Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» на тему:
«Стан організації ДНК-ідентифікації загиблих під час проведення
антитерористичної операції і операції об’єднаних сил, розшуку
зниклих безвісти громадян на тимчасово окупованій території»
13 вересня 2018 року
вул. М. Грушевського, 18/2,
кімн. № 11, м. Київ, 14:30
ПРОГРАМА
Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний
депутат України
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна
Тематичні виступи:
«Тіло є, збігу немає: про потребу проведення в деяких випадках повторних
експертиз ДНК»
ТИНЧЕНКО Ярослав Юрійович - заступник директора Національного
військово-історичного музею України з наукової роботи
«Про результати діяльності робочих груп, створених у
підрозділах
Національної поліції України, які займаються прийняттям звернень про
безвісне зникнення та викрадення осіб у зоні проведення АТО та ООС»
СОЛЕЙКО Світлана Вікторівна - провідний інспектор 6-го відділу управління
організації досудового розслідування Головного слідчого управління
Національної поліції України
«Хід досудових розслідувань по кримінальних провадженнях за фактами
вчинення терористичних актів відносно цивільного населення тимчасово
окупованих територій України, а також загибелі військовослужбовців у зоні
проведення АТО та ООС»
ТИВОДАР Богдан Михайлович - заступник начальника Головного слідчого
управління Служби безпеки України
КОТЕЛЕВСЬКИЙ Михайло Михайлович - підполковник, старший офіцер
відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва
Збройних Сил України (координатор гуманітарного проекту ЗСУ «ЕВАКУАЦІЯ
200»), Міністерство оборони України

«Організація та результати проведення ідентифікації тіл загиблих у зоні
проведення АТО та ООС»
ДУБОНОС Костянтин Валентинович - заступник директора Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх
справ України
«Роль судово-медичної експертизи в ідентифікації тіл невпізнаних осіб у
світлі Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісті»
КОНДРАТЕНКО Віталій Львович - начальник державної установи «Головне
бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»
«Ідентифікація військовослужбовців за стоматологічним статусом»
КОСТЕНКО Євген Якович - директор науково-навчального центру судової
стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Закарпатська
область
«Пошук зниклих безвісти, евакуація тіл загиблих з районів проведення ООС
(АТО) та сприяння в їх ідентифікації»
КОТЕЛЕВСЬКИЙ Михайло Михайлович - підполковник, старший офіцер
відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва
Збройних Сил України (координатор гуманітарного проекту ЗСУ «ЕВАКУАЦІЯ
200»), Міністерство оборони України
Обговорення
РОБОТА Станіслав Станіславович - заступник директора департаменту начальник управління транспортної інфраструктури департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

