
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Протокол № 1 

засідання координаційної ради 

навчально-науково-виробничого комплексу «Екологія»  

 

м. Запоріжжя                 «11» червня 2008 р. 

 

Присутні: Тимченко С.М., ректор ЗНУ, проф., д.і.н., Омельянчик Л.О., декан 

біологічного факультету ЗНУ, проф., д.фарм.н., Бовт В.Д., зав. каф. 

загальної та прикладної екології і зоології, проф., д.б.н., Карабута Л. П., 

завідувач лабораторією радіологотоксикологічних досліджень та якості 

продуктів Облдержродючості, Шевченко І.А., директор ІМТ УААН, 

проф., д.т.н., д.с.-г.н., Сілін М.М., головний спеціаліст з охорони 

природи та радіаційної безпеки ВАТ «Запоріжсталь», Пругло Т.М., 

начальник бюро спеціального правового забезпечення господарчої 

діяльності юридичного відділу ВАТ «Запоріжсталь». 

 

Слухали: 

1. Тимченко С.М. про перспективи розвитку навчально-науково-

виробничого комплексу «Екологія» та про необхідність затвердження 

складу координаційної ради Комплексу. 

2. Омельянчик Л.О. запропонувала від ЗНУ наступний склад: 

Тимченко С.М., ректор ЗНУ, проф., д.і.н., Омельянчик Л.О., декан 

біологічного факультету ЗНУ, проф., д.фарм.н., Бовт В.Д., зав. каф. 

загальної та прикладної екології і зоології. 

3. Шевченко І.А. запропонував від Центрального інституту механізації 

тваринництва УААН такий склад: Шевченко І.А., директор ІМТ 



УААН, проф., д.т.н., д.с.-г.н, Дідур В.А., зав. лабораторії «Біотехніка та 

переробка біосировини» ІМТ УААН, проф., д.т.н., Павліченко В.М., 

учений секретар ІМТ УААН, к.б.н., с.н.с. 

4. Сілін М.М. запропонував від ВАТ «Запоріжсталь» наступних 

представників: Путнокі Олександр Юліусович, заступник голови 

правління ВАТ «Запоріжсталь», Сілін М.М., головний спеціаліст з 

охорони природи та радіаційної безпеки ВАТ «Запоріжсталь», 

Пругло Т.М., начальник бюро спеціального правового забезпечення 

господарчої діяльності юридичного відділу ВАТ «Запоріжсталь». 

5. Карабута Л.П. запропонувала від Запорізького обласного державного 

проектно-технологічного центру родючості ґрунтів і екології продукції 

Міністерства АПУ: Маркін О.М., директор Облдержродючості, 

Михайлова С.Р., завідувач лабораторією польових досліджень 

Облдержродючості, Карабута Л.П. завідувач лабораторією 

радіологотоксикологічних досліджень та якості продуктів 

Облдержродючості. 

6. Бовт В.Д. щодо обрання головою координаційної ради 

Омельянчик Л.О., декана біологічного факультету ЗНУ, проф., 

д.фарм.н. 

7. Омельянчик Л.О. щодо призначення Бовт В.Д. вченим секретарем 

координаційної ради та оформлення печатки координаційної ради. 

8. Пругло Т.М. щодо періодичності проведення зборів координаційної 

ради. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити запропонований склад координаційної ради від 

підприємств учасників комплексу. 

2. Затвердити головою координаційної ради Омельянчик Л.О. 

3. Затвердити вченим секретарем координаційної ради Бовт В.Д. 



4. Доручити вирішення питання щодо оформлення печатки 

координаційної ради юридичному відділу ЗНУ. 

5. Збори координаційної ради проводити щоквартально в першому місяці 

кожного кварталу. 

 

 

 

Голова координаційної ради 
навчально-науково-виробничого 
комплексу «Екологія»       Омельянчик Л.О. 
 
 
 
Вчений секретар координаційної ради 
навчально-науково-виробничого 
комплексу «Екологія»       Бовт В.Д. 


