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СКЛАД ПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДОВОЇ РАДИ І ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

Члени ПРАВЛІННЯ 
 
Юрій Кобища, Голова Правління 
  
Др. Юрій Кобища - визнаний український епідеміолог з тривалим та багатогранним 
професійним досвідом. Він відіграв значну роль у формуванні відповіді України на епідемію ВІЛ-
інфекції, а сьогодні є одним із шанованих експертів у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні та регіоні. Ю. 
Кобища був одним із засновників профілактичних програм в Україні, координував 
впровадження пілотних проектів з профілактики серед груп найбільшого ризику інфікування ВІЛ 
(СІН, ЖКС) у Південній та Східній Україні в 1995-1997 роках. Юрій Кобища має значний досвід 
роботи в державних установах України, впродовж тривалого часу працюючи Першим 
заступником Голови Національного комітету боротьби з захворюванням на СНІД при 
Президентові України (згодом - Національного комітету з профілактики СНІДу та наркоманії). Ю. 
Кобища був одним із засновників Українського Державного Центру профілактики та боротьбі зі 
СНІД. Др. Кобища має великий досвід роботи в агенціях ООН, зокрема в ЮНЕЙДС, ПРООН, ВООЗ 
як в Україні, так і закордоном (у Женеві та Відні). З лютого 2005 року Юрій Кобища працює у 
представництві ВООЗ в Україні. Його діяльність переважно зосереджена на моніторингу та 
оцінці відповіді сектору охорони здоров'я на епідемію ВІЛ/СНІД, розробці стратегічних 
інформаційних систем та операційних дослідженнях. Ю. Кобища здобув вчений ступінь 
кандидата медичних наук у 1985 році. Автор та співавтор 118 наукових публікацій.  
 
Світлана Антоняк  
 
Новатор у сфері лікування ВІЛ/СНІД в Україні. Сьогодні п. Антоняк займає посаду Завідуючої 
відділенням з ВIЛ/СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського АМН 
України. Вона володіє чималим досвідом в якості провідного консультанта Альянсу Україна з 
питань лікування, закупівель та постачання, а також надає консультації Всеукраїнській Мережі 
людей, що живуть з ВІЛ, ВООЗ, ООН та іншим партнерам. С. Антоняк відіграла визначну роль у 
впровадженні та розширенні лікування СНІДу в Україні, взяла участь у розробці систем навчання 
та менторства для медичних спеціалістів у сфері СНІД в Україні та інших країнах регіону. 
П.Світлана також підтримала створення першої громадської організації, що представляє та 
захищає права ВІЛ-позитивних людей в Україні. В якості тренера та експерта С.Антоняк також 
залучена до поточних спроб започаткувати лікування від СНІДу, розвинути немедичний догляд 
та підтримати надання послуг, а також зміцнити рух ЛЖВ в інших країнах пострадянського 
простору. Також п. Світлана є автором близько 85 наукових робіт з діагностики та лікування 
ВІЛ/СНІДу.  
 
Ірина Борушек  
 
Ірина Борушек - одна із перших активістів української громади ЛЖВ, а також засновниця 
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. Пані Ірина є членом Національної Ради України з 
протидії СНІДу та туберкульозу, а також членом делегації Глобального Фонду з боротьби із 
СНІДом, туберкульозом і малярією у Східній Європі. Декілька років п. Борушек керувала 
департаментом з лікування, догляду та підтримки в Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД в Україні, 
а потім займала посаду Старшого радника з питань ЛЖВ. І.Борушек зробила значний внесок до 
розвитку адвокаційного компоненту під час розробки відповіді України на епідемію ВІЛ. Вона 



входила до української делегації, що брала участь у Спеціальній сесії з питань СНІДу Генеральної 
Асамблеї ООН. Саме там посадовці вперше працювали разом з ВІЛ- позитивними людьми, а 
також сприяли звершенню позитивних змін в позиції уряду стосовно СНІДу. Пані Борушек 
отримала нагороду від штаб-квартири ООН у Нью-Йорку як визнання її лідерства, партнерства та 
відданості відповіді на епідемію СНІДу в Україні, а також нагороду від Світової організації 
молодих християнок за лідерство жінки у сфері ВІЛ та СНІДу (номінація з політики та адвокації).  
 
Роман Кобець  
 
Др. Роман Кобець - широко відомий і шанований політичний аналітик та медійний активіст 
України. Він дуже цікавиться питаннями управління та боротьби з корупцією, а особливо, 
позицією ЗМІ у процесі висвітлення та підтримки реформ. Його остання діяльність була 
зосереджена на вивченні негативного медійного «бумерангу» супроти імунізації населення, а 
також на введенні такої шкільної системи іспитів, що виключали б корупцію, оскільки п. Кобець 
займає посаду Голови Інформаційного центру з незалежного тестування з лютого 2008 року. П. 
Кобець володіє великим досвідом роботи з урядовими інституціями, неурядовими 
організаціями, донорськими агенціями, навчальними та дослідницькими закладами. У нього 
також є широкий досвід роботи з Парламентом, оскільки він працює консультантом Комітету 
Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 
Р.Кобець здобув звання доктора філософії при Академії Наук України у 1996 році, а також є 
автором численних публікацій.  
 
Анна Саранг  
 
Одна із засновників та програмний директор Російської мережі зменшення шкоди, що є одним 
із основних реципієнтів коштів Глобального Фонду в Російській Федерації. П.Анна - 
широковідома активістка у російській сфері зменшення шкоди з великим досвідом у програмній 
роботі на рівні громад, мобілізації спільнот, адвокації та іншим напрямкам роботи. З 1997 року 
п. Саранг працює у сфері ВІЛ/СНІДу в Російській Федерації та в інших країнах пострадянського 
простору. Вона володіє особливим досвідом роботи у регіоні, який вона отримала під час 
головування в Мережеі зменшення шкоди у Центральній та Східній Європі з 2003 по 2006 роки. 
Також у неї є міжнародна експертиза отримана, зокрема, у напрямку досліджень у Центрі 
досліджень наркотиків та поведінкових моделей, що стосуються здоров'я при Імперіал-коледжі 
у Великій Британії. Андрій Кривокоритов Генеральний директор компанії Brain Source 
International, Голова правління "Total HR". Андрій Кривокоритов є власником і генеральним 
директором однієї з найбільших HR груп компаній в Україні. Він почав свій бізнес з нуля і 
перетворив його на однин з найвідоміших брендів в B2B сфері в Україні. Андрій володіє 
хорошими навичками в області маркетингу та стратегії розвитку, а також сильними лідерськими 
якостями. 
 

Члени НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 
Джон Купер, Голова Ради  
 
Після 4-річного досвіду юридичної роботи у Секретаріаті Альянсу сьогодні Джон займає посаду 
керівника команди з правових питань, управління ризиками та дотриманням політик і 
процедур. Він є кваліфікованим практикуючим юристом та надає консультації комітету 
Секретаріату з фінансових питань та аудиту, а також раді з правових ризиків та управління. 
Протягом 3 років п. Джон займав посаду голови Комітету Альянсу Україна з розгляду тендерних 
пропозицій, забезпечуючи дотримання належних закупівельних процедур для постачання 
медичних препаратів та інших товарів медичного призначення для програм в Україні. Джон 
проводив аналіз процедури управління в Секретаріаті у 2007-2008 роках, а також тренував 
членів Правління Альянсу у Кот-д' Івуарі з питань управління після його створення у 200б році. 
П.Купер також був невиконавчим членом правління трьох благодійних організацій протягом 
останніх б років. У лютому 2009 року він переходить до організації Marie Stopes International -



однієї з благодійних організацій мережі сексуального та репродуктивного здоров'я на посаду 
територіального директора у Південноазіатському та арабському регіоні.  
 
Вадим Менжулін  
 
У 2005 році Вадим отримав вчений ступінь доцента, а у 2000 році він був старшим стипендіатом 
за програмою Фулбрайта в Університеті Гарварда. Він є досвідченим та шанованим науковцем в 
історії науки (переважно, психіатрії), психоаналізу та етики. П. Менжулін видав більше 40 робіт 
та монографій, а також займався редагуванням книг із свого наукового напрямку. Вадим 
працював старшим науковим співробітником Українського інституту соціальних досліджень, при 
якому також очолював Кризовий центр для родин та брав участь у реформуванні державної 
мережі центрів соціальної підтримки. Наталія Саннікова З 2001 року Наталія працює фінансовим 
директором Міжнародного фонду «Відродження» (Фонд Сороса). Вона володіє великим 
досвідом у сфері управління фінансами та бухгалтерських стандартів для неприбуткових 
організацій в Україні. Наталія володіє 20-тирічним фінансовим досвідом як у бізнес структурах, 
так і в громадських організаціях, а також розбирається в електроніці та створенні систем.  
 
Ірена Грига  
 
Др. Ірена Грига – кандидат медичних наук, декан Школи з охорони здоров’я при Національному 
університеті «Києво-Могилянська Академія». Вона також очолює Школу соціальної роботи при 
тому ж навчальному закладі. П. Ірена – видатний науковець та викладач. Вона є членом 
Керуючого комітету Українського фонду соціальних інвестицій.  
 
Джеймс Харт  
 
Керуючий партнер «Tactic&Finance». Джеймс почав свою кар’єру в сфері «Ultra High Net Worth» 
приватного банківського обслуговування в якості менеджера з відносин з клієнтами Росії / СНД 
в Standard Bank в команді сімейного офісу в Лондоні. У 2010 році він приєднався до Florin 
Advisers, де він був відповідальний за управління придбанням низки великих підприємств в Росії 
і Україні. Він продовжує консультувати більшість цих компаній. Джеймс отримав освіту в 
Ітонському Коледжі (Eton College) та Університеті Дарема (Durham University), закінчивши з 
відзнакою першого класу. Є носієм англійської та французької мови і вільно говорить 
російською мовою.  
 

Члени ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
 
Слава Кушаков  
 
Слава працює в Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД з 2000 року, коли він займав посаду старшого 
программного фахівця, а потім програмного менеджера у Секретаріаті. З січня 2007 року Слава 
почав працювати у Києві Регіональним представником та технічним радником в регіоні Східної 
Європи та Центральної Азії. Донедавна Слава очолював Раду правління Альянсу Україна, а 
нещодавно він пішов з цієї позиції під час переходу Альянсу Україна в статус партнерської 
організації глобальної сім'ї Альянсу. Слава здобув ступінь доктора філософії (Академія Наук 
України) та магістра природничих наук (Імперіал коледж, Лондон), а також відіграв основну 
роль у розвитку програми Альянсу Україна. Слава володіє суттєвим досвідом роботи з 
неурядовими організаціями та урядовими інституціями, донорськими агенціями, освітніми та 
дослідницькими закладами. Автор більше 15 статтів та наукових робіт.  
 
Юрій Кобища  
 
Др. Юрій Кобища - визнаний український епідеміолог з тривалим та багатогранним 
професійним досвідом. Він відіграв значну роль у формуванні відповіді України на епідемію ВІЛ-
інфекції, а сьогодні є одним із шанованих експертів у галузі ВІЛ/СНІДу в Україні та регіоні. Ю. 



Кобища був одним із засновників профілактичних програм в Україні, координував 
впровадження пілотних проектів з профілактики серед груп найбільшого ризику інфікування ВІЛ 
(СІН, ЖКС) у Південній та Східній Україні в 1995-1997 роках. Юрій Кобища має значний досвід 
роботи в державних установах України, впродовж тривалого часу працюючи Першим 
заступником Голови Національного комітету боротьби з захворюванням на СНІД при 
Президентові України (згодом - Національного комітету з профілактики СНІДу та наркоманії). Ю. 
Кобища був одним із засновників Українського Державного Центру профілактики та боротьбі зі 
СНІД. Др. Кобища має великий досвід роботи в агенціях ООН, зокрема в ЮНЕЙДС, ПРООН, ВООЗ 
як в Україні, так і закордоном (у Женеві та Відні). З лютого 2005 року Юрій Кобища працює у 
представництві ВООЗ в Україні. Його діяльність переважно зосереджена на моніторингу та 
оцінці відповіді сектору охорони здоров'я на епідемію ВІЛ/СНІД, розробці стратегічних 
інформаційних систем та операційних дослідженнях. Ю. Кобища здобув вчений ступінь 
кандидата медичних наук у 1985 році. Автор та співавтор 118 наукових публікацій.  
 
Джулі Сандерс-Бондаренко  
 
З 1999 року п. Джулі займала посаду директора з корпоративних послуг у Міжнародному 
Альянсі з ВІЛ/СНІД, а також сприяла розвитку і росту цієї організації із другорядного гравця на 
лідера у сфері ВІЛ/СНІД в Європі. Нещодавно, саме за її ініціативи, було започатковано нову 
соціальну одиницю під назвою «Пепал» для розвитку інноваційного партнерства між приватним 
сектором, освітянами та неприбутковими організаціями з метою втілення усталених соціальних 
змін. П. Джулі навчалася на економіста у Лондонській шкоді економіки (ступінь магістра 
природничих наук) та отримала ступінь магістра в Університеті Кембриджа. У 1990 році вона 
здобула ступінь магістра управління бізнесом у міжнародній школі бізнесу ІМБЕДй та є 
кваліфікованим економістом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


