
МИКОЛДiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

06.01.202з

нАкАз

МиколаiЪ Ns 17 -Л

Про затвердженшI Складу груп експертiв
управлiння охорони здоров' я облдержадмiнiстрацii

ВiдповiднО дО пiдгryнктiв зз, 42 пункту 6, Положення про управлiння
охорони здоров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, iатв.рдu,.rо"о
розпоряДженняМ головИ облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018 м 280-р, наказу
моЗ Украiни вiд 21.03.2017 J\b 302 <Про затвердженнrI Положення про групи
експертiв моЗ Украiни> (в редакцii наказу вц 22.02.2019 м 447),Ъ ,Ьrоо
пiдвищення ефективностi та прозоростi надання медичноi допомоги населенню
областi, удоскон€tлення органiзацiйно-методичноi, лiкувально-дiагностичнот
роботИ i забезпеченнЯ ефективноi координацii профiлън"* 

"u.rp"MiB 
та у зв'язку

з кадровими змiнами

IIАКАЗУЮ:

1. Затвердити 
. 
Склад груп експертiв управлiння охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацii за напрямами, Що додаеться.

2. Експертаlrл здiйснювати свою дiяльнiсть вiдповiдно до ПоложеншI про
|РУпи експертiв моз Украiнио затвердженого нак€вом моз Украihи вiд21.0з.2о\7
Ns 302 (" редакцii наказу вiд22.О2.2Оlg }lb 447).

3. Начальнику кнп кмиколаiъський обласний iнформацiйно-аналiтичний
центр медичноi статистики) Миколаiъськоi обласнот Ради Баланськiй о.ю.
розмiститИ цеЙ натаЗ на офiцiйному веб-сайтi y.rpu"oir"" охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii.

Строк: протягом трьох днiв з моменту
набрання чинностi наказу

4, ВизнаТи таким, що втратив чиннiстъ, наказ управлiннll охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацiТ вiд 05.01 .2о22 Np 1з-л пПро .ur".рд*енIUI С*ф црупекспертiв управлiння охорони здоров'я облдержадмlнiстраць

5. Коrrгро-гь за викон€lшUIм Eaкil}y покJIасти на засцпlнlжiв начаJъника
управлiння вiдповiдrо до розподiлу фуrжцiон€шьних обов'язкiв.

В.о. начальника управлiння

{

олег БАБIн



з

Склад груп експертiв
управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii за напрямами

<<Акушерство i гiнекологiя>>

Кандауров
олег Анатолiйович

завiдувач перинапшьного
обласна клiнiчна лiкарня>

центру КНП <<МиколаiЪська
Миколаiвськоi обласноi ради

коваленко
олег Михайлович

провiдний лiкар гiнеколог-онколог
жiнки кнп <миколаiъський обласний
МиколаiЪськоi обласноi ради

центру здоров'я
ценlр онкологii>

чала евгенiя
валентинiвна

лiкар-акушер-гiнеколог КНП Миколаiвськоi MicbKoi
ради <<Пологовий будинок ЛЬ 3>

Солоджук
Людмила BiKTopiBHa

медичний директор кнп Миколаiъськоi мiськоi Ради
<<Пологовий будинок Ns 1)

IIинякова

Людмила Борисiвна
начаJIьник вiддiлу по oxopoнi материнства та дитинства
управлiння охорони здоров'я МиколаiЪськоi мiськоi
Ради

Грибанов
Андрiй Володимирович

медичниЙ дирекгор кнП МиколаiЪськоТ MicbKoT Ради
<<Пологовий будинок Ns 3>>

Базовкiн
Володимир Вiкторович

завiдувач вiддiленням
iнтенсивноi терапiТ КНП
<<Пологовий булинок Ns 3

анестезiологii з лiжками
МиколаiЪськоi MicbKoi ради

<<Анестезiологiя>>, <<Щитяч а анестезiоло гiя>>

Закерничний
BiKTop Iванович

завiдуваЧ вiддiлення анестезiологii, iнтенсивноi терапii
та ГБо кнп <миколаiъська обласна кгriнiчна лiкарня>
МиколаiвськоТ обласноi ради

Федоренко
!митро Юрiйович

завiдувач вiддiленням анестезiологii та iнтенсивноi
терапii, лiкар-анестезiолог кнп Миколаiъськоi Micbkoi
ради <MicbKa лiкарня швидкоi медичноi допомоги>>

Граоюков
Андрiй Миколайович

завiдувач вiддiленням анестезiологii з лiжками
iнтенсивноi терапii, лiкар-анестезiолог дитячий кнп
<<миколаIвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
Миколаiвськоi обласноi ради

Ткаченко
Iрина Станiславiвна

заступник головного лiкаря з медичноi частини, лiкар-
анестезiолог кнп <миколаiвська обласна д}Iтяча
клi нiчна лiкарня > Миколаiъськоi обласноi Ради

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

Романюк
натаrriя Михайлiвна

лiкар-гематолог гематологiчного вiддiлення кнп
<миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi
обласноiради

Бабiн
Олег.Щмитрович

лiкар-гематолог кнп <<миколаiвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня> Миколаiъськоi обласноi Ради



<<Генетика медичца>>

Зiнкiна
Iрина евгенiвна

<<Загальна гiгiсна>>

саганевич
Лiлiя BiKTopiBHa

лiкар iз загальноi гiгiени органiзацiйного вiддiлу !У<Миколаiвський обласний ценlф контролю та
профiлактики хвороб MiHicTepcTBa оiорони УкраiЪи> (за
згодою)

<<Щерматовенерологiя>>, <<Щитяча дерматологiя>>
максимова
Iрина Станiславiвна

КНП <МиколаiЪський обласний шкiрно-
диспансер) Миколаiвськоi обласноi

головний лiкар
венерологiчний

Ради

Помелуйко
Катерина ГеннадiiЪна

кнп <миколаiъський обласний
диспансер) МиколаiЪськоi

лiкар-лерматовенерол ог
шкiрно-венерологiчний
обласноi ради

<<Ендокринологiя>>, <<Щитяча ендокринологiя>>

Ткаченко
Баталя ЮрiiЪна

заступник головного лiкаря з медичноi частини, лiкар-
ендокринолог ендокринологiчного вiддiлення КНП
<миколаiъська обласна клiнiчна
МиколаiЪськоi обласноi ради

IBaHeHKo
Людмила Володимирiвна

завiдуюча гастро-ендокринологiчним вiддiленням Кнп
кмиколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
Миколаiвськоi обласноi ради

':Р:":l:_чi:*::i:r <<Мiкробiологiя i вiрусологiя>>п <<Громадське здоров'ш>
Попова
Jtариса МиколаiЪна

лiкар-вiрусолог кнп кмиколаiъський обласний ценlрпалiативноi допомоги та iнтегрованих послуг)
МиколаiЪськоi обласноi ради

Свiдецька
уляна Миколаiъна

бактерiологiчноi клiнiко-
кнп Миколаiъськот Micbkoi

завiдувач Щентральноi
дiагностичноi лабораторii
ради <MicbKa лiкарня Ns 1)

Руденко
Олена Олександрiвна

завiдувач вiддiлення органiзацii епiдемiологiчних
дослiджень та монiторинry ДУ <МиколаiЪський
обласний центр контролю та профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони YKpaiH"o, пi*uр-епiдемiолог (за
згодою)

Ба.панська
Оксана ЮрiiЪна

начilIьник кНП <МиколаiЪський обласний
iнформацiйно-аналiтичний центр медичноi статистики)
МиколаiЪськоi обласноi ради



<<Iнфекцiйнi хвороби>>, <<.Щитячi iнфекцiйнi хвороби>>, <<Паразитологiя>>

MaTBicHKo
Сергiй Олександрович

заступник керiвника
миколаiвськоi мiськоi
лiкар-iнфекцiонiст

з медичноi

ради KMicbKa
частини кнп
лiкарня Ns 5),

Ткачук
Марiя Володимирiвна

завiдувач вiддiленням J\b 3

обласний центр лiкування
Миколаiвськоi обласноi ради

кнп <миколаiвський
iнфекцiйних хвороб>

Воронкова
Лена Володимирiвна

лiкар-iнфекцiонiст, завiдувач iмунно-iнфекчiйним
вiддiленням КНП <Миколаiвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня> МиколаiвськоI обласноi ради

Гукалюк
Катерина АнатолiiЪна

завiдувач вiддiленням iнтегрованих послуг для ВIЛ-
iнфiкованих та груп ризику кнп <миколаiвський
обласний центр палiативноi допомоги та iнтегрованих
послугD МиколаiвськоI обласноi ради

Говорун
олена Валентинiвна

лiкар-iнфекцiонiст дитячий КНП Миколаiвськоi мiськоi

ради <Центр соцiально значущих хвороб>

..@иTячакаpДioлoгiя>>,<<ХipypгiясepцятамагiстpальниxсyДин>>

шабiльянов
Олександр Володимирович

завiдуючий карлiологiчного центру КНП кМиколаiвська
обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi рzди,
кандидат медичних наук

олiйник
Валентин Петрович

вiддiлення
кардiологiчного

клiнiчна лiкарня>

лiкар-хiрург серцево-судиннии
iнтервенцiйних методiв лiкування
центру КНП <Миколаiвська обласна
МиколаТвськоТ обласноi ради

Наточий
Юрiй Володимирович

вiддiлення
кардiологiчного

клiнiчна лiкарня>

лiкар-кардiолог iнтервенцiiаний
iнтервенцiйних методiв лiкування
центру КНП <МиколаiЪська обласна
Миколаiвськоi обласноi ради

Дучук
Марiя Георгiiвна

лiкар-кардiолог консультативно-дiагностичноi
полiклiнiки кнп <миколаiвська обласна клiнiчна
лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради

Попова
Наталя Володимирiвна

лiкар-кардiолог, завiдувачка карлiонефрологiчним
вiддiленням КНП <<Миколаiвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня> МиколаiвськоТ обласноi ради

Герасимчук
Сергiй Георгiйович

завiдувач вiддiленням ангiографii та ендоваскулярних
втручань КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <MicbKa
лiкарня Ng1>

<<Клiнiчна лабораторна дiагностика>>

Бслiкова
олена IBaHiBHa

завiдувач клiнiко-дiагностичноi лабораторiТ КНП
<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарня > Миколаiвськоi
обласноi ради



Налсева
Олена Борисiвна

завiдувач лабораторii екстрених методiв дiагностики
КНП <МиколаiЪська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>

Миколаiвськоi обласноi ради

Чернишова
Тетяна Володимирiвна

лiкар-лаборант КНП кМиколаТвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня > МиколаiЪськоi обласноi ради

Глебова
ольга IBaHiBHa

лiкар-лаборант КНП <<МиколаiЪський обласний центр
палiативноi допомоги та iнтегрованих послуг)
Миколаiвськоi обласноi ради

Сокуренко
Наталя Юрiiвна

Завiдувач клiнiко-дiагностичною лабораторiсю, бiолог
КНП <МиколаiЪський обласний центр онкологii>
МиколаiвськоТ обласноi ради

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>

Самойлов
Андрiй Леонiдович

головний лiкар КНП <МиколаiЪський обласний центр
екстреноi медичноi допомоги та медицини катастроф>
Миколаiвськоi обласноi ради

.Щонець
Iрина Петрiвна

заступник головного лiкаря КНП <Миколаiвський
обласний ценlф екстреноТ медичноi допомоги та
медицини катастроф> Миколаiвськоi обласноI ради

Ващенко
Людмила Костянтинiвна

лiкар-токсиколог, старший ординатор КНП
Миколаiвськоi MicbKoi ради <MicbKa лiкарня швидкоi
медичноi допомоги)

литовченко
Лiлiя Юрiiвна

лiкар анестезiолог вiддiлення реанiмацii та
анестезiологii КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <MicbKa
лiкарня швидкоi медичноТ допомоги)

<Нейрохiрургiя>>

Скоропад
Iгор Романович

завiдувач нейрохiрургiчним вiддiленням КНП
МиколаТвськоi MicbKoi ради <MicbKa лiкарня швидкоТ
медичноi допомоги)

,ЩемОянов
Олександр евгенович

директор КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <MicbKa
лiкарня швидкоi медичноi допомоги)

Чернишов
Сергiй Анатолiйович

лiкар-нейрохiрург дитячий КНП <Миколаiвська обласна

дитяча клiнiчна лiкарня> МиколаТвськоi обласноi ради

<<Неонатологiя>>

Мартьянова
Наталiя IBaHiBHa

завiдувач педiатричним вiддiленням
новонароджених та недоношених дiтей
<<Миколаiвська обласна дитяча клiнiчна
МиколаiЪськоi обласноi ради

для
, кнп
лiкарня>

Москалець
IHHa Володимирiвна

лiкар-неонатолог КНП <Миколаiвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня > МиколаiЪськоi обласноi р ади

Кандаурова
олена Миколаiъна

лiкар-неонатолог перинатtшIьного центру КНП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня>> Миколаiвськоi
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обласноТ ради

кНефрологiя>>о <<,.Щитяча нефрологiя>

Яковунець
Галина BiKTopiBHa

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

Настенко
наталя евгенiвна

лiкар-нефролог центру нефрологii та дiалiзу КНП
кМиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарня > МиколаiЪськоi
обласноi ради

Альбещенко
ольга Василiвна

лiкар-нефролог КНП МиколаiвськоТ MicbKoi ради
<MicbKa дитяча лiкарня М 2>

Ахметчина
IHHa Франкiвна

завiдувач вiддiленням амбулаторного гемодiалiзу КНП
МиколаТвськоi MicbKoi ради <MicbKa лiкарня J\b 1)

Барсегян
Алла Анатолiiвна

лiкар-нефролог вiддiлення гемодiалiзу, дирекгор КНП
<<Баштанська багатопрофiльна лiкарня>> Баштанськоi
MicbKoi ради

<<Онкологiя>>, <<Щитяча онкологiя>>

Безносенко
Максим Петрович

лiкар гiнеколог-онколог центру здоров'я жiнки КНП
<МиколаiЪський обласний центр онкологii>
Миколаiвськоi обласноТ ради

Пiшак
Щмитро Михайлович

медичний директор з хiрургiчноi роботи, лiкар хiрург-
онколог КНП <Миколаiвський обласний цеЕ]ф
онкологiТ> Миколаiвськоi обласноi ради

Попова
Алла олексiiъна

<миколаiвський обласний
МиколаiЪськоi обласноi ради

центр онколог11)

медичний директор з терапевтичноI та консультативно-

дiагностичноi роботи, лiкар-онколог КНП

Зовтун
Вадим Володимирович

провiдний лiкар-хiрург-онколог КНП <МиколаiЪський
обласний центр онкологii> МиколаТвськоi обласноi ради

Мед
Олександр Миколайович

завiдувач хiрургiчного центру, лiкар онколог-уролог
КНП <МиколаiЪський обласний центр онкологii>
МиколаIвськоi обласноi ради

Медвсдсв
BiKTop Вiкторович

лiкар-онколог дитячий онкогематологiчного вiддiлення з
блоками iнтенсивноi високодозноi полiохiмiотерапii та
до- та пiсля- транспланталогоiчного супроводу КНП
<Миколаiвська обласна дитяча кrriнiчна лiкарня>
МиколаiЪоькоI обласноi ради
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(Ортопедiя i травматологiя>>

Алексесв
Микола Iванович

лiкар-ортопед-травматолог вiддiлення травматологii,
ортопедii та загальноi хiрургii КНП кМиколаТвський
обласний клiнiчний госпiталь BeTepaHiB вiйни>
Миколаiвськоi обласноi ради

Меркулов
Костянтин Юрiйович

завiдувач вiддiлення травматологii, ортопедii та
загальноi хiрургii, лiкар-ортопед-травматолог КНП
<МиколаiЪський обласний кгriнiчний госпiталь BeTepaHiB
вiйни> МиколаiЪськоi обласноi ради

Сосновський
Василь Олександрович

завiдувач вiддiлення травматологii та полфавми КНП
кМиколаiЪська облаона клiнiчна лiкарня > МиколаiЪськоi
обласноi ради

Шуткiн
Юрiй Петрович

лiкар-травматолог КНП Миколаiвськоi мiськоI ради
<MicbKa лiкарня Ns 3)

<<Отоларингологiя>>, <<Щитяча отоларингологiя>>, <<Сурдологiя>>

Шевчук
Валерiй Володимирович

завiдувач отоларингологiчного вiддiлення КНП
<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарня>> МиколаiвськоТ
обласноi ради

IBaHeHKo
Вiкгор Iванович

вiддiленням
<миколаiвська
миколаiвськот

лiкар-отоларинголог, в.о. завiдувача
отоларингологiчним вiддiленням КНП
обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
обласноi ради

Назарук
Лариса МиколаТвна

лiкар-отоларинголог-сурдолог ТОВ кТериторiа.тlьне
медичне об'еднання <Актив-Медiкал> (за згодою)

Дирда
Олександр Миколайович

завiдувач отоларингологiчним вiддiленням КНП
МиколаТвськоi мiськоi ради <MicbKa лiкарня М 4)

<Офтальмологiя>>, <<Щитяча офтальмологiя>>

Гiржева
Наталiя Олександрiвна

в.о. головного лiкаря КНП <Обласна офтальмологiчна
лiкарня> Миколаiвськоi обласноi ради

.Щiденко
галина Михайлiвна

в.о. заступника головного лiкаря з медичноi частини
КНП <Обласна офтальмологiчна лiкарня > МиколаiЪськоТ
обласноi ради

Нестеренко
Олена Вiкгорiвна

завiдувач дитячого вiддiлення КНП <Обласна
офтальмологiчна лiкарня > Микол аiЪсь коi о бласноТ р ади

HiKiTiHa
IHHa МиколаiЪна

лiкар офтальмолог дитячий амбулаторного
консультативно-полiклiнiчного вiддiлення

Сiчко
Ганна BiKTopiBHa

лiкар-офтаJIьмолог КНП
лiкарня> Миколаiвськоi
медичних наук

<Обласна офтальмологiчна
обласноi ради, кандидат



<<Палiативна та хоспiсна допомога>>, <<Герiатрiя>

KypKiHa
наталiя Миколаiъна

завiдувач стацiонарного вiддiлення КНП
кМиколаiЪський обласний центр палiативноi допомоги
та iнтегрованих послуг) Миколаiъськоi обласноi ради

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

Кучковська
свiтлана Анатолiiъна

завiдувач патологоанатомiчного вiддiленllя кнп
кмиколаiъська обласна кпiнiчна лiкарня >> Миколаiъськоi
обласноТ ради

.Щерюгiна
Ольга Владиславiвна

виконувач обов'язкiв нач{шьника Миколаiъського
бюро судово-медичноТ

МиколаТвськоI обласноI ради
Гриценко
Iгор Вiкторович

в.о. заступника начilIьника МиколаiЪського обласного
бюро судово-медичноi експертизи Миколаiъськоi
обласноi ради

Собiтяк
Ганна Олександрiвна

лiкаР судово-медичний експерт вiддiлу судово-медичноi
експертизи трупiв Миколаiвського обласного бюро
судово-медичноI експертизи МиколаiЪськоi обласноi
ради

Голубнича
Iрина Олександрiвна

вiддiленням КНП
клiнiчна лiкарня>

завцувач патологоанатомiчним
<МиколаiЪська обласна дитяча
Миколаiвськоi обласноi ради

Смоляков
Сергiй Миколайович

лiкар-хiрург, завiдувач хiрургiчним вiддiленням, КНП
<миколаiъська обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
МиколаiЪськоi обласноi ради

<<ПедiатРiя>>, <<ЩиТяча хiруРгiя>>, <<Щитяча ортопедiя i травматологiп>,
<<Щитяча урологiя>>, <<Щитяча iмунологiяц <<{итяча алергологiя>>,

<<Щитяча гастроентерологiя>>, <<Щитяча 
"еuроло.ir>

завiдувач патологоанатомiчного вiддiлення КНП
МиколаIвськоТ MicbKoi ради <MicbKa лiкарня м 3)

Завiдувач патологоанатомiчним вiддiленням, лiкар-
патологоанатом кнп <миколаiъський обласний центр
оцкологii> МиколаТвськоТ обласноi ради

Пилипчук
Олександр
Володимирович

Шкурко
Свiтлана Олександрiвна

лiкар-iмунолог дчпячий кнп кмиколаiъська обласна
дитяча клiнiчна лiкарня> Миколатвськоi обласноi ради

Войтюк
I')стянтин Петрови.l

лiкар-ортопед травматологiчного
<<МиколаiЪська обласна дитяча
МиколаiЪськоi обласноi ради

вiддiлення КНП
кгliнiчна лiкарня>

Бойко
тетяна Василiвна

лiкаq - невролог, в.о. завiдувача неврологiчним
вiддiленням кнп <миколаiъська обласна дитяча
к.lliнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi Ради

Паоiй
Анжела Володимирiвна
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Мiкусько-Петрова
ольга Зосимiвна

<миколаiвська
МиколаIвськоi

лiкар-гастроентеролог дитячий КНП
обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
обласноi ради

Тулой
Людмила
Володимирiвна

лiкар-алерголог, завiдувачка консультативною
полiклiнiкою КНП <<Миколаiвська обласна дитяча
клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi ради

Лiснича
Наталя OBciiBHa

завiдувач iшерго-пульмонологiчним
кМиколаiвська обласна дитяча
МиколаiЪськоi обласноi ради

вiддiленням КНП
клiнiчна лiкарня>

<<Психiчне здоров'я>>

Таран
вiталiй Анатолiйович

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

fIKeHKoBa
Людмила Гаврилiвна

завlдувач стацiонарного вiддiлення КНП
психiчного здоров'я>><Миколаiвський обласний центр

МиколаiЪськоi обласноТ ради

Шеремет
Людмила BiKTopiBHa

медичний директор КНП <Миколаiвський обласний
центр психiчного здоров'я>> МиколаiЪськоi обласноi

Ради

Римар
Петро Iванович

головний лiкар КНП <МиколаiЪська обласна клiнiчна
лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради

Гiносян
Артак Мартiкович

лiкар-психiатр дитячий КНП
центр психiчного здоров'я>>

Ради

<миколаiъський обласний
МиколаТвськоi обласноI

Чернишов
Олег Володимирович

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

<Фентгенологiя>>, <<Ультразвукова дiагностика>>, <<Радiологiя>>,

<<Променева терапiя>>, <Фадiонуклiдна дiагностика>>

Стаднiченко
Олена Сергiiвна

завiдувач вiддiленням ультразвуковоi дiагностики КНП
<МиколаIвська обласна клiнiчна лiкарня >> МиколаiЪськоi
обласноi ради

Карач
IHHa Петрiвна

завiдувач центром променевоТ дiагностики та терапii,
лiкар-радiолог КНП <Миколаiвський обласний центр
онкологiТ> Миколаiвськоi обласноi ради

Алдунгаров
Юрiй Юрiйович

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

Марченко
Iпина Василiвна

завiдувач центром променевоi дiагностики КНП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня> МиколаiвськоТ
обласноi ради
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Мрук
Володимир Петрович

завiдувач вiддiленням променевих методiв дiагностики,
лiкар рентгенолог КНП <МиколаТвська обласна дитяча
кл iнiчна л iкарня > МиколаiЪськоi о бласноi р ади

Сокрут
Леонiд Iванович

лiкар-рентгенолог Товариства з обмеженою
вiдповiда.пьнiстю <Медiка-Спектр ) (за згодою)

<<Стоматологiя>>, <<Терапевтична стоматологiя>>,
<dfiрургiчна стоматологiя>>, <<Ортопедична стоматологiя>>,

<<Щитяча стоматологiя>>, <<Ортодоптiя>>

kобилянський
Анатолiй Михайлович

<миколаiъська обласна
миколаiъськоi обласноi

головний лiкар КНП
стоматологiчна полiклiнiка>
Ради

Гончарова
юлiя Анатолiiъна

директор КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради
<миколаiвська Micbka атоматологiчна полiклiнiка>

Басва
Наталiя Ва.перiiЪна

лiкар-стоматолог-хiрург ординатор стоматологiчного
вiддiлення щелепно-лицевоi хiрургii КНП
кМиколаiвська о бласна клiнiчна лiкарня >> МиколаiЪськоi
обласноi ради

Iiриходько
михайло Миколайович

завiдувач ортодонтичним
МиколаIвськоi MicbKoi ради
полiклiнiка>

вiддiленням КНП
<Micbka стоматологiчна

<Терапiя>>о <<Загальна практика - сiмейна медицина>>, <<Професiйна патологiя>>,
<<Ревматологiя>>, <<Неврологim>, <<Функцiональна дiагностика>>

Присяжнюк
ольга олегiвна

медичний директор КНП МиколаiвськоТ MicbKoT ради
<Центру псрвинноi медико-санiтарноi допомоги Ns 4)

Лучний
Володимир Михайлович

завiдувач гастроентерологiчного центру КНП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня>> МиколаiЪськоi
обласноi ради

Кицкало Юрiй
Ярославович

лiкар-ревматолог кардiологiчного центру КНП
<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi
обласноiради

свистельникова
Лiдiя Юхимiвна

завiдувач ЕIлергологiчним вiддiленням кнп
<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарня > МиколаТвськоi
обласноi ради

Борисенко
оксана Анатолiiъна

завiдувач неврологiчним вiддiленням КНП
<МиколаiЪська обласна шliнiчна лiкарня >> МиколаiЪськоi
обласноI ради

Завгородня
iАлла Борисiвна

лiкар функцiональноi дiагностики
центру КНП кМиколаiвська обласна
Миколаiвськоi обласноi ради

кардiологiчного
клiнiчна лiкарня>

Курляк Олена
Анатолiiъна

лiкар-невролог неврологiчного вiддiлення КНП
МиколаiЪськоi MicbKoi ради <MicbKa лiкарня Nч4>
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Бачинський

Щмитро Васильович

<<Трансплантологiя>>, <<Трансфузiологiя>>

заступник головного лiкаря з хiрургiчноi допомоги Кнп
кмиколаiвська обласна клiнiчна лiкарня > Миколаiъськоi
обласноi ради

Чиняков
Валерiй Юрiйович

директор КНП <<МиколаТвська обласна станцiя
пер9ливаIIня KpoBi> МикодаiвськоТ облаоноi ради

<Оргапiзацiя та управлiння охороною здоров'я>

Красьоха
Володимир
Володимирович

головний лiкар КП <Комунальне некомерцiйне

пiдприемство Вознесенська багатопрофiльна лiкарня>

ВознесенськоТ MicbKoi ради

Фаюк
Вiкгор Володимирович

заступник начальника управлiння охорони здоров'я
МиколаiвськоТ MicbKoT ради

л;";;;;;- i

валентина Вiталiтвна |

i

<<Фiзична та реабiлiтацiйна медицина>>

директор КНП <<МиколаiЪська обласна лiкарня

вiдновного лiкув ання > МиколаiЪськоi обласноi ради

Карпова
лiлiя Миколаiвна

лiкар-спецiалiст з фiзичноi та реабiлiтацiйноi медицини
КНП кМиколаiвська обласна лiкарня вiдновного
лiкування> Миколаiвськоi обласноi ради

Пономаренко
наталя Анатолiiвна

в.о. завiдувача вiддiленням з фiзичноi та реабiлiтацiйноi
медицини КНП <МиколаТвська обласна дитяча клiнiчна
лiкарня> Миколаiвськоi обласноi ради

михайлова
тетяна Михайлiвна

заступник керiвника з медичноi частини КНП
МиколаiЪськоi мiськоi ради <MicbKa лiкарня Ns 4)

<<Фтизiатрiя>>, <<Пульмонологiя>>

Щикса
Лариса Станiславiвна

завiдувач пульмонологiчного вiддiлення КНП
<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi
обласноi ради

Цархоменко
Ольга Олександрiвна

директор КНП
фтизiопульмологiчний
обласноi ради

кмиколаiъський
медичний центр)

регiональний
миколаiъськоi

Стригуль
Свiтлана Геннадiiвна

медичний директор, лiкар-фтизiатр дитячий КНП
<МиколаiЪський регiональний фтизiопульмоно-логiчний
медичний центр) Миколаiвськоi обласноi ради

сазоненко
IHHa Миколаiвна

завiдувач вiддiленням лiкарсько-стiйкого ryберкульозу
КНП кМиколаТвський регiональний фтизiопульмоно-
логiчний медичний центр) МиколаiЪськоi обласноТ ради

<dfi рургiя>>, <<Судинна хiрургiя>>, <<Торакальна хiрургiя>>,
<<Урологiя>>, <<Комбустiологiя>>, <<Е ндоско пiп>

Бачинський ,Щмитро
ваоильович

заступник головного лiкаря з хiрургiчноi допомоги КНП
<Миколаiвська обласна шtiнiчна лiкарня > МиколаiЪськоi
обласноi ради
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Баляба
Юрiй Геннадiйович

завiдувач вiддiленням судинноi хiрургii КНП
<МиколаiЪська обласна шliнiчна л i карня >> МиколаiЪськоi
обласноi ради, кандидат медичних наук

шабiльянова
Iрина Володимирiвна

з аступник головного лiкаря з амбулаторно-полiкrririr"ы
роботи кнп <миколаiъська обласна клiнiчна лiкарня>
МиколаiЪськоi обласноi ради

Степанов
Валерiй Олександрович

завцувач вiддiленням торакальноi хiрургii КНП
<МиколаiЪський регiональний фтизiопульмологiчний
медичний центр) МиколаiЪськоi обласноi ради

Грасюкова
Наталя IBaHiBHa

<миколаiвська
миколаiъськот

лiкар-хiрург торакLпьний дитячий КНП
обласна дитяча клiнiчна лiкарня>
обласноi ради, кандидат медичний наук

савельев олег
Геннадiйович

завiдувач урологiчного вiддiлення КНП МиколаiЪськоi
мiськоi ради KMicbKa лiкарня Ns 3)

Мороз
Володимир Iванович

завiдувач опiковим вiддiленrrям КНП МиколаiЪськоi
MicbKoi ради <MicbKa лiкарня Ns 3)

Новицький
олег олегович

лiкар-проктолог КНП
<MicbKa лiкарня }lb 3)

МиколаiЪськоi MicbKoi ради

XoTiH
Олександр Якович

головний лiкар
(за згодою)

ТОВ <Пiвденний медичний ценlф>

Пермяков
Вадим Валентинович

завiдувач хiрургiчним вiддiленням КНП МиколаiЪськоi
MicbKoi ради 

o'MicbKa лiкарня М 3"

Рябець.Щмитро
Nrиколайович

завiдувач вiддiленням проктологiт кнп Миколаiвськоi
Mi9lKoj рали 'MicbKa лiкарня Jф 3"

<<Надання медичноiдопомоги учасникам конфлiкту ца Сходi Украiни, iнвалiдам
та ветеранам вiйни>>

Бслякова 'головний лiкар обласного I]eHTpy мoдико-соцiальноi
Bipa Геннадiiвна експертизи Миколаiвськоi обласнЬТ Ради (експертиза

; 
непраце:aатно.]i)

Кузьмiна
Олена Георгiiвна

виконувач обовОязкiв начаJIьника
обласний клiнiчний госпiталь
МиколаiЪськоi обласноi ради
допомоги учасникам конфлiкry
iнвалiдам та ветеранам вiйни)

кнп <миколаiвський
BeTepaHiB вiйни>

надання медичноi
на Сходi УкраIни,


