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Маю повну вищу освіту, магістр менеджменту природоохоронної діяльності 
Професійний досвід: 14 років у видавництвах, b2b, вибудовування ефективної 
комунікації з бізнесом; 2,5 роки роботи шеф-редактором журналу 
«ECOBUSINESS.Екологія підприємства» (понад 7200 підприємств отримують 
щомісяця актуальну професійну інформацію щодо ефективної системи екологічної 
безпеки, досконалого ведення екологічної документації на підприємстві, звітності, 
використання найкращих екотехнологій тощо),  президент Професійної асоціації 
екологів. 

Під час роботи шеф-редактором «ECOBUSINESS.Екологія підприємства» на 
сьогодні вибудовано ефективну взаємодію з підприємствами, владою та 
громадськістю задля ефективного вирішення екологічних проблем, залучено до 
обміну досвідом кращих екологів-практиків, створено дієву електронну платформу 
www.ecolog-ua.com (понад 22 000 екологів з усієї держави). 

Вперше в Україні мною ініційовано та очолено проведення масштабного 
проекту «ECOBUSINESS.ЕКОтрансформація-2018», націленого на виявлення та 
популяризацію тих підприємств, які мають досягнення в напрямку екологічної 
модернізації виробництва. У грудні нами буде проведено масштабний бізнес форум 
«ЕКОтрансформація України. Стейкхолдери зелених змін-2018». 

Під час роботи над проектом «Екологія підприємства» за 2017-2019 роки нами 
проведено понад 80 навчальних семінарів та тренінгів, дистанційних курсів тощо. 
Вважаю, що робота в  складі Громадської ради при Держводагенстві дасть 
можливість: 

1. подавати органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  

яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  

проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації 

державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу; 

2. проводити   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу 

діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну експертизу   нормативно-

правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє 

орган; 

3. збирати,   узагальнювати  та  подавати  органу  інформацію  про пропозиції  

інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають 

важливе суспільне значення (через розсилки передплатникам, власні 

конференції та семінари, інші форми взаємодії з підприємствами 

збирати пропозиції до Держводагенства); 

4. організовувати публічні  заходи  для обговорення  актуальних питань 

розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці 

http://www.ecolog-ua.com/

