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Склад  
Центральної атестаційної комісії при  

Міністерстві охорони здоров'я України з атестації провізорів 
 

Микичак Ірина 
Володимирівна 

заступник Міністра охорони здоров'я України,  
співголова комісії; 
 

Ісаєнко Роман 
Миколайович 

Голова Державної служби України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками, Головний державний 
інспектор України з контролю якості лікарських 
засобів, співголова комісії; 
 

Комаріда Олександр 
Олегович 

генеральний директор Фармацевтичного директорату 
МОЗ України, заступник голови комісії; 
 

Короленко Володимир 
Васильович 

заступник Голови Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками,  
член комісії; 
 

Цілина Владислав 
Володимирович  

перший заступник Голови Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками,  
член комісії;  
 

Галій  
Лариса Віталіївна 

директор Інституту підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного фармацевтичного 
університету, член комісії; 
 

Георгіянц 
Вікторія Акопівна 

завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного 
фармацевтичного університету, член комісії; 
 

Гульпа Вадим 
Серафимович 

завідувач кафедри організації і економіки фармації 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика, член комісії; 
 

Давтян 
Лена Левонівна 

завідувач кафедри фармацевтичної технології і 
біофармації Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, член комісії; 
 

Закревська Яна 
Василівна 

завідувач Сектору управління системою якості 
Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками, член комісії; 
 



Косяченко 
Костянтин Леонідович 

завідувач кафедри організації і економіки фармації 
Національного медичного університету  ім. О.О. 
Богомольця, член комісії; 
 

Котвіцька Алла 
Анатоліївна 

ректор Національного фармацевтичного університету, 
член комісії; 
 

Котляр 
Тетяна Миколаївна 

голова Громадської ради при Державній службі України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками, член 
комісії (за згодою); 
 

Клімов Олег Іванович Голова правління громадської організації 
«Всеукраїнська фармацевтична палата», член комісії 
(за згодою); 
 

Суворова Ірина 
Миколаївна 

директор Департаменту контролю якості лікарських 
засобів Державної служби України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками, член комісії; 
 

Тахтаулова Наталя 
Олексіївна 

начальник Управління ліцензування виробництва, 
імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням 
ліцензійних умов та сертифікації Державної служби 
України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками, член комісії; 
 

Трохимчук 
Віктор Васильович 

декан медико-профілактичного і фармацевтичного 
факультету Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, член комісії; 
 

Убогов Сергій 
Геннадійович 

завідувач кафедри контролю якості і стандартизації 
лікарських засобів Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, член комісії; 
 

Фомичова Інна 
Володимирівна 

начальник Відділу з управління персоналом Державної 
служби України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками, член комісії; 
 

Шматенко 
Олександр Петрович 

начальник кафедри військової фармації Української 
військово-медичної академії, член комісії (за згодою); 
 

Бабійчук Оксана 
Миколаївна  

начальник відділу методології ліцензування  
Департаменту  оптової та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками, 
секретар комісії. 

 
Заступник Міністра  
охорони здоров'я України                                                     Ірина МИКИЧАК 


