
миколдiвськА оБлАснА дЕржАвнА щмIнIстрАцIя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вtд24.I|.2021

нАкАз

Миколаiв Ns 529 -к

Про результати атестацii
лiкарiв у листопадi-2021- року

Вiдповiдно до пiдгryнктiв 37 , 51 пункту б Попоження про управпiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018
J\b 280_р, наказу управлiння; охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
вiд 25.О2.2021 ЛЬ б9-к <Про провёденнrI атестацii лiкарiв областi у 202L роцЬ>
та з урахувЬнням резулътатiв засiдання атестацiйноi KoMicii з атестацii лiкарiв

управлiння охорони здоров'я МиколаТвськоi облдержадмiнiстрацii
(протокол вiд 24 листопада 2021- року)
НАКАЗУЮ:

I. Затвердити результати щодо ПРИСВО€ННЯ квалiфiкацiйних
категорiй:

1) Присвоiти ,,ЩРУГУ квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностей:

<Акушерство i гiнекологiю>
Стеценку R'ячеславу Григоровичу лiкарю-акушер-гiнеколоry

КНП Миколаiвсъкоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\b 5>.

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

КНП <<Вознесенська багатопрофiльна лiкарня> Вознесенськоi MicbKoi ради.

<<Зацальна гiгiена>>

Сурженко Зоi Михайлiвнi лiкарю iз загЕLльноi гiгiени
ДУ <<Миколаiвський обпасний центр контролю та профiлактики хвороб>>

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни.

<Нефрологiя>
Вознiй AHHi Леонiдiвнi - лiкарю-нефролоry КНП <<Микопаiвська обдасна

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 <Лiкарня швидкоi медичноi
допомоги)).

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

ФОП Кунпан О.В.).

<<Офтальмологiп>
Гринчук Юлii евгенiiвнi - лiкарю-офталъмолоry КНП <<Обласна

офтальмологiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради;
Мартинець Альонi Юрiiвнi лiкарю-офтальмолоry КНП <<Обласна

офтапъмологiчна лiкарнп> Миколаiвськоi обласноi ради;
Шамрай Христинi Сергiiвнi, - лiкарю-офтальмолоry КНП МиколаiЪськоi

MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Ns 1).

<<Патологiчна анатомiя>>
Панвiлову Герману Н4тановичу лiкарю патологоанатому

КНП <<Багатопрофiльна лiкарrrя Веснянськоiо Нечаянськоi, Радсадiвськоi
сiльських рад Миколаiвського р айону МиколаiЪ ськоi о бластi>>.

i

<<Рентгенологim>
Булгаку Олександру Геннадiйовичу лiкарю-рентгенолоry

КНП <<Новобузька багатопрофiльна лiкарня>> Новобузькоi районноi ради;
Меркуловiй Олександрi Костянтинiвнi пiкарю-рентгенолоry

ТОВ комерцiйна фiрма <<,Щжерепо>>;

Попову .Щенису Олегович} т лiкарю-рентгенолоry КНП <<Миколаiвський
обласний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>> Миколаiвськоi обласноi ради.

<Стоматологiчна хiрургiп>
Рудих Павлry Вiтапiйовичу лiкарю-стоматолоry-хiрурry

ФОП <<Рудих Павло Вiталiйович)..
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<<Стоматологiю>
Бандурi Владиславу Геннадiйовичу - лiкарю-стоматолоry ТОВ к,Щенто;

.Щiмiтрову Iгорю Юрiйовичу - лiкарю-стоматологу ФОП <Щiмiтров I.Ю.>;
Ifихонi Янi олександрiвнi - лiкарю-стоматологу ФоП <<Щихоня Я.о.)

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

КНП МиколаiЪсъкоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\b 3>.

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

ФОП кКухарчук Н.В.>>.

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

обласна клiнiчна лiкарнл> МиколаiЪськоi обласноi ради.

<<Ультразвукова дiагностика>
Богачук Наталii Василiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики

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

КНП <<Южноукраiнсъка MicbKa багатопрофiльна лiкарнл> ;

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

Iгнатьевiй Катеринi Борисiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
ТОВ кМедерi>. - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики;

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

Меркуловiй Ользi Щмитрiвнi - лiкарю з ультр€lзвуковоi дiагностики
ФОП <Меркулова О.Щ.>;

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

Смiлянськiй Неллi Михайлiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
КНП <Южноукраiнсъка мiсъка багатопрофiльна лiкарня Южноукраiнсъкоi
MicbKoi радиi

Терновiй Iринi Владиславiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради << MicbKa лiкарня J\Ъ 3).

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

реабiлiтацiйноi установи кЩентр комплексноi реабiлiтацii для дiтей
з iнвалiднiстю <Мрiп.
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2) Присвоiти ПЕршу квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностей:

<<Гастро ентерологiя>>

_ Рою Сергiю Сергiйовичу _ лiкарю-гьстроентеролоry кнп <<миколаiъська
обласна клiнiчна лiкартrл> Миколаiвсiкоi обласноi рьд". 

J

<<Ендоскопiя>>
Савченку Святославу Миколайовичу

кнП Миколаiвсъкоi MicbKoi Ради <<Мiсъка лiкарня J\b 5).

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

тоВ Первомайський медичний центр Некрасенка>.

лiкарю-ендоскопiсту

гiнеколоry дитячому

<<Загальна практика-сiмейна медицина>)
Дvлар Iринi Федорiвнi - лiкарю загапъноi практики-сiмейному лiкарюкнП Миколаiвськоi мiсъкоi Ради <Центр первинноi медико-сЬнiтарноi

допомоги J\b 6).

<<Iнфекцiйнi хвороби>>
курiю Юрiю Леонтiйович - лiкарю-iнфекцiонiсту Кнп <<новоодеськiй

центр первинноi медико-санiтарноi допомоги)) Новоодеськоi Micbkoi ради;

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

багатопРофiльна лiкарнл> Кривоозерськоi ..о"щrrоi ради.

i

<<К.пiнiчна лабораторна дiагностика>)
Федоренко Янi Василiвнi - спецiалiсry з вищою немедичною освiтою

за спецiальнiстю клiнiчна лабораторна дiагностика.

<<Медицина невiдкllадних cTaHiB>>
.Щеордiевiй BiKTopii Олександрiвнi - лiкарю з медицини невiдкJIадних

cTaHiB КНП <<МИКОЛаiЪСЬКИй Обласний центр екстреноi медичноi допомоги та
медицини катастроф>.
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:

<<Неврологim>

Черно Iгорю Михайловичу - лiкарю-невропатолоry КНП кМиколаiвсъкий
обласний центр психiчного здоров'я> Миколаiъськоi обласноi радиi

Шепiм Тетянi СергiiЪнi - КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянсъкоi,
Нечаянськоiо Радсадiвськоi сiльських рад Миколаl'всъкого району
миколаiвськоi область>.

r

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

Нечаянськоi, Радсадiвськоi сiпьських рад МиколаiЪського району
Миколаiвськоi областЬ>. 

i

<<Педiатрiп>
Кпименко Ользi BiKTopiBHi 1 лiкарю-педiатру КНП Микопаiвськоi мiсъкоi

ради <Центр первинноi медико-сацiтарноi допомоги J\Гэ 1>>;

Флiгинськiх BiKTopii Григорiвнi лiкарю-педiатру КНП кЩентр
первинноi медико-санiтарноi допомоги) CHirypiBcbKoi MicbKoi ради.

<<Психiатрiп>
Арабянц Лiлiя АндрiiЪна i- лiкарю-психiатру КНП <<Миколаiвський

обласний центр психiчного здоров'я> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Стоматологiп>
Лобановському Василю ; Вiкторовичу лiкарю-стоматолоry

ФОП <<Лобановський Василь Вiкторович>.

<<Терапiп>
Пiсоченко Катеринi Ваперiiрнi - лiкарю-терапевту КНП Микопаiвськоi

MicbKoi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомоги>).

Зацарiнськiй оле"i luч"iiý9:ЖЁНКсиколоry кнп миколаiъськоi
мiсъкоi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомоги>>;

<<Ультразвукова дiагностика)>
Слюсару Вiталiю Олександровичу - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики

КНП Миколаiвсъкоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок NЬ 2>>.

;

'<<Хiрургiп>
Передерiю Володимиру Сергiйовичу лiкарю-хiрурry

кНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Лiкарня швидкоi медичноi допомогп>.
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3) Присвоiти вищу квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностей:

<<Акушерство i гiнекологiп>
Кузнецовiй Зоi AHaToпiiBHi лiкарю-акушер-гiнеколоry

кнП Миколаiвськоi мiсъкоi Ради <<Пологовий будинок J\lb 2>>;

мiрошник paici Петрiвнi - пiкарю-акушер-гiнекологу Кнп Миколаiвськоi

мiсъкоi ради <<Пологовий будинок Jф 1>.

<<Анестезiологiя>>

Сукачову Опександру Володимировичу лiкарю-анестезiопоry

кнП Миколаiвсъкоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня J\b 3).

<<rЩе р матов ен ерологim>
Журавель Алпi Вiталiiвнi - пiкарю-дерматовеIlеролоry

кнп <<новоодеська багатопрофiпъна пiкарня> Новоодеськоi Micbkoi ради;
крижановсъкiй Ларисi Олександрiвнi лiкарю-дерматовенеропоry

кнп <<миколаiвсъкий обпасний шкiрно-венерологiчний диспансер)
Миколаiвсъкоi обласноi ради;

Михайловiй BiKTopii Васипiвнi
кнп <<первомайська центрЕtпьна районна лiкарня> Первомайськоi Micbkoi ради;

помелуйко Катеринi Геннадiiвна лiкарю-дерматовенеролоry

кнп <<миколаiвський обласний шкiрно-венерологiчний диспансер)
Микопаiвсъкоi обласноi ради;

Сухецькiй AHacTaciT Юрiiвнi лiкарю-дерматовенеропоry

кнп <<миколаiвський обласний шкiрно-венерологiчний диспансер)
МиколаiЪськоi обласноi ради. ;

<1.Щитяча ортопедiя i травматологiп>
Соснiвсъкому Миколi Степановичу лiкарю ортопедУ-травмаТолоry

дитячому кнП <<Багатопрофiщьна лiкарня Веснянсъкоi, Нечаянськоiо

рчдсчдiuъькоi сiльсъких рад Миколаiвсъкого району Миколаiъськоi область>.

i

<<Щитяча стоматологiп>
мотовиповiй okcaHi олексiiвнi - лiкарю-стоматолоry дитячому

кнп Миколаiвськоi мiсъкоi ради <<Micbka стоматологiчна полiклiнiко>.

<<Загальна практика-сiмейна медицина>)

kapi Bipi Дндрiiвнi - лiкарю зага.шьноi практики-сiмейному лiкарю

медициЕи кIШ <Первомайський мiський центр первинноi медико-санiтарноi

допомоги>> Первомайськоi мiськоi ради;
Литвiновiй Тетянi Сергiiвнi лiкарю загаJIъноi практики-сiмеЙномУ

лiкарЮ медициНи КНП Миколаiвськоi MiobKoi ради кЩентр первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги Jф 2>.



<<Клiнiчна лабораторна дiагностика>)
Ковальовiй Катеринi Володимирiвнi бiолоry ургентного вiддiлу

клiнiко-дiагностичноi лабораторii КНП Миколаiвськоi мiськоi ради
кМiсъка лiкарня NЬ 4>;

Сокуренко Ната.пii Юрiiвнi - бiолоry КНП <<МиколаiЪський обласний
центр онкологii>> МиколаiЪськоi обласноi ради.

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

MicbKoi ради KMicbKa лiкарня М 1).

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

дитяча клiнiчна лiкарнл> миколаiЪськоi обласноi ради.

<<Лабораторнi дослiдження 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 <<МиколаiЪська обласна клiнiчна лiкарнл> Миколаiвськоi обласноi ради.

<<Неврологiя>>
Надеihiй Ганнi Олександрiвнi лiкарю-невропатолоry

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

Степановiй Ользi Вiталiiвнi - лiкарю-невропатолоry КНП кОчакiвська
багатопрофiльна лiкарня> Очакiвськоi MiciKoi ради.

<<онкологiп>
Овечку Iгорю Олексiйовичу - лiкарю-онколоry КНП <<Миколаiвський

обласний центр онкологiЬ> Миколаiвськоi обласноi ради.
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<Амбулаторiя груповоi практики (Тип (АГ)) Степовськоi сiпьсъцоi ради)
l

Миколаiвського району. I 
i]i

ii

i

i

<<Ортопедiя i травматологiя>> i

В ишневському .Щмитру Олександровичу - лiкарю ортопеду-травматолоry
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня , швидкоi медичноi
допомоги); 

,

Сосновському Василю Олександровичу i лiкарю рртопеду-
травматолоry КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лi4арня Nч 5>. 

I

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня М 4).

<<Офтальмологiя>>
<<обласна

<<Стоматологiя>>

ТОВ <<Сl^ласна прогресивна стоматологiл>. ]

]

l,
i

I

I

<<Терапевтична стоматологiя>>

i

]

l

{r
I

]

l

ФоП <<Богоев о.В.)



i]l<<Терапiп> l ,, l

Белiй Mapii Генрiхiвнi - ninuplo-repaпeвTy КFШI <KaCaHKiBcbKa
багатопрофiлъна лiкарнш Казанкiвськоi селищноТ ради; i I

допомоги Ns 5).

"1всько1
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Nч 5;

l

-xipypry

i]
<<Загальна практика-сiмейна медицина))

Хомик Ользi Андрiiвнi - лiкарю загальноi практиriи-сiмейнопду лiкарю
tини КНП <Новоодеський центр первинноi медико-санiтарноi !опомоги)

;I
\ талт yni а лl лт 7лl пб птт i l

медицини КНП <Новоодеський центр первинноi медико-санiтарноi

il

]

Новоодеськоi MicbKoi ради.

i,l

<<Урологiя>>

liП. Затвердити результати ПIДТВЕРДЖЕНН4 квалiфi|кацiйнихкатегорiй: i l1,11,]_
1) Пiдтвердити ДРУГУ квалiфiкацiйну категорiю ýi спgчiальlrостей:
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<<Клiнiчналабораторнадiагностикоi 'i, ]

Чебан Наталi Анатолiiвнi бiолоry вiддiлення фiнiкqлiагцостичноi
лабораторii КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради KMicbKa лiкаflня NЬ 3>. 

li:iiI

<<Рентгенологiя>>

2) Пiдтвердити ПЕРШУ квалiфiкацiйну категорiю|зi спецi
i,l
iI

<<Акушерство i гiнекологiя>> i ] i i

Козорiз Jftобов IBaHiBHi - лiкарю-акушер-гiнекологу ttЕШ iKt" I ii 
iмiськiй центр первинноi медико-санiтарноiъопомо."оъёр"ъrаис

ради; 
i

Сiнiцинiй Галинi Василiвнi - лiкарю-акушер-гiнеколоry
медlк€ш);

Тарановiй Наталi Володимирiвнi
КНП <<Березанська центр€tльна районна лiкарня>

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

багатопро фiльна лiкарня> Б аштанськоi MicbKoi ради ;

КНП <Березанська центраJIъна районна лiкарня> Березанськоi

<<,.Щитяча хiрургiп>
Забелiну Юрiю Вiкторовичу

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня Лi 2r}..

iI

<<Актив-

селйфноi

,liLiii1,1
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<<Загальна практика-сiмейна медицина>)
Бондаренко Mapii Петрiвнi лiкарю загЕIJIьноI практики-сiмейЕому

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

Генауер Галинi Миколаiвнi лiкарю загальноi практики-сiмейному
ЛiКарю КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi
допомоги Nэ 7>;

ГОРдаш Iринi Михайлiвнi - лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному лiкарю
КНП кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомоги>) Новобузькоi мiсъкоi
радиi

Кедровськiй Наталii Леонiдiвнi - лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному
лiкарю КНП <<Березнеryватськцfi TieHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги>)
Березнеryватськоi селищноi ради;

Литвин Тетянi Миколаiвнi лiкарю заг€Lльноi практики-сiмейному
лiкарю КНП <Куцурубський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>
Куцурубськоi сiльсъкоi ради;

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

Чернявськiй Оленi IBaHiBHi лiкарю заг€шьноi практики-сiмейному
лiкарю КНП кВрадiiЪський районний центр первинноi медико-санiтарноi
допомоги> Врадiiвськоi селищноi ради.

<<Ендоскопiр>
Корзуну Юрiю Антоновичу - лiкарю-ендоскопiсту КНП МиколаiЪськоi

мiсъкоi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Nэ 6>;
KopHieHKy Дмитру Леонiдовичу лiкарю-ендоскопiсту

КНП <<МиколаiЪсъка обласна клiнiчна пiкарнл> МиколаiЪськоi обласноi ради.

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

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

КНП <<Очакiвська багатопрофiльна лiкарня>> Очакiвськоi MicbKoi ради.
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<(Отоларингологiя>>
кириченко Галинi Георгiiвнi - лiкарю-отоларинголоry

кнП <<Каз анкiвсъка багатопро фiльна лiкарrтл> Казанкiвськоi Ъ.о"щ"оi ради.

<<Медицина невiдкпадних cTaHiB>>
слесаренко Jftодмилi Якiвнi - лiкарю з медицини невiдкладних cTaHiBКНП <<МИКОЛаiЪСЬКИй Обласний цеЕтр eкcTpeнoi медичноi допомоги

та медицини катастроф> Миколаiвськоi обласноi Ради.

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

кнп <миколаiвський обласний центр онкологii>> Миколаiвськоi мiъькоi ради.

<<Ортопедична стоматологiр>
г[похенку Вiталiю Вiкторовичу лiкарю стоматолоry-

ортопеду кнп <<миколаiвська обласна клiнiчна стоматологiчна полiклiнiка>
Миколаiвсъкоi обласноi ради.

<<Педiатрiп>
АнфьорОвiй оленi Альбертiвнi - лiкарю-педiатру кнП МиколаiЪськоi

MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомЪги Nч 1>;
кпепiкову BikTopy Леонiдовичу - лiкарю-педiатру кнп Миколаiъськоi

MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомЬги Jф а>;
СмiрновiЙ Ларисi Василiвнi - лiкарю-педiатру кнП Миколаiвсъкоi

мiськоi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допойоги J\b 4>.

1Рентгенологiя>>
Гагlаку,^Щмитрi Михайловичу - лiкарю-рентгенолоry кнП <<пЩоманiвська

багатопроф iльна лiкарнл>.Щоманiвсъкоi селищноi р ади.

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

МиколаiЪсъкоi фiлii Щержавного пiдприемства <<Адмiнiстрацiя морських noprib
Украiнш;

Кокоринiй оленi Василiвнi - лiкарю-стоматолоry ПП <<Естетикa>);
Репiнiй Наталi Георгiiвнi - лiкарю-стоматолоry tШ <<Iрдент>>

стоматологiчного кабiнету кБальзам>>.
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<<Терап евтична стоматологim>
Iльiнiй-саловiй оленi Вiталiiвнi

ФOП кIльiнЬ-Сапова О.В.>>;

МiшановiйАллiЯкiвнi - лiкарю-стоматологу-терапевту КП МиколаiЪськоi
Micbkoi ради <<миколаiвсъка районна стоматологiчна полiклiнiка;

Моторнiй Тетянi Олександрiвнi

ФОП <Шулiка Н.В.>;
Чельцовiй Маринi Михайлiвнi

Ф_ОЛ кЧельцова Марина МихайлiвнD).

<Хiрургiя>
Котовiй Ва.гrентинi IBaHiBHi - лiкарю-хiрургу КНП МикопаiЪськоi MicbKoi

ради <MicbKa лiкарня J\b 5>;

-.- =_- Париляку Олександру Юлiановичу - лiкарю-хiрургу КНП <Весепинiвська
районна пiкарнп> Веселинiвськоi селищноi ради.

<Хiрургiчна стоматологiя>>
Хроленку Сергiю Григоровичу лiкарю-стоматолоry-хiрургу

КНП <<еланецька лiкарня> еланецькоi селищноi ради.

3) Пiдтвердити ВИIЦУ квалiфiкацiйну категорiю зi спецiальностей:

<<Акушерство i гiнекологiл>
Бебпу Вадиму Iвановичу - лiкарю-акушер-гiнекологу КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<Пологовий будинок N t>;
-,: =-: Григор'яну Аркадiю Петросовичу лiкарю-акушер-гiнеrtоооrу
КНП МиколаiвськоТ MicbKoi ради <<Мiсъка лiкарня Jt 5>;

Каюдi Олеry Володимировичу лiкарю-акушер-гiнекологу
КНП <<Вознесенська багатопрофiлъна лiкарнп> В ознесенськоi MicbKoi ради;
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неколоry

BcbKoi

олоry

олоry
хвороб>>

Масютi BiKTopy Iвановичу лiкарю- ,ер-

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

Сокрут HiHi IBaHiBHi - лiкарю-акушер-гiнекопоry
MicbKoi ради <Лiкарня швидкоi медичноi допомоги>;

Шапошнiковiй Аллi Георгiiвнi - лi
КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради.

<<Анестезiологiп>
Аладову Володимиру Володимировичу, -

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<Пологовий будинок j\Гл 3>;

Базовкiну Володимиру Вiкторовичу

КНП <<Миколаiвський обласний центр лiкування iнфекцiйних
Миколаiвськоi обласноi ради. l

<<Гематологiю>
Романюк Наталii Михайлiвнi - лiкарю-гематолоry

обласна клiнiчна лiкарно> Миколаiвськоi обласноi ради.
кнп

<<rЩитяча га стро ентерол о гiя>>

Левандовськiй Валентинi IBaHiBHi - лiкарю-гастроентеролоry
кнп
Ради.

<<Миколаiвсъка обласна дитяча клiнiчна лiкарнл> М{колаi.

<<Щитяча нефрологiя>>

КНП <<Миколаiвська обпасна дитяча клiнiчна лiкарно Мц
Ради. ]

i
l

<<Щитяча стоматологiя>>
Афанасьевiй BiTi

Комунального закладу
обласноi ради.

обласноТ

обласноi

ому
аiвсъкоi

кнп



КНП <<Багатопрофiлъна лiкарня Веснянськоi, Нечаянбькоi,
сiльських рад МиколаiЪського району Миколаiвськоi обласРЬ.,,

КНП Миколаiвськоi MicbKoi р ади <Центр соцi ально-значуш!их

лiкарrр-,дермато
КНП <Первомайська центраJIьна районна лiкарня> ПервомАйсъкоi Mi

итячому

i.l
лкарю-акушер_

iолоry

)олоry

ради.коi

КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Jф 5>; i

ТОВ <Центр прогресивноi медицини та реабiлiтацii <Реа-М{ер>; i ,

КНП <<Первомайська центрЕIлъна районна лiкарня> Первомqйськоi Mic$Koi ради.

i.,i.;
. пiкарrо-ен{оскопiслу

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня ЛЬ 5). i
l

<<Ентомологiя>>
i

обласнийМарущак Наталi Миколаiвнi - ентомолоry ЩУ <МикjолаiЪський
центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ YKpaiHи>. ! :

i

<<Ендокринологiр>
Нiкiтiнiй JIrодмилi АндрiiЪнi -

<<Епiдемiологiю>

,Щем'яненко Алевтинi Василiвнi
КНП <<МиколаiЪський обласний центр лiкування
Миколаiвськоi обласноi ради.

l
i.
lлlкаDю_епl
l1 , д

iнфекцiйних хвороб>>
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<<Загальна гiгiена>>

Назаренку Володимиру Степановичу пiкарю iЗ загалънОi гiгiенИ

ду <микълаrвсъкий обласний центр контропю та профiлактики хвороб)

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни;
Саганевич Лiлii BiKTopiBHi

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

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

кнП йиколаiвськоi мiсъкоi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги j\b 3>;

варавiковiй HiHi Воподимирiвнi - лiкарю загальноi практики-сiмейному

лiкарю IirШ Миколаiвськоi мiсъкgi Ради <Центр первинноi медико-санiтарноi

допомоги J\b 5>;

Голокоз Ганнi Юрiiвнi - лiкарю загаJIьноi практики-сiмейному лiкарю

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

Березнеryватськоi селищноi ради; ,^ 
Зiнкiну Сергiю Павповичу - лiкарю загапъноi практики-сiмейному лiкарю

кнП Миколаiвськоi MicbKoi ради (Центр первинноi медико-санiтарноi

допомоги j\b 6>;

Зiнкiнiй оленi Петрiвнi - лiкарю загапьноi практики-сiмейНОIчtу лiкарю

кнП Миколаiвськоi MicbKoi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги J\} 6>;

Iвершень JIюбов IBaHiBHi - лiкарю загапъноi гrрактики-сiмейному лiкарю

кнП ,,Б.р.."*ryватський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги)>

Березнеryватськоi селищноi ради; .^ 
Сiраченко Bipi Петрiвнi - пiкарю загапьноi практики-сiмейному лiкарю

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

Кривоозерсъкоi селищноi рали Кривоозерського району;
Шишко Людмилi ,Щем'янiвнi лiкарю загЕшьноi практики-сiмеЙномУ

пiкарю кнП Миколаiвсъкоi мiсъкоi ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги J\Ъ 5>;

Юрченко Iринi Валентинiвнi лiкарю загЕ}лъноi практики-сiмеЙномУ

лiкарю кrш кБерезнеryватсъкий т.tентр первинноi медико-санiтарноi допомоги)
Березнеryватсъкоi селищноi ради;^ 

Юр.rук Маргаритi Миколаънi - лiкарю загальноi практики-сiмейному

лiкарю кrгr МиколаТвськоi мiсъкоi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi

допомоги М 5).
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<<Iнфекцiйнi хвороби>
Тарасенко Свiтланi Михайлiвнi лiкарю-iнфекцiонiсту

КНП <Миколаiвський обласний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>
Миколаiвськоi обласноi ради;

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

<<Карлiологiя>>

на,,точому Юрiю Володимировичу лiкарю-кардiолоry
КНП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарня> МиколаiЪськоi обласноi ради;

Гhlиваку Щмитру Володимировичу лiкарю-кардiологу
КНП Миколаiвськоi мiсъкоi ради <MicbKa лiкарня Jф 1>;

Чаричанськiй Наталii Олександрiвнi лiкарю-кардiолоry
КНП <<Б аштанська багатопроф iлъна лiкарня> Б аштанськоi Mi cbKoi ради.

<<Клiнiчна лабораторна дiагностика)>
Дуднiк Свiтланi евгенiвнi - лiкарю-лаборанту КНП <<Миколаiвська

обласна станцiя переливання кровп> Миколаiвсъкоi обласноi ради;
Пекнiй JIrодмилi Леонiдiвнi лiкарю-лаборанту КНП <<Миколаiвська

обласна станцiя переливання крови>> Микопаiвськоi обласноi ради;
Чайкi Наталii IBaHiBHi - лiкарю-лаборанту ,ЩУ <МиколаiЪський обласний

ценlry контропю та профiлактики хвороб МОЗ Украiни>.

<<Медицина невiдкладних cTaHiB>>

Вiтченку Сергiю Анатолiйовичу - лiкарю з медицини невiдкJIадних cTaHiB
КНП <<Миколаiвсъкий обласний центр екстреноi медичноi допомоги
та медицини катастроф) МиколаiЪськоi обласноi ради.

<<Наркологiя>>
Полякову Iгору Анатопiйовичу лiкарю-нарколоry

КНП <<Багатопрофiльна лiкарня Веснянськоi, Нечаянськоi, Радсадiвськоi
сiльських рад МиколаiЪського р айону Миколаiвськоi обпастi>>.

<<Неврологiя>>
Бойку Олександру Iвановичу лiкарю-невропатолоry

КНП <<Первомайська центраqьна MicbKa багатопрофiльна лiкарня>
Первомайськоi MicbKoi ради;
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латiю олександру Володимировичу лiкарю-невропатолоry
КНП <МиколаiЪсъкий обласний клiнiчний госпiта.пь BeTepaHiB вiйни>
МиколаiЪськоi обласноi ради;

Малюк Свiтланi BiпiiBHi - лiкарю- невропатолоry КНП <<МиколаiЪсъка
обласна лiкарня вiдновного лiкування> Миколаiвськоi обласноi ради;

ПРимак Тетянi IBaHiBHi - лiкарю-невропатологу КНП <<Первомайська
центраJIьна районна лiкарно Первомайськоi MicbKoi ради.

<онкогiнекологiя>>
Безносенку Максиму Петровичу - лiкарю-гiнеколоry-онколоry центру

ЗДОРОВ'Я ЖiнКи КНП <<Миколаiвський обласний центр онкологiЬ> Миколаiвськоi
обласноi ради (за внутрiшнiм сумiсництвом).

<<Онкохiрургiю>
висоцькому олеry Волрдимировичу лiкарю-хiрургу-онколоry

КНП <<Миколаiвський обласний центр онкологii>> Миколаiвсъкоi обласноi ради.
зовтуну Вадиму Володимировичу лiкарю-хiрурry-онколоry

КНП <<МиколаiЪський обласний центр онкологiЬ> Миколаiвсъкоi обласноi ради;

<<Органiзацiя i управлiння охороною здоровОя>>
Баранову Петру Володимировичу головний лiкар кНП <Центр

ПеРВИннОi медико-санiтарноi допомоги Нечаянськоi сiльськоi ради
МиколаiЪського району Миколаiвськоi областЬ ;

Барсегян Аллi Анатолiiвнi директору кНП <<Баштанська
багатопрофiльна лiкарнл> Баштанськоi мiсъкоi ради;

Браславськiй олександрi Лук'янiвнi завiдуючiй iнформацiйно-
аНаЛiТичниМ центромо лiкарю-статистику КНП <<Вознесенська багатопрофiльна
лiкарнл> Вознесенськоi MicbKoi ради;

,ЩЖенковiй Людмилi ГаврЙлiвнi - завiдуючiй психiатричним вiддiленням
З посиленним наглядом Ns 13 КНП <<МикодаiЪський обласний центр психiчного
здоров' я>> МиколаiЪськоi обласноi ради;

щжуринському Валерiю Володимировичу заступнику директора
З аДмiнiстративних та органiзацiЙно-методичних питань КНП <<Миколаiвсъкий
обласний центр онкологii>> МиколаiЪськоi обласноi ради;

Заtиiхановськiй BiKTopii ' Василiвнi гоповному лiкарю
кнп Миколаiвськоi Micbkoi ради <центр первинноi медико-санiтарноi допомоги
J\b 3>;

КРеСТичУ Олександру Васильовичу заступнику головного лiкаря
з медичноi частини Кнп <<вознесенська багатопрофiльна лiкарrrя> Вознесенськоi
мiськоi ради;

Мазнiковiй Iринi Генрiхiвнi -,лiкарю-педiатру КНП <<Южноукраihська MicbKa
багатопр офiльна лiкарня> Южноукраihськоi MicbKoT радиi

РимаРУ Петру Iвановичу - головному лiкарю КНП <МиколаiЪська обласна
клiнiчна лiкарня>> Миколаiвськоi обласноi ради;

I]ОПi ПаВЛУ Онисимовичу директору КП <Медичний центр первинноТ
медико-санiтарноi допомоги> Мiшково-Погорiлiвськоi сiльськоТ ради.
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<<Ортопедiя i травматологiр>

Бригарю евгенiю Андрiйовичу лiкарю-ортопеду-травматолоry
КНП <<Вознесенсъка багатопрофiльна лiкарнш Вознесенсъкоi MicbKoi ради.

<<Отоларингологiш>
Василъченку Миколi Олександровичу лiкарю-отоларинголоry

КНП <<Братська лiкарня>> Братськоi селищноi ради;
,Щрагомiровiй Наталi АндрiiЪнi лiкарю-отопаринголоry

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради KMicbKa лiкарня Nq 3);
Пономаренку Анатолiю Микопайовичу лiкарю-отоларингологу

КНП <<Вознесенська багатопрофiльна лiкарня> Вознесенськоi MicbKoi ради;
Устинському IBaHy Павловичу лiкарю-отоларинголоry

КНП <<Баштанська багатопрофiлъна лiкарня> Баштанськоi MicbKoi ради.
;

<<Патологiчна анатомiя>>
Глушаку Олегу Михайловичу лiкарю-патологоанатому

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня швидкоi медичноi
допомоги)).

I

, <<Педiатрiп>
Бажановiй Маринi Борисiвнi - пiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<Мiсъка дитяча лiкарня Jф 2>;

Бересry Валерiю Iвановичу - пiкарю-педiатру КНП <<Южноукраiнсъка
MicbKa багатопрофiльна лiкарнл> ;

Буцукiнiй Тетянi Степанiвнi - лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня Nо 2>;

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

,Щмитрiевiй Свiтланi Володимирiвнi лiкарю-педiатру
КНП МиколаiЪськоi MicbKoT рзди <Центр первинноi медико-санiтарноi
допомоги NЬ 4>;

Замiхановськiй BiKTopii Василiвнi - лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги J\b 3>;

Какшинсъкiй Iринi Валентинiвнi - лiкарю-педiатру КНП <<Миколаiвський
обласний будинок дитини) Миколаiвсъкоi обласноi ради;

Мачушенко Валентинi IBaHiBHi - лiкарю-педiатру КНП <<еланецький

центр первинноi медико;санiтарноi допомоги) еланецькоi селищноi ради;
Подлеснiй Катеринi Петрiвнi лiкарю-педiатру КНП Миколаiвськоi

MicbKoi ради <<MicbKa дитяча лiкарня ЛЬ 2>;

Скрипнiченко Любовi Всеволодiвнi лiкарю-педiатру
КНП <<Кривоозерська багатопрофiпъна лiкарнл> Кривоозерськоi селищноi ради;

Яровенко Ользi Геннадiiвнi лiкарю-педiатру КНП МиколаiЪськоi
мiсъкоi ради <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги Ng 3>>.
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<<Психiатрiр>
Саганевичу Валентину Олександровичу

MicbKoi медичноi частини фiлii ДУ MiHicTepcTBa
охорони здоров'я державноi кримiн€Lпьно-викоЕ
в Миколаiвськiй областi.

<<Проктологiп>
Новицькому Олеry Олеговичу - лiкарю-проктолоry

мiськоi ради KMicbKa лiкарня Ng 3).

<<Рентгенологiр>
Коryту Валерiю Iвановичу - лiкарю-рентгенолоry

l;
<<Сексопатологiя>> l ll

i

i]i]l]lI
ггI {]l]i

]i

|llq lvdlvl lЛr' 
i

Чернявськiй Iринi IBaHiBHi - лiкарю-сексопатопоry ЦГI (

<<Стоматологiр> i

Губановiй Ацтонiнi Сергiiвнi - лiкарю-стоматопоry ф

<<Терапевтична стоматологiя>>

зайцевiй теlянi вiкторiвнr-Т';rЖ';-терапевту
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Jф 5>;

Знайко BiKTopii Михайлiвнi лiкарю-терапевту
MicbKoi ради KIf ентр первиIIноi медико- санiтарноI допомо

Носуленко Qльзi евгенiвнi - лiкарю-терапевту
центрЕLльна районна лiкарня> Березанськоi селищноi ради; j

Пiryшинiй Галинi Андрiiвнi лiкарю;торЕlповт}

l

l

l

багатопрофiлъна лiкарнп> Вознесенськоi Micbkoi ради. i .l

Кременцову В'ячеславу Василъовичу hin{
КНП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <Центр соцi4-гlьно-значуЩих 

fl

<<Судово-медична кримiналiстика>>
Грушенко Ларисi .Щмитрiвнi - лiкарю з су

<<Миколаiвського обласного бюро судово-медичноi
обласноi ради.
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Саryн Галинi IBaHiBHi - лiкарю-терапевту КНП Миколаiвсъкоi мiсъкоi
ради кЩентр первинноi медико-санiтарноi допомоги J\b 2>;

ШагiнУ Андрiю Борисовичу лiкарю-терапевту кнП Миколаiъськоi
MicbKoi р4ди <Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги М 2>;

Юскевич BiTi Валентинiвнi - лiкарю-терапевту Комун€lJIъного закJIаду
<обласний центр медико-соцiальноi експертизш> Миколаiъськоi обласноi рuдr.

<<Ультразвукова дiагностика>
Алейнiковiй оленi олександрiвнi - лiкарю з ультразвуковоi дiагностики

кнп <<новобузька багатопрофiльна лiкарня> Новобузькоi мiсъкоi ради.
i

<<Урологiп>
Коромислiченку Олександру ОлександровиIIу лiкарю-уролоry

кнП <<Первомайська центр€lльна MicbKa багатопрофiльна лiкарrr">
Первомайськоr MicbKoi ради;

ЛарiоноВу Юрiю Федоровичу - лiкарю-уролоry кнП Миколаiвськоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня Ns 3));

ОвечкУ Iгорю олексiйовичу лiкарю-урологу кнП <<МиколаiЪсъкий
обласний центр онкологiь> Миколаiъськоi обласноi радиi

савельеву Олегу Геннадiйовичу - лiкарю-уролоry кнп Миколаiвсъкоi
MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня NЬ 3}; :

тузову Юрiю Миколайовичу _ лiкарю-уролоry кнп Миколаiъськоi
MicbKoi р4ди <<Мiсъка лiкарня NЬ 3>l.

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

обласна лiкарня вiдновного лiкування Миколаtвськоi обласноi ради;
i

<<ФункцiоFальна дiагностика>
гармашовiй ользi Миколаiвнi - лiкарю з функцiональноi дiагностики

КНП Миколаiвськоi MicbKoi ради <<MicbKa лiкарня NЬ 5>;
казаковiй Маринi Генрiхiвнi - лiкарю з функцiональноi дiагностикикнп <<миколаiвська обласна дитяча клiнiчна лiкарнп Миколаiвськоi обласноi

j

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

кнП МиколаiЪськоi MicbKoi ради <<MicbKa стоматологiчна полiклiнiкu.

лiкарю-уролоry



<<Хiрургiш>

мiськоi ради кМiсъка лiкарня NЬ 5>;

Началъник управлiння ffi-i,*

]

<Ми4олаiвська
l
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