
Склад 

 робочої групи по наданню науково-практичних консультацій 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Кваліфікаційне 

свідоцтво 

Напрям 

надання послуг 

Контактні 

дані 

1 Біловус Галина 

Ярославівна 

завідувач 

лабораторії 

захисту рослин, 

канд. с.-г. наук 

 захист 

рослин 

067-16-52-397 

plantprotection@

isgkr.com.ua 

 

2 Вовк Стах 

Осипович 

завідувач 

лабораторії 

дрібного 

тваринництва, 

доктор 

біологічних наук 

дорадник тваринництво 096-93-88-403 

smallanimal@isg

kr.com.ua 

 

3 Волощук Ігор 

Степанович 

завідувач 

лабораторії 

насіннєзнавства, 

канд. с.-г. наук 

експерт-

дорадник 

насіннєзнавст 

во 

098-95-93-404 

seed@isgkr.com.

ua 

 

4 Дорота Ганна 

Миколаївна 

науковий 

співробітник 

відділу 

рослинництва 

експерт-

дорадник 

рослинництво 096-29-49-408 

cropdepartment@

isgkr.com.ua 

 

5 Дяченко 

Олександр 

Борисович 

завідувач 

лабораторії 

селекції, 

розведення та 

відтворення ВРХ, 

канд. с.-г. наук 

експерт-

дорадник 

тваринництво 097-50-42-745 

breedanimal@isg

kr.com.ua 

 

6 Качмар Оксана 

Йосипівна 

завідувач відділу 

землеробства та 

відтворення 

родючості 

грунтів, 

канд. с.-г. наук 

дорадник  096-27-58-247 

zemlerobstvo@is

gkr.com.ua 

 

7 Котько Наталія 

Михайлівна 

завідувач 

лабораторії 

економіки, 

канд. екон. наук 

експерт-

дорадник 

економіка 096-13-63-998 

economics@isgkr

.com.ua 

 

8 Когут Марія 

Іванівна 

старший науковий 

співробітник 

лабораторії 

селекції, 

розведення та 

відтворення ВРХ, 

канд. с.-г. наук 

дорадник тваринництво breedanimal@isg

kr.com.ua 

 

9 Олійник 

Леонід 

Степанович 

заступник 

директора з 

науково-технічної 

роботи 

експерт-

дорадник 

органічне 

землеробство 

098-17-92-797 

farmer@isgkr.co

m.ua 
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10 Петришин 

Мирон 

Антонович 

провідний 

науковий 

співробітник 

лабораторії 

дрібного 

тваринництва, 

канд. с.-г. наук 

дорадник тваринництво 098-60-75-459 

smallanimal@isg

kr.com.ua 

 

11 Стадницька 

Ольга Ігорівна 

старший науковий 

співробітник 

лабораторії 

селекції, 

розведення та 

відтворення ВРХ, 

канд. с.-г. наук 

дорадник тваринництво 067-74-71-836 

breedanimal@isg

kr.com.ua 

 

12 Шувар Антін 

Михайлович 

завідувач відділу 

рослинництва, 

канд. с.-г. наук 

експерт-

дорадник 

рослинництво 068-05-63-773 

cropdepartment@

isgkr.com.ua 

 

Контактні особи по організації роботи консультантів, експертів-дорадників: 

Полуліх О.Я. – завідувач сектору координації роботи з науково-

методичними центрами та головними галузевими науковими установами, 

тел. 068-04-72-980, email: innovation@isgkr.com.ua. 

Гадзало В.Б. – фахівець сектору науково-консультаційного забезпечення 

та інтелектуальної власності, тел. 096-22-83-783, email: 

innovation@isgkr.com.ua. 

 

Відповідальний за координацію роботи консультантів заступник 

директора інституту з науково-інноваційної діяльності та соціальних питань 

Савка М.В., тел. 096-44-08-023, email: innovation@isgkr.com.ua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smallanimal@isgkr.com.ua
mailto:smallanimal@isgkr.com.ua
mailto:breedanimal@isgkr.com.ua
mailto:breedanimal@isgkr.com.ua
mailto:cropdepartment@isgkr.com.ua
mailto:cropdepartment@isgkr.com.ua
mailto:innovation@isgkr.com.ua
mailto:innovation@isgkr.com.ua
mailto:innovation@isgkr.com.ua

