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ЦВЄТКОВА 

ГАННА МАКСИМІВНА 

національний координатор водних програм Всеукраїнської екологічної 

громадської організації (ВЕГО) «МАМА-86», вул. Васильківська 37 оф. 701. м. 

Київ, 03022; моб – 0638977267, електронна пошта: atsvet@mama-86.org.ua, skype: 

atsvet  

Народилася 20 серпня 1959 р. в м. Києві. 

У 1982 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка 

за спеціальністю біолог, викладач біології та хімії. 

Трудову діяльність почала у 1977 р. у Ботанічному саду ім. академіка Фоміна.  

У 1980 - 1993 р.р. працювала в Інституті гідробіології НАН України: інженером 

відділу фізіології водоростей, інженером лабораторії хіміко-аналітичних методів 

досліджень, інженером-дослідником відділу водної токсикології.  

З 1990 до 1993 року працювала у складі дослідницької групи проекту «Rad-Tox» 

Грінпіс Україна. У 1993-1999 рр. була антиядерним координатором «Грінпіс 

Україна».  

З листопада 1999 року і до нині є національним координатором водних програм 

ВЕГО «МАМА-86». У 2005-2010 роках входила до складу громадської ради при 

Державному Комітеті ЖКГ, потім при Міністерстві житлово-комунального 

господарства України, з 2006 року входить до складу громадської ради при 

Державному Комітеті по водному господарству/ Державному агентстві водних 

ресурсів України і у 2009-2017 роках буда заступником Голови громадської ради 

при Держводгоспі/Держводагентстві. Є представником ВЕГО «МАМА-86» у 

різних міжвідомчих робочих групах (зокрема, з 2006 року входить до складу РГ з 

впровадження Протоколу про воду та здоров’я при Мінприроди, у 2016-2017 роках 

брала участь у засіданнях робочих груп з євроінтеграції та гармонізації водного 

законодавства, у 2017-2019 брала участь у роботі Робочої групи з якості води та 

управління водними ресурсами при Мінприроди.    

У 2009-2012 роках була членом Дніпровської басейнової ради (БР), у 2018 увійшла 

до склану оновлених БР : Середнього Дніпра, річки Десни та верхнього Дніпра. 

 

Брала участь у міжнародних структурах: 2002 –2018: член Міжнародного 

дорадчого комітету Міжнародної НУО «Жінки Європи за спільне майбутнє»; 2003 

– 2011: національний координатор в Україні Ради зі співпраці в галузі 

водопостачання та санітарії, Женева, Швейцарія; з 2001 року координатор робочої 

групи (РГ) з проблем води Європейського Еко-Форуму, з 2003 року – член і) 

Робочої групи з питань води та здоров’я, іі) спеціальної РГ з розробки цільових 

показників та звітування і ііі) експертної групи з питань рівного права на воду та 

санітарію при Секретаріаті Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції із захисту 

та використання трансграничних водотоків та міжнародних озер. У 2006 -2012 рр. 

була членом експертної групи з участі громадськості при Міжнародній Комісії 

захисту ріки Дунай. У 2004 - 2014 року брала участь у Робочій групі з Водної 

Ініціативи ЄС – компонент ВЕКЦА.  

У 2012 -2017 роках очолювала Глобальне водне партнерство (ГВП) України, була 

членом Регіональної ради ГВП ЦСЄ. 
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Є співавтором 7 наукових робіт (опублікованих в «Гідробіологічний 

журнал» 1989-1995 рр) з питань біохімії періфітону вищої водної рослинності, 

проблем забруднення хлорорганічними пестицидами, важкими металами та 

нафтопродуктами води та донних відкладів р.Дніпро та р.Дунай, біоіндикації 

донних відкладів. Співавтор та редактор більше ніж 40 статей і публікацій на теми 

щодо поліпшення доступу до безпечної питної води та умов санітарії, про участь 

громадськості та захист прав споживачів в умовах реформ водного сектору, 

впровадження еко-санітарних підходу та технологій в Україні, керівництв з 

підготовки планів управління посухами (ГВП ЦСЄ, 2015), з питань захисту прав 

споживачів та участі громадськості в реформах міського водного сектору (2002), 

участі громадськості в реалізації Протоколу про воду та здоров’я (2013), серії 

публікацій щодо аналізу ситуації із забезпечення рівного права на воду та 

санітарію в Україні у 12 регіонах (2015), «Переосмислення водної безпеки 

України» (2016), «Концептуальні засади інтегрованого реформування галузевої 

структури управління водними ресурсами України» (бачення ГВП-Україна), 2017 

та інше.  

У 2014-2016 роках очолювала команду з підготовки проектів Планів 

управління річковим басейном верхнього Дніпра та Пруту а також порівняльного 

аналізу Планів управління річкового басейну Пруту, розроблених Республікою 

Молдовою, Румунією та Україною з метою підготовки спільного ПУРБ Пруту в 

рамках проекту ЕС «Охорона довкілля міжнародних річкових басейнів». 

У 2013 та 2016 роках брала участь у підготовці глави «Участь 

громадськості» Короткої доповіді про прогрес впровадження Протоколу про воду 

та здоров’я в Україні, та Додаку 1 до Короткої Доповіді 2013 – Аналіз ситуації 

щодо забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні: національний та 

місцевий рівні. У 2019 році брала участь у підготовці Короткої доповіді про 

прогрес впровадження Протоколу в України, 2019. 

 

 

 


