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Циганок Людмила Василівна (дівоче прізвище – Козій)  

 

15 березня 1982 рік – дата народження. 

 

Народилася у с. Гланишів, Переяслав-Хмельницького району Київської області, де у 

1999 році закінчила з відзнакою Гланишівську ЗОШ. 

 

З 1999 р. навчалася на географічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича, де у 2004 р. 

закінчила магістратуру і отримала спеціальність «менеджера природоохоронної діяльності». 

 

Сьогодні є Президентом Professional Association of Ecologist of Ukraine (PAEU) та 

шеф-редактором журналу для менеджерів природоохоронної діяльності «ECOBUSINESS. 

Екологія підприємства». 

 

З 2018 року є засновником та керівником проекту-визнання «ECOtransformation в 

Україні», що спрямований на популяризацію кращих успішних рішень для зеленої 

трансформації бізнесу, покликаний сприяти формуванню нової системи цінностей, 

підтримувати лідерів бізнес-спільноти, які попри економічні труднощі формують справжні 

національні цінності — повагу до своєї землі, піклування про її збереження і процвітання. 

 

Керівник проектів «ЕКОлідери» та National Education Center (тренінги та курси з 

прикладної екології – понад 3000 учасників з усіх куточків України). 

 

Тривалий час з командою та екологами провідних підприємств та організацій працюю 

над такими напрямками: 

- підвищення уваги в суспільстві до престижу та важливості професії еколога; 

- сприяння професійному розвитку екологів; 

- вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації екологів; 

- підвищення ролі екологічної безпеки в суспільстві; 

- сприяння розвитку системи екологічної безпеки в Україні; 

- сприяння гармонізації українського екологічного законодавства та законодавства в 

сфері охорони навколишнього середовища із законодавством Європейського Союзу, а 

також  реформуванню українського законодавства з використанням досвіду 

розвинених демократичних країн; 

- сприяння розвитку ринку консалтингових послуг в сфері екології в Україні. 

 
Спільно з Professional Association of Ecologist of Ukraine працюю над об’єднанням 

представників екологічної спільноти для досягнення гармонійної взаємодії суспільства і 

природи, охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; сприяння 

розвитку екосвідомості та розвитку екологічної професії, задоволення та захист прав та 

законних інтересів учасників Асоціації, а також сприяння їх неформальному спілкуванню. 

Асоціація створена з метою провадження правової, освітньої та наукової діяльності в сфері 

екології. 

 


