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Головні позаштатні спеціалісти за фахами «дерматовенерологія» 

та «дитяча дерматовенерологія» 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

 

Степаненко 

Віктор 

Іванович 

головний позаштатний спеціаліст 

МОЗ України за спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

(044) 255-16-31 

 

E-mail: 
 asociaciya1@kv.chereda.net  

Корольова 

Жаннета 

Валентинівна 

головний позаштатний спеціаліст 

МОЗ України за спеціальністю « 

дитяча дерматовенерологія» 

 (044)249-46-56 

E-mail : derma- 

nmapo@ukr.net 

 

Автономна республіка Крим 

Притуло  

Ольга 

Олександрівна 

головний позаштатний спеціаліст 

МОЗ АР Крим за спеціальністю  

«дерматовенерологія»  

(0652) 27-44-62 

Ліннікова 

Галина 

Олександрівна 

головний позаштатний спеціаліст 

МОЗ АР Крим за спеціальністю 

«дитяча дерматовенерологія»  

(0652) 25-46-56 

Е-mail:vee4@mail.ru 

 

Вінницька область 

Бельц Сергій 

Євгенович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗіК  Вінницької 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

(0432)53-95-14 

(067)433-18-11 

E-mail: oshv_d@mail.ru 

 

 

Федоришина 

Людмила 

Володимирівна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗіК  Вінницької 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»  

 

(097)503-03-68 

E-mail: oshv_d@mail.ru 

 
 

Волинська область 

Карпюк 

Леся Василівна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ  Волинської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(0332)24-11-38 

 E - mail: 

dermavenlutsk@ukrpost.net 

 

Сосонка 

Микола 

Петрович 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ  Волинської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»  

 

(0332) 77-17-05    

E - mail: 

dermavenlutsk@ukrpost.net 

Дніпропетровська область 

Франкенберг 

Аркадій 

Артурович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ      Дніпропетровської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

 

 

 (056)744-32-32 

  

E-mail:okvd_dp@ua.fm 

 

mailto:derma-%20nmapo@ukr.net
mailto:derma-%20nmapo@ukr.net
mailto:oshv_d@mail.ru
mailto:oshv_d@mail.ru
mailto:dermavenlutsk@ukrpost.net
mailto:dermavenlutsk@ukrpost.net
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Кузнецова 

Наталія 

Андріївна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Дніпропетровської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія» 

 

 

(056)7134369 

E-mail: okvd_dp@ua.fm 

 

 

Донецька область 

Куценко 

Ігор 

Васильович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Донецької 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

(062)  294-51-84 

E-mail:  

gkvd1_donetsk@ukr.net 

 

Житомирська область 

Фомюк 

Анатолій 

Адамович 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ   Житомирської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(0412) 34-14-45                               

E-mail: rlnfb_0261@meta.ua 

 

Місюрова 

Ксенія 

Олександрівна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ   Житомирської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія»  

(0412) 43-19-76 

E-mail: rlnfb_0261@meta.ua 

 

Закарпатська область 

Андрашко 

Юрій 

Володимирович 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ   Закарпатської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(0312) 66111 

E-mail:  

andrashkoy@gmail.com 

Шинкарук 

Лариса 

Георгіївна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ   Закарпатської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»  

(0312) 661035 

E-mail: 

oshvd@mail.uzhgorod.ua 

Запорізька область 

Коваленко 

Юрій 

Борисович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Запорізької  

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(061) 764-32-49 

E-mail:zokvd@rambler.ru 

 

Петровська 

Олена 

Федорівна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Запорізької 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія» 

(061) 764-56-29 

E-mail: zokvd @rambler.ru 

 

Івано-Франківська область 

Никифорук 

Роман 

Федорович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Івано-Франківської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(03422) 24992 

E-mail: okdvd@rambler.ru 

 

mailto:okvd_dp@ua.fm
mailto:gkvd1_donetsk@ukr.net
mailto:rlnfb_0261@meta.ua
mailto:rlnfb_0261@meta.ua
mailto:oshvd@mail.uzhgorod.ua
mailto:okdvd@rambler.ru
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м.Київ  

Літус 

Олександр 

Іванович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ Київської міської 

держадміністрації  

за спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 
(044)289-84-02 

E-mail: kogven@health.kiev.ua 
 

Турик 

Ніна Василівна 

 головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Київської міської 

держадміністрації  за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія»  

 
(044)413-41-40 

  

Київська область 

Лобанов 

Геннадій 

Феодосійонич 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Київської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

(044) 483-54-66 
E-mail: kvd_buh@ukr.net 

 

Гречуха  

Мирослава 

Валеріївна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Київської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія»  

 (044)   483-54-72 

E-mail: kvd_buh@ukr.net 

Кіровоградська область 

Курган 

Мар’яна 

Юріївна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ   Кіровоградської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю « 

дерматовенерологія» 

(0522)33-34-85 

Е-mail: kogven@ukrpost.ua 

 

Луганська область 

Радіонов 

Володимир 

Григорович 

   головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Луганської  

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

 « дерматовенерологія»    

 

 

(0642)  50-70-39 

(050) 5650651 

E-mail: sempera@mail.ru 

Любімцева 

Вікторія 

Миколаївна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ   Луганської 

облдержадміністрації   за 

спеціальністю 

 « дитяча  дерматовенерологія» 

 

 

(0642) 50-70-36 

(050) 4728350 

E-mail: sempera@mail.ru 

 

Львівська область 

Роговський  

Юрій Данилович 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Львівської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»   

(032) 238-56-43  

E-mail: 

Oblven@polynet.lviv.ua 

 

Сіра 

Оксана  

Теодорівна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ Львівської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»   

 (032)238-56-63 

E-mail:  

Oblven@polynet.lviv.ua 

 

mailto:kogven@ukrpost.ua
mailto:sempera@mail.ru
mailto:sempera@mail.ru
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Миколаївська область 

Клочко 

Григорій 

Олексійович 

 головний позаштатний спеціаліст  

УОЗ Миколаївської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю «  

дерматовенерологія»   

(0512) 47-69-26  

E-mail: oksanat@ukr post.ua 

 

Красняк 

Світлана 

Михайлівна 

головний позаштатний спеціаліст 

ГУОЗ Миколаївської  

облдержадміністрації за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»   

(0512) 47-86-42 

E-mail: oksanat@ukr post.ua 

 

 

Одеська область 

Фучижи 

Іван 

Савелійович 

головний позаштатний спеціаліст  

УОЗ та медицини катастроф  

Одеської облдержадміністрації  за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(048)720-08-23 

(048) 720-00-06 

E-mail: ookvd@paco.net 

Полтавська область 

Каменєв 

Володимир 

Іванович 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Полтавської  

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

(05322)7-06-72 

Е-mail: shkirven@ukr.net 

 

Білаш 

Наталія 

Геннадіївна 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Полтавської  

облдержадміністрації за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»  

(05322) 7-37-62 

Е-mail: shkirven@ukr.net 

 

Рівненська область 

Маняк 

Наталія 

Володимирівна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ       Рівненської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

(0362) 26-38-76 

 E- mail:  

shkirven@rv.uar.net 

 

Бошко 

Світлана 

Михайлівна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ       Рівненської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія» 

 

 

(067) 8634079 

E- mail:  shkirven@rv.uar.net 

 

м.Севастополь 

Шевела 

Олександр 

Григорович 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ  Севастопольської  міської 

держадміністрації за спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

(0692) 54-25-79 

 E-mail: skin70@inbox.ru 

 

Касимова 

Ельвіна 

Сабирівна 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ  Севастопольської  міської 

держадміністрації за спеціальністю 

«дитяча дерматовенерологія» 

 

(0692) 45-58-79 

E-mail: skin70@inbox.ru 

 

mailto:ookvd@paco.net
mailto:shkirven@ukr.net
mailto:shkirven@ukr.net


 5 

Сумська область 

Будніков 

Юрій 

В’ячеславович 

головний позаштатний спеціаліст  

УОЗ  Сумської  

облдержадміністрації за 

спеціальністю  

«дерматовенерологія»  

(0542)25-05-90 

   E-mail: kogven@list.ru 

 

Ілляшенко 

Ольга Іванівна 

головний позаштатний спеціаліст  

УОЗ  Сумської  

облдержадміністрації за 

спеціальністю  « дитяча  

дерматовенерологія» 

 (095) 22443080 

E-mail: kogven@list.ru 

Тернопільська область 

Хара 

Олександр 

Іванович 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Тернопільської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

(0352) 52-36-14 

E-mail:oshvd@ukr.net 

Голяченко 

Галина 

Богданівна 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Тернопільської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія» 

(0352) 52-50-96 

E-mail:oshvd@ukr.net 

Харківська область 

 

Рощенюк  

Лариса 

Вадимівна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Харківської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

  (057) 712-21-51 

E-mail: okkvd1@gmail.com 

М:    (067)57-436-79 

  

Дьяченко  

Валентина 

Андріївна 

головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Харківської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія»  

( (057) 712-33-96 

E:mail:okvd-

ven@kharkov.com 

web: okvd-ven.com.ua 

 

Херсонська область 

Рибалко 

Микола 

Федорович 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Херсонської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

(0552)42-26-24         

 E-mail: 

oblkozhven@inbox.ru 

Черешнева 

Ольга 

Григорівна 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  Херсонської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю « дитяча 

дерматовенерологія»  

 

(0552)22-30-05  

 E-mail: 

oblkozhven@inbox.ru 

Хмельницька область 

Каденко 

Олег 

Анатолійович 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ Хмельницької 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія» 

 

(0382) 65-20-17 

   E-mail: kvd@infocom.km.ua 

mailto:kogven@list.ru
mailto:kogven@list.ru
mailto:okkvd1@gmail.com
mailto:kvd@infocom.km.ua
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Черкаська область 

Осауленко  

Костянтин 

Федорович 

 головний позаштатний спеціаліст 

ДОЗ  Черкаської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

 

(0472)45-10-48  

E-mail: 

kogy_ds@ck.ukrtel.net 

(ntk/45-54-22) 

Чернівецька область 

Малиш 

Святослав 

Олександрович 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  та ЦЗН Чернівецької 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

(0372)52-30-67 

Е-mail:  okbd@mail.ru 

 

Єрошкіна 

Ольга 

Василівна 

головний позаштатний спеціаліст  

ДОЗ  та ЦЗН Чернівецької 

облдержадміністрації за 

спеціальністю «дитяча 

дерматовенерологія»  

(0372)  52-60-38 

Е-mail:  okbd@mail.ru 

Чернігівська область 

Максимонько 

Володимир 

Болеславович 

головний позаштатний спеціаліст 

УОЗ  Чернігівської 

облдержадміністрації за 

спеціальністю 

«дерматовенерологія»  

 

(0462)    

(0462)77-48-37 

 

 

mailto:kogy_ds@ck.ukrtel.net
mailto:okbd@mail.ru
mailto:okbd@mail.ru

