
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
20 вересня 2021 року                                         Київ                                                     № 31 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження головного державного  

санітарного лікаря України від 17 вересня 2021 року № 30 

 

 

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. Внести такі зміни до розпорядження головного державного санітарного 

лікаря України від 17.09.2021 № 30 «Про утворення комісій для проведення 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних 

випадках»: 

 

1) у підпункті 1 пункту 2 після слів «санітарно-епідеміологічної» 

доповнити словом «експертизи»; 

 

2) у позиції першій Переліку комісій для проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках після слів 

«санітарно-епідеміологічної» доповнити словом «експертизи»; 

 

3) Склад комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів 

санітарно-захисних зон та 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» викласти у нових редакціях, що додаются. 

 

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

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

цього розпорядження комісіям, утвореним розпорядженням головного 
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державного санітарного лікаря України від 17.09.2021 № 30 «Про утворення 

комісій для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в 

особливо складних випадках», Державній службі України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його реєстрації. 

 

 

Заступник Міністра – 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» 

Шкуро 

Володимир 

В’ячеславович 

Завідувач сектором гігієни та медичної екології 

відділу спеціалізованих експертиз державного 

підприємства «Спеціалізована державна 

експертна організація – центральна служба 

Української державної будівельної експертизи» 

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 

(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 

Станкевич  

Тетяна Валеріївна 

Старший  науковий співробітник 

лабораторії соціальних детермінант 

здоров’я дітей 

Прокопов 

В’ячеслав 

Олександрович 

Завідувач лабораторії гігієни 

природних, питних вод 
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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 

Євгеніївна 

Провідний  науковий співробітник 

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 
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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 


