
Білецький Олег Андрійович 

 лікар-терапевт, в.о. з організації 
лікувально-профілактичної та 
адміністративно-господарської 
діяльності по амбулаторії сімейного типу 
№1  

 ОСВІТА: Закінчив у 1977 році 
лікувальний факультет в 
Донецькому медичному інституті за 
спеціальністю лікувальна справа. 

ДОСВІД РОБОТИ: У 1978 році 

закінчив інтернатуру з терапії в міській лікарні 

№9 м.Донецьк. 

З 1978 по 2011рр. працював лікарем-

терапевтом дільничним в Добропільській ЦРЛ.  

У 1984 по 1987рр. був переведений на посаду 

заступника головного лікаря з трудової експертизи. 

З 2012 року працює завідувачем амбулаторії №1 в КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 

02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради за 

сумісництвом лікар-терапевт дільничний. 

 
  



Федяінова Лілія Миколаївна 

лікар – терапевт амбулаторії сімейного 
типу №1  

 ОСВІТА: .Закінчила в 1979 році Донецький 

Державний медичний інститут за 

спеціальністю лікувальна справа. 

ДОСВІД РОБОТИ: У 1980 році закінчила 

інтернатуру в Красноармійській ЦРЛ та того ж 

року працювала лікарем-терапевтом в в 

м.Білицьке. 

З 1991 по 1993рр. проходила клінічну ординатуру 

в інституті ім.Горького м.Донецьк - внутрішні 

хвороби. 

З 1993 по 2004рр. процювала лікарем-терапевтом дільничним в Білицькій ЦРЛ. З 

2012 р. по переводу лікар-терапевт терапевтичного відділення м.Добропілля. 

З 2012 по 2016 рр. завідуюча відділенням терапевтичного відділення Добропільській 

ЛІЛ. 

В 2016 році прийнята в.о.завідуючої терапевтичного відділення м.Родинське. 

Працює лікарем терапевтом дільничним з 2020р. в лікарській амбулаторії сімейного 

типу КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільскої міської ради. 

 
  



Гнилицька Аеліта Рубіківна 

  лікар загальної практики сімейної 
медицини амбулаторії сімейного типу №1  

 ОСВІТА: .Закінчила у 2014 році Донецький 

державний медичний університет ім.М.Горького 

ДОСВІД РОБОТИ: У 2014 році проходила 

інтернатуру, спеціальність - лікар загальної 

практики сімейної медицини. 

  З 2014 року лікар загальної практики сімейної 

медицини у КЗ "Добропільський ЦПМСД". 

 З 2020 року працює лікарем загальної практики 

сімейної медицини амбулаторії №1 в  КНП 

"Добропільський ЦПМСД" Добропільської 

міської ради. 

 



Лєскова Ніна Федорівна 

лікар-педіатр амбулаторії сімейного типу №2 

 ОСВІТА: Закінчила у 1975 році Харківський 

медичний інститут за 

спеціальністю "Педіатрія". 

ДОСВІД РОБОТИ: 1966-1969рр.була 

завідуючою Миколаївським фельдширьським 

пунктом Шаповалівської лікарні. 

1971-1972рр. - медична сестра Харківського 

облонкодиспансеру. 

1973-1975рр. - медична сестра 19ї дитячої лікарні 

м.Харків. 

З 1975-1977рр. проходила інтернатуру базі 

Лисичанської дитячої лікарні м.Лисичанськ за спеціальності педіатрія. 

1977-1979рр. працювала лікарем-педіатром в Брянській міській дитячій лікарні 

м.Брянська. 

1979-2011рр. - лікар-педіатр дільничий Добропільської міської лікарні. 

З 2012 року працює в амбулаторії №2 КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 02.07.2018 

року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради лікарем-

педіатром. 

 

 

Штим Маргарита Павлівна 

  лікар-педіатр амбулаторії сімейного типу №2 

ОСВІТА: . 

ДОСВІД РОБОТИ:  

 Працює лікарем педіатром в лікарській амбулаторії сімейного типу №2 

м.Добропілля КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради. 



Іванова Валентина Віталіївна 

 лікар-терапевт першої категорії, в.о. з 
організації лікувально-профілактичної 
та адміністративно-господарської 
діяльності по амбулаторії сімейного типу 
№3  

 ОСВІТА: Закінчила у 1991 році Чернівецький 

державний медичний інститут за 

спеціальністю "Лікувальна справа". 

ДОСВІД РОБОТИ: З 1992 року працювала 

лікарем-терапевтом дільничним в КЗ "Білицька 

міська лікарня". 

З 2005 по 2011рр. працювала завідуючою 

поліклініки Білицької МЛ, а з 2012 року займає 

посаду завідуючої амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 02.07.2018 року 

КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради, за сумісництвом весь 

час працює лікарем-терапевтом. 

Стаж роботи 26 років. 

 
  



Васильєв Сергій Федорович 

лікар загальної практики - сімейний 
лікар амбулаторії сімейного типу №3  

 ОСВІТА: Закінчив у 1980 році Донецький 

Державний медичний інститут за 

спеціальністю Педіатрія. 

ДОСВІД РОБОТИ: З 1986 року працював 

дільничним педіатром в Білицькій 

МЛ, друга категорія. 

В 2013 році отримав сертифікат Донецького 

національного медичного університету за 

спеціальнісю Загальна практика-сімейна 

медицина. 

З 2013 року працює в амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 02.07.2018 

року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради лікарем ЗПСМ. 

Стаж роботи 37 років. 

 
  



 

 

Павлова Валентина Йосипівна 

лікар-терапевт амбулаторії сімейного 
типу №3  

  ОСВІТА: Закінчила у 1978 році Донецький 
медичний інститут за 
спеціальністю "Ліувальна справа". 

ДОСВІД РОБОТИ: За направленням трудову 

діяльність розпочала в 1978 році лікарем-

терапевтом дільничним в Білицькій МЛ. 

З 1981 по 2011рр. працювала завідуючою 

терапевтичним відділенням Білицької МЛ, 

лікарем денного стаціонару. 

З 2012 року працює лікарем-терапевтом дільничним в амбулаторії №3 КЗ 

"Добропільський ЦПМСД" з 02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" 

Добропільської міської ради. 

Стаж роботи 41 років. 

 
  



 

Єсіна Марія Прокопівна  

лікар-педіатр амбулаторії сімейного типу 
№3  

 ОСВІТА: Закінчила у 1974 році педіатричний 

факультет в Донецькому медичному інституті. 

Проходила інтернатуру в 29 лікарні м.Донецьк. 

ДОСВІД РОБОТИ: За направленням трудову 

діяльність розпочала в 1975 році лікарем 

інфекційного відділення в Білицькій МЛ. 

З 1978-2013рр. працювала дільничним 

педіатром першої категорії. 

З 2015 року працює лікарем-педіатром в 

амбулаторії №3 КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 02.07.2018 року КНП 

"Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради. 

Стаж роботи 43 роки. 

 
  



 

Патук Діана Ігорівна 

лікар загальної практики - сімейний 
лікар амбулаторії сімейного типу №3  

 ОСВІТА: Закінчила Вінницький національний 

медичній університет ім.Пирогова у 2016 за 

спеціальністю – педіатрія. 

ДОСВІД РОБОТИ: В липні 2018 році 

закінчила інтернатуру у Донецькому 

національному медичному університеті та 

підтвердила звання лікаря-спеціаліста за 

спеціальністю загальна практика-сімейна 

медицина. 

З липня 2018 року працює лікарем ЗПСМ в амбулаторії №3 КНП "Добропільський 

ЦПМСД" Добропільської міської ради. 

Категорій немає. 

Має сертифікат лікаря-спеціаліста. 

  



Дубчик Валентина Іванівна 

  лікар-терапевт, в.о. з організації 
лікувально-профілактичної та 
адміністративно-господарської 
діяльності по амбулаторії сімейного типу 
№4 

  ОСВІТА: Закінчила Донецький державний 

медичний інститут ім.Горького в 1982 році, 

лікувальний факультет за спеціальністю лікар- 

лікувальник. 

ДОСВІД РОБОТИ: 1982-1983рр. пройшла 

інтернатуру в міській лікарні № 4 м.Маріуполь 

по спеціальності внутрішні хвороби. 

З кінця 1983 р. по вересень 1986 р. працювала 

лікарем –терапевтом терапевтичного відділення 

№2 Білозерської міської лікарні на Новодонецькій приписній дільниці. 

З вересня 1986 р. по 1991 р. працювала цеховим лікарем на підприємстві – шахта 

«Новодонецька» м.Білозерське. 

З 1991 р. по 1992 р. працювала лікарем – терапевтом терапевтичного відділення №1 

Білозерськоі міської лікарні. 

З жовтня 1992 р. по грудень 2011 р. працювала завідуючою терапевтичним 

відділенням поліклініки Білозерськоі міської лікарні. У зв’язку з реорганізацією в 

медичній галузі з січня 2012 р. по особистій заяві перейшла працювати дільничним 

лікарем – терапевтом амбулаторіі №4 КЗ «Добропільський ЦПМСД», де працювала 

по 10 листопада 2014 р. з 11 листопада 2014 р. по сьогоднішній день працює 

завідуючою амб.№4 КЗ «Добропільський ЦПМСД» з 02.07.2018 року КНП 

"Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради, та по сумісництву ст. 

дільничним терапевтом на дільниці №1. 

 
 

  



 

Афанасьєв Сергій Борисович 

  Лікар-терапевт амбулаторії сімейного 
типу №4 

  ОСВІТА: закінчив у 1987 році військово-

медичний факультет при Горьківському 

медичному інституті ім. Кірова за фахом 

– лікувальна справа. 

У 1991 році отримав спеціалізацію з терапії. 

ДОСВІД РОБОТИ: З 1987р. по 1992р – 

начальник медичної служби військової частини. 

З 1993 по 2000р. працював завідуючим 

інфекційного відділенням, завідуючим геріатричого відділення м.Горлівка. 

З 2001 року - дільничний лікар терапевт Білозерської міської лікарні. 

З 2012 року - дільничний лікар терапевт амбулаторії №4 КЗ «Добропільський 

ЦПМСД» з 02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської 

ради. Останні курси підвищення кваліфікації у 2015 році при Донецькому 

національному університеті ім. Горького. 

 
  



 

Афанасьєва Наталія Василівна 

  Лікар-терапевт  амбулаторії сімейного 
типу №4 

  ОСВІТА: закінчила Горьківській медичний 

інститут ім. Кірова у 1987 році за фахом 

– лікувальна справа. 

У 1988 році отримала спеціалізацію з терапії. 

ДОСВІД РОБОТИ: З 1988р. по 1992р – 

дільничний терапевт м. Хабаровськ. 

З 1992 по 1995р. – дільничний терапевт м. 

Горлівка. 

З 1995-1998р. – завідуюча терапевтичним 

поліклінічним відділенням міської лікарні №1 м. Горлівка 

З 1996-2000р. – завідуюча поліклінічним відділенням міської лікарні №1 м. 

Горлівка. 

З 2000-2001р. – головний лікар Білозерської міської лікарні. 

З 2001-2010р. – приватний підприємець. 

З 2011 року - дільничний лікар терапевт Білозерської міської лікарні. 

З 2012 року - дільничний лікар терапевт амбулаторії №4 КЗ «Добропільський 

ЦПМСД» з 02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської 

ради. Останні курси підвищення кваліфікації у 2015 році при Донецькому 

національному університеті ім.Горького. 

 
  



Міхєєва Валентина Андріївна 

  Лікар-терапевт амбулаторії сімейного типу №4 

  ОСВІТА: Закінчила Черновецький державний медичний інститут в 1969 році 

лікувальний факультет за спеціальністю лікар – терапевт. 

ДОСВІД РОБОТИ: З 1967 по 1968рр. працювала виробничим лікарем паровозного 

депо м.Покровськ. 

З  1969 по 1982рр. працювала цеховим лікарем шахта «Красноармійська» та шахта 

«Новодонецька». 

З 1983 по 2012рр. працювала в Білозерській міській лікарні  дільничним терапевтом. 

У зв’ язку з реорганізацією в медичній галузі з січня 2012 року по особистій 

заяві  перейшла працювати дільничним лікарем – терапевтом амбулаторій №4 КЗ 

«Добропільський  ЦПМСД» з 02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" 

Добропільської міської ради. 

Останні курси підвищення кваліфікації: З 3.10.2016р. по 31.10.2016 року ПАЦ 

«Терапія» в Донецькому національному університеті ім.М.Горького. 

 
  



Габібова Дар'я Вікторівна  

  лікар загальної практики - сімейної 
медицини амбулаторії сімейного типу №4 

  ОСВІТА:  

ДОСВІД РОБОТИ: З 2020 року працює по 

спеціальності «Лікар загальної практики - 

сімейної медицини» в КНП "Добропільський 

ЦПМСД" Добропільської міської ради, лікарській 

амбулаторії сімейної медицини №4. 

  

 

 

 

  



Снєгурова Людмила Анатоліївна 

  лікар-терапевт, в.о. з організації 
лікувально-профілактичної та 
адміністративно-господарської 
діяльності по амбулаторії сімейного типу 
№5 

 ОСВІТА: Закінчила у 1982 році 

Дніпропетровський медичний інститут за фахом 

лікар-лікувальник. 

ДОСВІД РОБОТИ: Пройшла інтернатуру в 1-й 

міській лікарні м.Донепропетровська. 

Працювала лікарем підліткового кабінету в 

Синельніківській ЦРЛ. 

З 1983 по 1988рр. працювала в Олександрівській 

дільничній лікарні Широківського району Дніпропетровської області дільничним 

лікарем. 

З 1988 по 2011рр. працювала  лікарем в терапевтичному відділенні №2 в 

Новодонецькій приписній дільниці Білозерської МЛ. 

З 2013 року працює завідуючою в амбулаторії №5 КЗ "Добропільський ЦПМСД" з 

02.07.2018 року КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради по 

сумісництву лікарем терапевтом дільничним. 

  

  



 

Пшенична Аліна Василівна 

лікар загальної практики - сімейний 
лікар амбулаторії сімейного типу №5 

ОСВІТА:  2008-2014 рр Донецький 

Національний Медичний 

Універсітет ім.М.Горького. 1 медичиний 

факультет – Лікувальна справа- диплом лікаря. 

ДОСВІД РОБОТИ: 2015-2017рр Кафедра 

післядипломної освіти.Інтернатура. 

Сертифікат  лікаря спеціаліста  за спеціальністю 

– Лікар загальної практики – сімейна 

медицина. 

За 2017-2018 рік пройшла тренинги на теми: «Кетоацидоз у дітей», «Корева 

інфекція». Приймала участь у відеоконференціях на тему : «Роль профілактичних 

щеплень у дітей». 

Має сертифікати : «Проблеми та перспективи сучасної педіатрії», 

«Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію з використанням швидких тестів 

пацієнтів за ініціативою лікарів сімейної медицини та профілактика стигматизації 

людей,що живуть з ВІЛ» 

  



 

Федорова Віра Олександрівна 

лікар загальної практики - сімейний лікар 
амбулаторії сімейного типу №5 

ОСВІТА:  2008-2014 рр 2008-2014 рр 

Донецький Національний Медичний 

Університет ім. М.Горького, І медичний 

факультет – Лікувальна справа – диплом лікаря. 

ДОСВІД РОБОТИ: під час навчання в 

університеті працювала з 01.09.2012 до 

31.05.2014 в ЦМЛ № 3 м. Донецьк, сестра 

медична терапевтичного відділення. 

01.10.2014 до 30.09.2016 кафедра 

післядипломної освіти. Інтернатура. 

Сертифікат лікаря спеціаліста за спеціальністю: Лікар загальної практики – 

сімейний лікар. 

Пройшла тренінг : « Інфекційні екзантеми у дітей та дорослих.» 

Прийняла участь у відео конференції : « Актуальні питання у практиці сімейного 

лікаря.» 

МАЄ СЕРТИФІКАТИ: «Анімалотерапія в системі реабілітації дітей з особливими 

потребами», «Актуальні проблеми хірургічної гематології», «Сучасні аспекти 

кардіології та кардіохірургії», «Підвищення рівня розповсюдженості грудного 

вигодовування в Слов’янському та Добропільському районах в Донецькій обл..», 

«Фібриляція передсердь від А до Я», «Діагностика дифтерії для сімейних лікарів». 

 


