
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження», «Витратні 
матеріали для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну»

Самсон Оксана 
Ярославівна

доцент  кафедри  ендокринології  Національної  медичної 
академії  післядипломної  освіти імені  П.  Л.  Шупика  (за 
згодою)

Зелінська Наталія 
Борисівна

завідувач  відділу  дитячої  ендокринології  Українського 
науково-практичного  центру  ендокринної  хірургії, 
трансплантації  ендокринних  органів  і  тканин 
Міністерства охорони здоров'я України

Погадаєва Наталія 
Леонідівна

завідувач  відділу  дитячої  ендокринології  Національної 
дитячої  спеціалізованої  лікарні  "ОХМАТДИТ"  МОЗ 
України

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник  Генерального  директора  Державного 
підприємства  “Медичні  закупівлі  України”  (з  правом 
дорадчого голосу)

Андрушко Тетяна 
Федорівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів і державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Івахненко Юлія 
Миколаївна

заступник  Генерального  директора  ДП  “Медичні 
закупівлі України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для громадян, які страждають на хворобу Гоше», «Медикаменти 

для громадян, які страждають на мукополісахаридоз»,  «Медикаменти для 
громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання»

Ніколенко 
Маргарита 
Іванівна

заступник  директора  з  лабораторно-діагностичної  роботи 
Комунальної лікувально-профілактичної установи “Східно-
український  спеціалізований  центр  медичної  генетики  та 
пренатальної діагностики" (за згодою)

Гартовська Ірина 
Радомирівна

завідувач  відділенням  гематології  Комунального  закладу 
Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний 
диспансер" (за згодою)

Ластівка Ірина 
Володимирівна

доцент  кафедри  педіатрії  та  медичної  генетики  Вищого 
державного  навчального  закладу  України  "Буковинського 
державного медичного університету” (за згодою)

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Носовська 
Наталія Сергіївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Зінченко Тетяна 
Іванівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  громадської  організації  “Хвороба  Вільсона-
Коновалова”(з правом дорадчого голосу) (за згодою) 

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення 

лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних 
технологій»

Гак Ірина 
Олексіївна

завідувач  відділенням  репродуктології  та  ендокринної 
гінекології  Київського  міського центру  репродуктивної  та 
перинатальної медицини (за згодою)

Кукуруза Інна 
Леонідівна

заступник головного лікаря з акушерсько-гінекологічної
допомоги  Вінницької  обласної  клінічної  лікарні 
ім. М.І. Пирогова (за згодою)

Вереснюк 
Наталія Сергіївна

доцент  кафедри  акушерства,  гінекології  та  перинатології 
факультету  післядипломної  освіти  Львівського 
національного  медичного  університету  імені  Данила 
Галицького (за згодою)

Синєгубова 
Олена 
Святославівна

радник Генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України”(з правом дорадчого голосу)

Андрушко 
Тетяна Федорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства 
охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу», 

«Медикаменти та медичні вироби для дитячого діалізу»

Русин Оксана 
Ігорівна

завідувач відділенням госпітальної нефрології та діалізу з 
ліжками  інтенсивної  нефрології  Центру  трансплантації 
органів  та  інших  анатомічних  матеріалів  Комунального 
некомерційного  підприємства  Львівської  обласної  ради 
"Львівська обласна клінічна лікарня" (за згодою)

Костиненко 
Тетяна 
Володимирівна

завідувач  центру  нефрології  і  діалізу  Миколаївської 
обласної клінічної лікарні Миколаївської обласної ради (за 
згодою)

Галущак Ольга 
Віталіївна

завідувач  відділення  діалізу  Комунального  закладу 
“Дніпропетровська  обласна  клінічна  лікарня  ім.  І.І. 
Мечникова“ (за згодою)

Баратюк Руслана 
Юріївна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк 
Валентина 
Олександрівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі 

новонароджених», «Препарати для надання невідкладної медичної допомоги 
при кровотечах»

Кукуруза Інна 
Леонідівна

заступник головного лікаря з акушерсько-гінекологічної
допомоги  Вінницької  обласної  клінічної  лікарні 
ім. М.І.Пирогова (за згодою)

Тепла Ірина 
Валеріївна

аспірант  Національної  медичної  академії  післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика (за згодою)

Дмитрієв Дмитро 
Валерійович

доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І.Пирогова (за згодою)

Синєгубова 
Олена 
Святославівна

радник Генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко 
Тетяна Федорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства 
охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на резистентну форму 

ювенільного ревматоїдного артриту», «Лікарські засоби для лікування дітей, 
хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту»

Джус Марта 
Борисівна

доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця (за згодою)

Меффорд Тетяна 
Олександрівна

завідувач ревматологічного відділення №2 Олександрівської 
клінічної лікарні м. Києва (за згодою)

Бойко Ярина 
Євгенівна

дитячий  кардіоревматолог  Комунального  некомерційного 
підприємство Львівської обласної ради "Західноукраїнський 
спеціалізований дитячий медичний центр" (за згодою)

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник  Генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Носовська 
Наталія Сергіївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства 
охорони здоров’я України

Барлас Тетяна 
Рудольфівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  всеукраїнської  громадської  організації 
"Українська асоціація батьків дітей, хворих на ювенільний 
ревматоїдний  артрит  “Радість  руху”(з  правом  дорадчого 
голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні  закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або 
В або хворобу Віллебранда», «Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих 

на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда»

Вільчевська 
Катерина 
Вікторівна

завідувач  центром  патології  гемостазу  Національної 
дитячої  спеціалізованої  лікарні  "ОХМАТДИТ"  МОЗ 
України

Клименко Сергій 
Вікторович

завідувач  відділу  медичної  генетики  Інституту 
експериментальної  радіології  Державної  установи 
“Національний  науковий  центр  радіаційної  медицини 
радіаційної  медицини  Національної  академії  медичних 
наук України” (за згодою)

Глухарева Оксана 
Володимирівна

завідувач обласним центром дитячої онкології і гематології 
Комунального  некомерційного  підприємства  “Черкаський 
обласний  онкологічний  диспансер  Черкаської  обласної 
ради” (за згодою)

Баратюк Руслана 
Юріївна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Некрут Ольга 
Володимирівна

головний  спеціаліст  Відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
Департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Радченко 
Олександр 
Миколайович 

Громадська  організація  “Український  центр  гемофілії”(з 
правом дорадчого голосу) (за згодою)

Астафорова-
Яценко Ніна 
Юріївна

представник  Благодійної  організації  “Благодійний  фонд 
"Діти  з  гемофілією”(з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)



Івахненко Юлія 
Миколаївна

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України” (за згодою)

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина
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Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період 

з трансплантації»

Закордонець 
Владислав 
Пилипович 

завідувач  відділення  трансплантації  нирки  Державної 
установи  “Національний  інститут  хірургії  та 
трансплантології  ім.О.О.Шалімова”  Національної 
академії медичних наук України (за згодою)

Руденко Костянтин 
Володимирович 

заступник  директора  з  лікувально-координаційної 
роботи  Державної  установи  "Національний  інститут 
серцево-судинної  хірургії  імені  М.М.Амосова 
Національної  академії  медичних  наук  України”  (за 
згодою)

Гартовська Ірина 
Радомирівна 

завідувач відділенням гематології Комунального закладу 
Київської  обласної  ради  “Київський  обласний 
онкологічний диспансер” (за згодою)

Жовнір Володимир 
Аполлінарійович

головний  лікар  Державної  установи  “Науково-
практичний  медичний  центр  дитячої  кардіології  та 
кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України” 

Баратюк Руслана 
Юріївна

радник  генерального  директора  Державного 
підприємства  “Медичні  закупівлі  України”  (з  правом 
дорадчого голосу)

Квартич Ірина 
Миколаївна

начальник відділу фінансово-економічного супроводу
централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту з фінансово-економічних
питань,  бухгалтерського  обліку та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Заславець Ірина 
Анатоліївна 

представник  Громадської  організації  "Всеукраїнська 
платформа  донорства  “Ядонор”(з  правом  дорадчого 
голосу)  (за згодою)



Гулей Андрій 
Богданович 

Івахненко Юлія 
Миколаївна

предстанвик  Громадської  організації  “Асоціація 
рідкісного захворювання україни - легенева гіпертензія” 
(з правом дорадчого голосу) (за згодою) 

заступник  Генерального  директора  ДП  “Медичні 
закупівлі України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч», 

«Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз»

Соколова Лариса 
Іванівна

завідувач  кафедри  неврології  Національного  медичного 
університету імені О.О.Богомольця (за згодою)

Бекетова Галина 
Володимирівна

завідувач  кафедри  дитячих  і  підліткових  захворювань 
Національної  медичної  академії  післядипломної  освіти 
імені П. Л. Шупика (за згодою)

Кобись Тетяна 
Олександрівна

керівник Київського міського центру розсіяного склерозу. 
Київської міської клінічної лікарні №4 (за згодою)

Пахомова Дар’я 
Володимирівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Некрут Ольга 
Володимирівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Місюра Катерина 
Дмитрівна 

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник Громадської організації “Українська спільнота 
людей з розсіяним склерозом” (з правом дорадчого голосу) 
(за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз»

Гедеон Інна 
Володимирівна

завідувач  спеціалізованого  кабінету  медичної  допомоги 
дітям  з  бульозним  епідермолізом  Національної  дитячої 
спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” МОЗ України

Дерев'янко 
Людмила 
Андріївна

доцент  кафедри  інфекційних  хвороб,  фтизіатрії  та 
пульмонології  Приватного  вищого  навчального  закладу 
“Київський медичний університет” (за згодою)

Балацька Наталія 
Іванівна

доцент  кафедри  дитячих  хвороб  Приватного  вищого 
навчального  закладу  “Київський  медичний університет” 
(за згодою)

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко Тетяна 
Федорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів і державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

заступник  Генерального  директора  ДП  “Медичні 
закупівлі України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для дітей, хворих на муковісцидоз», «Медикаменти для 

лікування дорослих, хворих на муковісцидоз»

Глядєлова 
Наталія 
Павлівна

доцент  кафедри  педіатрії  Національної  медичної  академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за згодою)

Бобер 
Людмила 
Йосипівна

керівник  Львівського  обласного  центру  надання  медичної 
допомоги  хворим  на  муковісцидоз  Комунального 
некомерційного  підприємства  Львівської  обласної  ради 
"Західноукраїнський  спеціалізований  дитячий  медичний 
центр" (за згодою)

Диба Марина 
Борисівна

старший науковий співробітник відділення дитячої гепатології 
Державної  установи  “Інститут  педіатрії,  акушерства  і 
гінекології  імені  академіка  О.М.Лук'янової  Національної 
академії медичних наук України” (за згодою)

Стельмах 
Неллі 
Григорівна

радник  генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Носовська 
Наталія 
Сергіївна

Івахненко 
Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності  Міністерства 
охорони здоров’я України

заступник  Генерального  директора  ДП  “Медичні  закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на 

фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний 
синдром»

Ольхович 
Наталія 
Вікторівна 

завідувач  лабораторією  медичної  генетики  Національної 
дитячої  спеціалізованої  лікарні  "ОХМАТДИТ"  МОЗ 
України

Россоха Зоя 
Іванівна 

директор  Державного  закладу  “Референс-центр  з 
молекулярної  діагностики  Міністерства  охорони  здоров'я 
України” (за згодою)

Ніколенко 
Маргарита 
Іванівна

заступник  директора  з  лабораторно-діагностичної  роботи 
Комунальної лікувально-профілактичної установи “Східно-
український  спеціалізований  центр  медичної  генетики  та 
пренатальної діагностики”

Синєгубова 
Олена 
Святославівна

радник Генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко 
Тетяна Федорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства 
охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу  закупівель за напрямом 
«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу 

для лікування онкологічних хворих»

Безносенко 
Андрій Петрович

головний лікар Національного інституту раку (за згодою)

Перехрестенко 
Тетяна Петрівна

провідний науковий співробітник відділення  захворювань 
системи крові Державна установа "Інститут гематології та 
трансфузіології  Національної  академії  медичних  наук 
України" (за згодою)

Лялькін Сергій 
Анатолійович

старший  науковий  співробітник  Науково-дослідного 
відділення  хіміотерапії  солідних  пухлин  Національний 
інститут раку (за згодою)

Каднікова Тетяна 
Вікторівна

завідувач  відділенням  онкогематології  з  сектором 
ад’ювантних  методів  лікування  Національного  інституту 
раку (за згодою)

Жужа Альона 
Олександрівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Некрут Ольга 
Володимирівна

головний  спеціаліст  Відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
Департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Зеленський Іван 
Анатолійович

представник Благодійного фонду пацієнтів “Крапля крові” 
(з правом дорадчого голосу) (за згодою)

Романюк Вікторія 
Миколаївна 

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Громадської  організації  “Афіна.Жінки  проти 
раку” (з правом дорадчого голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Медикаменти для замісної підтримуючої терапії»

Іванчук Ірина 
Олександрівна

начальник  сектору  замісної  підтримувальної  терапії  та 
вірусних  гепатитів  Державної  установи  “Центр 
громадського  здоров'я  Міністерства  охорони  здоров'я 
України”

Ярий Володимир 
Володимирович

головний лікар Київської міської наркологічної клінічної 
лікарні “Соціотерапія” (за згодою)

Терих Катерина 
Михайлівна

фахівець  із  замісної  підтримувальної  терапії  сектору 
замісної  підтримувальної  терапії  та  вірусних  гепатитів 
Державної  установи  “Центр  громадського  здоров'я 
Міністерства охорони здоров'я України”

Якименко Максим 
Валентинович

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів  і  державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Заміховська Зоя 
Михайлівна

представник  Благодійної  організації  “Всеукраїнська 
мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД”  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

Пархоменко Вєлта 
Ігорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

Громадська організація “Клуб "Еней” (з правом дорадчого 
голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 
МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом «Тест-

системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу 
ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-

досліджень»

Бабій Наталія 
Олександрівна 

мікробіолог  референс-лабораторії  діагностики  ВІЛ-
інфекції/СНІДу Державної установи “Центр громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України”

Андріанова Ірина 
Володимирівна

завідувач  референс-лабораторії  діагностики ВІЛ-інфекції/
СНІДу Державної установи “Центр громадського здоров'я 
Міністерства охорони здоров'я України”

Степченкова 
Тетяна Віталіївна

завідувач клініко-діагностичною лабораторією Київського 
міського  центру  профілактики  та  боротьби  зі  СНІДом 
Київської міської клінічної лікарні №5 (за згодою)

Якименко Максим 
Валентинович

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Заміховська Зоя 
Михайлівна

представник  Благодійної  організації  “Всеукраїнська 
мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД”  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

Довгошей 
Олександр 
Анатолійович

представник  Громадської  організації  “Інститут  аналітики 
та адвокації” (з правом дорадчого голосу) (за згодою)

Івахненко Юлія 
Миколаївна

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для дорослих, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити», 

«Медикаменти для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити»

Лапій Федір 
Іванович

доцент  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб  та  дитячої 
імунології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика

Степановський 
Юрій Степанович

асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 
імунології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика

Костюченко 
Лариса Василівна

керівник  центру  дитячої  імунології  Комунального 
некомерційного  підприємства  Львівської  обласної  ради 
"Західноукраїнський  спеціалізований  дитячий  медичний 
центр" (за згодою)

Бондаренко 
Анастасія 
Валеріївна

доцент  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб  та  дитячої 
імунології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика (за згодою)

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк 
Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  Відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
Департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Стрєльникова 
Оксана 
Степанівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Громадської  організації  "Рідкісні  імунні 
захворювання" (з правом дорадчого голосу) (за згодою) 

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Медикаменти для хворих на вірусні гепатити В і С» та «Медикаменти для 

дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»

Диба Марина 
Борисівна

старший  науковий  співробітник  відділення  дитячої 
гепатології  Державної  установи  "Інститут  педіатрії, 
акушерства  і  гінекології  імені  академіка  О.М.Лук'янової 
Національної академії медичних наук України"(за згодою)

Іванчук Ірина 
Олександрівна

начальник  сектору  замісної  підтримувальної  терапії  та 
вірусних  гепатитів  Державної  установи  "Центр 
громадського  здоров'я  Міністерства  охорони  здоров'я 
України"

Петров Віктор 
Олександрович

лікар-інфекціоніст  Ужгородської  міської  поліклініки  (за 
згодою)

Бідованець Олена 
Юліанівна

головний  спеціаліст  сектору  замісної  підтримувальної 
терапії та вірусних гепатитів Державної установи "Центр 
громадського  здоров'я  Міністерства  охорони  здоров'я 
України"

Пахомова Дар’я 
Володимирівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Квартич Ірина 
Миколаївна

начальник відділу фінансово-економічного супроводу
централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту з фінансово-економічних
питань,  бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Рачинська Ірина 
Юріївна

представник  Благодійної  організації  “Благодійний  фонд 
“Пацієнти  України”  (з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)

Трофименко представник  Благодійної  організації  “Всеукраїнська 



Микита 
Михайлович

Івахненко Юлія 
Миколаївна

мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД”  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Ендопротези і набори для імплантації»

Левицький 
Анатолій 
Феодосійович 

завідувач  кафедри  дитячої  хірургії  Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця (за згодою)

Климнюк Григорій 
Іванович

завідувач  науково-дослідним  відділенням  дитячої 
онкології Національного інституту раку (за згодою)

Хмизов Сергій 
Олександрович

керівник відділу патології хребта та суглобів дитячого віку 
Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів 
імені  професора  М.І.  Ситенка  Національної  академії 
медичних наук України" (за згодою)

Бондаренко 
Станіслав 
Євгенович

головний науковий співробітник відділу патології суглобів 
Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів 
імені  професора  М.І.  Ситенка  Національної  академії 
медичних наук України" (за згодою)

Баратюк Руслана 
Юріївна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Петрова Любов 
Володимирівна 

представник  Громадської  організації  "Всеукраїнська 
асоціація  кришталевих  людей"  (з  правом  дорадчого 
голосу) (за згодою)

Мусієнко Оксана представник  Благодійної  організації  "Благодійний  фонд 



Володимирівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

"Пацієнти  України"  (з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Препарати для лікування дихальних розладів новонароджених»

Тишкевич 
Валерія 
Миколаївна

завідувач  відділення  анестезіології  та  інтенсивної  терапії 
новонароджених  Перинатального  центру  м.  Києва  (за 
згодою)

Кондратова Ірина 
Юріївна

заступник  генерального  директора,  керівник 
перинатального  центру  Комунального  некомерційного 
підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна 
лікарня" (за згодою)

Дмитрієв Дмитро 
Валерійович

доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та
медицини невідкладних станів  Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова (за згодою)

Синєгубова 
Олена 
Святославівна

радник  Генерального  директора  Державного  підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко 
Тетяна Федорівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства 
охорони здоров’я України

Азарова Алеся 
Олегівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник Громадської організації "Українська асоціація 
батьків  передчасно  народжених  дітей  "Ранні  пташки"  (з 
правом дорадчого голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 
МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом «Тести, 

витратні матеріали для діагностики туберкульозу»

Терлеєва Яна 
Сергіївна 

керівник  відділу  координації  програм  лікування 
туберкульозу  Державної  установи  "Центр  громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Кампос-Родрігес 
Наталія Луісівна

лікар  -  бактеріолог  Державної  установи  "Центр 
громадського  здоров'я  Міністерства  охорони  здоров'я 
України"

Барбова Анна 
Іванівна

завідувач  референс-лабораторії  з  мікробіологічної 
діагностики  туберкульозу Державної  установи 
"Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського  Національної  академії  медичних  наук 
України"(за згодою) 

Якименко Максим 
Валентинович

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк 
Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Довгошей 
Олександр 
Анатолійович 

представник Громадської організації "Інститут аналітики та 
адвокації" (з правом дорадчого голосу) (за згодою)

Денисенко 
Владислав 
Вікторович

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник Благодійної організації "Всеукраїнська мережа 
людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД"  (з  правом  дорадчого 
голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу  закупівель за напрямом 
«Медикаменти для громадян, які страждають на легеневу артеріальну 

гіпертензію»

Живило Ірина 
Олександрівна

молодший  науковий  співробітник  відділення 
симптоматичних  гіпертензій  Державної  установи 
"Національний  науковий  центр  "Інститут  кардіології 
імені академіка М.Д.  Стражеска"  Національної  академії 
медичних наук України (за згодою)

Руденко Костянтин 
Володимирович 

заступник директора з лікувально-координаційної роботи 
Державної  установи  "Національний  інститут  серцево-
судинної  хірургії  імені  М.М.Амосова  Національної 
академії медичних наук України" (за згодою)

Жовнір Володимир 
Аполлінарійович

головний  лікар  Державної  установи  "Науково-
практичний  медичний  центр  дитячої  кардіології  та 
кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

Стельмах Неллі 
Григорівна

радник  генерального  директора  Державного 
підприємства  “Медичні  закупівлі  України”  (з  правом 
дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів і державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Куліш Оксана 
Анатоліївна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Львівського  міського  благодійного  фонду 
"Сестри даліли" (з правом дорадчого голосу) (за згодою)

заступник  Генерального  директора  ДП  “Медичні 
закупівлі України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я для 

забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими 
захворюваннями»

Соколов Максим 
Юрійович 

провідний  науковий  співробітник  відділу  інтервенційної 
кардіології  Державної  установи "Національний науковий 
центр  "Інститут  кардіології  імені  академіка 
М.Д.Стражеска"  Національної  академії  медичних  наук 
України (за згодою)

Руденко Костянтин 
Володимирович 

заступник директора з лікувально-координаційної роботи 
Державної  установи  "Національний  інститут  серцево-
судинної  хірургії  імені  М.М.Амосова  Національної 
академії медичних наук України" (за згодою)

Бабляк Олександр 
Дмитрович 

завідувач  кардіохірургічного  центру  Медичного  центру 
“Добробут” (за згодою)

Костюк Михайло 
Романович

старший  науковий  співробітник  Державної  установи 
"Інститут  нейрохірургії  ім.акад.  А.П.Ромоданова 
Національної  академії  медичних  наук  України"  (за 
згодою)

Баратюк Руслана 
Юріївна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів і  державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення розвитку донорства 

крові та її компонентів»

Славінська Ірина 
Олексіївна

начальник відділу безпеки крові та донорства Державної 
установи "Центр громадського здоров'я Міністерства 
охорони здоров'я України"

Матюк Олена 
Юріївна 

Заступник  головного  лікаря  з  якості  Комунального 
підприємства "Рівненський обласний центр служби крові" 
Рівненської обласної ради (за згодою)

Перетятко 
Дмитро 
Віталійович

завідувач  центру  служби  крові  Національної  дитячої 
спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України

Пахомова Дар’я 
Володимирівна

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко Тетяна 
Федорівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Заславець Ірина 
Анатоліївна 

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Громадської  організації  "Всеукраїнська 
платформа  донорства  "Ядонор"  (з  правом  дорадчого 
голосу) (за згодою)
 
заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра 

аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними 
розладами»

Шум Сергій 
Сергійович

директор Державної установи "Центр психічного здоров'я і 
моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони 
здоров'я України"

Чудакова Лариса 
Бориславівна

завідвач  дитячим  психіатричним  відділенням 
Комунального  підприємства  "Дніпропетровська  клінічна 
психіатрична лікарня" Дніпропетровської обласної ради"(за 
згодою) 

Божук Богдан 
Степанович

головний  лікар  Державного  закладу  "Спеціалізований 
(спеціальний)  санаторій  "Приморський"  Міністерства 
охорони здоров'я України" (за згодою)

Синєгубова 
Олена 
Святославівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк 
Валентина 
Олександрівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні 

та онкогематологічні захворювання»

Климнюк 
Григорій Іванович 

завідувач Науково-дослідним відділенням дитячої 
онкології Національного інституту раку (за згодою)

Кізима Роман 
Володимирович

дитячий  онколог  Хірургічного  відділення  Комунального 
некомерційного  підприємства  Львівської  обласної  ради 
"Західноукраїнський  спеціалізований  дитячий  медичний 
центр" (за згодою)

Горбик Світлана 
Іванівна 

дитячий  гематолог  Відділення  онкогематології  та 
ендоскопічної  хірургії  Вінницької  обласної  дитячої 
клінічної лікарні (за згодою)

Адиров Михайло 
Васильович

дитячий  гематолог  Відділення  онкогематології 
Миколаївської  обласної  клінічної  лікарні  Миколаївської 
обласної ради (за згодою)

Жужа Альона 
Олександрівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Некрут Ольга 
Володимирівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Ноговіцина Юлія 
Олексіївна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Благодійного  фонду “Таблеточки”  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу  закупівель за напрямом 
«Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей»

Варивода Марина 
Максимівна

провідний фахівець з закупівель лікарських засобів та
виробів медичного призначення відділу закупівель та
постачань  Державної  установи  "Центр  громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Лопатіна Ярослава 
Володмирівна

голова  Представництва  Фундації  АнтиСНІД-США  в 
Україні (за згодою)

Краснопольська 
Тетяна Євгенівна

завідувач відділу координації програм лікування
ВІЛ, ВГ та ЗПТ Державної установи "Центр громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Якименко Максим 
Валентинович

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу централізованих заходів  і  державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Заміховська Зоя 
Михайлівна 

представник  Благодійної  організації  "Всеукраїнська 
мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД"  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

Рачинська Ірина 
Юріївна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Благодійної  організації  "Благодійний  фонд 
"Пацієнти  України"  (з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу  закупівель за напрямом 
«Медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну 
дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію»

Зінькевич Ярослав 
Павлович 

нейрохірург  центру  загальної  нейрохірургії  та 
нейросудинної  патології  Клінічної  лікарні  "Феофанія" 
Державного управління справами (за згодою)

Смоланка 
Володимир 
Іванович

ректор  Державного  вищого  навчального  закладу 
"Ужгородський національний університет" (за згодою)

Слободін Тетяна 
Миколаївна

професор  кафедри  неврології  №1 Національної  медичної 
академії  післядипломної  освіти  імені  П.  Л.  Шупика  (за 
згодою)

Синєгубова Олена 
Святославівна

радник Генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко Тетяна 
Федорівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Тітова Наталія 
Володимирівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Громадської  організації  "Об'єднання  хворих 
на  торсійну  дистонію"  (з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямом 
«Медикаменти для лікування туберкульозу»

Павлюк Людмила 
Володимирівна

головний фахівець з закупівель лікарських засобів та 
виробів медичного призначення відділу закупівель та 
постачань Державної установи "Центр громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Литвиненко 
Наталія 
Анатоліївна 

старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного 
туберкульозу Державної установи "Національний інститут 
фтизіатрії  і  пульмонології  ім.  Ф.Г.  Яновського 
Національної академії медичних наук України" (за згодою)

Терлеєва Яна 
Сергіївна

керівник  відділу  координації  програм  лікування 
туберкульозу  Державної  установи  "Центр  громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"

Якименко Максим 
Валентинович

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Павлюк 
Валентина 
Олександрівна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих  заходів  і  державних  програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

Мусієнко Оксана 
Володимирівна 

представник  Благодійної  організації  "Благодійний  фонд 
"Пацієнти  України"  (з  правом  дорадчого  голосу)  (за 
згодою)

Денисенко 
Владислав 
Вікторович

Івахненко Юлія 
Миколаївна

представник  Благодійної  організації  "Всеукраїнська 
мережа  людей,  які  живуть  з  ВІЛ/СНІД"  (з  правом 
дорадчого голосу) (за згодою)

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони 
здоров'я України
04.04.2019 року № 725

Склад
групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи 

МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель за напрямами 
«Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та 
вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних 
препаратів, та медичні вироби» та «Медикаменти для хворих на інфекційні 

захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності»

Заіка Олександр 
Володимирович 

епідеміолог програми підготовки з польової епідеміології 
Державної  установи  "Центр  громадського  здоров'я 
Міністерства охорони здоров'я України"

Стариченко Ігор 
Миколайович

провідний  фахівець  з  закупівель  лікарських  засобів  та 
виробів  медичного  призначення  Державної  установи 
"Центр  громадського  здоров'я  Міністерства  охорони 
здоров'я України"

Євтушенко Віталій 
Вячеславович

доцента  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб 
Національного  медичного  університету  імені 
О.О.Богомольця (за згодою)

Лапій Федір 
Іванович

доцент  кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб  та  дитячої 
імунології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика (за згодою)

Синєгубова Олена 
Святославівна

радник генерального директора Державного підприємства 
“Медичні закупівлі України” (з правом дорадчого голосу)

Андрушко Тетяна 
Федорівна

Івахненко Юлія 
Миколаївна

головний  спеціаліст  відділу  фінансово-економічного 
супроводу  централізованих заходів  і  державних програм 
департаменту  з  фінансово-економічних  питань, 
бухгалтерського  обліку  та  фінансової  звітності 
Міністерства охорони здоров’я України

заступник Генерального директора ДП “Медичні закупівлі 
України”

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції О. Стефанишина


