
Координаційна рада НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату 

 

З метою ґрунтовного наукового опрацювання завдань Національної 

академії наук України у здійсненні державою заходів з виконання 

зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським 

протоколом до неї та Паризькою кліматичною угодою, а також координації 

зусиль установ НАН України у цій сфері Президія НАН України 02 березня 

2016 року відповідною постановою № 61 створила Координаційну раду НАН 

України з проблем, пов’язаних з Рамковою конвенцією ООН про зміну 

клімату. 

Основним напрямом діяльності Координаційної ради є сприяння 

залученню наукових установ НАН України до вирішення проблем, 

пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері зміни клімату, 

підготовка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій для органів 

державної влади, науковий супровід проектів міжнародних угод від України 

в рамках реалізації відповідних зобов’язань.  

До складу Координаційної ради (посилання) входять провідні фахівці 

наукових установ трьох секцій та шести відділень НАН України з різних 

сфер наукової діяльності, зокрема кліматологи, екологи, енергетики, біологи, 

економісти, юристи та спеціалісти інших напрямів. 

Координаційною радою НАН України забезпечується участь фахівців 

установ НАН України в роботі ряду державних консультативно - дорадчих 

органів, зокрема Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату а також Міжвідомчої робочої групи з 

питань імплементації Директиви 2003/87/ЄС щодо заснування схеми для 

зменшення викидів в атмосферу парникових газів.  



 

Склад Координаційної ради НАН України з проблем, пов’язаних з Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату 

 

1. Кошечко 

Вячеслав Григорович 

- віце-президент НАН України, академік 

НАН України – голова; 

 

2. Черінько 

Павло Миколайович 

- керівник Сектору проблем навколишнього 

середовища Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України, кандидат 

фізико-математичних наук – виконавчий 

секретар; 

 

3. Вольчин  

Ігор Альбінович 

 

- заступник директора Інституту вугільних 

енерготехнологій НАН України, доктор 

технічних наук; 

4. Геєць  

Валерій Михайлович 

- директор Державної установи «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України», 

академік НАН України; 

 

5. Дідух  

Яків Петрович 

- завідувач відділу Інституту ботаніки 

ім. М.Г. Холодного НАН України, член-

кореспондент НАН України; 

 

6. 

 

Дячук  

Олександр Анатолійович 

- старший науковий співробітник Державної 

установи «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», кандидат 

економічних наук; 

 

7. Жовтянський  

Віктор Андрійович 

- заступник директора Інституту газу НАН 

України, член-кореспондент НАН України; 

 

8. Іваненко  

Наталія Петрівна 

- старший науковий співробітник Інституту 

загальної енергетики НАН України, 

кандидат технічних наук; 

 

9. Кудря 

Степан Олександрович 

- виконуючий обов’язки директора 

Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України, доктор технічних наук; 



 

10. Кулик 

Михайло Миколайович  

 

- директор Інституту загальної енергетики 

НАН України, академік НАН України; 

 

11. Лялько  

Вадим Іванович 

- директор Державної установи «Науковий 

центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук НАН України», 

академік НАН України; 

 

12. Олещенко  

Вячеслав Іванович 

- старший науковий співробітник Інституту 

держави і права ім. В.М.Корецького НАН 

України, кандидат географічних наук; 

 

13. Осадчий 

Володимир Іванович 

 

- директор Українського гідрометеорологіч- 

ного інституту ДСНС та НАН України, 

член-кореспондент НАН України; 

 

14. Ткач  

Віктор Петрович 

- директор Українського ордена «Знак 

Пошани» науково-дослідного інституту 

лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького Держлісанентства 

України та НАН України, член-

кореспондент НААН України; 

 

15. Трофимова  

Ірина Василівна 

- старший науковий співробітник 

Українського гідрометеорологічного 

інституту ДСНС та НАН України, кандидат 

географічних наук; 

 

16. Швартау 

Віктор Валентинович 

- заступник академіка-секретаря Відділення 

загальної біології НАН України, член-

кореспондент НАН України. 

 


