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О.І. Фурдичку — 65
Відомому вченому в галузі агроекології, директору
Інституту агроекології і природокористування НААН,
доктору економічних наук,
доктору сільськогосподарських наук за спеціальністю «екологія», професору,
заслуженому працівникові
сільського господарства
України, академіку НААН
Оресту Івановичу Фурдичку
виповнилося 65 років.
Народився О.І. Фурдичко
10 жовтня 1952 р. у с. Стріль
бичі Старосамбірського р-ну
Львівської обл. У 1975 р. з відзнакою закінчив Львівський
лісотехнічний інститут за
спеціальністю «лісове господарство». У 1991 р. захистив кандидатську, 1995 р. —
докторську дисертації, здобувши науковий ступінь
доктора економічних наук.
У 2015 р. О.І. Фурдичко от
римав науковий ступінь доктора сільськогосподарських
наук за спеціальністю «еко
логія». У 1999 р. О.І. Фурдичка було обрано членом-кореспондентом Української академії аграрних наук, а 2002 р. —
дійсним членом (академіком)
Національної академії аграрних наук України.
У 1990 – 1998 рр. Орест
Іванович депутат Львівсь
кої обласної ради, у 1997 –
1998 рр. — голова Львівсь
кої обласної ради. Упродовж
1998 – 2002 рр. — народний
депутат України ІІІ  скликання, перший заступн ик
Голови Комітету Верховної
Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи. У 2002 – 2004 рр.
О.І. Фурд ичко — перший
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заступник Голови Держав
ного комітету лісового господарства України, 2004 –
2005 рр. — перший заступник
Міністра охорони навколишнього природного середо
вища України у зв’язках із
Верховною Радою України.
З 2005 р. Орест Іванович
очолює Інститут агроекології
і природокористування НААН.
О.І. Фурдичко — відомий
вчений у галузі агроекології,
екології лісових екосистем
і економіки природокористування, раціонального використання природних ресурсів
та охорони навколишнього
природного середовища. За
його безпосередньої участі
ініційовано розробку 60-ти
законопроектів, які мають велике значення для розвитку
лісової галузі, раціонального
природокористування та екологічної науки. О.І. Фурдичко
брав участь у розробленні Національної програми
збереження біорізноманіття
на 2000 – 2015 рр. і низки міжнародних конвенцій з охорони
довкілля тощо.
Орест Іванович є ініціатором створення Всеукраїнсь
кої громадської організації

Вісник аграрної науки

«Асоціація агроекологів
України». Він автор близько
300 наукових праць, зокрема
монографій, посібників, підручників, методичних розробок, які знайшли практичне
застосування в багатьох галузях народного господарства України.
Під його керівництвом захищено 10 кандидатських
і 10 докторських дисертацій.
За великий соціально-економічний внесок у розвиток
держави,вітчизняної науки,
аграрного і лісового господарства Ореста Івановича
Фурдичка нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ (1998),
ІІ (2002) і І (2009) ступенів;
орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня (2017);
Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2002),
Почесною Грамотою і цінним подарунком Верховної
Ради України (2002, 2012),
Почесною відзнакою НААН
(2007), Почесною відзнакою
Національної академії наук
України «За наукові досягнення» (2012) та ін. Він є лауреатом Премії НААН «За видатні
досягнення в аграрній науці»
(2014); лауреатом Державної
премії України в галузі науки
і техніки за 2014 р.
Щиро вітаємо Ореста
Івановича з днем народження, бажаємо йому міцного
здоров’я, родинного благополуччя, нових творчих
звершень.
О.Г. Тараріко, А.Л. Бойко,
Б.С. Прістер, І.М. Гудков,
Б.Я. Панасюк,
академіки НААН
Д.С. Добряк, Г. Д. Гуцуляк,
члени-кореспон
денти НААН
жовтень 2017 р.

