
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

03.08.2012 № 194-Адм 
 

 

 

Склад  

Комісії по проведенню перевірки виписування рецептів на 

лікарські засоби особам з гіпертонічною хворобою за наявністю показань 

на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної 

непатентованої назви 

 
Дата 

проведення 

перевірки 

Регіон Міністерство 

охорони здоров’я 

України 

Державна служба 

України з 

лікарських 

засобів 

Представник 

МОЗ АР Крим, 

Головного 

управління 

(управління) 

охорони 

здоров'я 

обласної, 

Київської та 

Севастопольсь

кої міської 

державних 

адміністрацій 

08.08.2012 м. Київ Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Безносюк 

Ольга Вацлавівна, 

начальник відділу 

організації 

державного 

контролю якості 

лікарських засобів 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у м. Києві 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

08.08.2012 Київська область Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Сеніна  

Катерина Юріївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Київській області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 



09.08.2012 Житомирська 

область 

Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Кіндрась 

Руслан 

Володимирович, 

головний 

спеціаліст сектору 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у  

Житомирській 

області 
 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Житомирської 

обласної 

державної 

адміністрації 

10.08.2012 Рівненська 

область 

Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Нецька  

Світлана 

Денисівна, 

заступник 

начальника 

служби – 

начальник відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Рівненській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Рівненської 

обласної 

державної 

адміністрації 

13.08.2012 Черкаська 

область 

Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Колісник 

Віра Миколаївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Черкаській області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я та 

медицини 

катастроф 

Черкаської 

обласної 

державної 

адміністрації 



14.08.2012 Чернігівська 

область 

Гажаман Тетяна 

Олександрівна 

 

головний 

спеціаліст 

Сектору 

акредитації 

Управління 

контролю якості 

медичних послуг 

Мішура 

 Олена Юріївна, 

завідуючий 

сектором 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Чернігівській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

09.08.2012 Луганська 

область 

Дубиніна Тетяна 

Юріївна 

 

головний 

спеціаліст відділу 

організації 

медичної 

допомоги дітям 

Управління 

охорони 

материнства, 

дитинства та 

санаторного 

забезпечення 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Багров 

Євген 

Михайлович, 

заступник 

начальника 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Луганській 

області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Луганської 

обласної 

державної 

адміністрації 

10.08.2012 Донецька 

область 

Дубиніна Тетяна 

Юріївна 

 

головний 

спеціаліст відділу 

організації 

медичної 

допомоги дітям 

Управління 

охорони 

материнства, 

дитинства та 

санаторного 

забезпечення 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Старусєва  

Лариса 

Вікторівна, 

заступник 

начальника 

відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Донецькій області  

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Донецької 

обласної 

державної 

адміністрації 



13.08.2012 Харківська 

область 

Дубиніна Тетяна 

Юріївна 

 

головний 

спеціаліст відділу 

організації 

медичної 

допомоги дітям 

Управління 

охорони 

материнства, 

дитинства та 

санаторного 

забезпечення 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Приступа  

Вікторія Юріївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Харківській 

області  

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

14.08.2012 Сумська область Дубиніна Тетяна 

Юріївна 

 

головний 

спеціаліст відділу 

організації 

медичної 

допомоги дітям 

Управління 

охорони 

материнства, 

дитинства та 

санаторного 

забезпечення 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Говтва 

 Світлана 

Миколаївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у Сумській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Сумської 

обласної 

державної 

адміністрації 

15.08.2012 Полтавська 

область 

Дубиніна Тетяна 

Юріївна 

 

головний 

спеціаліст відділу 

організації 

медичної 

допомоги дітям 

Управління 

охорони 

материнства, 

дитинства та 

санаторного 

забезпечення 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

Кононенко 

Зоряна 

Ярославовна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Полтавській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 



допомоги 

08.08.2012 Дніпропетровська 

область 

Чагарна Наталія 

Сергіївна 

 

експерт відділу 

доказової 

медицини 

Департаменту  

стандартизації 

медичних послуг 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Бунєва 

 Ірина Олексіївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Дніпропетровські

й області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Дніпропетровськ

ої обласної 

державної 

адміністрації 

09.08.2012 Кіровоградська 

область 

Чагарна Наталія 

Сергіївна 

 

експерт відділу 

доказової 

медицини 

Департаменту  

стандартизації 

медичних послуг 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Гетьманець 

Валентина 

Іванівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Кіровоградській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Кіровоградської 

обласної 

державної 

адміністрації 

10.08.2012 Одеська область Чагарна Наталія 

Сергіївна 

 

експерт відділу 

доказової 

медицини 

Департаменту  

стандартизації 

медичних послуг 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Сівіріна 

Марина 

Анатоліївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Одеської 

обласної 

державної 

адміністрації 



з лікарських 

засобів в Одеській 

області 

13.08.2012 Вінницька 

область 

Чагарна Наталія 

Сергіївна 

 

експерт відділу 

доказової 

медицини 

Департаменту  

стандартизації 

медичних послуг 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Петренко 

Галина Петрівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Вінницькій 

області 

 
 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я та 

курортів 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністрації 

14.08.2012 Хмельницька 

область 

Чагарна Наталія 

Сергіївна 

 

експерт відділу 

доказової 

медицини 

Департаменту  

стандартизації 

медичних послуг 

ДП «Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Іванчишин  

Оксана 

Михайлівна 

Головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Хмельницькій 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Хмельницької 

обласної 

державної 

адміністрації 



09.08.2012 Автономна 

Республіка Крим 

Хоміцький 

Михайло 

Андрійович 

 

провідний 

фахівець 

Департаменту 

раціональної 

фармакотерапії та 

супроводу 

державної 

формулярної 

системи ДП 

«Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Бєлоглазов  

Олег Михайлович, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів в 

Автономній 

Республіці Крим 

Представник 

Міністерства 

охорони 

здоров’я АР 

Крим 

10.08.2012 м. Севастополь Хоміцький 

Михайло 

Андрійович 

 

провідний 

фахівець 

Департаменту 

раціональної 

фармакотерапії та 

супроводу 

державної 

формулярної 

системи ДП 

«Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Кисличенко  

Любов Павлівна, 

в.о. начальника 

державної служби 

з лікарських 

засобів у м. 

Севастополі 

Представник 

Управління 

охорони здоров'я 

Севастопольсько

ї міської 

державної 

адміністрації 

13.08.2012 Запорізька 

область 

Хоміцький 

Михайло 

Андрійович 

 

провідний 

фахівець 

Департаменту 

раціональної 

фармакотерапії та 

супроводу 

державної 

формулярної 

системи ДП 

«Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Скорженко  

Марина Петрівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у  

Запорізькій 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Запорізької 

обласної 

державної 

адміністрації 



14.08.2012 Херсонська 

область 

Хоміцький 

Михайло 

Андрійович 

 

провідний 

фахівець 

Департаменту 

раціональної 

фармакотерапії та 

супроводу 

державної 

формулярної 

системи ДП 

«Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Єрьоменко 

Ольга 

Миколаївна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Херсонській 

області  

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Херсонської 

обласної 

державної 

адміністрації 

15.08.2012 Миколаївська 

область 

Хоміцький 

Михайло 

Андрійович 

 

провідний 

фахівець 

Департаменту 

раціональної 

фармакотерапії та 

супроводу 

державної 

формулярної 

системи ДП 

«Державний 

експертний центр 

МОЗ України» 

Серьогіна  

Тетяна 

Михайлівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Миколаївській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Миколаївської 

обласної 

державної 

адміністрації 

09.08.2012 Закарпатська 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Циганін 

 Юрій Юрійович, 

заступник 

начальника 

служби – 

начальник відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Закарпатській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Закарпатської 

обласної 

державної 

адміністрації 



10.08.2012 Львівська 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Шевчук  

Мирослава 

Остапівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Львівській області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Львівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

13.08.2012 Волинська 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Юхимчук 

Володимир 

Михайлович, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Волинській 

області 

Представник 

Управління 

охорони здоров'я 

Волинської 

обласної 

державної 

адміністрації 

14.08.2012 Тернопільська 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Залецька  

Ірина Михайлівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Тернопільській 

області 

Представник 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Тернопільської 

обласної 

державної 

адміністрації 



15.08.2012 Івано-

Франківська 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Назаркевич 

Олександра 

Євгенівна, 

головний 

спеціаліст відділу 

державного 

контролю у сфері 

обігу лікарських 

засобів та 

медичної 

продукції 

Державної служби 

з лікарських 

засобів в Івано-

Франківській 

області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я Івано-

Франківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

15.08.2012 Чернівецька 

область 

Ярошевський 

Віктор 

Степанович 

 

головний 

спеціаліст Відділу 

трансплантації 

органів і тканин 

служби крові 

Управління 

спеціалізованої 

допомоги 

Департаменту 

реформ та 

розвитку медичної 

допомоги 

Мойсеюк 

 Ігор Мар’янович, 

заступник 

начальника 

Державної служби 

з лікарських 

засобів у 

Чернівецькій 

області 

Представник 

Головного 

управління 

охорони 

здоров’я 

Чернівецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

Заступник Міністра                                                                    О.К. Толстанов  

 
 


