
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НАКАЗ

       04.01.2017                 м. Краматорськ №    1

Про затвердження складу головних 
позаштатних спеціалістів департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації

З метою проведення організаційно-методичної роботи щодо надання
населенню  області  лікувально-діагностичної,  профілактичної,  екстреної
медичної допомоги та координації роботи з цих питань в закладах охорони
здоров’я, учбових та дослідницьких установах області

НАКАЗУЮ

1. Затвердити:
1.1. Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації хірургічного профілю, що додається;
1.2. Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації терапевтичного профілю, що додається;
1.3. Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації педіатричного профілю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ департаменту

охорони здоров’я облдержадміністрації від «Про затвердження складу
головних  позаштатних  спеціалістів  департаменту  охорони  здоров’я
облдержадміністрації» від 12.02.2016 № 4 «Про затвердження складу
обласних  позаштатних  спеціалістів  департаменту  охорони  здоровя
облдержадміністрації».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації                                                      Ю.Г. Узун



Затверджено 
Наказ департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від     04.01.2017      №     1

Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації хірургічного профілю

За фахом Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада

Травматологія та 
ортопедія

Клімовицький
Володимир Гарійович

Професор, доктор медичних наук, 
директор Донецького НДІ 
травматологіїі ортопедії 
Донецького національного 
медичного університету                    

Анастезіологія
та інтенсивна       
терапія

Нестеренко
 Олексій Миколайович

Професор кафедри анестезіології та 
інтенсивної терапії Донецького 
національного медичного 
університету 

Комбустіологія Андреєв
Олег Вадимович

Завідувач опіковим відділенням         
КМУ «Міська лікарня № 3» 
м. Краматорська

Трансфузіологія Белянін
ВолодимирЛеонідович

Головний лікар  КЛПУ «Станція 
переливання крові м. Краматорська» 

Патологічна 
анатомія

Герасименко
Олександр Іванович

Професор кафедри патологічної 
анатомії та судової медицини 
Донецького національного 
медичного університету                    
ім. М. Горького

Судово-медична Кіргет
Сергій Станіславович

В.о. начальника КЛПУ «Донецьке 
обласне бюро судово-медичної 
експертизи»

Офтальмологія Тарасевич
Сергій Михайлович

Завідувач офтальмологічним 
відділенням КМУ «Міська лікарня 
№ 2»  м. Краматорська

Онкологія Птиця 
Олександр Герасимович

Головний лікар КЛПК « Міський 
онкологічний диспансер 
м. Краматорська»

Отоларінгологія Чібісов
Владислав Юрійович

Завідувач отоларингологічним 
відділенням  КМУ  «Міська лікарня 
№ 3»  м. Краматорська

Нейрохірургія Калач 
ОлександрВасильович

Доцент кафедри неврології, 
медичної генетики та нейрохірургії 
Донецького національного 
медичного університету               



Стоматологія Ярова 
Світлана Павлівна

Завідувач кафедри стоматології № 2 
Донецького національного 
медичного університету                    

Сурдологія Мінаєв Олександр
Анатолійович

Лікар-отоларинголог КМУ «Міська 
лікарня №3» м. Краматорська

Спеціаліст з 
програмного 
гемодіалізу та 
еферентних 
методів лікування

Жук  
Олександр Євгенович

Завідувач відділенням програмного 
гемодіалізу
КЗ «Маріупольська міська лікарня 
№1» 

Ендоскопія Пекарєв
Михайло Юрійович

Завідувач лікувально-діагностичним 
відділенням КЗ «Маріупольська 
міська лікарня №1»

Дитяча хірургія Веселий
Сергій Володимирович

Професор кафедри хірургії №1  
і дитячої хірургії Донецького 
національного медичного 
університету 

Головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги дорослому населенню 
управління організації та розвитку медичної 
допомоги населенню департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації                                                       О.А. Єпіфанцев



Затверджено
Наказ департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від    04.01.2017         №   1

Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації терапевтичного профілю

За фахом Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада

Ревматолог Белікова
Вікторія Григорівна

Лікар-ревматолог КЗОЗ «Покровська  
центральна районна лікарня»,

Пульмонолог Нікуліна
Вікторія Олексіївна

Завідувач терапевтичним відділенням 
№ 1КМУ «Міська лікарня №3» 
м. Краматорськ

Гематолог Чубатенко
Валентина Анатоліїна

Заступник головного лікаря з 
лікувальної роботи КМУ «Міська 
лікарня №3» м. Краматорськ

Геріатр Шлегель
Людмила Іванівна

Завідувач геріатричним відділенням 
КЗ «Маріупольська міська 
лікарня № 9 МСЧ працівників 
морського флоту»

Інфекціоніст Пономаренко
Наталія Ярославівна

Завідувач інфекційним відділенням 
КМУ «Міська лікарня № 1» 
м. Краматорськ

Невропатолог Шепотінник
Євгеній

Володимирович

К.мед.н., завідувач неврологічного 
відділення КЗОЗ «Обласна лікарня 
інтенсивного лікування м. Маріуполя»

Ендокринолог Власенко
Ганна Вікторівна

Завідувач  ендокринологічного 
відділення КМУ «Міська лікарня 
№ 2» м. Краматорськ

Кардіолог Веклов Герман
Юрійович

Завідуючий відділенням 
кардіо-рентгенваскулярної
хірургії  КЛПУ «Міський 
онкологічний диспансер 
м. Краматорська»

Нефролог Даринська
Вікторія  Леонідівна

Лікар-нефролог КЗОЗ «Обласна 
лікарня інтенсивного лікування 
м. Маріуполя»

Гастроентеролог Дейкун
Віктор Трохимович

Завідувач гастроентерологічним 
відділенням КЗОЗ «Обласна лікарня 
інтенсивного лікування м. Маріуполя»

Спеціаліст з
вторинної
допомоги

Прядка
Олександр

Володимирович

Завідувач терапевтичним відділенням,
КМУ «Міська лікарня 
№ 1» м. Краматорськ

Спеціаліст з
лікувальної
фізкультури,
спортивної

медицини та

Сокрут
Валерій Миколайович

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри
медичної реабілітації 
Донецького національного медичного 
університету



фізіотерапії

Спеціаліст з
рентгенологічної

діагностики

Стаценко
Ірина Вікторівна

Лікар-рентгенолог, в.о. завідувач 
рентгенвідділенням КЛПУ «Міський 
протитуберкульозний диспансер 
м. Краматорськ», 

Спеціаліст з
функціональної

діагностики

Чумарина
Тетяна Володимирівна

Завідувач  відділенням ультразвукової,
функціональної діагностики та 
ендоскопії  
КЗ «Маріупольська міська 
лікарня № 5»

Спеціаліст з
ультразвуковій

діагностики

Конькова
Марина

Володимирівна

Лікар ультразвукової діагностики, 
професор, д.мед.н., завідувач  кафедри
онкології та радіології Донецького 
національного медичного 
університету                     

Психіатр Смаль
Юрій Іванович

Головний лікар КЛПУ «Обласна 
психіатрична лікарня  
м. Слов’янськ»

Нарколог Пієнко
ОлександрСергійович

Головний лікар КЛПУ «Міський 
наркологічний диспансер
м. Маріуполь»

Дерматолог Єрьоменко
Андрій Олексійович

Головний лікар КЛПУ «Міський 
шкірно-венерологічний диспансер
м. Краматорськ»

Фтизіатр Клименко
Наталія Миколаївна

Завідувач легеневим відділенням       
№ 3 КЛПУ «Міський 
протитуберкульозний диспансер
м. Краматорськ»

Лікар-лаборант Сікуліна
Анна Юріївна

Завідувач клініко-діагностичної 
лабораторії  КУ «Центральна районна 
лікарня м. Костянтинівка»

Епідеміолог Баліоз
Раїса Володимирівна

Лікар-епідеміолог Мар'їнської 
міськрайонної  філії ДУ «Донецький 
обласний лабораторний центр МОЗ 
України»

Спеціаліст з
алергології

Сумарокова
Антоніна Іванівна

Лікар-алерголог
КЗОЗ «Обласна лікарня інтенсивного 
лікування м. Маріуполь»

Спеціаліст з
загальної
практики-
сімейної

медицини

Власенко
Олександр Борисович

Головний лікар КЗ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1
м. Краматорськ»

Спеціаліст з
питань

тимчасовій
непрацездатності

Андріянов
Михайло Вікторович

Заступник головного лікаря з 
експертизи тимчасової 
непрацездатності КЛПУ «Міська 
клінічна  лікарня  м. Слов’янськ»

Спеціаліст з
питань

профоглядів  та

Коплянок
Світлана Валеріївна

Заступник головного лікаря з 
медичної частини КЛПЗ «Слов’янська
центральна районна  лікарня»

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asikulina.anna@gmail.com


професійних
захворювань
Спеціаліст з

питань лікування
осіб, які

постраждали
внаслідок

Чорнобильської
катастрофи

Радченко
Сергій Михайлович

К.мед.н.,завідувач відділенням  
нейрофізіології та нейрореабілітації
ДЗ «Науково-практичний медичний
реабілітаційно-діагностичний центр 
Міністерства охорони здоров’я 
України» м. Костянтинівка

Спеціаліст з
дієтології

Шарафан
Зоя Вікторівна

Лікар-дієтолог КЗ «Маріупольська 
міська лікарня №1»

Головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги дорослому населенню 
управління організації та розвитку медичної 
допомоги населенню департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації                                                           Н.В. Нікуленко



Затверджено 
Наказ департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від     04.01.2017     №     1

Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації педіатричного профілю

За фахом ПІБ Посада

1 2 3

Анестезіолог Буря
Володимир Васильович

Завідувач відділенням інтенсивної 
терапії КЛПУ «Міська дитяча 
лікарня» м. Слов’янськ

Спеціаліст з 
генетики та 
пренатальної 
діагностики

Арбузова
Світлана Борисівна

Директор КЛПУ «Східно- 
український  спеціалізований  
центр медичної генетики та 
пренатальної діагностики»

Інфекціоніст Яковенко Дмитро
Вадимович

Завідувач інфекційним відділення   
№ 2 КМУ «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання» 
м. Краматорськ

Нефролог Баличевцева
Ірина В’ячеславівна

Доцент, к.м.н. кафедри педіатрії, 
неонатології, дитячих інфекцій 
Донецького національного 
медичного університету

Гастроентеролог Самойленко
Ірина Григорівна

Доцент, к.м.н. кафедри педіатрії, 
неонатології, дитячих інфекцій 
Донецького національного 
медичного університету

Гематолог Вільчевська
Катерина Вікторівна

Завідувач центру патології  
гемостазу НДСЛ «Охматдит»,
м. Київ, (за згодою).

Алерголог Сичьова
Тетяна Івановна

Лікар – алерголог дитячий 
КМУ «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання»,
м. Краматорськ

Хірург Веселий
Сергій Володимирович

В.о. завідувача  кафедри хірургії  і 
дитячої хірургії, професор 
Донецького національного 
медичного університету

Онколог Веселий  
Сергій Володимирович

В.о. завідувача  кафедри хірургії  і 
дитячої хірургії, професор 
Донецького національного 
медичного університету

Фтизіатр Молчанова 
Олена Олексіївна

Завідувач диспансерним 
відділенням КЛПЗ  



«Протитуберкульозний диспансер» 
м. Бахмут

Дерматолог Ханжа 
Наталя Сергіївна

Завідувач диспансерним 
відділенням КЛПУ «Міський 
шкірно-венерологічний диспансер 
м. Маріуполь»

Травматолог-
ортопед

Климовицький
Володимир Гаррійович

Директор Донецького НДІ 
травматології та ортопедії, д.мед.н., 
професор Донецького 
національного медичного 
університету                       

Офтальмолог Павлова 
Вікторія Миколаївна

Лікар - офтальмолог дитячий КМУ 
«Дитяче територіальне медичне 
об’єднання»  м. Краматорськ

Пульмонолог Корчагін
Дмитро Віталійович

Завідувач дитячим відділенням
КЗ «Маріупольська міська лікарня 
№ 9 – медико-санітарна частина 
працівників морського флоту» 

Спеціаліст з 
амбулаторно-
поліклінічної 
допомоги дітям

Неклюдова
Тетяна Григорівна

Головний педіатр відділу охорони 
здоров’я Слов’янської міської ради

Спеціаліст по 
координації роботи
з дітьми-сиротами 
та дітьми, залише-
ними без батьків-
ського піклування

Бежок
Наталія Володимирівна

Лікар – невролог дитячий 
КУОЗ «Краматорський будинок 
дитини «Антошка»

Невролог Малій 
Вікторїя Леонідівна

Завідувач неврологічним 
відділенням
КЗ «Маріупольське територіальне 
медичне об’єднання здоров’я 
дитини та жінки».

Імунолог Мірошніченко
Вікторія Вікторовна

Лікар-імунолог дитячий 
КМУ «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання»,
м. Краматорськ

Психіатр Марусенко
Світлана  Георгіївна

Завідувач дитячим психіатричним 
відділенням КЛПУ «Обласна 
психіатрична лікарня 
м. Слов’янськ»

Кардіоревматолог Вайзер
Наталія  Валеріївна

Завідувач педіатричним 
відділенням №1 КЗ «Маріупольське
територіальне медичне об’єднання 
здоров’я дитини та жінки»

Спеціаліст з Чибісова Заступник головного лікаря з 



питань первинної і
реабілітаційно-
оздоровчої 
допомоги дітям

Олена Анатоліївна охорони дитинства КЗ «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги №1», головний педіатр 
м. Краматорськ

Патологоанатом Герасименко 
Олександр Іванович

Професор кафедри патологічної 
анатомії та судової медицини 
Донецького національного 
медичного університету              

Епідеміолог Баліоз
Раїса Володимирівна

Лікар-епідеміолог Мар'їнської 
міськрайонної  філії ДУ 
«Донецький обласний 
лабораторний центр МОЗ України»

Отоларинголог Головіна 
Олена Миколаївна

Лікар-отоларинголог дитячий 
КЛПУ «Міська дитяча лікарня
м. Слов’янська»

Педагог методист Ісайчикова Емма
Павлівна

Завідувач педагогічною частиною 
комунальної лікувально-
профілактичної установи 
«Обласний дитячий кістково-
туберкульозний санаторій  
м. Маріуполь»

Ендокринолог Щирая
Ольга Михайлівна

Лікар – ендокринолог дитячий КЗ 
«Маріупольське територіальне 
медичне об’єднання здоров’я 
дитини та жінки»

Сурдологія Мінаєв Олександр
Анатолійович

Лікар-отоларинголог дитячий КМУ 
«Міська лікарня №3» 
м. Краматорська, 

Головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги дітям та матерям
управління організації та розвитку медичної 
допомоги населенню департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації                                                          І.О. Криштопіна

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Asikulina.anna@gmail.com
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Склад головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації за іншими напрямками діяльності

За фахом ПІБ Посада
Головний 
позаштатний 
спеціаліст з надання 
високоспеціалізованої
медичної допомоги 
населенню

Голубченко Ольга
Петрівна

Головний лікар КЗОЗ «Обласна 
лікарня інтенсивного лікування м.
Маріуполь»

Головний 
позаштатний 
спеціаліст з 
медсестринства

Мезенцева 
Олена Юріївна

Заступник головного лікаря з 
медсестринства КМУ «Міська 
лікарня № 1 м. Краматорська»

Головний 
позаштатний 
спеціаліст із 
санітарної освіти

Прийменко 
Ольга Леонідівна

Лікар-методист КЗ «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 1 м. Краматорська», 
лікар-методист

Головний 
позаштатний 
спеціаліст з питань 
цивільного захисту

Івахіна
 Ірина Борисівна

КМУ «Дитяче територіальне 
медичне об’єднання», провідний 
фахівець з питань цивільного 
захисту

Головний 
позаштатний 
спеціаліст з охорони 
праці та техніки 
безпеки

Трацай 
Надія Михайлівна

Начальник групи з охорони праці 
та техніки безпеки КУ «Обласний
центр з матеріально-технічного 
забезпечення закладів охорони 
здоров’я»

Головний 
позаштатний 
спеціаліст з 
метрології

Токмакова
Тетяна Іванівна

Начальник групи з метрології  КУ
«Обласний центр з матеріально-
технічного забезпечення закладів 
охорони здоров’я»

Головний 
позаштатний 
спеціаліст з 
експлуатації та 
утримання рухомого і
нерухомого майна

Борисова
Людмила

Олександрівна

В.о. директора КУ «Обласний 
центр з матеріально-технічного 
забезпечення закладів охорони 
здоров’я»

Головний  
позаштатний з 
медицини 
невідкладних станів

Кононов
Андрій Васильович

Заступник головного лікаря 
СШМД м. Маріуполь КЛПУ 
«Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф»

Начальник відділу навчальних закладів, післядипломної освіти, 
моброботи, ресурсного та правового забезпечення департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації                                      А.Г. Стельмашонок
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