
миколдiвськд оБлдснд дЕрждвнд ддмIнIстрдцlя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вiд 05.01 .2022

нАкАз

МиколаТв Ng 13-Л

Про затвердження Складу груп експертiв

управлiння охорони здоров Оя обrцерж4дцrлiнiстраrrii

Вiдповiдно до пiдпунктiв 33, 42 rгyr{кту 6, ПоложенIUI про управлiння
охорони здоров'я Миколаiъсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацiь затвердженого

розпорядженням голови облдержqдмiнiстрацiТ вiд 05.07.2018 Ns 280-р, наказу

моз ущраiни ьiд2L.OЗ.20|7 Ns 302 <Про затвердження Положення про црупи
експертiв моЗ Украiни> (в редакцii наказУ вiд 22.02.20t9 Ns 447), з метою
пiдвищення ефективностi та прозоростi надання медIдIноi допомоги населенню

областi, удосконаленIuI органiзацiйно-методичноi, лiкуватlьно-дiагностичноi

роботИ i забезпеченнЯ ефективноi координацii профiльних напрямiв та у зв'язку
з кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Склад цруп експертiв управлiння охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацii за напрямами, що додаеться.

2. Експерталл здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до Положення про

групи .*.rrepii" моз УкраIни, затвердженого Haкzr:loм моз Украihи вiд21.0з.20|7
J',lb 302 (в редакцiI наказу вiд22.02.20|9 Nч 447).

3. Начаrьнику кнп кмиколатвсъкий обласний iнформацiйно-анагriтичний

цеIIтр медичноi статистики) Миколатвськоi обласноi Ради Батlанськiй о.ю.
ро.й.r""" цей наказ на офiцiйному веб-сайтi управлiння охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацii
Строк: протягом трьох днlв з моменту
набрання чинностi Haкa:ty

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, flакzlз управлiння охорони здоровОя

облдержадrлiнiстрацiТ вiд 04.01 .2o2L }ф3-Л <Про групи головних експертiв

yrrpu"oi""" о"оро"" здоров'я облдержадплiнiстрацii> (зi змiнаlrли у редiжцii наказу

вiд 20.08.202t Nэ 686-Л).

5. Коlrгроль за викон€IнIUIм наказу покJIасти на застугшlшсЬ начаJьника

управлiння вi,щlовiдrо до розподi.тry фуrшцiонагьrшп< обовоязкь.

В.о. начальника управлiння олег БАБIн



Склад груп експертiв

управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii за напрямами

<<Акушерство i гiнекологiп>

Кандауров
олег Анатолiйович

завiдувач перинатаJIьного центру КНП <<МиколаiЪська
обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi
ради

Карякiна
Опьга Леонiдiвна

медичний директор КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради
<<Пологовий будинок J\Ъ 2>>, кандидат медиtIних наук

коваленко
олег Михайлович

провiдний лiкар гiнеколог-онколог центру
жiнки кнп <<миколаiъський обласний
онкологii>> Миколаiвськоi обласноi ради

здоров'я
центр

Чала
евгенiя Вапентинiвна

лiкар-акушер-гiнеколог КНП МиколаiЪськоi MicbKoi
ради <<Попоговий будинок Ng 3>

Солоджук
Людмила BiKTopiBHa

медичний директор КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради
<<Пологовий будинок Ng 1))

остапенко
Володимир
в'ячеславович

лiкар-акушер-гiнеколог КНП <<Миколаiвська обласна
клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради

Чинякова
Людмила Борисiвна

начапьник вiддiлу по oxopoHi материнства та
дитинства управлiння охорони здоровОя Миколаiвськоi
MicbKoi р4ди

ГDибанов
Андрiй
Володимирович

медичний директор КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради
<<Пологовий будинок J\b 3>>

Базовкiн
Володимир Вiкторович

завiдувач вiддiленням
iнтенсивноi терапii КНП
<<Пологовий булинок NЬ 3

анестезiологii з лiжками
МиколаiЪськоi MicbKoi ради

<<Анестезiологiя>>, <<.Щитяча анестезiологiя>>

Закерничний
BiKTop Iванович

викоIIувач обов'язкiв завiдувача
анестезiологii iнтенсивноi терапii та
<<миколаiъська обласна клiнiчна
МиколаiЪськоi обласноi ради

вiддiленням
гБо кнп

лiкарня>>

Федоренко
.Щмитро Юрiйович

завiдувач вiддiленням анестезiологii та iнтенсивноi
терапii, лiкар-анестезiолог КНП МиколаiЪськоi MicbKoi
ради <<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi допомоги))

Чадаев
Юрiй Михайлович

лiкар-анестезiолог дитячого вiддiлення анестезiологii
для iнтенсивноi терапii КНП <<МиколаiЪська обласна
дитяча шliнiчна лiкарнл> МиколаiЪсъкоТ обласноi ради



Грасюков
Андрiй Миколайович

завiдувач вiддiленням анестезiологii з лiжками
iнтенсивноi терапiТ, лiкар-анестезiолог дитячий КНП
<Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
Миколаiвськоi обласноi ради

Ткаченко
Iрина Станiславiвна

заступник головного лiкаря з медичноi. частини, лiкар-
анестезiолог КНП <<МиколаiЪська обласна дитяIа
клiнiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноi ради

<<Гематологiя>>, <<.Щитяча гематологiя>>

Романюк
наталiя Михайлiвна

лiкар-гематолог гематологiчного вiддiлення КНП
<<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарнл>
Миколаiвськоi обласноi ради

Бабiн
О.uег,Щмитрович

лiкар-гематолог КНП <<Миколаiвсъка обласна дитяча
клiнiчна лiкарня>> МиколаiЪськоi обласноi ради

<<Генетика медична>)

Зiнкiна
Iрина евгенiвна

лiкар-генетик КНП <<МиколаiЪська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня>> МиколаТвськоi обласноi ради

<<Загальна гiгiена>>

CopoKiHa
Людмила ,Щмитрiвна

лiкар iз загаJIьноi гiгiени вiддiлення органiзацii
санiтарно-гiгiенiчних дослiджень та монiторинry
ЩУ кМиколаiвський обласний центр контролю та
профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони
Украiни> (за згодою)

саганевич
Лiлiя BiKTopiBHa

лiкар iз загальноi гiгiени органiзацiйного вiддiл ДУ
<<Миколаiвський обласний центр контролю та
профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони
Украiни> (за згодою)

<<.Щерматовенерологiя>>, <<.Щитяча дерматологiя>>

максимова
Iриlа Станiславiвна

головний лiкар КНП
шкiрно-венерологiчний
обласноi ради

<миколаiвський обласний
диспансер>> Миколаiвськоi

Помелуйко
Катерина Геннадiiвна

<<Ендокрино

|лiкар-лерматовенеролог КНП <<МиколаiЪський

|обласний шкiрно-венерологiчний диспансер))
| 
Миколаiвськоi обласноi ради

логiп>, <<Щитяча ендокринологiп>

Ткаченко
Натапя Юрiiвна

заступник головного лiкаря з медичноi частини,
лiкар-ендокринолог ондокринологiчного вiддiлення
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл>
МиколаiЪськоi обласноi ради
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IBaHeHKo
Людмила Володимирiвна

Чикайла
Ольга Леонiдiвна

Попова
Лариса МиколаiЪна

Свiдецька
уляна Миколаiъна

Табапа
Олена Олександрiвна

MaTBieHKo
Сергiй Олександрович

Ткачук
Марiя Володимирiвна

Воронкова
Лена Володимирiвна

Качалiна
Jhобов IBaHiBHa

Гука.пюк
Катерина Анатолiiвна

завiдуюча гастро-ендокринологiчним вiддiленням
КНП <Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна
лiкарнп Миколаiвськоi обласноi ради

<<Епiдемiологiя>>, <<Мiкробiологiя i вiрусологiя>>о <<Громадське здоров'п>

лiкар-епiдемiолог ДУ <Миколавський обласний
центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони Украiни>

лiкар-вiрусолог КНП <<Миколаiвський обласний
центр палiативноi допомоги та iнтегрованих
послуг) МиколаiЪськоi обласноi ради

завiдувач Щентрапьноi бактерiологiчноi клiнiко-
дiагностичноi лабораторii КНП МиколаiЪськоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Nb 1)

лiкар-епiдемiолог, завiдуюча вiддiленням
органiзацii епiдемiологiчних дослiджень та
монiторинry ДУ <<Миколаiвський обласний центр
контролю та профiлактики хвороб MiHicTepcTBa
охорони Украihи> (за згодою)

Баланська
Оксана Юрiiвна

начапьник кнп <<миколаiвський обласний
iнформацiйно-аналiтичний центр медичноТ
статистики>> Миколаiвськоi обласноi ради

заступник керiвника з медичноi частини КНП
МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня Nч 5>>,

лtкар-шфекцlонlст

завiдувач вiддiленням ЛЬ 3 КНП <<МиколаiЪський
обласний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>>

Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач iмунно-iнфекцiйним вiддiленням КНП
<<Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарнл>
МиколаiЪськоi обласноi ради

лiкар-iнфекцiонiст дитячий iмуно-iнфекцiйного
вiддiлення КНП <<Миколаiвсъка обласна дитяча
клiнiчна лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради

завiдувач вiддiленням iнтегрованих послуг для
ВIЛ-iнфiкованих та груп ризику КНП
<<МиколаiЪський обласний центр палiативноi
допомоги та iнтегрованих послуг) Миколаiвсъкоi
обласноI ради



Говорун
олена Валентинiвна

лiкар-iнфекцiонiст дптячий кнп Миколаiвсъкоi

йi.iпоi рали кцентр соцiалъно зЕачущих хвороб>>

<<Карлiологiя>>, <<)(iрургiя серця та магiстральних суди_н)

IIiабiльянов
Олександр Володимирович

завiдуючий кардiологiчного центру КНП
<<Миколаiвсъка обласна клiнiчна лiкарня>

миколаiвськот обласноi ради, кандидат медичних

начк
J|4

лlкар-хlрург серцево-судинний вiддiлення

i"rф"."чй""" методiв лiкування кардiологiч"о.о

цефу кнп <<миколаiвська обласна клiнiчна

лiкарнр Миколаiвсъкоi обласноi ради

i лiкар-кардiолог iнтервiцi йний КНП <<Микопаiвська
l-
l ооласна кJIlнlчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi
l
l падиlл .

l,
l лiкар-кардiолог консулътативно-дlагностично1
lпопiьiriки Кнп <<миколаiвська обпасна клiнiчна
|---,-------
l пiкапно Миколаiвськоi обласноi радиl^
lru"iдч"а, вiддiленням ангiографii та

l."до"ч.кулярних BTpyIaHb кнП Миколаiвськоi

IMicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\bl))

Наточий
Юрiй Володимирович

Щучук
Марiя Георгiiвна

Герасимчук Сергiй
Георгiйович

<<Клiнiчна лабораторна дiагностика)>

Белiкова
олена IBaHiBHa

завiдувач клiнiко-дiагностичноi пабораторii кнП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл>

Микопаiвсъкоi обласноi ради

завiдувач iмунологiчноi лабораторii _ КНП
<Миколаiвсъка обласна дитяча клiнiчна лiкарнп>

Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач лабораторii екстрених методiв

дiагностики Кнп <<миколаiвсъка обласна дитяча

: клiнiчна пiкарнл> Миколаiвськоi обласноi Ради

l лiкар-лаборант кнп <<миколаfвська обласна дитяча

l клiнl.rна лiкарнп> Миколаiвськоi обласноi ради
l-

|пi*ар-пuборант кнП <<Миколаiвський обласний

lцеrrр папiативноi допомоги та штегрованих

} rro.ny.o Миколаiвськоi обпасноi ради

Левко
Тетяна Георгiiвна

Налеева
0лена Борисiвна

Глебова
ольга IBaHiBHa

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>

Самойлов
Андрiй Леонiдович

головний лiкар КНП <<Миколаiвсъкий

центр екстреноi медичноi допомоги та

катастроф> МиколаТвськоi обласноi ради

обпасний
медицини
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Донець
Iрина Петрiвна

заступник головного лiкаря КНП <<МиколаiЪський
обласний центр eKcTpeHoi медичноi допомоги та
медицини катастроф> Миколаiвськоi обласноi ради

Студзинська
Ярослава Василiвна

виконувач обов'язкiв директора КНП
<<Миколаiвський обласний центр лiкування
iнфекцiйних хвороб>> Миколаiвськоi обласноi ради

литовченко
Лiлiя Юрiiвна

лiкар анестезiолог вiддiлення реанiмацii та
анестезiологii КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради
<<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi допомогп>

<<Нейрохiрургiя>

Скоропад
Iгор Романович

завiдувач нейрохiрургiчним
Миколаiвськоi MicbKoi ради
швидкоi медичноi допомоги>>

вiддiленням КНП
<<MicbKa лiкарня

,Щем'янов
Олександр евгенович

директор КНП Миколаiвсъкоi мiськоi ради <<MicbKa

лiкарня швидкоi медичноi допомогп>

I.Iернишов

Сергiй Анатолiйович
лiкар-нейрохiрург дитячий КНП
обласна дитяча клiнiчна лiкарнл>
обласноi ради

<<Миколаiвська
миколаiъськоi

<<Неонатологiя>>

Мартьянова
Наталiя IBaHiBHa

завiдувач педiатричним вiддiленням дJIя
новонароджених та недоношених дiтей КНП
<<МиколаiЪська обласна дитяча клiнiчна лiкарнл>
МиколаiЪськоi обласноi ради

Москагlець
IHHa Володимирiвна

лiкар-неонатолог КНП
дитяча клiнiчна лiкарня>

Ради

<<миколаiвоька обласна
микопаiвськоi обласноi

Кандаурова
олена Миколаiвна

пiкар-неонатолог обласного акушерсько-
гiнекологiчного вiддiлення КНП <<МиколаiЪська
обласна клiнiчна лiкарня>> МиколаiЪськоi: обласноi
ради

<<Нефрологiя>>, <<Щитяча нефрологiп>

Яковунець
Гапина BiKTopiBHa

завiдувач iнфекцiйним вiддiленням для дiтей
до 1 року життя, лiкар-нефролог дитячий КНП
<<Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
Миколаiвськоi обласноi ради

Настенко
наталя евгенiвна

лiкар-нефролог центру нефрологii та дiалiзу КНП
<<МикопаiЪська обласна клiнiчна лiкарнл>
Миколаiвськоi обласноi ради



Альбещенко
ольга Василiвна

лiкар-нефролог КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради
KMicbKa дитяча лiкарня Ng 2>>

Ахметчина
IHHa Франкiвна

завiдувач вiддiленням амбулаторного гемодiапiзу
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня
Ns 1)

Барсегян
Алла Анатолiiвна

лiкар-нефролог вiддiлення гемодiапiзу КНП
кБаштансъка багатопрофiльна лiкарнл>
Баштанськоi мiськоi ради

<<Он кологiя>>о <<.Щитяча онкологiш>

Безносенко
Максим Петрович

лiкар гiнеколог-онколог центру
кнп <<миколаiъський обласний
Миколаiвськоi обласноi ради

здоров'я жiнки
центр онкологii>>

Пiшак
,Щмитро Михайлович

медичний директор з хiрургiчноi роботи, лiкар
хiрург-онколог КНП <<МиколаiЪський обласний

центр онкологii>> Миколаiвськоi обласноi ради

Попова
Алла олексiiвна

медичний директор з терапевтичноi
консультативно-дiагностичноi роботи,
онколог кнп <<миколаiвський обласний

онкологiЬ> МиколаiЪськоi обласноi ради

та
лiкар-

центр

Зовтун
Вадим Володимирович

провiдний лiкар-хiрург-онколог КНП
<<Миколаiвський обласний центр онкологii>>

Миколаiвськоi обласноi ради

Мед
Олександр Миколайович

завiдувач хiрургiчного центру, лiкар онколог-
уролог КНП <<Миколаiвський обласний центр
онкологiЬ> Миколаiвськоi обласноi ради

Медведев
BiKTop Вiкторович

лiкар-онколог дитячий онкогематологiчного
вiддiлення з блоками iнтенсивноi високодозноi
полiохiмiотерапii та до- та пiсля транс
плант€шогоiчного супроводу КНП <МиколаiЪська
обласна дитяча клiнiчна лiкарня> МиколаiЪськоi
обласноi ради

<<Ортопедiя i травматологiя>>

Алексеев
Микола Iванович

завiдувач вiддiленням травматологiiо ортопедii та
загагlьноi хiрургii КНП <<Миколаiвський обласний
клiнiчний госпiта.гrь BeTepaHiB вiйнп>
Миколаiвськоi обласноi ради

Меркулов
Костянтин Юрiйович

лiкар-травматолог КНП Миколаiвськоi MicbKoi

ради <<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi допомоги>)



Шуткiн
Юрiй Петрович

Шевчук
Валерiй Володимирович

Марусiч
Микола Сергiйович

Назарук
Лариса Миколаiвна

Щирла
Олександр Миколайович

Рипькова
KpaciMipa Анатодiiвна

I'iржева
Наталiя Опександрiвна

,Щiденко
галина Михайлiвна

Нестеренко
Олена BiKTopiBHa

Сiчко
Ганна BiKTopiBHa

KypKiHa
натапiя Миколаiъна

KyrKoBcbKa
свiтлана Анатолiiвна

лiкар-травматолог кнп Миколаiвсъкоi Micbkoi

ради KMicbKa лiкарня Ng 3)

<<Отоларингологiш>, dитяча отоларинголоI-iяu, <<Сурлологiя>

завiдувач отоларингологiчного вiддiлення кнп
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня>>

Миколаrвськоi обласноi ради

завiдувач отоларингопогiчного вiддiлення кнп
кМикопаiвська обrrч."u дитяча клiнiчна пiкарнл>

Микопаiвськоi обласноi ради

лiкар-отоларинголог-сурдолог Тов <<територiалъне

*.д""r. об;еднання <<Актив-Медiкагп (за згодою)

завiдувач отоларингологiчним вiддiленн"ч_ЦIilI
Миколаiвськоi мiсъкоi Ради <<MicbKa лiкарня Jф 4)

<<Офтальмологiр>, <<,Щитяча офтальмологiя>>

головний лiкар кнп <<обласна офталъмологiчна

лiкарно> Микопаiвськоi обласноi ради

заступник головного лiкаря з медичноi частини

Кfl <<Обласна офтапъмологiчна лiкарнл>

Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач другого мiкрохiрургiчного вiддiлення

к{п- кобласна офтальмопогiчна лiкарнл>

Микопаrвсъкоi обласноi ради

завiдувач дитячого вiддiлення кнп ко_бласна

офйьмологiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноf

Ради

лiкар-офтаJIьмолог КНП <<Обласна

офтальйологiчна лiкарня> Миколаiвсъкоi обласноi

обласноi ради

<<Патологiчна анатомiя>>, <<Судово-медична експертиза),
<<.Щитяча патологiчна анатомiя>>

ради, кандидат медичних наук

<<Палiативна та хоспiсна допомога>>, <<Герiатрiп>

завiдувач стацiонарного вiддiлення КНП
кМиколаiвський обласний центр пшliативноi

допомоги та iнтегрованих послуг) Миколаiвськоi

завiдувач патологоанатомiчного вiддiлення кнп
<МиколаТвсъка обласна клiнiчна пiкарнл>

Миколаiвськоi обласноi ради

,|



Щерюгiна
Опьга Владиславiвна

,Щорофеев
Олександр евгеrтqвич

Собiтяк
Ганна Опександрiвна

Голубнича
Iрина Олександрiвна

Пасiй
Анжепа Володимирiвна

Пилипчук
Опександр Володимирович

Жмура
Опьга Юрiiвна

Войтюк
Костянтин Петрович

Сергеева
Ольга Едуардiвна

еiрацький
Сергiй Юлiанович

Мiкусько-Петрова
ольга Зосимiвна

Моначiн
ганна Василiвна

**ory"u" обов'язкiв началъника M.r*"Ii:::1o,o

bOnuono.o бюро судово-медичноi експертизи

Микопаiвсъкоi обласноi ради

лiкар судово-медичний експерт вiддiry .судово-
*.д".rrоi експертизи трупiв Миколаiвсъкого

заступник начальника
бюро судово-медичноi
обпасноi ради

завiдувач патологоанатомiчним
<<Миколаiвсъка обпасна дитяча

Миколаiвсъкоi обласноi ради

лiкар-iмунолог
обласна дитяча
обласноi ради

миколаiвсъкого обласного

експертизи Миколаiвськоi

вiддiпенням КНП
клiнiчна лiкарнл>

oOnb."o.o бюро судово-медичноi експертизи

Микопаiвсъкоi обласноi ради

завiдувач патологоанатомiчного вiддiпення кнп
й*опuiвськоi мiсъкоi Ради <<MicbKa пiкарня Ng 3>

ffiитячаxipypгiя>>,<<'ЩитячаopтoпeдiяiтpaBмaтoлoгin>'
<lЩитя ч а у роло гiяu,,Д"," 

" 
u i *у 

" 
оло гiр>,,Д"]i::лт,_y::"о гiя>>,

.Д""""ч гастроентерологiя;>, <Дитяча неврологiп>

bioy"u., хiрургiчним вiддiленням, пiкар-хiрург

д"-""t rciП <<Миколаiвська обласна дитяча

йi"i.r"ч лiкарнл> Миколаiвсъкоi обласноi Ради

дупячиiт КНП кМиколаiвська

biri.r"u лiкарнп> Миколаiвськоi

лiкар-ортопед травматологiчного вiддiпення Кнп
<Микопаtвсъка Ъбоч"u дитяча клiнiчна лiкарнл>

завiдувач неврологiчним вiддiленням

<Миколаiвська Ьбпч,"ч дитяча клiнiчна ,

Миколаiвськоi обласноi ради

Микопаfвсъкоi обласноi ради

лiкар -гастроентеролог дитячий

Миколаiвсъкоi обласноi ради

лiкар-уролог дитячий консультативноi попiклiнiки

КНП <<Миколаiвсъка обласна дитяча клiнiчна

кнп
лiкарня>

, кнп
лiкарня>

лiкар-а.тlергопог дитячий полiклiнiчЕого вiддiлення

кнп <миколаrвська обласна дитяча клiнiчна

лiкарнл> МиколаТвсъкоi обласноi ради
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Лiснича
Ната.гrя OBciiBHa

Таран 
i

вiта.гriй Анатолiйович

,Щженкова
JIrодмила Гаврилiвна

Шеремет
JIrодмила BiKTopiBHa

Римар
Петро Iванович

Гiносян
Артак Мартiкович

Чернишов
Олег ВолодимировиЕI

Стаднiченко
Олена Сергiiвна

Карач
IHHa Петрiвна

Алдунгаров
Юрiй Юрiйович

Марченко
Iрина Василiвна

Мрук
Володимир Петрович

<<Рентгенологiя>>, <<Ультразвукова дiагностика)>, <<Радiологiя>>,

<<Променева терапiя>>, <<Радiонуклiдна дiагностика)>

завiдувач алерго-пульмонологiчним вiддiленням
КНП кМиколаiвська обласна дитяча клiнiчна

лiкарнш Миколаiвськоi обласноi ради

<<Психiчне здоров'я>>

виконувач обов'язкiв директора КНП
<<Миколаiвський обласний центр психiчного
здоров'я>> Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач стацiонарного вiддiлення КНП
<<Миколаiвський обласний центр психiчного
здоров'я>> Миколаiвськоi обласноi ради

медичний директор КНП <<Миколаiвський

обласний центр психiчного здоров'л>
МиколаiЪськоi обласноi ради

головний лiкар КНП <<Миколаiвська обласна
клiнiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноi ради

лiкар-психiатр дитячий КНП <<Миколаiвський

обласний центр психiчного здоров'л>
МиколаiЪськоi обласноi ради

доцент терапевтичноi та хiрургiчноi дисциплiни
Чорноморського нацiонатlьного унiверситеry iMeHi
Петра Могили, кандидат медичних наук, PnD
(за згодою)

завiдувач вiддiленням ультразвуковоi дiагностики
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня>
Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач центром променевоi дiагностики та
терапii, лiкар-радiолог КНП <<МиколаiЪсъкий
обласний центр онкологii>> МиколаiЪськоi обласноi

Ради

лiкар ультразвуковоi дiагностики консультативно-
дiагностичноi полiклiнiки КНП <<Миколаiвсъкий
обласний центр онкологii>> МиколаiЪськоi обласноi

Ради

завiдувач центром променевоi дiагностики КНП
<<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнп>
Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач вiддiленням променевих методiв
дiагностики, лiкар рентгенолог КНП



Сокрут
Леонiд Iванович

кобилянський
Анатолiй Михайлович

Гончарова
юлiя Анатопiiвна

Приходько
михайло Миколайович

Присяжнюк
ольга олегiвна

Кицкало
Юрiй Ярославович

свистельникова
Лiдiя Юхимiвна

Борисенко
Оlсана Анатолiiвна

Завгородня
Алла Борисiвна

<<Стоматологiя>>, <<Терапевтична стоматологiя>>о

гоповний лiкар КНП <<Миколаiвська обласна

стоматологiчна полiклiнiко> Миколаiвськоi
обласноI ради

директор КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради
<<йиколаiвська Micbka стоматопогiчна полiклiнiка>

лiкар-стоматолог-хiрург ордиЕатор

.rойаrопогiчного вiддiлення щепепно-лицевоi
хiрургii кнп <<миколаiвська обласна клiнiчна

лiкарнп> Микопаiвськоi обласноi ради

завiдувач ортодонтичним вiддiленням КНП
МиколаiЪськоi мiськоi ради <<Мiсъка

стоматологiчна полiклiнiко>

<<ТерапiЯ>>, <<Загальна практи ка - сiмейна медици на>>о <<IIрофесiйна

,rчrоrrоiiя>>о <<Ревматологiя>>, <<Неврологiп>, <<Функцiональна дiагностика))

лiкар-рентгенолог Товариства з обмеженою

вiдпЪвiдальнiстю <<Медiка-Спектр>> (за згодою)

медичний директор КНП Миколаiвсъкоi MicbKoi

ради кЩентру первинноi медико-санiтарноi

допомоги М 4>

<<Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарнп>

Миколаiвсъкоi обласноi ради

завiдувач гастроентерологiчного центру КНП
<<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл>

МиколаiвськоI обласноi ради

лiкар-ревматолог кардiологiчного центру КНП
кМиколаiвська обласна клiнiчна лiкарня>

Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач Еulергологiчним вiддiленням КНП
<МиколаIвська обласна клiнiчна лiкарня>

Миколаiвськоi обласноi ради

завiдувач неврологiчним вiддiленням КНП
<<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарнл>

МиколаiЪськоi обласноi ради

лiкар функцiонатlьноi дiагностики кардiологiчного

центру КНП <<МиколаiЪська обласна клiнiчна
лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради
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Курляк Олена Анатолiiвна

Бачинський
.Щмитро Васильович

Чиняков
Ваrrерiй Юрiйович

Красьоха
Воподимир Володимирович

Фаюк
Qiктор Володимирович

Лосицька
вагlентина Вiтапiiвна

Карпова
лiлiя Миколаiвна

какшинська
Iрина Валентинiвна

Земляна
олена Миколаiвна

It4ихайлова
тетяна Михайлiвна

,Щикса
Лариоа Станiславiвна

Пархоменко
Ольга Олександрiвна

лiкар-невролог неврологiчного вiддiпення КНП
МиколаiвOькоi мiськоi ради KMicbKa лiкарня М4>

<<Трансплантологiя>>о <Трансфузiологiп>

заступник головного лiкаря з хiрургiчноi допомоги
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл>
Миколаiвськоi обласноi ради

головний лiкар КНП <<МиколаiЪська обласна
станцiя переливання кровЬ> Миколаiвськоi
обласноi ради

<<Органiзацiя та управлiння охороною здоров'я>>

головний лiкар КII <<Комуна.гrьне некомерцiйне
пiдприемство Вознесенська багатопрофiльна
лiкарня> Вознесенськоi MicbKoi ради

заступник начапьника управлiння охорони здоров'я
Миколаiвськоi MicbKoi ради

<<Фiзична та реабiлiтацiйна медицина)>

виконувач обов'язкiв директора КНП
<<МиколаiЪський обласний центр медичноi

реабiлiтацii та спортивноi медицини)>

МиколаТвськоi обласноТ ради

лiкар-спецiа.гliст з фiзичноi та реабiлiтацiйноi
медицини КНП <<Миколаiвський обласний центр
медичноi реабiлiтацii та спортивноi медицини)
Миколаiвськоi обласноi ради

заступник головного лiкаря з медичноi частини
КНП <<Миколаiвський обласний булинок дитини)
Миколаiвсъкоi обласноi ради

лiкар-спецiапiст дитячий з фiзичноi та

реабiлiтацiйноi медицини КНП <Миколаiвська
обласна дитяча клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi
обласноi ради

заступник керiвника з медичноi частини КНП
МиколаiЪськоi мiсъкоi ради <<MicbKa лiкарня Ng 4>

<<Фтизiатрiя>>, <<Пульмонологiю>

лiкар-rryльмонолог КНП <<Миколаiвська обласна
клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради

директор КНП <<МиколаiЪський регiональний
фтизiопульмологiчний медичний
Миколаiвськоi обласноi ради

центр)>
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Стриryль
Свiтпана ГеннадiiЪна

сазоненко
IHHa Миколаiвна

Ба.гrяба

Юрiй Геннадiйович

шабiльянова
Iрина Володимирiвна

Степанов
Валерiй Опександрович

Грасюкова
Натапя IBaHiBHa

Семенець
Олександр В олодимировиtI

Мороз
Володимир Iванович

Fiовицький
олег олегович

XoTiH
Олександр Якович

Пермяков
Вадим Ва.гlентинович

Рябець

,Щмитро Миколайович

Белякова
Bipa ГеннадiiЪна

медичний директор, лiкар_фтизiатр дитячий кнп
кмикопаiвськйй регiональний фтизiоrryльмопогiчний
медичний центр> Миколаiвськоi обпасноi ради

завiдувач вiддiленням лiкарсько-стiйкого туберкульозу
КНП <<Миколаiвський регiоналъний

центр)фтизiогryльмологiчний медичний
МиколаТвськоi обласноi ради

<Xipyp гiш>, <<Суди н на хiрургiп>, <<То ракал ь н а хiрургiп>,
- -,,Уроrrо 

гiп>о <<Комбустiологiя>>, <<Е ндоско п iя>>

лiкар-хiрург кнп <<микопаiвська обласна клiнiчна
ДУдла
Iван,Щмитрович лiкарнп> МиколаiвськоТ обласноi ради

завiдувач вiддiленням судинноi хiрургii КНП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнп>

миколаiъсъкоI обласноi Ради, кандидат медичних наук

завiдувач ендоскопiчним вiддiленням КНП
<<Микопаiвська обласна клiнiчна лiкарня>

Миколаiвськоi обпасноi ради

завiдувач вiддiленням торакшlьноi хiрургii кнп
кмиколаrвський регiонапьний фтизiоrryльмологiчний
медичний центр>> Миколаiвськоi обласноi ради

лiкар-хiрург торакалъний дитячий кнп <<миколаiвська

обласнi дитяча клiнiчна лiкарнл> Миколаiъськоi
обласноi ради, кандидат медичний наук

завiдувач урологiчним вiддiленням КНП
Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня J'ф 3)

завiдувач опiковим вiддiленням Кнп Микопаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Ng 3>

лiкар-проктолог кнп Микопаiъськоi Micbkoi Ради
<<MicbKa лiкарня Jф 3>

гоповний лiкар тов <<пiвденний медичний центр))

(за згодою)

завiдувач хiрургiчним вiддiленням кнп Миколаiвськоi
MicbKoi ради "MicbKa лiкарня Ng 3"

завiдувач вiддiленням проктологii кнп Миколаiъськоi
MicbKoi ради "MicbKa лiкарня ЛЬ 3"

<<НаданНя медичНоi допоМоги учаСникаМ конфлiкry на Сходi Украiпи,
iнвалИам та ветеранам вiйни>>

головний лiкар Обласного
експертизи Миколаiвськоi

Центру медико-соцiальноi
обласноi ради (експертиза

1,2



Кузьмiна
Олена Георгirвна

непрацездатностi)

виконувач обов'язкiв начаJIьника КНП
<<миколаiъський обласний клiнiчний госпiтагlь
BeTepaHiB вiйни>> Миколаiвськоi обласноI ради надання
медичноi допомоги rIасникам конфлiкту на Сходi
Украiни, iнвалiдам та ветеранам вiйни)


