
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

МЕЛЬНИЧУКА ВІКТОРА ПАВЛОВИЧА 

Народження – 15.04.1965 року. 

Громадянство – Україна. 

Посада в організації – Координатор водного сектора НЕЦУ. 

В 1989 році закінчив Біологічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка (вступ – 1982 рік, 1985 рік 

– поновлення після строкової військової служби  в збройних силах СРСР). 

За фахом – зоолог, викладач біології та хімії. 

Професійні інтереси: водні комахи, системна екологія, гідробіологія, енергетика та біотичні 

баланси водних екосистем, якість води, збереження річок та водних ресурсів, збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття, природно-заповідний фонд, екологічна мережа. 

Громадські інтереси: екологічна політика, природоохоронні кампанії, робота з місцевими 

громадами на захист екологічних прав громадян, екологічно збалансований розвиток, 

збереження водних ресурсів, лісів, гідроенергетика, євроінтеграція. 

Свою діяльність у науковій спільноті розпочав у 1986 році, перебуваючи студентом денного 

відділення 2-го курсу Біологічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. 

 В 1986 – 2010 роках працював у різних наукових інститутах НАН України та УААН: 

 Відділ екології малих річок Інституту гідробіології НАНУ (1986-1989); 

 Відділ ентомології Інституту цукрового буряка УААН (1989-1992), 

 Відділ гідробіології Інституту аквакультури іригаційних гідросистем УААН, а згодом – 

Мінсільгосппроду України (1992-1996); 

 Відділ моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології НАН України (1996-

2010). 

В громадському природоохоронному русі діяльність розпочав 1982 році, приєднавшись до 

Сектору боротьби з браконьєрством (СББ) Дружини охорони природи (ДОП) КНУ ім. Т. 

Шевченка (1982-1983; 1985-1989 роки). 

До ВГО Національний екологічний центр України (НЕЦУ) приєднався у 1993 році у якості 

експерта водних проектів (1993-1995). 

З 1995 по лютий 1998 року – науковий експерт та офіс-менеджер Інституту екології (ІНЕКО) 

НЕЦУ. 

З лютого 1998 року по лютий 2011 року обирався або затверджувався на посаду виконавчого 

директора ВГО Національний екологічний центр України. 

З лютого до липня 2011 року – виконуючий обов`язки виконавчого директора НЕЦУ. 

З липня 2011 року по січень 2012 року працював на посаді координатора з екологічної 

політики ВЕГО «МАМА-86». 

У 2013 році перебував на посаді вченого секретаря НЕЦУ. 



Член Ради НЕЦУ з 1998 по 2017 роки. Нині – заступник Голови Ревізійної комісії НЕЦУ. 

З 1999 року до 2010 року був координатором та брав експертну участь у низці проектів 

Міжнародної спілки охорони природи (IUCN) та інших проектах, присвячених проблемам 

біологічного різноманіття та формуванню екологічної мережі в Україні, збереженню річок та 

водних ресурсів, розвитку екологічно дружнього фермерства і ін. 

У листопаді 2000 року був одним з ініціаторів створення Всеукраїнської асоціації НУО 

«Українська річкова мережа», ініціатором громадських кампаній проти побудови 

Дністровської (2005 р.) та Канівської ГАЕС (2006 р.), громадської ініціативи сприяння 

формуванню екологічної політики “Зелений Майдан” (2006 р.). 

З 2006 по 2009 роки був представником НЕЦУ у Громадській раді всеукраїнських 

організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві охорони навколишнього 

природного середовища України. З 2009 року і понині є представником НЕЦУ у Громадській 

раді при Державному агентстві водних ресурсів України. Заступник Голови Громадської 

ради. 

Представник НЕЦУ в Робочій групі Держводагентства України з питань євроінтеграції з 

2015 року. 

Є чинним членом Басейнової ради Середнього Дніпра. 

З 2005 по 2008 роки входив до Робочої групи з питань лісової сертифікації в Україні. 

З 2012 року є постійним членом Робочої групи НУО з питань підготовки Щорічної доповіді 

«Громадська оцінка національної екологічної політики». З 2012 по 2014 рік – був головним 

редактором доповіді. У 2015-2016 році – експертом доповіді. 

З листопада 2012 року по листопад 2016 року представляв НЕЦУ у Національній платформі 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства ЄС (РГ-3). 

З весни 2017 року є представником НЕЦУ в громадянській платформі «Україна-ЄС» (РГ-5). 

З грудня 2016 року і понині є позаштатним радником Голови Державного агентства водних 

ресурсів України. 

Має понад 35 друкованих наукових праць з гідробіології та екології, а також близько 55 

аналітичних та популярних публікацій на природоохоронну тематику. 

Тел.: +380 97 4904069 

Е-мейл: viktor.p.melnychuk@gmail.com 
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