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СКЛАД
науково-координаційної Ради
Східного міжрегіонального наукового центру
1.

Ульянченко
Олександр
Вікторович

2.

Кириченко
Віктор
Васильович
Буряк
Юрій Іванович
Єгорова
Наталія Юріївна

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Балюк
Святослав
Антонович
Фатєєв
Анатолій
Іванович.
Стегній
Борис
Тимофійович
Герілович
Антон Павлович

9.

Завгородній
Андрій Іванович

10.

Руденко
Євген
Володимирович
Помітун
Іван Андрійович

11.

ректор Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва, доктор економічних наук, професор, членкореспондент НААН
Голова науково-координаційної Ради Східного
міжрегіонального наукового центру НААН
директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН (головна
наукова установа, доктор с.-г. наук., професор, академік НААН
Голова Східного міжрегіонального наукового центру НААН
заступник директора Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва
НААН, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
керівник відділу Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва
НААН,
кандидат економічних наук
директор Національного наукового центру “Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського”, доктор с.-г.
наук., професор, академік НААН
завідувач відділу охорони ґрунтів Національного наукового
центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н.Соколовського”, доктор с.-г. наук, професор
директор Національного наукового центру “Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ” НААН,
доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
заступник директора з наукової роботи Національного наукового
центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини ” НААН, доктор ветеринарних наук, професор, членкореспондент НААН
заступник директора з науково-інноваційної роботи
Національного наукового центру “Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини ” НААН, доктор ветеринарних
наук, професор, член-кореспондент НААН
директор Інституту тваринництва НААН, доктор ветеринарних
наук, професор, член-кореспондент НААН
заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва
НААН, доктор с.-г. наук, професор

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

Трішин
Олексій
Костянтинович
Могильна
Олена Миколаївна
Івченко
Тетяна
Володимирівна
Вітанов
Олександр
Дмитрович
Нестеренко
Євгеній
Леонідович
Петік
Павло Федорович
Папченко
Вікторія Юріівна

19.

Матвєєва
Тетяна Вікторівна

20.

Катеринич
Олег
Олександрович
Шоміна
Наталія
Володимирівна
Нездюр
Олександр
Володимирович
Глянь
Іван Данилович
Баринова
Діана Семенівна

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

Нанка
Олександр
Володимирович
Лисиченко
Микола
Леонідович
Мельник
Віктор Іванович

головний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН, кандидат
с.- г. наук
завідувач лабораторії біотехнології Інституту овочівництва і
баштанництва НААН, доктор с.-г. наук
завідувач відділу Інституту овочівництва і баштанництва НААН,
доктор с.-г. наук, професор
старший науковий співробітник Краснокутського відділу
садівництва Інституту садівництва НААН, кандидат сільськогосподарських наук
директор Українського науково-дослідного інституту олій та
жирів НААН, кандидат технічних наук.
заступник директора з наукової роботи Українського науководослідного інституту олій та жирів НААН, кандидат технічних
наук, старший науковий співробітник.
учений секретар Українського науково-дослідного інституту олій
та жирів НААН, кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник.
директор Державної дослідної станціїптахівництва НААН.

заступник директора з наукової роботи Державної дослідної
станції птахівництва НААН, кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник
директор Департаменту агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації (за згодою)
голова Харківської обласної організації роботодавців у сфері
агропромислового комплексу (за згодою)
Директор Харківськоговідокремленого підрозділу установи
«Центр розвитку місцевого самоврядування» (за згодою)
ректор Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка, кандидат технічних
наук, доцент
перший проректор Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. Петра Василенка, доктор
технічних наук, професор
проректор з наукової роботи Харківського національного
технічного університету сільського господарства ім. Петра
Василенка, доктор технічних наук, старший науковий
співробітник

28.

Рожков Артур
Олександрович

29.

Василішин
Станіслав
Ігорович
Барановський
Дмитро Іванович
Балим
Юрій Петрович

30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

Прудніков
Василь
Григорович
Вінюков
Олександр
Олександрович
Чигрин
Наталія Федорівна
Стокоз
Ігор Сергійович
Цимідан
Петро Федорович
Голованьов
Володимир
Миколайович
Козаченко
Галина
Олександрівна
Падалка
Сергій
Володимирович
Цикунова
Олена Миколаївна
Рибак
Анатолій
Миколайович
Воронцова
Олена Миколаївна
Безкоровайна
Любов Григорівна

Марков
Руслан
Валентинович

завідувач кафедри рослинництва Харківського національного
аграрногой університету ім. В.В. Докучаєва, доктор с.-г. наук,
професор
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
Харківського національного аграрного університету ім. В.В.
Докучаєва, кандидат економічних наук
ректор Харківської державної зооветеринарної академії, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент
старший
науковий
співробітник
кафедри
ветеринарної
репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії,
доктор ветеринарних наук
завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продукції
тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії, ,
доктор с.-г. наук, професор
директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН, кандидат сільськогосподарських наук
директор Бахмутської дослідної станції розсадництва Інституту
садівництва НААН
заступник голови Донецької обласної державної адміністрації
(за згодою)
міський голова м. Лиманська (за згодою)
голова відокремленого підрозділу Донецької обласної організації
громадської спілки «Аграрний союз України» (за згодою)
керівник громадської організації «Обласна асоціація «Бджолярі
Донбасу» (за згодою)
голова Черкаської селищної ради Слов’янського району
Донецької області (за згодою)
голова Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади
Слов’янського району Донецької області (За згодою)
директор ВП "Донецький технікум Луганського національного
аграрного університету"
в.о. директора ВП "Костянтинівський технікум Луганського
національного аграрного університету
заступник директора Департаменту – начальник управління
розвитку агропромислового виробництва Департаменту
агропромислового розвитку Луганської обласної державної
адміністрації (за згодою)
директор Луганського відділення Українського державного
фонду підтримки фермерських господарств (за згодою)

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Окопний
Валерій
Степанович
Олєйніков Едуард
Миколайович
Подольський
Ростислав
Юрійович
Кабанець
Віктор
Михайлович
Собко
Микола
Геннадійович
Бордун
Роман
Миколайович
Маринченко
Ігор Олексійович
Вировець
Вячеслав
Гаврилович
Фільов
Вячеслав
Васильович
Солошенко
Михайло
Васильович
Живицький
Дмитро
Олексiйович
Щейнека
Iвaн Григорович
Картавий
Олексiй
Олексiйович
Суспiцин
В'ячеслав
Юрійович
Ладика
Володимир
Іванович
Данько
Юрій Іванович

директор Асоціації сільськогосподарських товаровиробників
Луганської області (за згодою)
Голова Біловодськоїселищної об’єднаної територіальної громади
(за згодою)
В.о. ректора Луганського національного аграрного університету,
кандидат економічних наук, доцент
директор Інституту сільського господарства Північного Сходу
НААН, кандидат с.-г. наук, доцент
заступник директор з наукової роботи Інституту сільського
господарства Північного Сходу НААН, кандидат с.-г. наук,
старший науковий співробітник
завідувач відділу інноваційного провайдингу, розвитку
експериментальної бази та інтелектуальної власності Інституту
сільського господарства Північного Сходу НААН, кандидат с.-г.
наук
директор Інституту луб’яних культур НААН, кандидат технічних
наук
головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва
конопель Інституту луб’яних культур НААН, доктор с.-г. наук,
професор.
директор Сумської дослідної станції садівництва Інституту
садівництва НААН;, кандидат с.-г. наук
директор Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації
(за згодою)
голова Сумської обласної громадська організація «Асоцiацiя
фермерів та приватних землевласників Сумської області»
(за згодою)
голова ради Асоцiацiї «Спілка аграрних підприємств Сумської
області» (за згодою
голова Нижньосироватської сільської об'єднаної територіальної
громади Сумського району (за згодою)
в.о.ректора Сумського національного аграрного університету,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного
університету, доктор економічних наук, професор

61.

Коваленко
Ігор Миколайович

62.

Нечипоренко
Олександр
Леонідович
Домашенко
Володимир
Вікторович
Литвиненко
Анатолій
Васильович
Федина
Володимир
Миколайович
Пилипенко
Сергій
Миколайовича
Шевченко
Олег Іванович
Чортенко
Андрій
Миколайович

63.

64.

65.

66.

67.
68.

декан факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету, доктор
біологічних наук, професор
декан факультету ветеринарної медицини Сумського
національного аграрного університету, кандидат ветеринарних
наук, доцент
директор Охтирського коледжу Сумського національного
аграрного університету
директор Глухівського агротехнічного інституту імені
С.А.Ковпака Сумського національного аграрного університету,
кандидат с.-г. наук
директор Маловисторопського коледжу Сумського національного
аграрного університету
директор Путивльського коледжу Сумського національного
аграрного університету
директор Роменського коледжу Сумського національного
аграрного університету
директор Коледжу Сумського національного аграрного
університету, кандидат історичних наук

