ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Випускники Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького —
працівники Санітарноепідеміологічної служби Закарпатської області
МАРКОВИЧ
Володимир Петрович
Народився 1 жовтня 1958 р. Випускник
1984 р. Вся трудова діяльність В. П. Мар
ковича пов’язана із Держсанепідслуж
бою. Тут пройшов шлях від лікаря
дезінфекціоніста до головного держав
ного санітарного лікаря Закарпатської
області. Він — к. м. н., доцент медичного
факультету УжНУ, з 2012 р. — начальник Головного уп
равління Держсанепідслужби у Закарпатській області.

ПЕТРИЧКО Василь Ілліч
Народився 25 грудня 1954 р. на Закар
патті. В 1974 р. закінчив Золочівське
медучилище, в 1982 р. — ЛДМІ.
У Держсанепідслужбі Закарпатської об
ласті обіймав посади санітарного фель
дшера, санітарного лікаря, завідувача
відділення, відділу, головного держав
ного санітарного лікаря м. Ужгорода.
Зараз працює заступником начальника Головного управ
ління Держсанепідслужби у Закарпатській області.
СВІРГУН Володимир Іванович
Народився 24 вересня 1961 р. Випуск
ник ЛДМІ 1987 р. Працював лікарем
епідеміологом у м. Іршава Закарпат
ської області, а з 1990 р. — головний
державний санітарний лікар Іршавсь
кого району (з 2013 р. — начальник
управління Іршавського райуправ
ління Головного управління Держсан
епідслужби у Закарпатській області).
ЦАР Ігор Йосипович
Народився у 1951 р. у м. Сколе на
Львівщині. Закінчив Бориславське
медучилище, працював фельдшером у
селах Сколівського району. З 1973 до
1979 р. навчався в ЛДМІ. Потім працю
вав у м. Берегово Закарпатської області:
завідувачем епідеміологічного відділу, з
1987 р. — головним державним санітар
ним лікарем. Із 2013 р. — начальник Берегівського міськ
районного управління ДержСЕС в Закарпатській області.
ЧЕРНЕНКО Сергій Іванович
Народився 26 січня 1983 р. у м. Сва
лява. У 2005 р. закінчив ЛНМУ та до
2011 р. працював лікарем із гігієни
харчування. З 2012 р. він — в. о. го
ловного лікаря ДЗ «Свалявська
райСЕС», з 2013 р. — начальник Сва
лявського міжрайонного управління
Головного управління Держсанепід
служби у Закарпатській області.

294

МЕЛЬНИК Богдан Михайлович
Народився 1 травня 1953 р. на
Львівщині. Випускник ЛДМІ 1977 р.
Трудову діяльність розпочав у Велико
березнянській районній санепідстанції
на посаді санітарного лікаря та голов
ного державного санітарного лікаря
району. У 2003–2005 рр. працював го
ловним державним санітарним лікарем
Закарпатської області. З 2006 р. — у Держсанепідслужбі
на Львівській залізниці.

ПІЦА Світлана Миколаївна
У 1987 р. із відзнакою закінчила ЛДМІ.
Працювала лікарем із комунальної гігі
єни, завідувачем санітарногігієнічного
відділу Ужгородської міської СЕС, з
1990 р. — заступником головного лікаря
Закарпатської облсанепідстанції. В
2013 р. призначена на посаду заступника
директора ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України».
ЖИГАН Валентина Михайлівна
Народилася 20 серпня 1964 р. на Закар
патті. Після закінчення інституту в
1988 р. направлена на роботу на Закар
паття, де працювала лікарем з гігієни
дітей та підлітків, лікаремепідеміоло
гом, завідувачем відділення з профілак
тики туберкульозу та відділу особливо
небезпечних інфекцій Закарпатської
облСЕС. З 2013 р. очолює відділення особливо небезпеч
них інфекцій ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр Держсанепідслужби України».
ГОДОВАНЕЦЬ Віктор Васильович
Народився 17 лютого 1965 р. на Закар
патті. З 1995 р. після закінчення ЛДМІ
працював у Закарпатській облСЕС лі
карем із комунальної гігієни. З 2000 р. —
головний державний санітарний лікар
Воловецького району, а з 2013 р. —
головний спеціаліст Свалявського
міжрайонного управління Головного
управлінні Держсанепідслужби у Закарпатській області.
СЕРАТОР (КІГІЧАК)
Любов Пантелеймонівна
Народилася 28 квітня 1962 р. на Львів
щині. Протягом 1981–1987 рр. навчала
ся на санітарногігієнічному факультеті
ЛДМІ, потім працювала санітарним
лікарем із гігієни харчування в Рахів
ській райСЕС Закарпатської області.
З 2007 р. — головний державний сані
тарний лікар Рахівського району Закарпатської області.

