
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17 вересня 2021 року                                         Київ                                                      № 30 

 

 

 

Про утворення комісій для проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках 

 

{Зі змінами, внесеними розпорядженнями ГДСЛ України  

від 20.09.2021 № 31, 

від 01.11.2021 № 32} 

 

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 713-р 

«Про визначення окремих повноважень заступника Міністра охорони здоров’я 

– головного державного санітарного лікаря України Кузіна Ігоря 

Володимировича»: 

 

1. Тимчасово, до внесення змін до законодавства, утворити комісії для 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо 

складних випадках (далі – комісія) згідно з переліком, що додається. 

 

2. Затвердити такі, що додаються: 

 

1) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках щодо пестицидів та агрохімікатів; 

 

{Підпункт 1 пункту 2 зі змінами, внесеними розпорядженням ГДСЛ України 

від 20.09.2021 № 31} 

 

2) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів 

санітарно-захисних зон; 

 

3) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві 
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«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 

академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»; 

 

4) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державній установі 

«Український науково-дослiдний iнститут промислової медицини»; 

 

5) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державній установі 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України»; 

 

6) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут 

медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук 

України»; 

 

7) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук 

України»; 

 

8) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького; 

 

9) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при Національному медичному 

університеті імені О.О. Богомольця; 

 

10) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при Харківському національному 

медичному університеті; 

 

11) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини 

Державного управління справами. 

 

3. Головам комісій: 

 

1) забезпечити проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи відповідно до вимог законодавства; 
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2) забезпечити підготовку та схвалення на першому засіданні комісії 

регламенту роботи комісії, в якому визначити профілі діяльності, порядок 

роботи, форми та особливості документообігу, порядок отримання та 

надсилання документів, строки зберігання документів, порядок урегулювання 

конфлікту інтересів у членів комісії та інші положення; 

 

3) протягом п’яти робочих днів після схвалення регламенту роботи 

комісії забезпечити надсилання його копії головному державному санітарному 

лікарю України та Державній службі України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів; 

 

4) оприлюднити на офіційних вебсайтах установ та організацій, при яких 

утворені комісії, інформацію про профіль діяльності, склад комісії, регламент 

роботи. 

 

4. Комісіям для здійснення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках, утвореним наказом Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України від 05 лютого 2016 року № 13 «Про 

затвердження переліку та персональних складів експертних комісій для 

здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо 

складних випадках»: 

 

1) з 20 вересня 2021 року завершити приймання документів; 

 

2) до 21 жовтня 2021 року завершити усі процедури проведення 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо матеріалів, що 

надійшли до дня набрання чинності цього розпорядження; 

 

3) припинити свою діяльність після завершення усіх процедур 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо матеріалів, 

що надійшли до дня набрання чинності цього розпорядження, та передати усі 

документи, створені у процесі функціонування, відповідним комісіям, 

утвореним цим розпорядженням. 

 

5. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

(Руденко І. С.) Міністерства охорони здоров’я України забезпечити надсилання 

цього розпорядження комісіям, утвореним цим розпорядженням, Державній 

службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

 

6. Це розпорядження набирає чинності з 20 вересня 2021 року.   

 

Заступник Міністра – головний  

державний санітарний лікар України                                               Ігор КУЗІН 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

 

ПЕРЕЛІК 

комісій для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках 

 

№ 

з/п 

Найменування комісії 

1 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках щодо пестицидів та агрохімікатів 
 

{зі змінами, внесеними розпорядженням ГДСЛ України від 20.09.2021 

№ 31} 
 

2 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів 

санітарно-захисних зон 

 

3 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при державному підприємстві «Науковий 

центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 

академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» 

 

4 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при державній установі «Український 

науково-дослiдний iнститут промислової медицини» 

 

5 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при державній установі «Український 

науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України» 

 

6 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при державній установі «Інститут 

медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних 

наук України» 

 

7 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при державній установі «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії 
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медичних наук України» 

 

8 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького 

 

9 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при Національному медичному 

університеті імені О. О. Богомольця 

 

10 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при Харківському національному 

медичному університеті 

 

11 Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини 

Державного управління справами  

 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                              Ігор КУЗІН 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках щодо пестицидів та агрохімікатів 

 

Голова 

комісії  

Коваль Руслан 

Вікторович  

В. о. директора державного підприємства 

«Комітет з питань гігієнічного 

регламентування Міністерства охорони 

здоров'я України» 

Заступники 

голови 

комісії  

 

Проданчук 

Микола 

Георгійович  

Директор державного підприємства «Науковий 

центр превентивної токсикології, харчової та 

хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя 

Міністерства охорони здоров'я України» 

Бардов 

Василь 

Гаврилович 

Завідувач кафедри гігієни та екології № 1 

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця, член-кореспондент 

НАМН України  

Секретар 

комісії 

Недопитанська 

Надія 

Миколаївна  

Вчений секретар державного підприємства 

«Науковий центр превентивної токсикології, 

харчової та хімічної безпеки імені академіка 

Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я 

України» 

Члени 

комісії 

Кравчук 

Олександр 

Павлович 

Перший заступник директора державного 

підприємства «Науковий центр превентивної 

токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 

академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони 

здоров'я України» 

Омельчук  

Сергій 

Тихонович 

Директор Інституту гігієни та екології 

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 

Вавриневич  

Олена 

Петрівна 

Професор кафедри гігієни та екології № 1 

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця 

Жмінько Петро 

Григорович 

Завідувач відділу «Інститут експериментальної 

токсикології і медико-біологічних досліджень» 

державного підприємства «Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної 

безпеки імені академіка Л. І. Медведя 

Міністерства охорони здоров'я України» 
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Гринько Алла 

Петрівна 

Завідувач лабораторії «Токсикологічний 

дослідницький випробувальний центр фізико-

хімічного аналізу та референс лабораторій» 

державного підприємства «Науковий центр 

превентивної токсикології, харчової та хімічної 

безпеки імені академіка Л. І. Медведя 

Міністерства охорони здоров'я України» 

 Яструб  

Тетяна 

Олександрівна  

Завідувач лабораторії токсикології пестицидів 

та гігієни праці при їх застосуванні відділу 

гігієни праці у сільському господарстві 

державної установи «Інститут медицини праці 

імені Ю. І. Кундієва Національної академії 

медичних наук України» 
 

{зі змінами, внесеними розпорядженням ГДСЛ 

України від 01.11.2021 № 32} 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                             Ігор КУЗІН 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

(у редакції розпорядження 

головного державного 

санітарного лікаря України  

20 вересня 2021 року № 31) 

 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів 

санітарно-захисних зон 

 

Голова 

комісії 

Полька Надія 

Степанівна 

Заступник директора з наукової роботи 

державної установи «Інститут громадського 

здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» 

Заступники 

голови 

комісії 

 

Турос Олена 

Ігорівна 

Заступник директора з науко-практичної роботи 

державної установи «Інститут громадського 

здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» 

Махнюк 

Валентина 

Михайлівна 

Завідувач лабораторією гігієни планування та 

забудови населених місць державної установи 

«Інститут громадського здоров’я 

ім. О. М.  Марзєєва Національної академії 

медичних наук України» 

Бабій Віталій 

Филимонович 

Завідувач лабораторії гігієни канцерогенних 

факторів та наноматеріалів державної установи 

«Інститут громадського здоров’я 

ім. О. М. Марзєєва Національної академії 

медичних наук України» 

Секретар 

комісії 

Могильний 

Сергій 

Миколайович 

Старший науковий співробітник лабораторії 

гігієни планування та забудови населених місць 

державної установи «Інститут громадського 

здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» 

Члени 

комісії 

 

Акіменко 

Володимир 

Якович 

Провідний науковий співробітник лабораторії 

фізичних факторів довкілля державної установи 

«Інститут громадського здоров’я 

ім. О. М. Марзєєва Національної академії 

медичних наук України»  
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Думанський 

Вадим 

Юрійович 

Завідувач лабораторії фізичних факторів 

довкілля державної установи «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва 

Національної академії медичних наук України» 

Станкевич 

Валерій 

Васильович 

Завідувач лабораторії гігієни ґрунту та відходів 

державної установи «Інститут громадського 

здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» 

Семашко 

Петро 

Віталійович 

Головний  науковий співробітник лабораторії 

фізичних факторів довкілля державної установи 

«Інститут громадського здоров’я 

ім. О. М. Марзєєва Національної академії 

медичних наук України» 

Петросян 

Аріна 

Агасіївна 

Провідний  науковий співробітник лабораторії 

якості повітря державної установи «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва 

Національної академії медичних наук України» 

Соколовський 

Микола 

Васильович 

Старший науковий співробітник лабораторії 

якості повітря державної установи «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва 

Національної академії медичних наук України» 

{позицію виключено згідно з розпорядженням ГДСЛ України 

від 01.11.2021 № 32} 

Гаркавий 

Сергій 

Іванович 

Завідувач  кафедри гігієни та екології № 3 

Національного медичного університету 

імені О. О. Богомольця  

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                              Ігор КУЗІН 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при державному підприємстві «Науковий 

центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 

академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» 

 

Голова комісії Бобильова  

Ольга 

Олександрівна 

Заступник директора з наукової 

роботи 

Заступник 

голови комісії 

Бережнов  

Сергій Петрович 

Заступник директора з загально-

організаційних питань 

Секретар 

комісії 

Нещадін  

Віталій Іванович 

Завідувач відділу організації 

документообігу 

Секретар 

комісії 

Зеленська  

Наталія Миколаївна 

Старший лаборант 

 

Члени комісії Кравчук  

Олександр 

Павлович 

Перший заступник директора 

 

Баглій  

Євген Ананійович 

Провідний науковий співробітник 

 

Шепельська 

Нінель Решадівна 

Провідний науковий співробітник 

 

Харченко  

Тетяна Федорівна 

Провідний науковий співробітник 

 

Перегуда  

Олена Людвигівна 

Старший лаборант з вищою освітою 

 

Головащенко  

Ганна Вікторівна 

Науковий співробітник 

 

Медведєв  

Вадим Іванович 

Провідний науковий співробітник 

 

Сергеєв  

Сергій Георгійович 

Провідний науковий співробітник 

 

Лишавський  

Віталій Григорович 

Старший науковий співробітник 

 

Колонтаєва  

Наталія 

Вячеславівна 

Науковий співробітник 
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Іванова  

Любов Петрівна 

Старший науковий співробітник 

 

Жмінько  

Петро Григорович 

Завідувач відділу "Інститут 

експериментальної токсикології і 

медико-біологічних досліджень" 

Величко  

Микола Васильович 

Старший науковий співробітник 

 

Шейман  

Борис Семенович 

Провідний науковий співробітник 

 

Чміль  

Віталій Данилович 

Головний науковий співробітник 

 

Гринько   

Алла Петрівна 

Завідувач лабораторії 

«Токсикологічний дослідницький 

випробувальний центр фізико-

хімічного аналізу та референс 

лабораторій» 

Подрушняк 

Анатолій  

Євгенович 

Провідний науковий співробітник 

 

Строй  

Анатолій 

Миколайович  

Провідний науковий співробітник 

 

Адамчук  

Таміла 

Володимирівна 

Старший науковий співробітник 

 

Карповець  

Петро Макарович 

Провідний спеціаліст 

 

Григор’єва  

Любов Іванівна 

Спеціаліст 1 кат. 

 

Щуцька  

Тетяна 

Олександрівна 

Науковий співробітник 

 

Міхлик  

Ірина Вікторівна 

Спеціаліст 1 категорії 

 

Балан  

Галина Макарівна 

Головний науковий співробітник 

Доктор медичних наук 

Калашніков  

Андрій Андрійович 

Провідний науковий співробітник  

 

Сноз Сергій 

Валентинович 

Старший науковий співробітник 

 

Горцева  

Людмила 

Валентинівна 

 

Провідний спеціаліст 

 



3 

Козачко  

Ірина 

Олександрівна 

Мікробіолог 1 кат.  

 

Рашківська  

Інна Олександрівна 

Науковий співробітник 

 

Колянчук  

Яна Віталіївна 

Науковий співробітник 

 

Усенко  

Тетяна Вікторівна 

Науковий співробітник 

 

Лісовська  

Вікторія Семенівна 

Науковий співробітник 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                            Ігор КУЗІН 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при державній установі «Український 

науково-дослiдний iнститут промислової медицини» 

 

Голова комісії Ковальчук  

Тамара Антонівна 

 

Директор  

 

Заступник 

голови комісії 

Богоявленська  

Валентина Федорівна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії санітарно-гігієнічних 

та фізіолого-ергономічних 

досліджень 

 

Секретар 

комісії 

Харламова  

Альона Василівна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії санітарно-гігієнічних 

та фізіолого-ергономічних 

досліджень 

 

Члени комісії Базовкін  

Павло Сергійович 

Науковий співробітник 

лабораторії санітарно-гігієнічних 

та фізіолого-ергономічних 

досліджень 

 

Павліченко 

Олена Феодосіївна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії клінічної 

профпатології 

 

Орєхова 

Оксана Вікторівна 

В. о. завідувача лабораторії 

санітарно-гігієнічних та фізіолого-

ергономічних досліджень 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                             Ігор КУЗІН 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при державній установі «Український 

науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України» 

 

Голова комісії Бабов  

Костянтин Дмитрович 

 

Директор  

 

Заступник 

голови комісії 

Коєва  

Христина 

Олександрівна 

 

Завідувач Українського державного 

центру стандартизації і контролю 

якості природних і преформованих 

засобів  

 

Секретар 

комісії 

Степанова Лідія 

Вікторівна 

 

Провідний науковий співробітник 

Українського державного центру 

стандартизації і контролю якості 

природних і преформованих 

засобів  

 

Член комісії Колоденко Володимир 

Олександрович 

 

Головний науковий співробітник 

відділу медичної реабілітації 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                            Ігор КУЗІН 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини 

праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» 

 

Голова 

комісії 

Іщейкін  

Костянтин 

Євгенович 

 

Т.в.о. директора 

Заступник 

голови 

комісії 

Трахтенберг  

Ісаак Михайлович 

Завідувач лабораторії промислової 

токсикології і ГП при використанні 

хімічних речовин відділу по вивченню 

факторів виробничого середовища і 

гігієнічних досліджень  

Заступник 

голови 

комісії 

Сисоєнко  

Ірина 

Володимирівна  

Заступник директора з загальних питань 

Члени 

комісії 

Андрусишина  

Ірина Миколаївна  

Старший науковий співробітник 

лабораторії аналітичної хімії і 

моніторингу токсичних речовин відділу 

гігієни праці в сільському господарстві 

Дмитруха  

Наталія 

Миколаївна 

Провідний науковий співробітник 

лабораторії промислової токсикології і ГП 

при використанні хімічних речовин 

відділу по вивченню факторів 

виробничого середовища і гігієнічних 

досліджень 

Захаренко  

Михайло 

Іванович 

Старший науковий співробітник 

лабораторії випробувань транспортних 

засобів та продукції машинобудування 

Кірсенко  

Віктор 

Володимирович 

Старший науковий співробітник 

лабораторії токсикології пестицидів і ГП 

при їх застосуванні відділу гігієни праці в 

сільському господарстві  

 

Козлов  

Костянтин 

Павлович 

Старший науковий співробітник 

лабораторії промислової токсикології і ГП 

при використанні хімічних речовин 
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відділу по вивченню факторів 

виробничого середовища і гігієнічних 

досліджень  

Короленко  

Тамара 

Костянтинівна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії промислової токсикології і ГП 

при використанні хімічних речовин 

відділу по вивченню факторів 

виробничого середовища і гігієнічних 

досліджень  

Леоненко  

Ольга 

Броніславівна 

Провідний науковий співробітник 

лабораторії медико-біологічних критеріїв 

професійних впливів і гігієни праці у 

зварювальному виробництві відділу по 

вивченню факторів виробничого 

середовища і гігієнічних досліджень  

Назаренко  

Василь Іванович 

Завідувач лабораторії по вивченню і 

нормуванню фізичних факторів 

виробничого середовища відділу по 

вивченню факторів виробничого 

середовища і гігієнічних досліджень  

Палійчук  

Сергій Павлович 

Старший науковий співробітник 

лабораторії випробувань транспортних 

засобів та продукції машинобудування 

Рязанов  

Андрій 

Васильович 

Старший науковий співробітник 

лабораторії медико-біологічних критеріїв 

професійних впливів і гігієни праці у 

зварювальному виробництві відділу по 

вивченню факторів виробничого 

середовища і гігієнічних досліджень  

Соловйов  

Олександр 

Іванович  

Старший науковий співробітник 

лабораторії гігієни і фізіології змінної 

праці відділу фізіології праці  

Чуй  

Тамара 

Степанівна 

Молодший науковий співробітник 

лабораторії гігієни і фізіології змінної 

праці відділу фізіології праці 

Яструб  

Тетяна 

Олександрівна  

Завідувач лабораторії токсикології 

пестицидів і ГП при їх застосуванні 

відділу гігієни праці в сільському 

господарстві 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                             Ігор КУЗІН 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

(у редакції розпорядження 

головного державного 

санітарного лікаря України  

20 вересня 2021 року № 31) 

 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при державній установі «Інститут 

громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних 

наук України» 

 

Голова комісії Полька Надія 

Степанівна 

Заступник  директора з наукової роботи 

Заступник 

голови комісії 

 

Бабій Віталій 

Филимонович 

Завідувач  лабораторії гігієни 

канцерогенних факторів та 

наноматеріалів 

Секретар 

комісії 

Новохацька 

Світлана 

Миколаївна 

Науковий  співробітник  науково-

координаційного відділу 

Члени комісії Акіменко 

Володимир 

Якович 

Провідний  науковий співробітник  

лабораторії фізичних факторів довкілля 

Яцковська 

Наталія Яківна 

Провідний  науковий співробітник 

лабораторії безпеки життєдіяльності 

дитячого населення 

Платонова Аліна 

Георгіївна 

Завідувач лабораторією безпеки 

життєдіяльності дитячого населення 

Черніченко Ігор 

Олексійович 

Головний  науковий співробітник 

лабораторії гігієни канцерогенних 

факторів та наноматеріалів 

Гозак Світлана 

Вікторівна 

Завідувач лабораторією соціальних 

детермінант здоров’я дітей 
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Станкевич  

Тетяна Валеріївна 

Старший  науковий співробітник 

лабораторії соціальних детермінант 

здоров’я дітей 

Прокопов 

В’ячеслав 

Олександрович 

Завідувач лабораторії гігієни 

природних, питних вод 

Корзун Віталій 

Наумович 

Головний науковий співробітник 

лабораторії контролю якості і безпеки 

продукції 

Голіченков 

Олександр 

Михайлович 

Завідувач лабораторії безпечних 

хімічних матеріалів 

Савіна Регіна 

Вікторівна 

Головний науковий співробітник 

науково-координаційного відділу 

Ольшевська 

Ольга Дмитріївна 

Провідний  науковий співробітник 

лабораторії профілактики аліментарно-

залежних захворювань 

Гуліч Марія 

Павлівна 

Завідувач лабораторією профілактики 

аліментарно-залежних захворювань 

Костенко Алла 

Іванівна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії гігієни ґрунту та відходів 

Коваль Наталія 

Михайлівна 

Старший  науковий співробітник 

лабораторії гігієни ґрунту та відходів 

Сурмашева Олена 

Василіївна 

Завідувач лабораторією санітарної 

мікробіології та дезінфектології 

Нікітіна Наталія 

Георгіївна 

Провідний  науковий співробітник 

лабораторії фізичних факторів довкілля 

Котикович Юлія 

Сергіївна 

Старший  науковий співробітник  

лабораторії профілактики аліментарно-

залежних захворювань 

Олійник Зоя  

Анатоліївна 

Старший  науковий співробітник  

лабораторії санітарної мікробіології та 

дезінфектології 

Тарасюк Ольга Провідний  науковий співробітник 
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Євгеніївна лабораторії радіаційного захисту 

Брезіцька Ніна 

Володимирівна 

Старший науковий співробітник 

лабораторії якості повітря 

Полька Олена 

Олександрівна 

Провідний науковий співробітник 

лабораторії генетичної епідеміології 

Омельченко 

Еліна Михайлівна 

Завідувач лабораторією генетичної 

епідеміології 

Рудницька Ольга 

Петрівна 

Завідувач науково-координаційним 

відділом 

Зоріна Олеся 

Вікторівна 

Провідний науковий співробітник 

лабораторії гігієни природних, питних 

вод 

Бузинний 

Михайло 

Георгійович 

Завідувач лабораторії радіаційного 

моніторингу 

Думанський 

Вадим Юрійович 

Завідувач  лабораторії фізичних 

факторів довкілля 

Станкевич 

Валерій 

Васильович 

Завідувач  лабораторії гігієни ґрунту та 

відходів 

Турос Олена 

Ігорівна 

Заступник директора з науко-

практичної роботи; завідувач 

лабораторією якості повітря  

Семашко Петро 

Віталійович 

Головний  науковий співробітник 

лабораторії фізичних факторів довкілля 

Махнюк 

Валентина 

Михайлівна 

Завідувач лабораторією гігієни 

планування та забудови населених місць 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                             Ігор КУЗІН 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького 

 

Голова 

комісії 

Гжегоцький 

Мечислав 

Романович 

Перший проректор з науково-педагогічної 

роботи  

Заступник 

голови 

комісії 

Кузьмінов Борис 

Павлович 

Директор НДІ епідеміології та гігієни  

Секретар 

комісії 

Туркіна Віра 

Артурівна 

завідувачка лабораторії санітарної 

токсикології, старший дослідник 

Члени 

комісії  

 

Піняжко Олег 

Романович 

Завідувач кафедри фармакології  

 

Корнейчук Олена 

Петрівна 

Завідувачка кафедри мікробіології  

 

Лотоцька-Дудик 

Уляна Богданівна 

Завідувачка кафедри гігієни та 

профілактичної токсикології  

 

Томків Василь 

Михайлович 

Доцент кафедри гігієни та профілактичної 

токсикології  

Геник Ігор 

Дмитрович 

Заступник директора НДІ епідеміології та 

гігієни  

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                             Ігор КУЗІН 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при Національному медичному університеті 

імені О.О. Богомольця 

 

Голова 

комісії 

Бардов Василь 

Гаврилович 

Завідувач  кафедри гігієни та екології №1  

Заступники 

голови 

комісії 

Омельчук Сергій 

Тихонович 

Директор  Інституту гігієни та екології  

Гринзовський 

Анатолій 

Михайлович 

Завідувач  кафедри  медицини 

надзвичайних ситуацій та тактичної 

медицини  

Секретар 

комісії 

Коршун Ольга 

Михайлівна 

Старший  науковий співробітник Інституту 

гігієни та екології  

Члени 

комісії 

Широбоков 

Володимир 

Павлович 

Завідувач  кафедри  мікробіології, 

вірусології та імунології 

Яворовський 

Олександр 

Петрович 

Завідувач  кафедри гігієни та екології №2  

Антоненко Анна 

Миколаївна 

Професор  кафедри гігієни та екології №1  

Вавриневич 

Олена Петрівна 

Професор  кафедри гігієни та екології №1  

Гаркавий Сергій 

Іванович. 

Завідувач  кафедри гігієни та екології №3  

Колеснікова 

Ірина Павлівна 

Завідувач  кафедри епідеміології  

Коршун Марія 

Михайлівна 

Професор  кафедри гігієни та екології №3  

Паустовський 

Юрій 

Олександрович 

Професор  кафедри гігієни та екології №2  

Пельо Ігор 

Михайлович 

Професор  кафедри гігієни та екології №1  

Бобир Віталій 

Васильович 

Доцент  кафедри  мікробіології, вірусології 

та імунології 

Алексійчук Доцент  кафедри гігієни та екології №4  
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Василь 

Дмитрович 

Анісімов Євген 

Миколайович 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Аністратенко 

Тетяна Іванівна 

Доцент   кафедри гігієни та екології №4  

Білко Тетяна 

Миколаївна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №4  

Білоус Сергій 

Вікторович 

Доцент  кафедри гігієни та екології №4  

Благая Анна 

Вікторівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Борисенко 

Андрій 

Анатолійович 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Брухно Роман 

Петрович 

Доцент  кафедри гігієни та екології №2  

Велика Наталія 

Володимирівна 

Завідувач кафедри гігієни та екології №4  

Веремей Михайло 

Іванович 

Доцент  кафедри гігієни та екології №2  

Зенкіна 

Валентина 

Іванівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №2  

Зінченко Тетяна 

Іванівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Зубленко Олена 

Володимирівна 

Доцент  кафедри епідеміології  

Кондратюк 

Микола 

Васильович 

Асистент  кафедри гігієни та екології №1  

Кузьмінська 

Олена 

Володимирівна 

доцент кафедри гігієни та екології №4  

Мельник 

Валентина 

Володимирівна 

Доцент  кафедри  мікробіології, вірусології 

та імунології 

Мережкіна 

Наталія 

Володимирівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Мохорт Геннадій 

Анатолійович 

Доцент  кафедри епідеміології  

Петрусевич 

Тетяна 

Доцент  кафедри епідеміології  
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Володимирівна 

Понятовський 

Вадим 

Анатолійович 

Доцент  кафедри  мікробіології, вірусології 

та імунології 

Сирота Аліна 

Ігорівна 

Науковий  співробітник Інституту гігієни та 

екології  

Ставніченко 

Павло Вікторович 

Асистент  кафедри гігієни та екології №1  

Ткаченко 

Світлана 

Михайлівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №1  

Швагер Олена 

Володимирівна 

Доцент  кафедри гігієни та екології №3  

Новохацька 

Олеся Олексіївна 

Асистент  кафедри гігієни та екології №1  

Яструб Андрій 

Михайлович 

Асистент  кафедри гігієни та екології №4  

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                              Ігор КУЗІН 
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СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при Харківському національному медичному 

університеті 
 

Голова М’ясоєдов Валерій 

Васильович 

Проректор з наукової роботи 

 

Заступник 

голови 

Коробчанський 

Володимир 

Олексійович 

Завідувач кафедри гігієни та екології  №1 

Секретар 

комісії 

Носаль Світлана 

Сергіївна 

Інженер 1 категорії Центральної науково-

дослідної лабораторії 

Члени комісії Іваненко Тамара 

Олександрівна 

Завідувач Центральної науково-дослідної 

лабораторії  

Завгородній Ігор 

Володимирович 

Директор Навчально-наукового інституту 

якості освіти  

Чумаченко Тетяна 

Олександрівна 

Завідувач кафедри епідеміології 

 

Ткаченко Антон 

Сергійович 

Директор Науково-дослідного інститут 

експериментальної та клінічної медицини  

Мішина Марина 

Митрофанівна 

Завідувач кафедри мікробіології, вірусології 

та імунології 

Щербань Микола 

Гаврилович 

Провідний науковий співробітник 

 

Безродна Анастасія 

Ігорівна 

Асистент кафедри біохімії 

 

Герасименко Ольга 

Ігорівна 

Доцент кафедри гігієни та екології № 1 

Абрамова Лілія 

Павлівна 

Старший науковий співробітник 

Центральної науково-дослідної лабораторії  

Векшин Віталій 

Олександрович 

Старший науковий співробітник 

Центральної науково-дослідної лабораторії 

для виконання науково-дослідних робіт 
 

Заступник Міністра охорони здоров’я України - 

головний державний санітарний лікар України                            Ігор КУЗІН 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження головного  

державного санітарного лікаря 

України  

17 вересня 2021 року № 30 

 

СКЛАД 

комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини 

Державного управління справами  

 

Голова 

комісії 

Гадяцька  

Наталія 

В’ячеславівна 

Лікар з загальної гігієни превентивно-

епідеміологічного відділу 

Заступник 

голови 

комісії 

Ястреб  

Людмила 

Іванівна 

Заступник  головного лікаря 

 

Секретар 

комісії 

 

Лях Валентина 

Миколаївна 

Фельдшер санітарний превентивно-

епідеміологічного відділу 

Члени 

комісії 

 

 

Гонтар Галина 

Михайлівна 

Завідувач відділу по забезпеченню 

протокольних заходів 

Божевська  

Мирослава 

Василівна 

Лікар-епідеміолог превентивно-

епідеміологічного відділу 

Новікова  

Ганна 

Миколаївна 

Лікар з загальної гігієни превентивно-

епідеміологічного відділу 

Грузєв 

Василь 

Васильович 

Лікар з комунальної гігієни відділу по 

забезпеченню протокольних заходів 

Грищенко 

Олена 

Анатоліївна 

Бактеріолог бактеріологічного відділення 

випробувальної лабораторії 

Лазарева  

Алла 

Миколаївна  

Лікар-бактеріолог бактеріологічного 

відділення випробувальної лабораторії 

Іванушкіна  

Анна 

Олександрівна 

Біолог з виконання хімічних досліджень 

відділення фізико-хімічних методів 

випробувань випробувальної лабораторії  

Ткаченко 

Ніна Василівна 

Біолог з виконання хімічних досліджень 

відділення радіологічних методів  

 

Онойченко  Лікар з загальної гігієни превентивно-
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Наталія 

Олексіївна 

епідеміологічного відділу 

Шитенко 

Оксана 

Володимирівна 

Біолог відділення молекулярно-генетичних 

випробувань випробувальної лабораторії 

 

 

Заступник Міністра охорони  

здоров’я України – головний  

державний санітарний лікар України                                            Ігор КУЗІН 

 

 


