворенню природного середовища Одещини; 
          - організація проведення наукових робіт, спрямованих на захист дикої 
фауни, флори та місць їх природного існування; 
          - оперативне інформування фахівців, які працюють з дикою фауною та 
флорою, про наукові досягнення, передовий досвід і сприяння їх 
впровадженню; 
          - розробка програм, спрямованих на захист дикої фауни і флори та 
природних місць їх існування, у межах, встановлених законодавством 
України для громадських організацій; 
          - популяризація та поширення екологічних знань шляхом широкого 
використання засобів масової інформації (телебачення, радіо, преси); 



          - пропаганда досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
проведення різних громадських форумів (нарад, семінарів, симпозіумів, 
конференцій, дискусій, виставок); 
           - методична допомога установам (фізичним та юридичним особам) 
щодо проведення організаційних заходів з питань захисту й реабілітації 
диких тварин; 
          - розробка та узагальнення пропозицій членів організацій для 
вдосконалення нормативно правової бази щодо захисту та реабілітації диких 
тварин; 
         - підготовка науково обґрунтованих рекомендацій щодо відтворення 
реліктових івидів флори та фауни Чорного моря; 
           - надання практичної допомоги юридичним і фізичним особам з 
актуальних питань щодо захисту диких тварин.     
         
                               Бере участь:   
          - у розробці навчальних планів і програм, у підготовці, в перепідготовці 
та підвищенні кваліфікації спеціалістів, які мають відношення до  
обслуговування та відтворення диких тварин; 

- у виконанні Загальнодержавної програми “Охорона та відтворення 
довкілля Азовського і Чорного морів” (ВВР № 2333-111 від 22 березня 2001 
р.), та інших програм, діяльність яких спрямована на захист природного 
середовища в межах, встановлену законом для громадських організацій; 
          - у громадському прийнятті рішень у сфері охорони довкілля Одеської 
області в межах, встановлених законодавством України для громадськості; 

- у створенні Центру захисту і реабілітації диких тварин 
 

Громадська екологічна організація “Дельта”  
67654, Одеська обл., Біляївський р-н, с Маяки, вул. Свердлова, 9 

 
Керівник: Жуков Анатолій Петрович 
Телефон: моб.: 0973831832  
  Організацію юридично зареєстровано 28.03.2007 р., свідоцтво № 613622  
 
                               Основна мета: збереження і раціональне використання 
природних ресурсів дельти Дністра, поліпшення екологічного стану в басейні 
ріки Дністер. 
 

                      Основні напрями щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
             - розвиток співробітництва у галузі збереження довкілля в басейні 
Дністра в інтересах населення району, використання природних ресурсів і 
збереження біорізноманіття; 
             - збирання, накопичення, опрацювання і систематизація наукової 
інформації, що отримується з проблем екологічного стану ріки Дністер; 
            - інформування населення про екологічні проблеми, стан довкілля; 



            - лобіювання в органах влади рішень, спрямованих на оздоровлення 
довкілля в дельті Дністра; 
           - впровадження принципів сталого розвитку та участі громадськості в 
прийнятті екологічно важливих рішень. 
 
                                   Основні напрями діяльності: 

-  розробка програм розвитку окремних районів міста і регіонів Одеської 
області; залучення громадськості до діючих сьогодні програм; 

-  підтримка екологічних інновацій та реформ в Україні й регіоні; 
-  участь і сприяння розвитку незалежних наукових досліджень у галузі 

охорони довкілля, формування системи екологічного підприємництва й 
екобізнесу; 
       - розвиток зв’язків з регіонами та центром України. 
 
 

Громадська екологічна організація “ЕКО-ПОРТ”  
 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівський спуск, 2, каб. 2 

 
E-mail: ecoport@ port.odessa.ua 
Керівник: Перфільєв Сергій Сергійович 
Телефони: (048) 7293776, моб: 0632363779  
Заступники: 
 Козуб Катерина Андріївна  
Телефон: 7293771 
 Кіскін Володимир Юрійович 
Телефон: 7296023 

 
                  Види діяльності:   
       - здійснення діяльності, спрямованої на поліпшення екологічної  
ситуації та на захист інтересів громадян щодо отримання ними 
відповідних умов, передбачених українським законодавством;  
      - привернення уваги суспільства до необхідності збереження й 
охорони природи, а також дотримання екологічної культури та здійснення 
здорового способу життя. 
 
                 Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 
     - обстоює і захищає позиції та інтереси своїх членів у галузі екології; 
      - сприяє вирішенню екологічних проблем та поліпшенню екологічної 
обстановки; 
       - в разі необхідності організує та здійснює громадську екологічну 
експертизу; 
       - організує та бере участь у різноманітних заходах і акціях,  
спрямованих на вирішення екологічних питань; 



      - організує та бере участь у конференціях, семінарах тощо 
екологічного спрямування.  

 
 

Громадська екологічна організація 
“Комітет енергозбереження та екології” (ЕНЕКО) 

65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 64 
 

E-mail:eneco@centr.od.ua 
URL: // http.еneco.com.ua  
Телефони: (0482) 365107; 364761, факс: 365198; 348002  
Президент: Васильченко Євген Олександрович 
Телефон: 365100 
Голова правління: Головський Сергій Євгенович, канд. техн. наук 
Телефон: 365107 
         Організацію юридично зареєстровано 05.09.2008 р., свідоцтво № 1265    
 
               Основна мета: сприяння впровадженню високоефективних 
ресурсозбережних технологій в усіх галузях діяльності людини; зменшення 
антропогенного і техногенного впливу на стан довкілля, насамперед 
запобігання глобальному потеплінню за рахунок скорочення викидів 
парникових газів. 
  
                                Основні види діяльності: 

- формування екологічного світогляду і культури 
енергокористування, організація і проведення просвітницьких заходів щодо  
можливостей та вигід енергозбереження, екологічних наслідків 
неефективного використання енергоресурсів; 
              - підготовка й розповсюдження інформаційних матеріалів (листівок, 
буклетів тощо), які розкривають сутність енергетичних і екологічних 
проблем Південного регіону й України в цілому та пропагують можливі 
шляхи їх вирішення; 
               - широке розповсюдження через засоби масової інформації 
матеріалів про можливості економії енергетичних ресурсів для побутових 
споживачів (статті, телевізійні сюжети, радіопрограми тощо); 
               - організація обміну досвідом для фахівців стосовно сприяння 
впровадженню енергозбережених технологій та скороченню втрат ресурсів в 
усіх галузях виробництва з метою підвищення ефективності 
енергоспоживання та зменшення навантаження на екологію України; 
                - популяризація наукових розробок та ідей, забезпечення зв’язку 
науки й виробництва, спрямоване на впровадження сучасних 
високотехнологічних розробок українських і зарубіжних учених; 
               - організація і активна участь у громадських акціях, спрямованих на 
зменшення впливу антропогенних та техногенних факторів на стан 
навколишнього середовища; 



               - організація і активна участь у соціальних та благодійних проектах, 
спрямованих на використання енергозбережних технологій для  незахищених 
верств населення (пенсіонери, інваліди, діти-сироти); 

- організація інформаційного обміну і взаємодії з державними 
структурами, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями з метою вдосконалення нормативно-правової бази 
енергозбереження та екології, сприяння впровадженню новітніх 
енергоефективних технологій у бюджетній сфері та житлово-комунальному 
господарстві. 
 
 

Громадська екологічна організація  
“Університет екологічних знань Одеської національної наукової 

бібліотеки імені .М. Горького” 
65023, м. Одеса, вул. Пастера 13 

 
Ректор: Шалімов Микола Олексійович, д-р с.-г. наук, проф.Одеського 
національного політехнічного університету 
Телефон: дом. 7582554, моб. 80979568902 
Проректор: Бельницька Ольга Миколаївна, заступник директора Одеської 
національної наукової бібліотеки імені М. Горького. (ОННБ ім. М. Горького) 
Телефон: 7231184  
Відповідальний секретар: Лошкарьова Ніна Петрівна 
Телефон: 7231145  
Університет екологічних знань діє з жовтня 2001 року і належить до другої 
ланки системи екологічної освіти. 
 
       Головна мета університету – формування екологічної свідомості та 
екологічної культури громадськості Південного регіону.  
       Університет є трибуною для обміну інформацією між науковцями і 
фахівцями про досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної 
безпеки, відтворення природних ресурсів та раціонального 
природокористування. 
               Роботу університету спрямовує Вчена рада, в якій представлені 
відомі науковці, державні й громадські діячі. В її складі 2 академіки НАН 
України, 9 докторів і кандидатів наук, керівники природоохоронних служб 
              Слухачі й учасники засідань університету – викладачі вузів, 
аспіранти, студенти, фахівці, представники громадськості 
 
 

Громадський культурно-інформаційний центр 
екологічної просвіти й виховання  

65045, м. Одеса, вул., Преображенська, 35 
Бібліотека-філіал № 1 ім. Є. Багрицького. 

 



   Керівник: Гіндіна Ірина Василівна 
   Телефон: моб.0505433291  
   Заступник: Ігнатьєва Ніна Сергіївна 
   Телефон: 7258400 
 
               Основна мета: сприяння створенню біблиотечної еколого-
просвітницької системи, спрямована на формування у мешканців міста 
екологічної культури, привернення громадськості до участь у вирішенні 
екологічних проблем міста. 
 
             Основні завдання:  
        - сприяння організації екологічної просвіти у бібліотеках м. Одеси; 
        - виявлення постійної інформаційної підтримкі екологічній освіті 
читачив у всієї бібліотечної системи міста; 
        - вивчення запитів користувачів з екологічної тематики й на основі цього 
формування книжкового фонду; 
        - проведення спільно з громадськими екологічними організаціями, 
бібліотеками інших систем, відомствами науково-практичних конференцій, 
“круглих столів”, семинарів, шкіл і курсів підвищення кваліфікації 
працівників бібліотечної галузі; 

- співпраця із засобами масової інформації з питань екологічної 
культури, виховання і просвіти населення. 

 
 
 
 
                                          Громадська екологічна організація 

“Суспільство та екологія”   
65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 18 

 
E-mail: society-ecology@іnbox.ru, ecos@online.ua 
http: // society-ecology.narod.ru 
Керівник: Любарській Ігор Євгенович 
Телефон: моб.: +38 (067) 9506646, факс: +38 (048) 7385979 
Заступники: Бородатий Юрій Пилипович 
                       Лісовський Олексій Річардович 
          Організацію юридично зареєстровано 12.05.2010 р., свідоцтво № А01 
316931 
 
                          Основна мета: об’еднання інтелектуального потенціалу, 
матеріальних та фінансових зусиль, організаційних можливостей членів 
організації щодо захисту природи Землі живих істот, що її населяють; 
забезпечення екологічної безпеки та стійкості розвитку, запобігання 
негативноми впливу антропогенноі діяльності на стан навколишнього 
природного середовища і здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної 



безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих 
територіях і об’єктах, розвиток і організація заходів щодо забезпечення справ 
споживачів. 
 
                                Основні завдання:                      
            - формувати екологічний світогляд, поширювати знання про стан  
природного та культурного середовища, на досвіді та принципах діяльності 
щодо запобігання екологічним кризам локального та глобального масштабів; 
               - розвивати екологічну гласністі, забезпечувати населення 
інформацією про стан природного середовища та здоров’я населення; 
              - здійснювати громадський екологічний контроль та екологічний 
моніторинг за станом навколишнього природного середовища, природних та 
культурних цінностей і об’єктів, права на здоров’я населення; 
              - сприяти досконаленню чинного законодавства для здійснення 
сприяння державним органам у боротьбі з його порушеннями; 
             - сприяти впровадженню енерго- та ресурсозбережних екологічні 
технології в усіх галузях господарської діяльності, забезпеченню охорони, 
відновленню та раціональному використанню природного середовища та 
природних ресурсів; 

- сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за 
якістю продукції та обслуговування та тощо. 

 
 
 
 
 

Громадське екологічне об’єднання “Чайка” 
67780, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 

смт Сергіївка, вул. Шкільна, 5, кв. 17 
 
E-mail: darmograi_lena@mail.ru 
Керівник: Дармограй Олена Дмитрівна 
Телефон: моб.: 0663326349 
Заступник: Нагаєва Світлана Павлівна 
Телефон: 7177200 
     Організацію юридично зареєстровано 18. 02. 1999 р., свідоцтво № 153 
 
                                 Основна мета: досягнення в Українї здорового 
навколишнього середовища 
 
                                 Основні завдання:  
              - сприяти відновленню природної рівноваги, оздоровленню 
навколишнього середовища та населення, формуванню екологічного 
мислення в суспільстві; 



            - впроваджувати екологічну освіта і виховання підростаючого 
покоління             
 
                                   Види діяльності: 
            - участь у створенні гнучкої системи екологічної освіти й виховання; 
            - брати участь в організації симпозіумів, конференцій, семінарів, 
нарад з екологічних проблем і мистецтв; 
            - друкувати літературу у сфері своєї діяльності, інформувати у засобах 
масової інформації про діяльність об’єднання; 
           - сприяти одержанню інформації та ефективному її використанню у 
державних і дослідницьких закладах; 
          - співпрацювати з іншими громадськими об’єднаннями України та 
неурядовими міжнародними екологічними організаціями. 
 
 

Екологічний центр сталого розвитку 
65019, м. Одеса, вул. Ленінградська, 1, кв. 5 

 
   E-mail: ecology5@ukr.net 
   Президент: Геращенко Юрій Євгенович 
   Телефони: офіс (0482) 331442, моб.: 0674868471. 
           Організацію юридично зареєстровано 01.11.2001 р., свідоцтво № 581    
 

                      Основні напрями діяльності: об’єднання зусиль членів 
організації на захист прав людини, природних ресурсів та оздоровлення  
навколишнього природного середовища; підтримка громадських ініціатив, 
раціональне природокористування та рекреаційна діяльність; розвиток 
культури, спорту; захист історичних пам’яток; сприяння розвитку 
підприємництва, фінансовій підтримці наукових досліджень та 
впровадженню нових ресурсозбережних та енергозбережних екологічних 
технологій. 
 
 

“ Жінки за довкілля”  
65044, м. Одеса-44, а/с 40 

     65009, м. Одеса, Французький б-р., 29 
 

 E-mail: ecowomen@mail.ru., pa2v@mail.ru 
Телефони: (0482)7226674, 7488037, тел. моб.: 0677887870 
 Президент: Галушкіна Тетяна Павлівна, д-р екон. наук, проф. 
 Телефон: 7243988 
 Вице-президент: Крутякова Валентина Іванівна 
 Виконавчий директор: Бородін Володимир Веніамінович 
            Організацію юридично зареєстровано 18.03.2002 р, свідоцтво № 1063 
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                        Мета діяльності: максимальне залучення жінок до участі й 
діяльності науково-освітнього, виробничого та підприємницького секторів 
для вирішення проблем економічного, екологічного та соціального розвитку 
міста як органічної складової соціально-економічного простору Південного 
регіону й налагодження тісного співробітництва в межах статутних завдань 
організації; 

-  налагодження зв’язків та співробітництво з іноземними партнерами в 
межах конкретних договорів, регіональних і державних програм; 

-  створення інформаційно-ресурсного центру (екологічного банку 
даних) з метою підготовки пропозицій для національних та іноземних 
інвесторів; 

-  розробка концепції та моделі екологічного страхування; 
-  створення і впровадження постійно діючої системи освітніх програм 

підготовки та підвищення кваліфікації; 
-  формування мережі районних філій екологічних центрів; 
-  проведення семінарів, конференцій, громадських слухань. 

 
 

Літературне товариство 
“Світ Паустовського” 

65014, м. Одеса, вул. Чорноморська, 6 
(меморіальний музей К.Г. Паустовського) 

 
Керівник: Глушаков Віктор Іванович 
Телефон: 7228447, телефон / факс: 7314595 
 
             Організацію юридично зареєстровано 31.01.1995 р., свідоцтво  
№ 20993919 
 

Вид діяльності: охорона прилеглої до меморіального музею 
ландшафтної частини вулиці Чорноморської та схилів Ланжерону. 
 
 

Міжобласна екологічна громадська 
організація “Чорноморське козацтво” 

65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9 
 
Приймальня:  
E-mail: fin2007@i.ua 
Телефон: 7772490, телефон / факс: 7778349 
Керівник: Гайду Василь Дмитрович, заступник Верховного отамана  
МГО “Чорноморське козацтво”, заступник голови Громадської ради при  
Держуправлінні 
Телефон: роб. (048) 7146254, моб.: 77783349 
        Організацію юридично зареєстровано 04.04.2002 р., свідоцтво № 619 



 
                Типи проблем: екологія людини, екологія міста, сприяння охороні 
природного середовища в Одеської області та в місті Одеса, впровадження 
альтернативних джерел енергії та палива 
 
             Види діяльності: екобезпека, громадський контроль, громадська  
інспекція, громадський моніторинг 
 
               Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища:  
        - зменшення шкідливих викидів автотранспорту і підприємств у повітря; 
        - рішення проблем питної води, очищення каналізаційних стоків; 
        - екологічні продукти харчування;  
       - екологічні ліки та медикаменти; 
       - перетворення Одеської області та міста Одеси в регіон без виробництва 
й торгівлі генетично модифікованою продукцюю та товарами й продуктів 
харчування без генетично модифікованих домішок. 
 
 

Міський екологічний семінар прикладної екології 
“Таубманівські читання” Одеського Будинку вчених  

65026, м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 4 
 
 Керівник: Крісілов Анатолій Данилович, канд. техн. наук, доц. каф.  
 ін форм. технологій Одес. держ. академії холоду (ОДАХ) 
Телефони: 7236191, 7230819, 7236096, моб.: 0972913324  
 
 
                                Основні напрями діяльності: 
                Екологічний семінар створив у 1978 р. проф. Е.І. Таубман для 
обговорення актуальних соціально-екологічних проблем міста й регіону. 
              Семінар має постійний склад учасників, до якого входять: викладачі 
вищих начальних закладів, співробітники науково-дослідних організацій, 
муніципальних та природоохоронних служб. Семінар – це ефективне клубне 
утворення для обміну думками між фахівцями, передачі досвіду, екологічної 
освіти. З доповідями та повідомленнями з соціально-екологічних питань 
виступають провідні фахівці регіону, з гострих проблем проводяться «круглі 
столі». Робота семінару регулярно висвітлюється у засобах масової 
інформації.   
 
 

Одеська обласна організація 
Всеукраїнської екологічної ліги  

65080, м.Одеса, вул. Терешкової, 2, кв. 29 
 



E-mail: olga_ avkcentyeva@ukr.net 
Керівник: Авксентьєва Ольга Миколаївна 
Телефон: моб.: 0503923787  
          Організацію юридично зареєстровано 12.06.1998 р., свідоцтво № Н.44Р 
 
                 Всеукраїнську екологічну лігу України було організовано в грудні 
1997 р. Одеська обласна організація Всеукраїнської ліги є структурним  
підрозділом Всеукраїнської екологічної ліги України. 
         
                              Мета діяльності: сприяння радикальному поліпшенню 
екологічної ситуації в області, захист законних соціальних економічних та 
спільних інтересів своїх членів, формування нового природоохоронного 
світогляду. 
                              Основні завдання: 
            - організація громадського екологічного контролю за виконанням 
природоохоронного законодавства з питань екологічної безпеки, охорони 
природних цінностей, екологічних прав та здоров’я громадян України; 
           - проведення громадського екологічного моніторингу та громадської 
екологічної експертизи інноваційних (інвестиційних) проектів, програм 
підприємств, установ, організацій;  
           - внесення пропозицій до органів влади й управління з питань 
природоохоронного законодавства; 
           - підвищення рівня екологічної освіти громадськості області. 
           Дорадчим органом Одеської обласної організації Всеукраїнської 
екологічної ліги (ВЕЛ) є Обласна вчена рада. 
           Іншим структурним підрозділом ВЕЛ є Одеський обласний штаб 
громадських інспекторів, який входить до системи органів громадського 
контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища 
Всеукраїнської екологічної ліги. 
 
 

Одеське регіональне відділення ассоціації 
міст України та громад   

65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14, корп. А, офіс 1 
 
Е-mail: acuodessa@ukr.net 
Телефони: 7165857, факс: 7165869 
Виконавчий директор: Демченко В’ячеслав Григорович 
               Організацію юридично зареєстровано 4.04.2003 р., свідоцтво  
№ 502195, дата заміни свідоцства про державну реєстрацію замінено 
29.01.2008 р. 
 
             Одеське регіональне відділення Асоціації міст України та громад (РВ 
АМУ) є самостійним підрозділом Асоціації міст України та громад (АМУ), 
що об’єднує на регіональному рівні (Автономна Республіка Крим, область, 



район) органи місцевого самоврядування, які репрезентують територіальні 
громади в Асоціації міст України. На регіональному рівнів вона сприяє: 
             -  становленню та розвитку місцевого самоврядування; 
            - обговоренню проектів законів та інших нормативно-правових актів 
державних органів влади, рішень керівництва АМУ; вносить свої зауваження 
та пропозиції до цих актів; 
             - соціально-економічному розвитку населених пунктів регіону; 
              - захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого 
самоврядування, їхніх посадових осіб у регіональних органах державної 
влади та лобіює їхні інтереси у Верховній Раді та Раді Міністрів АРК, у 
місцевих державних адміністраціях; 
             - інформаційному забезпеченню органів місцевого самоврядування, 
створенню інформаційних фондів і банків загального користування, інші  
види діяльності. 
             Для сприяння соціально-економічному розвитку населених пунктів 
завдяки підтримці підприємницьких ініціатив 6 лютого 2006 року було 
створено Центр бізнес-інкубаційних технологій “Інноваційна перспектива” 
(Центр) як структурний підрозділ Одеського регіонального відділення 
Асоціації міст України та громад (без оплати).  
 
 

Одеська обласна організація 
Українського товариства охорони природи 

65059, м. Одеса, вул. Малиновського, 15 
 
Е-mail: priroda58@mail. ru 
Керівник: Долинський Слава Кирилович 
Телефони: 7430753, 7618078 
Заступник керівника, відповідальний секретар: 
 Зубкова Любов Василівна 
Телефон: 7430753 
          Організацію юридично зареєстровано 22.01.2007 р., свідоцтво №1084 
 
                      Мета діяльності: здійснення практичних природоохоронних 
заходів та їх фінансова підтримка; участь у виробленні екологічної політики 
України, вдосконаленні природоохоронного законодавства і практики його 
реалізації; здійснення просвітницкої діяльності серед населення з метою 
виховання громадської екологічної свідомості; запобігання екологічним 
правопорушенням; захисту екологічних прав громадян, здійснення 
громадського незалежного контролю в галузі охорони навколишнього  
природного середовища. 
 
                        Основні напрями діяльності: 



           - розробляє, пропагує і забезпечує виконання своьї природоохоронної 
програми, бере участь у розробці й виконанні державних всеукраїнських, 
регіональних, місцевих та інших екологічних програм; 
         - за рахунок власних і залучених коштів та участі своїх членів організує 
практичні заходи, спрямовані на збереження і відтворення природних 
багатств, охорону навколишнього природного середовища, забезпечення 
екологічної безпеки громадян України; 
         - бере участь в обговоренні важливих нормативних актів і 
управлінських рішень; висуває клопотання про їх зміну, доповнення, відміну 
або припинення в разі невідповідності вимогам природоохоронного 
законодавства України; 
        - виступає з ініціативою проведення всеукраїнського чи регіонального 
референдумів з найгостріш питань охорони навколишнього природного 
середовища, що стосуються інтересів більшості населення  України (регіону); 
        - організує проведення громадської екологічної експертизи, залучає 
незалежних експертів до її здійснення (за рахунок коштів товариства, 
зацікавлених організацій чи на громадських засадах), обнародує висновки 
громадської експертизи та передає їх державним органам; 
         - бере участь у проведенні спеціально уповноваженними державними 
органами перевірок виконання підприємствами, установами, організаціями 
природоохоронних програм і заходів; 
         - може подавати позови до суду про відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища; 
         - вносить до відповідних органів пропозиції (оголошення) про 
організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду, бере участь у 
веденні їх обліку, забезпеченні правового режиму; 
         - з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання і освіти 
може створювати на громадських засадах екологічні культурно-
просвітницькі заклади, народні університети, навчальні комбінати, курси та 
інші спеціалізовані підрозділи, організує лекції, виставки, конкурси, лотереї, 
благодійні акції та інші заходи; має власні друковані органи, може видавати 
плакати, листівки, наочні посібники, довідники, буклети, книги та іншу 
друковану продукцію природоохоронної тематики, використовує в своїй 
діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення; 
         - вступати в міжнародні зв’язки з питань статутної діяльності; 
         - залучає до Товариства відданих інтересам охорони природи громадян, 
а також трудові колективи, підприємства, установи, організації, учнівські 
колективи.  
 
 

Одеська обласна організація 
Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) 

65005, м. Одеса, вул. Степова, 58 
 



Е-mail: Odessa@uoor.com.ua 
Телефони / факс: 7324329, 7324267 
Керівник: Жук Сергій Костянтинович 
Телефон: 7324291 
Секретар: Уманець Лілія Іванівна 
Телефон: 7324267 
Мисливствознавець: Янушевський Віктор Іванович  
Телефони: 7334095, 7324291, 7324329 
         Організацію юридично зареєстровано 01.04.2008 р., АОО № 280266 
 

                 Типи проблем: збереження дичини при весняно-польових 
роботах на польових угіддях районних організацій Українського товариства 
мисливців і рибалок (УТМР), розселення, акліматизація диких тварин,  
охорона та відтворення фауни в угіддях районних організацій. 
 

                 Види діяльності: проведення полювань, захист фауни 
 

                 Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: 

        - виховання у членів УТМР дбайливого ставлення до природи і її 
багатств; 

       - організація громадського контролю за дотриманням правил 
полювання і риболові; 
              - пропаганда охорони природи, раціонального використання 
природоохоронних ресурсів, передового досвіду ведення мисливського і  
рибальського господарства, любительського мисливського, риболовного 
спорту, сприяння розвитку мисливського собаківництва. 
 

Одеське міське товариство охорони 
та захисту тварин   

65014, м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 10 
 
 Е-mail: zverek@farlep.net  
Керівник: Волошина Тетяна Андріївна 
Телефони: моб. 0677612132 
Заступник: Звєрєва Лариса Євгенівна 
Телефони:  моб.: 0972964977    
       Організацію юридично зареєстровано 15.01. 2007 р., свідоцтво № 169306 
 
                           Основна мета: охорона та захист тварин м. Одеси, контроль 
за кількостю і станом безпритульних тварин в м. Одесі; пропаганда 
гуманного ставлення до тварин; сприяння виконанню громадянами, 
підприємствами і організаціями вимог законодавства й принципів моралі, 
спрямованних на захист від жорстокого поводження з тваринами, належного 
утримання тварин у квартирах, будинках та на підприємствах. 
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                            Основні напрями діяльності: 
             Товариство, з урахуванням вищезазначеної мети: 
                - утримує спеціалізовані притулки для безпритульних тварин, а   
також притулки для тимчасового утримання тварин, власники яких через 
якісь обставин тимчасово не можуть доглядати своїх тварин самостійно; 
             - безкоштовну ветернарну допомогу безпритульним тваринам; 

- - допомогу при відлові бродячих собак і котів; 
- - проводить вакцинацію безпритульних собак і котів;  
- - здійснює кастрацію безпритульних собак і котів; 
- організацує спеціальну підготовку собак – поводирів для незрячих  

людей;  
           - проводить роз’яснювальну роботу про аморальність і злочинність 
жорстокого поводження з тваринами;  
           - бере участь у випуску періодичних видань, кіно, відеофільмів, та  
радіпередач про тваринний світ; 
            - проводить зустрічі з дітьми у дитячих садках, школах, інших 
навчальних закладах, у клубах, гуртках, присвячених ознайомленню з 
твариним світом, захисту і охороні тварин; 
           - організує мітинги та збори, присвячені захисту й охороні тварин; 
            - готує та подає звернення до посадових осіб будь-якого рівня, будь-
яких підприємств, організацій і установ у випадках порушення норм і правил 
утримання або поводження з тваринами;  
            - звертається до судів з питань про захист тваринного світу; 
            - роз’яснює населенню закон про захист тварин від жорстокого  
 поводження; 
            - збирає та аналізує інформацію про практику охорони тваринного  
  світу, про стан популяцій. 

Одеський обласний благодійний фонд 
“Честь і милосердя”  

                                            65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9 
 
  Приймальня: 
   E-mail: fin2008@i.ua 
  Телефон: (048) 7772490, телефон / факс: 7778349 
  Керівник: Гордіян Валерій Олександрович 
  Телефон: 7146254 
           Організацію юридично зареєстровано 16.09.1999 р., свідоцтво № 127. 
 
                           Типи проблем: екологія людини, екологія міста, сприяння 
охороні природного середовища в Одеській області та в м. Одесі, 
впровадження альтернативних джерел енергії та палива 
 
                           Види діяльності: екобезпека, громадський контроль, 
громадська  інспекція, громадський моніторинг. 



 
                           Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: зменшення шкідливих викидів автотранспорту і 
підприємств у повітря, чиста питна вода, очищення каналізаційних стоків, 
екологічні продукти харчування, екологічні ліки та медикаменти, 
встановлення Одеської області та м. Одеси регіоном без виробництва й 
торгівлі генетично модифікованою продукцією та товарів і продуктів 
харчування без генетично модифікованих домішок. 
 
 

Одеське обласне екологічне відділення 
Чорноморського гайдамацького з’єднання 

українського козацтва  
65086, м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 88, кв. 27 

 
 Керівник: Гуцалюк Сергій Борисович, отаман 
 E-mail: gaidamaky@ukr.net 
 Сайт: www.gaidamaky.рp.net.ua   
 Телефон / факс: 7587886, моб.: .0677578263  
  Перший заступник: Кіров Вадим Ігорович 
 Телефон: моб.: 0949490569  
          Організацію юридично зареєстровано 28.09.2005 р., свідоцтво № 958 
 

     Основні підрозділи що зайняті екологічними проблемами:  
 

- Екологічний підрозділ – спецзагін для боротьби з браконьєрами 
 Керівник підрозділу: Токмаков Олексій Павлович 
 Телефон: моб.: 0984535520 
 

            Типи проблем: не дотримання природоохоронного 
законодавства 

 
                      Види діяльності: громадський контроль за дотриманням   
природоохоронного законодавства, взаємодія з природоохоронними 
органами  

      Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: просвітницька, проведення рейдів, 
патрулювання. 

 
 

Спілка мариністів м. Одеси  
 

Автор проекту «Арт-Туризм» : Лєкарєва – Нікітіна Галина Вікторівна 
 65012, м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, 9, кв.3 
Телефони: дом. 7261343, моб.: 0667482801  
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Співавтор проекту «Арт-туризм»: Потеряйко Віктор Семенович 
 65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 3 кв.6  
Телефон: дом. 372051, моб.80965846371 
                 Організацію юридично зареєстровано .05.11.1997 р. свідоцтво  
АО1 № 508366, перереєстровано 09.04.2009 р. 
 
                                            Основні напрями діяльності: 
             Реалізація проекту “Арт-туризм”, початок проекту – 1997 р. У рамках 
проекту планується: 
                   - організація туристичних маршрутів по куточках природи 
нашого краю з проведенням майстер-класів для бажаючих прилучитися до 
прекрасного до живопису на пленері; пропаганда екологічних знань; 
                    - залучення туристичних потоків у депресивні райони Одещини, 
України та створення за допомогою творів мистецтва, плакатів, виставок  
привабливого іміджу цих місць, а також підвищення інтересу підростаючого 
покоління до історії, археології місць, у яких вони живуть; 
                 - популяризація об’єктів екологічного туризму засобами мистецтва 
у найбільш депресивних районах Одеської області, на берегах водоймищ: 
Дністровського, Хаджибейського, Сасикського, Тилігульського, 
Куяльницького лиманів, речок Дунай та Дністер, об’ектів на березі Чорного 
моря засобами мистецтва;   
                - проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в 
долинах річок, зокрема організація та підтримка у долинах річок еколого- 
етнографічних туристських маршрутів, баз відпочинку, екологічних 
навчальних стежок тощо; 
               - сприяє реалізації програм: «Соціально-економічний розвиток 
Одеської області», “Програма розвитку туристично–рекреаційної та 
курортної галузі в Одеській області на 2003–2010 роки”,  “Загальнодержавна 
програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів”, 
“Сприяння реалізації програм”; 
              - підготовка та поширення серед громадськості, керівників 
підприємств і посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, 
листівок тощо): про водойми України і план дій з охорони та відновлення 
конкретних водних об’єктів; 
              - розвиток дитячого “Арт-туризму”; сворення міжнародного музею 
дитячого мистецтва; 
            - проведення у місцях проходження проекту пересувних виставок, які 
складаються з творів живопису, графіки, фотографій, плакатів, створених на 
 пленері на основі місцевих краєвидів. У рамках виставок – проведення 
“круглих столів”, семінарів, зустрічей; 
            - публікація у засобах масової інформації за тематикою завдань 
проекту. 
 
 



Фонд соціального захисту громадян 
          65059, м. Одеса, вул. Малиновського, 15 

 
Керівник: Гур’єва Олімпіада Віталіївна 
E-mail: olimpia-solidaridad@yandex.ru 
Телефон: 7032439 
Перший заступник: Коршинков Владлен Віталійович 
Телефон: 7953249 
Заступник: Кожевников Юрій Михайлович 
Телефон: 7197093 
      Організацію юридично зареєстровано 03.02.1999 р., свідоцтво № 71 
 
                           Основні підрозділи фонду: 
          - Одеський обласній штаб громадського екологічного нагляду.  
 Засідання штабу громадського екологічного нагляду проводяться у Будинку 
природи щосуботи о 16 00, за адресою: вул. Малиновського, 15; 
         - Інтернаціонально-патріотичний клуб юних друзів природи “Червоні 
маки”; 
         - Клуб ветеранів природоохоронного руху. 
 
                           Типи проблем: охорона навколишнього природного 
середовища м. Одеси та області, екологічна освіта, міжнародні акції під 
девізом “Діти різних народів проти війни, міжнародних конфліктів, 
екологічних катастроф, загибелі людей та ні в чому не винних дітей. 
 
                                       Види діяльності: 
                  - щорічне проведення операцій “Первоцвіт”, “Багаття”, “Золота 
осінь”, Новорічна ялинка”; 
                 - проведення місячника пропаганди природоохоронних знань з 5 
травня по 5 червня під девізом міжнародної акції “Діти різних народів”; 
                - робота загонів “зелених”, “голубих” патрулів та штабів “Юних 
друзів природи”; 
                  - робота інтернаціонально-патріотичного клубу юних любителів 
природи “Червоні маки” з виступом агітбригад та шефством над Зеленим 
поясом Слави. 
 
 

Центр бізнес-інкубаційних технологій 
“Інноваційна перспектива” Одеського регіонального відділення 

Асоціації міст України та громад (Центр)  
65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14 

 
Приймальня: 
E-mail:fucodessa@ukr.net 
Сайт: www dateinua.com 
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Телефон: 7165758, факс: 7165869 
Керівник: Шукліна-Матюшкіна Олена Анатоліївна, канд. екон. наук. 
Телефони: дом. 7243188, моб.: 0973529639  
Заступник: Крісілов Анатолій Данилович, канд. екон. наук, доц. кафедри ін 
форм. технологій Одеської державної академії холоду (ОДАХ) 
Телефон: моб: 0972913324 
 
                           Види діяльності: науково-дослідницька робота, 
інноваційний трансфер, екологічний туризм 
 
Координатор дослідно-аналітичної групи:  
Нємєрцалов Володимир Володимирович, канд. біол. наук., ст. викладач каф. 
ботаніки Одеського національного универсітету ім. І.І. Мечникова,  
Телефон: 0503917205 
 
Вчений секретар: Єніна Тамара Анатоліївна, доц. каф. комун. госп.Одес. 
держ. академії будівництва та архітектури  
Телефон: 447147 
 
Спеціаліст-консультант з питань стандартизації:  
Захарія Олександр Миколайович, канд. хім. наук, доц. каф. аналіт. химії ОНУ 
ім. І.І. Мечникова, керівник ООО “ХІМТЕСТ”, координатор програм. 
Телефон: 7253976 
Консультант у галузі методології: Крісілов Анатолій Данилович, канд. 
техн. наук, доц. каф. ін форм. технологій Одес. державної академії холоду 
(ОДАХ) 
Телефон: моб.: 0972913324  
 
Керівник маркетингового підрозділу: Клінкевич Ольга Іллівна  
Телефон: моб. 0677711739 
 
Юрист-консультант: Геращенко Юрій Євгенович 
Телефон: моб. 0674868471  
 
Радник з економічних питань: Большаков Сергій Іванович, декан ф-ту 
економіки та менеджменту Одес. нац. академії зв’язку ім. О.С. Попова 
(ОНАЗ) 
Телефон: моб. 0674848085 
 
                     Для організації і координації діяльності центру утворено 
Координаційну раду, до складу якої входять усі працівники центру, а також 
волонтери, що працюють у ньому на громадських засадах. Координаційна 
рада розглядає і затверджує програми діяльності центру, а також проекти, що 
мають бути реалізовані у межах центру. 
 



                   Основні завдання центру - підтримка проектів, спрямованих на: 
 
              - розвиток підприємницької ініціативи в Одеському регіоні; 
              - створення сприятливих стартових умов для започаткування 
власного бізнесу громадянами міста Одеси та Одеської області; 
              - розробку та впровадження інноваційних технологій, 
запатентованих винаходів, наукових ідей та розробок; 
             - виробництво інноваційного продукту та інноваційної продукції 
відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність”; 
            - реалізацію інвестицій та соціальних програм, корисних для 
Одеського регіону  
                
                      Основні напрями діяльності центру: 
              - організація добору проектів, що відповідає вимогам п.1.3 
Положення (РВ АМУ є добровільним неприбутковим об’єднанням і здійснює 
свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту і Положення); 
             - координація реалізації зазначених проектів; 
             - організація забезпечення проектів коштами, обладнанням, 
послугами й умовами, необхідними для їх реалізації; 
            - формування, підтримка та забезпечення використання банку даних 
наукових розробок, ідей, запатентованих винаходів, новітніх технологій; 
             - формування банку даних перспективних замовлень підприємств і 
організацій Одеського регіону; 
             - проведення конференцій, семінарів, тренінгів, надання консультацій 
з питань виявлення нагальних проблем територіальних громад і шляхів їх 
подолання; 
            - інші види діяльності, необхідні для реалізації завдань.  
 
 

Чорноморський жіночий клуб 
“МАМА-86-Одеса”  

65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 20 
 

Керівник: Слесаренок Світлана Федорівна 
Е-mail: bswe@ukr.net  
Е-mail: mama86od@arlep.net  
Е-mail: slesarenok@ukr.net 
Телефон /факс: (048) 7155055, моб.: 0674411736 
 
           Організацію юридично зареєстровано 01.11. 2000 р., свідоцтво № 892  
 

                    Основна мета діяльності: залучення громадян України, 
насамперед жінок, до програм громадської організації, спрямованих на 
захист прав громадян України на чисте середовище, охорона навколишнього 
природного середовища та здоров’я людини   
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                  Основні напрями діяльності: 
 - збирання та поширення інформації серед громадян щодо стану 

навколишнього середовища, його впливу на здоров’я; 
- сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості 

громадськості щодо проблем навколишнього середовища та інших існуючих 
екологічних проблем; 

- участь в організації та проведенні лекцій, семінарів, консультацій, 
інших заходів з широкого кола питань; 

- налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом зі спорідненими 
місцевими, регіональними та міжнародними громадськими організаціями; 

 - сприяння збалансованості процесів виробництва і споживання в 
Україні, особливо продуктів харчування та питної води; 
          - участь у процесі прийняття рішень державними органами і доступу до 
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища і здоров’я; 
           - проведення наукових і соціологічних досліджень з питань, пов’язаних 
із станом навколишнього середовища та здоров’ям, соціально-економічним 
станом жінки в Україні у вигляді самостійних проектів чи складових частин 
інших програм; 
          - участь в організації і проведенні навчання жінок – представниць 
екологічних неурядових громадських організацій, яке буде спрямоване на 
пояснення існуючих проблем екологічного характеру, шляхи їх вирішення,  
поліпшення охорони навколишнього середовища, широкого кола питань 
екологічного характеру; 
         - організація та видання всеукраїнського часопису “Мама-86-Одеса” з 
проблем навколишнього середовища і здоров’я; 
         - всебічне сприяння захисту екологічних прав та інтересів громадян 
України, громадських організацій шляхом представництва їх в органах 
державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях 
України, інших держав та їх об’єднань на всенародних зборах, з’їздах, 
конференціях та надання їм інформаційної та методичної допомоги; 
        - проведення благодійних виставок, концертів, інших громадських 
заходів. 

 
 
ГРОМАДСЬКІ  ЕКОЛОГІЧНІ  ОРГАНІЗАЦІЇ, 

які офіційно зареєстровані Головним управлінням юстиції в Одеській 
області станом на 01.01.2009 р., але не входять до складу Громадської 
ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного 
середовища в Одеській області 
 



Асоціація сприяння дослідженню 
та прогресу українського узбережжя 

європейських морів “Євроберег Україна” 
65009, м. Одеса, Французький б-р, 89 ( юридична) 

65114, м. Одеса, вул. Мечникова. 120, кв. 21 
 
E-mail: physgeo_onu@ukr.net. 
Сайт: httр://www.onu.edu. ua 
Телефон / факс: +38 (048) 687886, 683632 
Президент: Шуйський Юрій Дмитрович, д-р геогр. наук, проф. 
Телефони: 687886, 683632 
Віце-президент: Вихованець Галина Володимирівна, д-р геог. наук, проф. 
Телефони: 687886, 683632 
         Організацію юридично зареєстровано 7.06.1994 р. (рішення № 966/53), 
перереєстровано 7.02 1995 р., реєстр. № 233, та 08 лютого 2005 р. (рішення № 
15561200000005067) Виконавчим комітетом Одеської міської ради, свідоцтво 
АОО № 255412 
 
                     Основна мета: мобілізація вітчизняного та зарубіжного 
інтелектуального, виробничо-технічного, фінансового потенціалів для 
практичного вирішення всього блоку еколого-економічних та соціальних 
проблем оптимізації природокористування насамперед в Одеській зоні 
Українського Причорномор’я. 
 
                    Основні завдання: ініціювання, сприяння організації та 
безпосереднє здійснення:  
              - ефективних наукових досліджень, необхідних для вирішення 
конкретних практичних завдань, які істотно знижують рівень несприятливого 
впливу результатів нераціональної господарської діяльності на прибережні 
екологічні системи, на людину, навколишне середовище; 
              - високопрофесійних незалежних експертиз еколого-економічних та 
соціальних наслідків функціонування існуючих виробництв і комплексів, а 
також різних проектів подальшої індустріалізації українського узбережжя; 
              - розробка на базі одержаних знань нових прогресивних 
ресурсозбережних технологій, їх оперативного втілення в народнє 
господарство, а також формування оптимізованих програм комплексного 
технологічного переозброєння діючих виробництв відповідно до сучасних 
вимог охорони природи; 
              - розробка та впровадження довгострокових комплексних програм 
збалансованого господарського розвитку узбрежжя; 
              - підготовка (у країні та за кордоном) висококваліфікованих 
національних наукових та виробничо-технічних кадрів, здатних визначати і 
здійсювати подальшу прогресивну політику в галузі практичного 
природокористування; 
               - ефективну природоохоронну освіту всіх верств суспільства; 



              - активну інтеграцію вітчизняної і світової науки зокрема через 
розробку та здійснення спільних комплексних природоохоронних програм і 
проектів, а також проведення міжнародних наукових, науково-технічних 
форумів (семінарів, конференцій, симпозіумів), виставок передових 
технологій, ділових зустрічей тощо; 
               - формування спеціалізованих фондів для цільового фінансування 
найбільш перспективних робіт і програм 
 
  

Асоціація “Екологічна безпека та протидія 
надзвичайним ситуаціям” ім. акад. М.І. Андрусова  

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3 
 

Керівник: Цикало Альфред Леонідович, д-р хім. наук, проф. 
E-mail: tsykalf@ ukr.net 

  Телефони: .687328, дом. 7225585, 7220534               
             Організацію юридично зареєстровано 28 березня 2002 р., свідоцтво 
№ 617. Зона діяльності – Одеська область. 
  
                             Основні напрями діяльності: 
        - підвищення рівня екологічної безпеки шляхом інформаційної 

допомоги; 
         - проведення тренінгів, семінарів, конференцій; підготовка 
добровільних загонів молодих рятівників; видання брошур, навчально- 
методичної літератури та спеціалізованого журналу “Надзвичайні ситуації і 
цивільний захист”; 
       - участь у проведенні екологічної експертизи небезпечних об’єктів; 
       - розробка нових навчальних курсів та їх окремних розділів для 

студентів – майбутних екологів 
 
 
                 Громадська екологічна організація  
                                   “Відродження”   

68100, Одеська обл., м. Татарбунари, а / с 48 
 
Керівник: Вихристюк Ірина Михайлівна                               
E-mail: csd_tat@i ua 
Телефон / факс: (048)4431066, моб.: (048)7949768  
            Організацію юридично зареєстровано 21 жовтня 1996 р. в 
Татарбунарській райдержадміністрації, перереєстровано в 1999 р. у 
Татарбунарському відділі юстиції. 
 

                     Основні напрями діяльності: 
   - соціально-економічне відродження регіону – реабілітація о. Сасик  

 та прилеглих територій; 

mailto:csd_tat@i


          - інформування населення регіону з існуючих екологічних проблем; 
- екологічна освіта школярів; 
- практична природоохоронна робота; 
- підготовка документів та матеріалів для органів законодавчої і 

виконавчої влади щодо захисту та відтворення довкілля; 
- підготовка інформаційних екологічних видань. 

 
 
                                              Громадська організація 
                                                    “Зелена мрія” 

65009, м. Одеса, вул.Тіниста, буд., 2 
 

Керівник: Шпак Сергій Васильович 
E-mail: sergeyshpak@ukr.net 
WWW: zelenamriya.inf.ua 
Телефон: 7003712, моб.: 0505109286 
Секретар: Турік Ольга Миколаївна 
Телефон: 7003712 
 

  Організацію юридично зареєстровано 29 червня 2009 р., свідоцтво № 1348 
 
                       Мета – сприяння вихованню екологічно культурної генерації. 
                        

                      Основні напрями діяльності:  
- екологічне виховання, вивчення природи рідного краю; вивчення 

впливу людини на природу;  
 - залучення нових людей в екологічний рух, сприяння вирішенню 

екологічних проблем регіону та держави;  
 - пропаганда здорового способу життя; формування у громадян активної 

громадської позиції; 
  - розробка екологічних програм; 
 - проведення екологічних акцій, екскурсій, лекцій; 
 - підготовка інформаційних матеріалів та колекцій; 
- надання консультативної допомогі, організація мастер-класів, 

тренінгів; 
- проведення навчально-польових практик та екологічних експедицій. 

                     В рамках організації діють: клуб “Творча мрія”, клуб “Единение 
с природой”, клуб “Порубежная стража”. 
 
 

Громадська організація 
“Народний екологічний контроль” 

65011, м. Одеса, вул. Успенська, 42, кв.6 
 

Керівник: Шняків Володимир Олексійович 



Телефон: 7245881, факс: 7411786 
Перший заступник: Васильківський Володимир Іванович 
Телефон: 7245881 
             Організацію юридично зареєстровано 7.02.2005 р., свідоцтво № 903 
 
                    Проблемні питання: організація лабораторних досліджень 

якості продуктів та екологічного стану навколишнього середовища  
 
                     Види діяльності: контроль за екологічною ситуацією 
                      
                     Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 

природного середовища: організація контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства державними структурами та органами 
влади 

 
 

Громадська організація 
“Ініціатива з перинатальної профілактики СНІДу»  

65012, м. Одеса, пров. Мукачівський, 4/15 
 

E-mail: ppai@mail.ru, remo.2m@gmail.com 
Телефон: моб.: 0679371534, факс: 7227053 
Керівник: Малюта Руслан Миколайович 
Перший заступник: Семененко Ігор Володимирович 
Заступник: Толпіна Марія Георгіївна 
Телефон: моб.: 0678129921 

       Організацію юридично зареєстровано 16.05.2002 р. свідоцтво № 017341 
 
                                Типи проблем: інформування населення про стан 
вертикальної трансмісії ВІЛ, поширення інформації про нові схеми 
профілактики ВІЛ, сприяння поліпшенню якості життя ВІЛ-хворих людей. 
 
                                Види діяльності: 
       - моделювання впливу довкілля на темпи розвитку епідемії ВІЛ в 
Україні; 
       - взаємодії з міжнародними організаціями; 
       - взаємодії з Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України; 
       - інформаційні проекти з профілактики вірусу імунодефіциту людини 
(ВІЛ); 
       - сприяння координації міжнародних зусиль у справі профілактики ВІЛ в 
Україні. 
 
                         Основні завдання установи щодо проблем:  
          - залучення громадськості до розв’язання проблем з профілактики ВІЛ; 
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          - сприяння в доступі до інформації про нові лікарські засоби з 
профілактики ВІЛ; 
          - проведення наукових досліджень з профілактики ВІЛ; 
          - сприяння наданню психологічної та медичної допомоги ВІЛ-хворим. 
 
 

Молодіжний екологічний центр 
ім. В.І. Вернадського (МЕЦ)  

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, корп. 2, каб.205 
 

Керівник: Чорна Тетяна Георгіївна 
E-mail: mec-vernadskogo@rambler ru 
Телефон /факс: 326764, телефон: 358170 
Телефони: моб. 0973702415, 0506229151  
Науковий керівник: Цикало Альфред Леонідович, д-р хім. наук, проф. 
Телефони: моб. 0973702415, 0506229151  
Телефон: 7225585 
   Організацію юридично зареєстровано 05.12.1996 р., свідоцтво № 268724. 
 
                                 Основні напрями діяльності:  
          - навчання й екологічне виховання молоді, екологічна пропаганда; 
          - видавнича діяльність, проведення природоохоронних акцій та 
кампаній;  

- виконання екологічних і природоохоронних програми з участю 
школярів з різних районів Півдня України, а також студентів, аспірантів,  
викладачів, професорів вищих навчальних закладів, працівників науково-
дослідних інститутів, фахівців різних напрямів і галузей. 
            З 1998 р. МЕЦ щорічно проводить комплексні екологічні експедиції. 
Під час експедицій проводяться різноманітні природоохоронні заходи: 
очищення берегів, картування джерел забруднень, зустрічі з місцевим 
населенням, розповсюдження буклетів і брошур, кольорових плакатів про 
екологічний стан досліджуваних територій. Друкується література: 
популярні брошури, буклети, плакати.  
         В останні два роки МЕЦ працює в галузі створення басейнових рад 
річок Дунаю та Південного Бугу. Взаємодіє з місцевими радами, органами 
влади даних районів, організує семінари, створює фільми, друкує науково- 
популярну літературу 
 
 

Національний екологічний центр України, 
Одеське відділення  

65025, м. Одеса, вул. Бочарова, 9, кв. 11 
 
Керівник: Біляков Ігор Володимирович 
E-mail: zoo@te.net.ua ; SHUNEVICH@ukr.net 

mailto:zoo@te
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Телефони: (+38)0674844292, 7744292 
Заступник керівника: Шуневич Андрій Анатолійович 
        Організацію юридично зареєстровано 8.05.2001 р., свідоцтво № 84З 
                                   
                                 Основні напрями діяльності: збереження видового 
різноманіття заповідних територій; біологічні та природоохоронні 
дослідження; екологічна освіта та популяризація охорони природи. Регіон 
діяльності – Одеська область та Південь України. 
 
 

Одеська Асоціація юних екологів”(ОАЮЕ)  
65014, м. Одеса, 14 а/я 68 (юридична) 
65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 50 

 
Виконавчий директор: Малюта Микола Петрович   
Телефони:  7240109, 7227053  
       Організацію юридично зареєстровано 5.09.1993 р., свідоцтво № 813/57. 
     
                       Мета діяльності: поліпшення екологічного стану м. Одеси та 
Одеського регіону, взаємодія з представниками екологічних рухів України, з 
представниками країн для обміну інформацією та спільних дій. 
 
                        Основні напрями діяльності: проведення конкурсів проектів, 
екологічних фестивалів, акцій та інших природоохоронних заходів 
 
 
 
 
 
 

Одеська обласна громадська організація 
“Південноукраїнська екологічна спілка”  

65029, м. Одеса, вул. Ніщинського, 38, кв.50 
 

E-mail: ZELENEI2006@mail.ru  
 Керівник: Осипов Валерій Борисович 
 Телефон / факс: 7314815, 7031590 
 Перший заступник: Осипова Олена Валеріївна 
 Заступник: Четверіков Володимир Петрович 
    Організацію юридично зареєстровано 26 лютого 2004 р., свідоцтво № 843  
 
                      Основна мета: організацію створено для об’єднання зусиль 

членів організації з метою поліпшення довкілля як основи буття і 
подальшого розвитку громадського суспільства в Україні.  
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                        Основні напрями діяльності: 
- участь у заходах, спрямованих на захист навколишнього 

середовища, екологічного стану України; 
- сприяння проведенню наукових досліджень та здійсненню  

практичних розробок, спрямованих на розбудову природно-заповідної справи 
в Україні; 

- сприяння формуванню збалансованої екологічної політики України; 
- сприяння розвитку екологічного законодавства України та 

підвищенню правосвідомості її громадян; 
- спприяння збереженню біологічного та ландшафтного 

різноманіття в Україні; 
- сприяння розвитку та становленню громадських організацій 

екологічної спрямованості в межах України, інформаційне забезпечення 
останніх; 

- сприяння розвитку екологічного туризму; 
- сприяння створенню нових екологічних поселень та угруповань 

людей з метою пропаганди здорового способу життя.         
 
 

Одеська обласна організація 
Екологічна асоціація “Зелений світ” 
65012, м. Одеса, пров. Мукачівський, кв 15  

 
Керівник: Малюта Микола Петрович 
E-mail: remol.2m@gmail.соm 
E-mail: ppai@ mail.ruТелефон: 7584185, факс:7227053 
Телефон: моб.: 0984533614 
Перший заступник: Єліфьоров Олександр Ігорович 
Телефон: 7203960 
 
                            Основні напрями діяльності: громадська експертиза проектів, 
моніторинг стану довкілля, розробка спільних проектів щодо зменшення 
емісії парникових газів (ЕПГ). 
 
                            Типи проблем: збереження ландшафтів, судові позови про 
відшкодування збитків завданих про забрудненням навколишнього 
природного середовища, відтворення втраченого біорізноманіття. 
 
                             Види діяльності: сприяння координації зусиль у справі 
виправлення екологічної ситуації на території Одеської області та сприяння 
координації стійкого співіснування людини і довкілля. 
 
                            Основні завдання установи щодо проблем 
навколишнього природного середовища: 
         - залучення громадськості до розв’язання екологічних проблем; 
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        - сприяння забезпеченню громадянам України права на здорове довкілля 
та екологічну безпеку; 
        - проведення наукових екологічних досліджень та громадських 
екологічних експертиз; 
         - робота громадських інспекцій; 
         - поширення екологічної освіти; 
         - сприяння формуванню екологічної культури населення України. 
 
 

Одеське відділення Міжнародної соціально-екологічної 
спілки, член Міжнародної спілки охорони природи (ІUCN) 

65045, м. Одеса, вул. Коблевська, 38а, кв.1 
 

Керівник: Шевчук Алла Іллівна 
E-mail: ecoodessa@mail. com 
Телефон: 7268275 
Перший заступник: Калугін Геннадій Олександрович 
Телефон: 7293688 
Заступник із загальних питань: Калмиков Сергій Вікторович 
 
Консультанти: 
 - з проблем Чорного моря: Михайлов Валерій Іванович, д-р геогр. наук, 
проф., зав. каф. “Океанологія та морське природокористування” Одеського 
державного екологічного університету 
Телефони: 7143163, 7652722 
 
- з проблем Дністра: Русєв Іван Трифонович , канд. біол. наук, зав. від. екол. 
Українського протичумногоНДІ ім. І.І. Мечникова 
Телефон: моб.: 0671876581 
 
 - експерт з водно-болотни угідь міжнародного рівня: 
Єгоращенко Володимир Борисович, гідролог 
Телефон: дом. 7230328 
 
- з гідротехнічних споруд: Зизак Велемир Порфирович 
Телефон: 7263438 
 
 -з берегоукріплювальних споруд: Додін Микола Васильович, інженер 
Телефон: 402059 
 
- з флори та фауни:  
Іжевська Світлана Филимонівна, канд. біол. наук, зоолог 
 Телефон: моб.: 06758039 
 Попова Олена Миколаївна, канд. біол. наук, ботанік 
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         Організація діє з 1984 р., юридично перереєтрована 23 листопада 1992 
р., свідоцтво № Р.19/408. 
 
                               Основні напрями діяльності:  
         - недопущення розміщення небезпечних виробництв у північно-західній 
частині Чорного моря; 
      - проведення експертиз екологічно небезпечних об’єктів в Одеській 
області; 
      - охорона культурно-оздоровчих територій, природно-заповідних та 
рекреаційних єкосистем Чорноморського узбережжя Одеської області; 
      -  побудова громадянського суспільства і правова культура; 
      - участь у науково-практичних конференціях, семінарах, акціях та інших 
заходах екологічної спрямованості; 
     - екологічна освіта й адресне інформування.                       
 
 

Одеське відділення Українське товариство 
охорони птахів    

03187, м. Київ, просп. Ак. Глушкова, 65 (голов. орган.) 
65058 м. Одеса, пров. Шампанський, 2 

Біол. ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова 
 
Представник Українського товариства охорони птахів 
 в Одеській області, член ради : Корзюков Анатолій Іванович,  
канд. біол. наук, доц. каф. зоології ОНУ 
Телефони: дом. 638371 моб.: 0677491861 
Заступник: Курочкін Сергій Леонідович, канд. біол. наук, доц., нач. наук.-
метод. від. Одес. регіон. центру оцінювання якості освіти  
Телефон: моб.: 0504154020  
       Організацію юридично зареєстровано 10.05.1995 р., свідоцтво № 059832 
 

                Основна мета: сприяння здійсненню на території України 
екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування 
живої і неживої природи навколишнього середовища, зокрема птахів, захисту 
життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення 
гармонійної взаємодії суспільства і природи. 
 

                 Основні напрями діяльності: 
         - проведення систематичних комплексних досліджень навколишнього 
природного середовища та природних ресурсів, зокрема популяцій диких 
птахів, їхнього природного середовища, їх раціонального використання та 
забезпечення екологічної безпеки; 
        - формування, збереження та раціональне використання природних 
ресурсів; невиснажливе використання екомережі як однієї з найважливіших 



передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку 
України; охорона навколишнього природного середовища, задоволення 
сучасних і перспективних економічних, соціальних, екологічних та інших 
інтересів суспільства; 
         - управління складовими структурними елементами екомережі; 
         - збалансованє використання природних ресурсів, зокрема птахів, 
шляхом проведення широкомасштабної освітньої роботи та популяризації 
знань з охорони ландшафтного і біологічного різноманіття; 
         - здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення 
екологічних умов життя. 
 
 

Фонд захисту і відродження дикої природи 
ім. І.І. Пузанова “Природна спадщина” 

65023, м.Одеса, вул. Пастера, 42, кв. 21а 
 
 E-mail: rusevivane@ukr.net  
Керівник: Русєв Іван Трифонович, канд. біол. наук, зав. від. екол. 
Українського протичумного НДІ ім І.І. Мечникова 
Телефон: моб. 0671876581 
       Організацію створено в 1986 році, юридично зареєстровано 06.01.1993 р, 
свідоцтво № 3.5-5/ 93   
 
                                  Основні напрями діяльності: 
          - проведення екологічного моніторингу; 
          - наукове обґрунтування проектів збереження біологічної 
різноманітності й відновлення екосистем дикої природи, організації 
природних територій, що особливо охороняються; розробка проектів 
екологічних стежок і маршрутів для екологічного туризму в Причорномор’ї; 
          - формування громадської екологічної свідомості шляхом пропаганди 
унікальності природних об’єктів і екосистем, а також роз’яснення 
загрозливих факторів і шляхів збереження природної спадщини для нинішніх 
і майбутніх поколінь. Видання ілюстрованих плакатів, листівок, календарів, 
буклетів про дику природу для шкіл, організацій і природокористувачів; 
         - незалежна громадська екологічна експертиза проектів, які 
використовують природні ресурси і змінюють природу; 
        - організація й проведення екологічних таборів для школярів і студентів, 
експедицій з метою поглибленого природоохоронного навчання і  
екологічного виховання; 
        - проведення регіональних і міжнародних семінарів та конференцій з 
обговорення найважливіших проблем збереження біорізноманітності та дикої 
природи.   

 
 

Українська екологічна академія наук 



Чорноморське (Одеське) регіональне відділення 
65044, м. Одеса, Французький б-р, 29 

 
 E-mail: rubeloleg@gmail. com 
 Телефони: 7243990, моб.: 0673158410, факс: 7222905  
 Керівник:. Степанов В’ячеслав Миколайович, д-р екон. наук, проф. Ін-ту 
пробл. ринку та екон.- екол. досліджень НАН України 
 Вчений секретар: Рубель Олег Євгенович, канд. екон. наук, ст. наук. 
співробітник Ін-ту проб. ринку та екон.- екол. досліджень НАН України 
 Телефони: дом. : 7462611 моб.: 0674894265 
 Виконавчий директор: Степанова Катерина В’ячеславівна, канд. екон. 
наук Міжнар. гуманітар. ун-ту  
 Телефон: моб.: 0674817169  
         Організацію юридично зареєстровано 23.03.1994 р., свідоцтво №. Н.41-Р  
 

               Типи проблем: економіко-екологічні проблеми, ресурсна 
безпека, морегосподарський комплекс 
  

                  Види діяльності: організаційно-наукова діяльність 
 

                 Основні завдання установи щодо проблем навколишнього 
природного середовища: підвищення наукового потенціалу щодо  
економіко-екологічної безпеки приморських регіонів. 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Громадські районні екологічні організації 
 
1. Ананьївська районна Рада Українського товариства 
    охорони природи 
     Адреса: 66400, Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Леніна, 48    
 
2. Березівський районний клуб спортивно-декоративного 
    голубівництва ім. А.А. Скреблюка  
    Адреса: 67300, Одеська обл., м. Березівка, вул. К. Маркса, 26 
 
3. Білгород-Дністровська районна організація  
   Українського товариства мисливців і рибалок 
   Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
    вул. Московська, 51а 
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4. Біляївська районна громадська організація “Дельта” 
   Адреса: 67700, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Маяки,  
   вул. Свердлова, 9 
 
5. Болградська районна громадська організація 
  “Союз Чорнобиль України” 
  Адреса: 68700, Одеська обл., м. Болград, вул. Чапаївської дивізії, 35 кв.24 
 
6. Громадське об’єднання “Союз Чорнобиль” Арцизького району 
   Адреса: 66400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46 
 
7. Громадська районна організація «Екологічний центр «Дельта» 
   Адреса: 68800, Одеська обл., м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10 кв.30   
 
8. Громадська еколого-краєзнавча організація “Жайворонок” 
   Адреса: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Севастопольська, 46 
 
9. Громадська організація “Екологія та соціальний захист” 
   Адреса: 68800, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. К. Маркса, 9, кв. 72 
   
10. Громадська організація “Товариство бджолярів” 
     Адреса: 67700, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. І.Франка, 12 
 
11. Громадська організація “Українське товариство мисливців 
      і рибалок” – Овідіопольська районна організація мисливців і рибалок   
      Адреса: 67801, смт Овідіополь, вул. Берегова, 12а  
 
      Телефон / факс: (04851)32173 
      Керівник: Февральов Олексій Степанович 
      Телефон: моб.: 0679341859 
      Заступник керівника: Коршун Іван Іванович 
     Телефон: моб.: 0973052161 
 

     Види діяльності: охорона і відтворення дикої фауни та диких тварин 
 
12. Екологічний клуб “ЕОЛ” 
      Адреса: 65481, Одеська обл., м. Южне, просп. Леніна, 7, кв. 219 
      Керівник: Хмельницький Валерій Степанович 
      Телефони: (0482) 4221092, моб.: 0939520837, 0674190337    
 
13. Екологічне товариство “Ялпуг” 
      Адреса: 68660, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Сєверна, 27 
 
14. Іллічівська міська громада охорони природи 
     Адреса: 68800, Одеська обл., м. Іллічівськ,  вул.1-го Травня, 5, кв. 89 
 



15. Комінтернівська районна громадська організація    
      рибалок-любителів “Аматор” 
      Адреса: 67571, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка,  
       вул. Центральна, 24 кв.17  
 
16. Комінтернівська районна громадська організація  
       рибалок-любителів “ПОККАР” 
     Адреса: 67571, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка,  
      вул. Молодіжна, 53  
 
  17. Комінтернівська районна громадська організація  
      “Чорноморський дім” 
      Адреса: 67571, Одеська обл., Комінтернівський р-н,  смт Чорноморське,  
        вул. Гвардійська, 42, кв. 2   
 
18.  Комінтернівська районна громадська організація  
        “Чорноморський еколог 2007” 
      Адреса: 67571, Одеська обл., Комінтернівський р-н,  с. Нові Біляри, 
         вул. Лиманна, 2 
 
19. Молодіжний еколого-етнографічний центр “ІСТРОС”  
      Адреса: 68640, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, смт Суворове,  
       вул. Комсомольська, 35 
 
20. Молодіжна громадська організація “Дунай” 
     Адреса: 68800, Одеська обл., м. Рені,  
      вул. 3-го Гвардійського полку, 13, оф. 1 
 
21. Неурядова громадська екологічна організація “Еко-Рень” 
      Адреса: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул.Болгарська, 7 
 
22. Овідіопольська районна громадська організація “Екологи за чисте  
      повітря” 
     Адреса: 67800, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, 
      пров. Колодязний, 1а, кв.1 
 
23. Природоохоронна громадська організація “Лотос” 
     Адреса: 68800, Одеська обл., м. Рені,  вул. Бессарабська, 13, кв. 19  
 
24. Районна недержавна громадська екологічна організація - 
     клуб “Сьомий континент” 
      Адреса: 68700, Одеська обл., м. Болград,  вул. Жовтнева, 1а 
 
25. Ренійська районна громадська організація “Агрікола” 
     Адреса: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 3-го Гвардійського полку, 13, оф. 1 
 
27. Ренійська районна громадська організація “Екологічний центр    
       Дельта” 



      Адреса: 68355, Одеська обл., м. Вилкове, вул. Прикордонна, 10 кв. 30 
 
28. Ренійська районна громадська організація “Рідна земля” 
     Адреса: 68821, Одеська обл., Ренійський р-н, с. Нагірне, вул. Леніна, 21 а 
 
28. Ренійська районна громадська організація 
     “Центр розвитку та спілкування “Про-Європа” 
     Адреса: 68830, Одеська обл., Ренійський р-н, с. Новосільське,  
     вул. Комсомольська, 29 
 
29. Садівниче товариство “АЗОТ” 
      Адреса: 65481, Одеська обл., м. Южне,  
       просп. Григорівського десанту, 24, кв. 92 
 
30. Садівниче товариство “Дельта” 
      Адреса: 65001, м. Одеса, Главпоштамт, а/с 304 
 
31. Садівниче товариство “Садок вишневий” 
       Адреса: 65481, Одеська обл., м. Южне, підсобне госп-во порту 
 
32.Татарбунарська районна громадська організація   
      екологічної організації “Мама-86-Татарбунари” 
      Адреса: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, 
       вул. К. Маркса, 33, кв. 14    
 
33. Фрунзівська районна громадська організація 
    “Бірносівське екопоселення” 
     Адреса : 66721, Одеська обл., Фрунзівський р-н, с. Маяки, 
       вул. Свердлова, 9  
 
34. Южненське міське добровільне товариство  
     “Союз Чорнобиль” № 3 
     Адреса: 65481,Одеська обл., м. Южне, просп. Леніна, 26  
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