
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони  

здоров’я України  

від 18 серпня 2020 року № 1908 

(у редакції наказу Міністерства охорони  

здоров’я України  

від ____________ року № _______) 

 

Персональний склад мультидисциплінарної робочої групи з розробки 

галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Рак нирки», «Рак 

передміхурової залози», «Рак сечового міхура» та «Рак яєчка» 

 

Садов’як Ірина 

Дмитрівна 

Перший заступник Міністра охорони здоров’я  України, 

голова робочої групи 

 

Качарян Арман 

Володимирович 

державний експерт експертної групи з питань 

високотехнологічної медичної допомоги Директорату 

високотехнологічної медичної допомоги та інновацій 

Міністерства охорони здоров’я України 

 

Балака Святослав 

Миколайович 

завідувач відділення інтервенційної онкології державної 

установи «Інститут медичної радіологоії та онкології ім. 

С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук 

України» (за згодою) 

 

Войленко Олег 

Анатолійович 

провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділення пластичної та реконструктивної онкоурології 

Національного інституту раку 

 

Гацанюк Ірина 

Андріївна 

 

представник громадської організації «Афіна. Жінки проти 

раку» (за згодою) 

 

Ковальський 

Василь 

Володимирович 

 

асистент кафедри онкології і радіології факультету 

післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

Кондратенко 

Андрій Віталійович 

 

заступник директора з медичної частини комунального 

некомерційного підприємства «Київський міський 

клінічний онкологічний центр» (за згодою) 
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Кононенко Олексій 

Анатолійович 

завідувач відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту раку 

 

Кошель Денис 

Олександрович 

лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту раку 

 

Крулько Степан 

Іванович 

головний лікар Українського центру томотерапії 

товариства з обмеженою відповідальністю «Український 

центр томотерапії» (за згодою) 

 

Морару-Бурлеску 

Роман Петрович 

завідувач обласного центру пластичної, реконструктивної 

та малоінвазивної онкоурології комунального 

некомерційного підприємства «Черкаський обласний 

онкологічний диспансер Черкаської обласної ради» (за 

згодою) 

 

Налбандян Тарон 

Альбертович 

завідувач онкоурологічного відділення комунального 

некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» 

(за згодою) 

 

Плешков Максим 

Дмитрович 

лікар-радіолог відділення променевої терапії комунального 

некомерційного підприємства «Київський міський 

клінічний онкологічний центр» (за згодою); 

 

Полякова Ніна 

Іванівна 

завідуюча радіологічним відділенням відкритих ізотопів 

комунального некомерційного підприємства «Київський 

міський клінічний онкологічний центр» (за згодою) 

 

Пономарьова Ольга 

Володимирівна 

завідуюча хіміотерапевтичним відділенням № 1 

комунального некомерційного підприємства «Київський 

міський клінічний онкологічний центр» (за згодою) 

 

Селезньов Олексій 

Олександрович 

 

провідний лікар-патологоанатом медичної лабораторії CSD 

товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ес Ді Лаб» 

(за згодою) 

 

Стаховський 

Едуард 

Олександрович 

керівник науково-дослідного відділення пластичної та 

реконструктивної онкоурології Національного інституту 

раку 
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Тимошенко Андрій 

В’ячеславович 

 

лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту раку 

 

Методологічний супровід та інформаційне забезпечення 

 

Гуленко Оксана 

Іванівна 

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

Департаменту оцінки медичних технологій державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України», заступник голови робочої 

групи з методологічного супроводу 

 

 

Генеральний директор  

Директорату високотехнологічної  

медичної допомоги та інновацій                                               Василь СТРІЛКА 

 


