
№ п/п
прізвище, 
ім'я,           по-
батькові 

Посада інститут, рік 
закінчення сертифікати стаж 

роботи
тел-н АЗПСМ 
та лікаря

Хмиров                   
         
Михайло  
Вікторович

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Астраханка

Запорізький 
державний 
медичний 
університет, 
2014р.

лікар другої 
категорії по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

6р. (0619) 49-51-34 
096-868-98-55

Корольова                 
            
Галина             
  Едуардівна

лікар терапевт 
дільничнийамбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини  с. 
Костянтинівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1974р.

лікар терапевт 
вищої категорії 
по 
спеціальності  
"терапія"

45р (0619) 49-05-40 
067-723-82-87   

Біленька                         
                 
Тетяна                
     Вікторівна

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. 
Костянтинівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1992р.

лікар першої 
категоріїпо 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина", 
педіатр першої 

28р. (0619) 49-05-44 
096-387-72-49



Ошлакова 
Катерина 
Григорівна

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Нове

Запорізький 
державний 
медичний 
університет, 
2013р.

лікар другої 
категорії по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

7р. (0619) 49-05-48 
097-734-32-36

Фарзаєва    
Тамара 
Алахмедівна

лікар терапевт 
дільничний амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини  с. 
Костянтинівка

Запорізький 
державний 
медичний 
університет, 
2012р.

лікар другої 
категорії  по 
спеціальності  
"терапія"

8р. (0619) 49-05-42 
098-975-82-96

Цимбал                    
          Ольга             
          
Анатоліївна

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. 
Костянтинівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1986р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина", 
терапевт 
першої категорії

28р. (0619) 49-05-41 
097-580-23-65



Ваніна                             
                 
Алла                         
          
Миколаївна

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. 
Новобогдановка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1983р.

лікар першої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

34р. (0619) 44-65-40 
098-41-22-143

Пирогов                
       Ігор                
       
Пилипович

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. 
Новомиколаївка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1997р.

лікар другої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

23р. (0619) 49-84-17 
097-449-46-62

Середа                        
             
Валерій 
Дмитрович

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини                                       
           с.Фруктове

Дніпропетров
ський 
державний 
медичний 
інститут, 
1987р.

лікар першої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

33р. (0619) 49-84-17 
097-06-06-374

Леонова              
     Людмила 
Михайлівна 

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Полянівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1975р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

44р. (0619) 49-88-43 
097-320-67-19



Скибчик          
  Анатолій 
Олександров
ич

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Терпіння

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1984р.

лікар другої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

35р. (0619) 49-05-47  
 097-789-07-17  

Дідінова          
  Людмила           
      Петрівна

 лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Терпіння

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1988р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина", 
терапевт 
першої категорії

32р. (0619) 49-05-46 
098-036-81-61

Халабузарь               
           Зоя 
Володимирів
на

 лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Терпіння

Донецький 
державний 
медичний 
інститут, 
1982р.

лікар першої 
категорії по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина", 
педіатр першої 
категорії

36р. (0619) 49-05-45 
096-480-75-84



Яровая         
Олена     
Віталіївна

 лікар педіатр 
дільничнийамбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини  
с.Костянтинівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
2009р.

лікар другої 
категорії по 
спеціальності 
"педіатрія"

11р. (0619)-49-05-43 
068-446-24-90

Біда                     
     Анатолій             
           
Іванович

завідувач, лікар загальної 
практики-сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  смт. Мирне

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1977р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина", 
терапевт 
першої категорії

43р. (0619) 49-43-45 
098-412-41-09 

Зганяйко            
    Світлана 
Степанівна

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  смт. Мирне

Вінницький 
медичний 
інститут, 
1979р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина",              

41р. (0619) 49-43-45 
098-033-21-01



Твердий                       
               
Микола               
     Іванович

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  
с.Новопилипівка

Дніпропетров
ський 
державний 
медичний 
інститут, 
1971р.

лікар-спеціаліст 
по 
спеціальності  
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

49р. (0619) 49-76-43 
098-37-77-466

Обрубов                     
            Олег    
 
Миколайови
ч

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. Семенівка

Саратовський  
  медичний 
інститут, 
1983р.

лікар вищої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

35р. (0619) 44-91-93  
 098-49-22-132  

Воєводін 
Олександр 
Валентинови
ч

лікар загальної практики-
сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики сімейної 
медицини  с. 
Новобогданівка

Запорізький 
медичний 
інститут, 
1993р.

лікар вищої 
категорії по 
спеціальності 
"загальна 
практика 
сімейна 
медицина"

27р. (0619)44-65-40  
098-824-57-58



Кравченко  
Тетяна               
    Олегівна

 лікар педіатр 
дільничний амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини  
с.Семенівка

Дніпропетров
ська 
державна 
медична 
академія, 
2018р.

лікар спеціаліст 
по 
спеціальності 
"педіатрія"

2р. (0619)-44-91-93 
097-556-50-73
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