
миколдiвськА оБлАснА дЕржАвнА щмIнIстрАцIя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вiд24.|L.202|

нАкАз

Миколаiв Jф 529 -к

Про результати атестацii ,

лiкарiв у листоп адi 2021 року

Вiдповiдно до пiдгryнктiв 37 , 51 пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018
ЛЬ 280-р, наказу управлiння; охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
вtд 25.02.202| Ns б9-к <Про проведеннrI атестацii лiкарiв областi у 202| роцil>
та з урахуванням резупьтатiв засiданIuI атестацiйноi KoMiciI з атестацii лiкарiв

управлiння охорони здоров'я Миколаiвсъкоi облдержадмiнiстрацii
(протокол вiд 24 лпстопада 2021 року)
НАКАЗУЮ:

I. Затвердити результати щодо ПРИСВО€ННЯ квалiфiкацiйних
категорiй:

1) Присвоiти ЩРУГУ квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностеЙ:

<<Акушерство i гiнекологiл>
Стеценку В'ячеславу Григоровичу лiкарю-акушер-гiнеколоry

КНП МиколаiЪсъкоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня JS 5).

<<Щитяча отоларингологiю>
Сербуловiй-Барган BiKTopii Вадимiвнi - лiкарю отоларинголоry дитячому

КНП <<Вознесенська багатопрофiльна лiкарня> Вознесенськоi MicbKoi ради.

<<Загальна гiгiена>>

Сурженко Зоi Михайпiвнi лiкарю iз загальноi гiгiени

ДУ <<Миколаiвський обласний центр контролю та профiлактики хвороб>>

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.

<Нефрологiп>
Вознiй AHHi Леонiдiвнi * лiкарю-нефролоry КНП <<Микодаiвська обласна

клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi ради.
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<<Органiзацiя i управлiння охороною здоров'я>>
Максимову Вадиму евгеновичу завiдуючому травматологiчним

вiддiленням КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради кЛiкарня швидкоi медичноi
допомоги)).

<<Ортодонтична стоматологiю>
Великороду Олегу Валентиновичу лiкарю стоматолоry-ортодонту

ФОП Кунпан О.В.>.

<<Офтальмологiю>
Гринчук Юлii евгенiiвнi - лiкарю-офтальмолоry КНП <<Обласна

офтальмопогiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради;
Мартинець Альонi ЮрiiЪнi лiкарю-офтальмолоry КНП <Обласна

офтальмологiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноi ради;
Шамрай Христинi Сергiiвнi - лiкарю-офталъмолоry КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня JЮ 1).

<Патологiчна анатомiя>>
Панвiлову Герману Натановичу лiкарю патологоанатому

КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi, Нечаянськоi, Радсадiвськоi
сiлъських рад МиколаiЪського району МиколаiЪськоi областi>.

l

<<Рентгенологiя>>
Булгаку Олександру Геннадiйовичу лiкарю-реЕтгенолоry

КНП <<Новобузька б агатопро фiлъна лiкарня>> Новобузькоi р айонноi р ади;
Меркуловiй Олександрi Костянтинiвнi лiкарю-рентгенолоry

ТОВ комерцiйна фiрма <<,Щжерело>>;

Попову,Щенису Олегович} лiкарю-рентгенолоry КНП <<Миколаiвський
облаоний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>> Миколаiвсъкоi обласноi ради.

<Стоматологiчна хiрургiп>
Рулих Павпу Вiталiйовичу лiкарю-стоматолоry-хiрурry

ФОП <<Рудих Павло ВiталiйовиD).
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<<Стоматологiш>
Бандурi Владиславу Геннадiйовичу - лiкарю-стоматолоry ТОВ <,Щентu;

,Щiмiтрову Iгорю Юрiйовичу - лiкарю-стоматологу ФоП <Щiмiтров I.Ю.>;
I]ихонi Янi Олександрiвнi - лiкарю-стоматологу ФОП <<Щихоня Я.О.)

<<Судинна хiрургiп>
Ляшко Iгорю Сергiйовичу лiкарю-хiрурry судинному

КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня JЮ 3).

<<Терапевтична стоматологiя>>
Кухарчук Наталi Володимирiвнi лiкарю стоматолоry-терапевту

ФОП кКухарчук Н.В.>.

<<Терапiп>
Кобець Алiнi Володимирiвнi - лiкарю-терапевту КНП <<Миколаiвська

обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Ультразвукова дiагностикD)
Богачук Наталii Василiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики

КНП <<Кривоозерська багатопрофiльна лiкарнл> Кривоозерськоi селищноi ради;
Гладкевич Маринi ВiталiiЪнi - пiкарю з ультразвуковоi дiагностики

КНП <<Южноукраiнська Mi ська б агатопр оф iльна лiкарно ;

Грицик Оленi В'ячеславiвнi лiкарю з упьтразвуковоi дiагностики
ТОВ <<Первомайський медичний центр Некрасенка>;

Iгнатьевiй Катеринi Борисiвнi - лiкарю з ультра:}вуковоi дiагностики
ТОВ <<МедерЬ>. - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики;

Кубрак Олесi Олександрiвнi лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
<<Медичного центра <<Панацея> ;

Меркуловiй Ользi Щмитрiвнi - пiкарю з ультразвуковоi дiагностики
ФОП кМеркулова О.,Щ.>;

Поляшко Iринi Вiталiiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
КП КНП <<Вознесенсъка багатопрофiльна лiкарнл> Вознесенськоi MicbKoi радиi

Смiлянськiй Нелпi Михайлiвнi - лiкарю з ультр€lзвуковоi дiагностики
КНП <<Южноукраiнська MicbKa багатопрофiльна лiкарня Южноукраiнськоi
MicbKoi ради;

Терновiй Iринi Владиславiвнi лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
КНП Миколаiвсъкоi MicbKoi ради << MicbKa лiкарня J\b 3).

<<Фiзiотерапiя>>
Ляховецькiй Iринi Олександрiвнi лiкарю-фiзiотерапевту .Щержавноi

реабiлiтацiйноi установи кЩентр комплексноi реабiлiтацii для дiтей
з iнвалiднiстю <Mpio.



<<Ендоскопiш>
Савченку Святославу Миколайовичу

кнП МиколаiЪськоi мiсъкоi ради <<Мiсъка лiкарня NЬ 5>.

<<Щитяча гiнекологiя>>
Грицик Оленi В'ячеславiвнi лiкарю

тоВ Первомайський медичний центр Некрасенко>.

лlкарю-ендоскопiсту

гiнеколоry дитячому

<<Загальна практика-сiмейна медицина>
Дудар Iринi Федорiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейному лiкарюкнП МиколаТвськоi MicbKoi ради K[{eHTp первинноi медико-сЬнiтарноi

допомоги М 6).

<<Iнфекцiйнi хворобш>
Курiю Юрiю ЛеонтiйовиЕI - лiкарю-iнфекцiонiсту КНП <<Новоодеськiй

центр первинноI медико-санiтарноi допомоги>) Новоодесъкоi Micbkoi ради;

.

<<Кардiологiя>>
KopHieHKo оленi Михайлiвнi - лiкарю-кардiолоry кнП <<Кривоозерська

багатопРофiльна лiкарнл> Кривоозерсъкоi с.лищноi радЙ.
i

<<Клiнiчнч rrчЬорчторна дiагностика>
ФеДОРеНКО ЯНi ВаСИЛiвнi - спецiалiсту з вищою немедичною освiтою

за спецiальнiстю клiнiчна лабораторна дiагностика.

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>
,Щеордiевiй BiKTopii Олександрiвнi - лiкарю з медицини невiдкJIадних

cTaHiB КНП <<МИКОЛаiЪСЪКИй обласний центр eкcтpeнoi медичноi допомоги та
медицини катастроф>.



<<Неврологim>

Черно Iгорю Михайловичу - лiкарю-невропатолоry КНП <Миколаiвський
обласний центр психiчного здоров'я> МикопаiЪськоi обласноi ради;

Шелiм Тетянi Сергiiвнi - КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi,
Нечаянськоi, Радсадiвськоi сiльських рад Микола'iвського району

j

<<Офтальмологiя>>
Кiрейчук OKcaHi Олегiвнi - КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi,

Нечмнськоi, Радсадiвськоi сiльських рад Миколаiвського району
миколаiвськоi область>.

i

<<Педiатрiп>
Клименко Ользi BiKTopiBHi -' лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi MicbKoi

ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомоги J\Ф 1>;

Флiгинськiх BiKTopii Григорiвнi лiкарю-педiатру КНП <Центр
первинноi медико-санiтарноi допорлоги> CHirypiBcbKoi мiсъкоi ради.

<<Психiатрiш>
Арабянц Лiлiя Андрiiвна 1- лiкарю-психiатру КНП <<Миколаiвський

обпасний центр психiчного здоров'л> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Стоматологiю>
Лобановському Василю ; Вiкторовичу лiкарю-стоматолоry

ФОП <<Лобановський Василь Вiкторовиш>.
:

Пiсоченко Катеринi Валерti"(#'jlТЙю-терапевту кнп миколаiвськоi
MicbKoi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомоги>).

Зацарiнськiй оле"i luч"iifi9:ТLЁЖ;-сиколоry кнп миколаiъськоi
MicbKoi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомогп>;

<<Ультразвукова дiагностика>>
Слюсару Вiта.пiю Олександровичу - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики

КНП Микопаiвськоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок М 2>.
;

<Хiрургiю>
Передерiю Володимиру Сергiйовичу лiкарю-хiрурry

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомогп>.
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з) Присвоiти вищу квалiфiкацiйпу категорiю зi спецiальностей:

<<Акушерство i гiнекологiю>
Кузнецовiй Зоi Анатолiiвнi лiкарю-акушер-гiнекопоry

кнП Миколаiвськоi мiсъкоi Ради <<Попоговий будинок J\b 2>;

мiрошник paici Петрiвнi - лiкарю-акушер-гiнекопоry Кнп Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<Пологовий булинок J\b 1>>.

<<Анестезiологiп>
сукачову Олександру Воподимировичу пiкарю-анестезiолоry

кнП Миколаiвськоi мiськоi ради <<Мiсъка лiкарня j\b 3).

<<.Ще р м ато в е н ер ол о гiя >>

журавелъ дллi Вiталiiвнi - лiкарю-дерматовенеролоry

кнп <<новоодесъка багатопрофiльна лiкарня> Новоодесъкоi Micbkoi ради;
крижановськiй Ларисi Олександрiвнi пiкарю-дерматовенеролоry

кнп <<микопаiвський обласний шкiрно-венерологiчний диспансер)
Миколаiвськоi обласноi ради;

Михайловiй BiKTopii Василiвнi
кнп <<первомайська центрапьна районна лiкарня>> Первомайськоi Micbkoi ради;

помелуйко Катеринi Геннадiiвна лiкарю-дерматовенеролоry

кнп <<миколаiвсъкий обпасний шкiрно-венерологiчний диспансер))

Микопаiвсъкоi обласноi радиi
сухецькiй днастасii Юрiiвнi лiкарю-дерматовенеролоry

кнп <<миколаiвський обласний шкiрно-венерологiчний диспансер)

МикопаiЪсъкоi обласноi ради. i

<1,Щитяча ортопедiя i травматологiя>>

Соснiвсъкому Микопi Степановичу лiкарю ортопедУ-травмаТолоry

дитячому кнП <<Багатопрофiщьна лiкарня Веснянсъкоi, Нечаянськоi,

рuд.uдi"ъькоi сiльських рад Миколаiвсъкого району Микопаiвськоi область>.

i

<qЩитяча стоматологiп>
мотовиловiй okcaHi олексiiвнi - лiкарю-стоматолоry дитячому

кнп Миколаiвськоi Micbkoi ради <<мiсъка стоматологiчна полiклiнiко>.
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<<Клiнiчна лабораторна дiагностика)
Ковалъовiй Катеринi Володимирiвнi бiолоry ургентного вiддiлу

клiнiко-дiагностичноi лабораторii КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради
<MicbKa лiкарня J\b 4>;

Сокуренко Наталii ЮрiiЪнi - бiолоry КНП <<МиколаiЪський обласний
центр онкологiЬ> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Кардiологiя>>
Богданчук OKcaHi Леонiдiвнi - лiкарю-кардiолоry КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Ns 1).

<<Клiнiчна бiохiмiю>
Бiлостоцькiй Тетянi Миронiвнi - бiохiмiку КНП <<Миколаiвська обласна

дитяча клiнiчна лiкарня> миколаiЪськоi обласноi ради.

<<Лабораторнi дослhження хiмiчних факторiв навколишнього середовища>>
Крамаренко OKcaHi ВiталiiЪнi - лiкарю-лаборанту-гiгiенiсту

з дослiдження хiмiчних факторiв навколишнього середовища
ДУ <<Миколаiвський обласний центр контролю та профiлактики хвороб>>

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>

Христюк Ганнi Миколаiвнi - лiкарю з медицини невiдкладних cTaHiB
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкартrя>> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Неврологiя>>
Надеiнiй Ганнi Олександрiвнi лiкарю-невропатолоry

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Nэ 3>;

Степановiй Ользi BiTaгriiBHi - лiкарю-невропатолоry КНП <<Очакiвська
багатопрофiльна лiкарня> Очакiвськоi MiciKoi ради.

<<опкологiя>>
Овечку Iгорю Олексiйовичу - лiкарю-онколоry КНП <<МиколаiЪсъкий

обласний центр онкологiЬ> МиколаiЪськоi обласноi ради.
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<<Органiзацiя i управлiння охороною))
Паланiцi Ользi BiKTopiBHi - головному лiкарю КНП охорони здоров'я

кАмбулаторiя груповоi практики (Тип <AГ>) Степовсцкоi сiльськоi ради>
Миколаiвсъкого району.

<<Ортопедична стоматологiл>

ФоП <<Богоев о.В.).

<<Ортопедiя i травматологiя>>
Вишневському Дмитру Олександровичу - лiкарю ортопеду-травматолоry

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi
допомоги)); i

Сосновському Василю Олександровичу l лiкарю irртопеду-
травматологу КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiщарня Nч 5>. 

I]i]i
]

<<Отоларингологiя>> i iДирдi Олександру Миколайовичу лiiарю-отопафинголоry
КНП Миколаiвськоi мiсъкоi ради <<MicbKa лiкарня М 4).

]

]

<<Офтальмологiя>>
iL

кобласна
офтальмологiчна лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради.

<<Стоматологiр>
,толоry, 4иректору
ilТоВ <<C1.,racHa прогресивна стоматологiя>>.

<<Терапевтична стоматологiя>>

ФоП <<Богоев о.В.) ]

l
ii]

i
]

]

1

l"l
1

,

:

]



]

]

Белiй Mapii Генрiхiвнi - лiкарю-терапевту КГШ KKaiaHKiBcbKa
багатопрофiльна лiкарнш Казанкiвськоi селищноi ради; i i

Зацарiнськiй Опенi IBaHiBHi лiкарю-терапевту КНП Микрлаiвськоi
мiськoipaДи<<ЛiкapняшвидкoiМeДиЧHoiдoпoмo""oi.---,

Мiлеву Iгорю евгеновичу - лiкарю-терапевту КНП Миколаiвсь(оi MicbKoi
ради <MicbKa лiкарня J\b 4>; i , 

] 
l

Павленко Ользi Олександрiвнi - лiкарю-терапевту КtШ Микфлаiвськоi
мiськоi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоф Шч Z>; 

i

Соболь Галинi Григорiвнi лiкарю-терапевту ] медичногф центру
Миколаiвськоi фiлii Щержавного пiдприемства <Адмiнiстрфчiя морсьr{их портiв
УкраiЪо.

<<Ультразвукова дiагностика)>
Пермяковiй Тетянi Володимирiвнi - лiкарю з улътраз|уковоi дiфостикиilФартушняк Iринi Олегiвнi лiкарю з ультра:}руковоi дiагностики

КНП МиколаiЪськоi мiсъкоi ради <Щентр первинноi медико-фанiтарноi
допомоги Jф 5>. 

,

<<Урологiя>> i l]] i

Калашнiкову В'ячеславу Iгоревичу - лiкарю-уролоry] КIЩ Мик(
MicbKoi РаДи <<MicbKa лiкарня Jф 5; i , i

JL уql+l\ \\дчдlчDд\g Jrr\gрIrд.,\: J, : 
I

Y:::тl 9т:у_ I:|r::"1ч, _ j,julo:Iryn"jy ЧЧ <<П;пfомайська
центрЕtJIьна мiсъка багатопрофiльна лiкарня>> Первомайськdi мiсъкоi рdди.i]

i

<Хiрургiчнастоматологiп> i : I

Лободi Олександру Миколайовичу лiкарюJстоN{атолоф-"iрур.у
КП <Щочiрне пiдприемство стоматологiчноi полiклiнiки М 2>. IrI

l

i

l
l

П. Затвердити результати ПЦТВЕРДЖЕННЯ
категорiй: 

i
l

l

1) Пiдтвердити ДРУГУ квалiфiкацiйну категорiю 1i спеuiаль

i;
<<Загальна практика-сiмейна медицина>

Хомик Ользi Андрiiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейнопду лiкарю
oi медико-санiтарноi !опомоги>)

ТJл-лл-ол-,rл'r'*.;л.,"лТ i l

]]
Новоодеськоi MicbKoi ради.

ii
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<<Рентгенологiя>> i ,

Бiляевiй Наталi BiKTopiBHi - лiкарю-рентгенолоry КI]ГI Мик
MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомогИ Ngi 1),;

Пархоменко Свiтланi Петрiвнi - лiкарю-рентгенологу iKff{ 1Иик
MicbKoi puo" <<MicbKa лiкарня llЪ Зо. " i ' . 

i

2) Пiдтвердити ПЕРШУ квалiфiкацiйну категорiюiзi опецiал

мiськiй центр первинноi медико-санiтарноi допомогш Пфр

ради;
Сiнiцинiй Галинi Василiвнi -

медiкал>;
Тарановiй Наталi Володимирiвнi

КНП пЁ.р..ч"ська центр€lльна районна лiкарн"о В.р..Й|оо{^i

Гуменюку Юрiю
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <MicbKa лiкарня J\Ъ 5>; 

1

l

dерматовенерологiя>> l

КНП <Березанська центральна районна лiкарнл> Березансьцоi
i

l

i

<<Щитяча хiрургiп>\YцlIl д rд дф ддlrJ yL lrl., i ] l I

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Мiсъка дитяча лiкарня N 2rt 
i

,лаiЪсъкоi

остеи:

съкlи

тов

дитячому

iill
tl:lil

Чебан Наталi Анатолiiвнi бiологу вiддiлення фiнiко;лiагцостичноi
лабораторii КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради KMicbKa лiкаfrня М tru. I^il

I
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<<Загальна практика-сiмейна медицина>>
Бондаренко Mapii Петрiвнi лiкарю загаJIьноi гlрактики-сiмейному

лiкарю КНП <<Березнеryватський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>)
Березнеryватськоi селищноi ради;

Генауер Галинi Миколаiвнi лiкарю зага.пьноi практики-сiмейному
лiкарю КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi
допомоги J\b 7>;

Гордаш Iринi Михайлiвнi - лiкарю загапьноi практики-сiмейному пiкарю
КНП кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомоги>) Новобузькоi MicbKoi
ради;

Кедровськiй Наталii Леонiдiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейному
лiкарю КНП <<Березнеryватський TieHTp первиЕноi медико-санiтарноi допомоги>)
Березнеryватсъкоi селищноi ради;

Литвин Тетянi МиколаiЪнi лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному
лiкарю КНП (Куцурубський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>)
Куцурубськоi сiльськоi радиi

Приходько TaMapi IBaHiBHi - лiкарю загальноi практики-сiмейному лiкарю
КНП <<Березнеryватський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>)
Березнеryватськоi селищноi ради; .

Чернявськiй Оленi IBaHiBHi лiкарю загЕIлъноi практики-сiмейному
лiкарю КНП <ВралiiЪський районний центр первинноi медико-санiтарноi
допомоги> Врадiiвськоi сепищноi ради.

<<Ендоскопiя>>
Корзуну Юрiю Антоновичу - лiкарю-ендоскопiсту КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомоги ЛЬ 6>;

KopHieHKy Дмитру Леонiдовичу
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради.

<Iнфекцiйнi хвороби>>
Федоренко BiKTopii Леонiдiвнi

КНП <<Миколаiвський обдаснiй центр лiкування
МиколаiЪськоi обласноi ро,щи ;,

лiкарю-iнфекцiонiсту
iнфекцiйних хвороб>>

<<Ортопедична стоматологiя>>
Кухарчуку Олександру Миколайовичу - лiкарю стоматолоry-ортопеду

ФОП <Кухарчук Н.В.>;
Раку Олександру Миколайовичу лiкарю стоматолоry-ортопеду

КНП <<Очакiвська багатопрофiльна лiкарня> Очакiвськоi MicbKoi ради.
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<Qтоларингологiя>>
кириченко Галинi ,георгiiънi - лiкарю-отоларинголоry

КНП <КаЗ aHKiBcbKa баГатопро фiлъна лiкарнш Казанкiвсъкоi Ъелищноi р ади.

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>
слесаренко Jftодмилi Якiвнi - лiкарю з медициникнП <<МиколаiЪський обласний центр екстреноТ

та медицини катастроф) Миколаiвськоi обласноi Ради.

невiдкладних cTaHiB
медичноi допомоги

I

<<Онкохiрургiп>
редьку Володимиру Романовичу лiкарю-хiрургу-онколоry

кнп <<миколаiвський обласний центр онкологiь> Миколаiвськоi мiъькоi ради. 
"

, <Педiатрiп>
Анфьоровiй оленi Альбертiвнi - лiкарю-педiатру кнп Миколаiъськоi

MicbKoi РаДи <Центр первинноi медико-санiтарноi допомЪги Nэ 1>;
клепiкову BikTopy Леонiдовичу - лiкарю-педiатру кнп Миколаiвсъкоi

MicbKoi ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомЬги Jф 4>;
СмiрновiЙ Ларисi Василiвнi - лiкарю-педiатру кнП Миколаiвсъкоi

Micbkoi ради кщентр первинноi медико-санiтарноi допойоги Ль 4>.

<<Рентгенологiя>>
галаку Щмитрi Михайловичу - лiкарю-рентгенолоry кнп <<пщоманiвська

багатопроф iльна лiкарнл>,Щоманiвсъкоi селищноi р ади.

<<Стоматологiп>
Базиленку BiKTopy Петровичу _ лiкарю-стоматолоry медичного центру

Миколаiвськоi фiлii.Щержавного пiдприемства <<Адмiнiстрацiя морських,rop"ib
Украiни>;

Кокоринiй оленi Василiвнi - лiкарю-стоматолоry ПП <<Естетика);
Репiнiй Наталi ГеоргiiЪнi - лiкарю-стоматолоry IIП <<Iрдент>>

стоматологiчного кабiнету <<Бальзам>>.



<<Хiрургiп>
Котовiй Валентинi IBaHiBHi - лiкарю-хiрурry КНП Миколаiвськоi MicbKoi

ради <<Мiсъка лiкарня J\b 5).

<Хiрургiчна стоматологiю>
Хроленку Сергiю Григоровичу лiкарю-стоматолоry-хiрурry

КНП <<еланецька лiкарня> еланецькоi сепищноi ради.

]

3) Пiдтвердити ВИЩУ квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностей:

:

<<Акушерство i гiнекологiп>
Беблу Вадиму Iвановичу - лiкарю-акушер-гiнеколоry КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<Пологовий будинок Nч 1>>;

Григор'яну Аркадiю Петросовичу лiкарю-акушер-гiнеколоry
КНП Миколаiвськоi мiсъкоi ради <MicbKa лiкарня J\b 5>;

Каюдi Олеry Володимировичу лiкарю-акушер-гiнеколоry
КНП <<Вознесенська багатопрофiльна лiкарнл> Вознесенськоi MicbKoi ради;
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Масютi BiKTopy Iвановичу .,
ЛlКаРЮ- i

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня NЬ 3>;

Сокрут HiHi IBaHiBHi - пiкарю-акушер-гiнеколоry

Левандовськiй
кНП <<Миколаiвська

ради.

кнп
мiськоi ради <Лiкарня швидкоi медичноi допомоги>;

Шапошнiковiй Аллi Георгiiвнi - лi
КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради.

<<Анестезiологiп>
Аладову Володимиру Володимировичу

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Попоговий будинок Ns 3

КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок J\b 3>;

Щобродiю Геннадiю Валентиновичу fiil
КНП МиколаiЪськоi мiсъкоi ради <<MicbKa лiкарня J\b 1). 

i

<<Бактерiологiя>>
KyrepeHKo Валентинi Григорiвнi

КНП <<МиколаiЪський обласний центр лiкування
Миколаiвськоi обпасноi ради.

<<Гематологiю>
Романюк Наталii Михайпiвнi - лiкарю-гематолоry

обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiвсъкоi обласноi ради.

<<Щитяча гастроентерологiя>> 
l

олоry
хвороб>>

l

КIЩ <<Ми

Валентинi IBaHiBHi - лiкарю-гастроdнтеролоry итячому
обласна дитяча клiнiчна лiкарнл> МЩколаt обласноi

<<Щитяча нефрологiя>>
Малiй Прасковii ABpaMiBHi

КНП <<МиколаiЪсъка обласна дитяча клiнiчна
ради.

<<,.Щитяча стоматологiр>

.l
лlкарю-неФролоry

лiкарнл> МиколаiЪс

Афанасьевiй BiTi
Комунального закJIаду
обласноi ради.

итячому

обласноi

ько1

iнфекцiйних

i)

,t

ii
;

:;
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<<Щитячi iнфекцiйнi хвороби>>
лiкарю-iнфекцiонiсту

КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi, Нечаянёькоi,
сiльських рад МиколаiЪського району Миколаiвськоi обласрi>.

l

<<.Щерматовенерологiя>> 
i

Запорожцю Сергiю Федоровичу лiкарф-дёРматов
КНП <<МиколаiЪська центр€tпьна районна лiкарня> Ми{олdiвоькоi
ради; i

Шкодич Тетянi Михайлiвнi лiкарф-дермато
кНП <<Первомайська центраJIьна районна лiкарня>> ПервомАйсъкоi Mir

l

реролýry-,раионно1

колоry
<<Ендокринологiя>>

Нiкiтiнiй JIrодмилi Андрiiвнi - пiпчрЪ-чкушер-
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\Ъ 5>; 

i

Тузовiй Ользi Валентинiвнi - лiкарю-ендокринолоryi КНП
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\b 1).

<<Ентомологiя>>
Марущак Наталi МиколаiЪнi - ентомолоry ДУ <МикЬлаiвський

центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ УкраiЪп.

<<Епiдемiологiю>

,Щем'яненко Алевтинi Васипiвнi
КНП <<Миколаiвський обласний центр лiкування
Миколаiвськоi обласноi ради.

iBcbKoi

обласний

iолоry
хвороб>>

<<Ендоскопiя>>

КНП кПервомайська центраJIьна районна лiкарня>>
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<<Загальна гiгiена>>

Назаренку Володимиру Степановичу лiкарю iз загалънОi гiгiенИ

ду <микълавський обласний центр контролю та профiлактики хвороб)

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Укр аiни;
Саганевич Лiпii BiKTopiBHi

ДУ <<Миколаiвський обласний центр
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.

<<Загальна практика-сiмейна медицина)
BopoHi оленi Петрiвнi - лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному лiкарю

кнП йиколаiвськоi йiськоi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги Nэ 3>;

Варавiковiй HiHi Володимирiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейномУ

лiкарю irгr Миколаiвськоi Micbцoi ради кЦентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги Jф 5>;

голокоз Ганнi Юрiiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейному лiкарю

кнп <<Березнеryватський центр первинноi медико-санiтарноТ допомоги)
Березнеryватськоi селищноi ради] ,^ 

Зiккiну Сергiю Павловичу - лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному лiкарю

кнП МиколаiвЪъкоi мiсъкоТ Ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги Nч б>;

Зiнкiнiй оленi Петрiвнi - лiкарю загаJIьноi практики-сiмеЙНОIпIУ лiкарЮ

кнП Микопаiвськоi MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi

допомоги Nч 6>;

Iвершень JIюбов IBaHiBHi - лiкарю загальноi практики-сiмейному лiкарю

кнп <<Березнеryватський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги))

Березнеryватсъкоi селищноi радиi ,^ 
СiраЧенкО Bipi ПеТрiвнi - лiкарЮ загЕшьноi практики-сiмейному лiкарю

кнП ,iКр"uоозерсъкий центр первинноi медико-санiтарноi допомоги))

Кривоозерськоi селищнОi радИ Кривоозерського району;
Шишко Людмилi ,Щем'янiвнi лiкарю загаJIьноi практИки-сiмеЙномУ

лiкарю кнП Миколаiвськоi MicbKoi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

доlrомоги Nэ 5>;

Юрченко Iринi Валентинiвнi лiкарю загаJIьноi практики-сiмеЙномУ

лiкарю кrш <Беръзнеryватсъкий центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>

Березнеryватськоi селищноТ ради;^ 
Юр"ук Маргаритi МиколаЬнi - лiкарю заг€шIьноi практИки-сiмеЙНОIчry

лiкарю кIШ Миколаiвськоi MicbKoi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги J\b 5>.
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<<Iнфекцiйнi хворобп>
Тарасенко Свiтланi Михайлiвнi лiкарю-iнфекцiонiсту

КНП <<Миколаiвський обпасний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>>

Миколаiвськоi обласноi ради ;

Федорчук Наталi IBaHiBHi - лiкарю-iнфекцiонiсту ТОВ <Iнститут здоров'я
ciM'i>>.

<<Карлiологiя>>

Наrточому Юрiю Володимировичу лiкарю-карлiолоry
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради;

flтrиваку [митру Володимировичу лiкарю-кардiолоry
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня }lb 1>;

Чаричанськiй Наталii Олександрiвнi лiкарю-кардiолоry
КНП <<Баштанська багатопрофiльна лiкарня>> Баштанськоi MicbKoi ради.

<<Клiнiчна лабораторна дiагностика>>
,Щуднiк Свiтланi евгенiвнi - лiкарю-лаборанту КНП <<Миколаiвська

обласна станцiя переливання крови> Миколаiвськоi обласноi ради;
Пекнiй Людмилi Леонiдiвнi лiкарю-лаборанту КНП <<Миколаiвська

обпасна станцiя переливання крови> Миколаiвськоi обласноi ради;
Чайкi Наталii IBaHiBHi - лiкарю-лаборанту ДУ <<Миколаiвський обласний

центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ Украiни>.

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>

Вiтченку Сергiю Анатолiйовичу - лiкарю з медицини невiдкладних cTaHiB
КНП <<Миколаiвський обласний центр екстреноi медичноi допомоги
та медицини катастроф) Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Наркологiя>>

Полякову Iгору Анатолiйовичу лiкарю-нарколоry
КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi, Нечаянськоi, Радсадiвськоi
сiльських рад Миколаiвського району МиколаТвсъкоi областi>.

<<Неврологiя>>

Бойку Олександру Iвановичу лiкарю-невропатолоry
КНП <<Первомайська центра4ьна MicbKa багатопрофiльна лiкарня>
Первомайськоi MicbKoi ради;
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латiю Олександру Володимировичу лiкарю-невропатолоry
кнп <<МиколаiЪський обласний клiнiчний госпiталь BeTepaHiB вiйни>
Миколаiвськоi обласноi ради; i

малюк Свiтланi Вiлiiвнi - лiкарю- невропатолоry кнп <<миколаiвсъка
обласна лiкарня вiдновного лiкування> Миколuiъ."*оi обласноi ради;

Примак Тетянi IBaHiBHi - lлiкарю-невропатолоry кнП <<Первомайсъка
центраJIьна районна лiкарня>> Первомайоькоi мiсъкоi Ради.

<онкогiнекологiп>
БезносеНку МакСиму Петровичу - лiкарю-гiнеколоry-онколоry центру

здоров'я жiнки кнп <<миколаiъсьмй обласнийl Щентр онкологii> Миколаiвськот
обласноi ради (за внутрiшнiм сумiРництвом).

;

<<Онкохiрургiю>
висоцькому Олеry Володимировичу лiкарю-хiрургу-онколоry

кнп <<миколаiвський обласний центр онкологiii> Микола'rвськоiъ-йасноi рuдr.ЗовтУнУ ВадимУ ВолодимироВиЧУ _ лiкарю-хiрУрry-он*опоry
кнП <<МиколаiЪський обласний ЦЕнтр онкологiЬ> Микола'rвськоiЪбЪасноi ради;

<<Органiзацiя i управлiння охороною здоровrю>
Баранову Петру Володимировичу головний лiкар кнП

первинноi медико-санiтарноi .допомоги Нечаянськоi сiльськоi
<Центр

радимиколаiвського району Миколаiвqъкоi область>.
Барсегян ^ Алоi А;;;Б;i -:""-Йектору

багатопрофiльна лiкарнл> БаштанФькоi MicbKoi ради;
Браславськiй Олександрi Лук'янiвнi

аналiтичЕим центром, лiкарю-статистику КНП
лiкарнл> Вознесенськоi MicbKoi ради;

кНП <<Баштанська
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<<Ортопедiя i травматологiя>>

<<Патологiчна анатомiя>>
Гrryшаку Олегу Михайловичу

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa
допомоги>).

<<Педiатрiп>
Бажановiй Маринi Борисiвнi - лiкарю-педiатру кнп Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня J\Ъ 2>;
Бересту Валерiю Iвановичу - лiкарю-педiатру КНП

MicbKa багатопрофiльна лiкарнл> ;

<<ЮжноукраiЪська

БУцУКiнiй Тетянi Степанiвнi лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<Мiсъка дитяча лiкарня NЬ 2>;

Григоренко Наталi Ярославiвнi - лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня J\b 2>;

щмитрiевiй Свiтланi Воподимирiвнi лiкарю-педiатру
кнП МиколаiЪськоi MicbKoi ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги jф 4>;

Замахiновськiй BiKTopii Василiвнi - лiкарю-педiатру КНП МиколаiЪськоi
MicbKoi ради <<Центр первинноТ медико-санiтарноi допомоги Nэ 3>;

КакшинсъкiЙ Iринi Валентинiвнi - лiкарю-педiатру КНП <Миколаiвський
обласний будинок дитини) Миколаiвськоi обласноi ради;

МачУшенко Валентинi IBaHiBHi - лiкарю-педiатру КНП <<еланецъкий
ЦеНТР ПеРВИННОi Медико-санiтарноi допомогиD еланецькоi селищноi ради;

ПОДлеСнiЙ Катеринi Петрiвнi лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня J\Ъ 2>;

Скрипнiченко JIлобовi Всеволодiвнi лiкарю-педiатру
КНП <<Кривоозерсъка багатопрофiлъна лiкарня>> Кривоозерськоi селищноi ради;

ЯРОвенко Ользi Геннадiiвнi лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги ЛЬ 3>>.
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<<Психiатрiр>
Валентину Олександровичу

MicbKoi медичноi частини фiлii ДУ MiHicTepcTBa tQ
охорони здоров'я державноi кримiн€lJlьно-виконавчоi
в Миколаiвськiй областi.

<<Проктологiя>>
Новицькому Олеry Олеговичу - лiкарю-проктолоry

MicbKoi ради <MicbKa лiкарня J\b 3).
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<<Сексопатологiя>> l i.
iЧернявськiй Iринi IBaHiBHi - лiкарю-сексопатолоry ЧItI к'|,
I<<Стоматологiп> 
] l

Губановiй AHToHiHi Сергiiвнi - лiкарю-стоrчrопоry Гifi

<<Судово-медична кримiналiстика> | i, 
'

<<Терапевтична стоматологiя>>
Iльiнiй-саловiй оленi Вiталiiънi - лi

ФОП <<Iльiна-Салова О.В.>;
Пашкевич Валентинi Володимирiвнi лiкар

ФОП <<Пашкевич Валентина Володимирiвна>>.

Носуленко Ользi евгенiвнi - лiкарю-терапевту
центр Еlльна районна лi карня> Б ер езансъкоi селищноi ради;

Пiryшинiй Галинi Андрiiвнi лiкарю-терапевту
районний центр первинноi медико-санiтарноi допомоги)
ради;

Рязановiй Оленi ABeHipiBHi лiкарю-терапевту
MicbKoi ради кЛiкарня швидкоi медичноi допомогп>;

I

l

]

]

I.I.)i
i

<<Рентгенологiя>> l i ,

Когуту Валерiю Iвановичу - лiкарю-рентгенолоry КrШ
багатопрофiльна лiкарня> Вознесенськоi Micbkoi ради. i i i

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <Центр

Грушенко Ларисi ,.Щмитрiвнi - лiкарю з
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Саryн Гагlинi IBaHiBHi - лiкарю-терапевту КНП Миколаiвськоi MicbKoi
ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги М 2>;

ШагiнУ АндрiЮ Борисовичу лiкарю-терапевту кнП Миколаiвськоi
мiськоi ради <Центр первинноi медико-санiтарно'r допомоги J\b 2>;

юскевич BiTi Валентинiвнi - лiкарю-терапевту КомунЕtпъного закладу
кобласний центр медико-соцiапьноi експертизи> Миколаiъськоi обласноi рuдr.

<<Ультразвукова дiагн остика))
Алейнiковiй оленi олександрiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностикикнп <<новобузька багатопроф iльн,а лiкарня> Новобузъкоr Micbkoi ради.

I

;

<<Урологiя>>
коромислiченку Олександру Олександровичу лiкарю-уролоryкнП <<Первомайсъка центрапьна MicbKa багатопрофiльна oi*up*o

Первомайськоi MicbKoi ради;
ЛарiоноВу Юрiю Федоровичу - лiкарю-уролоry кнП Миколаiъськоi

мiськоi ради <<MicbKa лiкарня ЛЬ 3>ч

ОвечкУ Iгорю олексiйовичу лiкарю-уролоry кнП <<МиколаiЪський
обласний центр онкологii>> Миколаiъськоi обласноi ради;
. Савельеву Олегу Геннадiйовичу - лiкарю-уролоry кнп Миколаiъськоi

мiськоi ради <<Мiсъка лiкарня NЬ 3>>; 
:

Тузову Юрiю МиколайовиЕIУ _ лiкарю-уролоry кнП Микопаiвськоi
MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня Nq 3)).

<<Фiзiотерапiя>>
кравчук Тетянi Генрiхiвнi - лiкарю-фiзiотерапевту кнп <<миколаiвська

обласна лiкарня вiдновного лiкувацня Миколаiвсъкоi облЬсноi ради;
i

<<Функцiональна дiагностика)>
гармашовiй ользi Миколаiвнi - лiкарю з функцiональноi дiагностики

кнП Миколаiвськоi MicbKoi радИ <<MicbKa лiкарня J\Ъ 5>;
казаковiй Маринi Генрiхiвнi - лiкарю з функцiональноi дiагностикикнп <<миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарня> Миколаiвськоi обласноi

ради. ;

]

<Хiрургiчна стоматологiя>>
олiйник Свiтланi Анатолiiвнi лiкарю стоматолоry-хiрурry

кнП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<MicbKa стоматологiчна полiклiнiкu.
i

лiкарю-уролоry



<Хiрургiш> ii lМаськУ Андрiю МиколайовиtIу - лiкарц-хiрурry t<tш
MicbKoi ради <Мiсъка лiкарня J\b 5>; i ,

обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ь;;"-. i l

Началъник управлiння Максим
:

I


