
[ БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Мужичук Володимир Вікторович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Працює: головним шкарем
Комунального некомерційного підприємства
«Міський шкірно-венерологічний диспансер №2»
Харківської міської ради

Число, місяць і рік народження -"'-1=5___,т~р=а=в=н=я'--'1"-"9'-4'-"9'-рІ'<-о=к~у~-----------

Освіта вища, Харківський медичний інститут, 1977 рік,

. .шкувальна справа, шкар

Науковий ступень, вчене звання кандидат медичних наук, доцент

Нагороди, почесні звання (рік, назва) Почесна грамота Харківського міського
голови у 1999 році; Подяка голови обласної державної адміністрації від 24 серпня
2001 року; Почесна грамота начальника управління охорони здоров'я міста
Харкова від 19 березня 2004 року; Почесна грамота Харківського міського голови
з нагоди 350-річчя заснування міста Харкова у 2004 році; звання «Ділова людина
України» у 2006 році, Почесна грамота Департаменту охорони здоров'я
Харківської міської ради у 2014 році

Загальний стаж роботи 53 роки

Стягнення не має

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації,

Прийняття Звільнення підприємства, а також міністерства (відомства)
03.1968 12.1968 фельдшер диспетчер швидкої допомоги

Красноградської ЦРЛ, м. Красноград
12.1968 12.1970 служба в лавах Радянської Армії
01.1971 08.1971 медсестра, фельдшер швидкої допомоги

Красноградської ЦРЛ, м. Красноград
Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації,

Прийняття Звільнення підприємства, а також міністерства (відомства)
09.1976 07.1977

. . . . .
медсестра здравпункту полікшнічного відділення,
лікарня № 17, м. Харків

09.1971 06.1977 студент Харківського медичного інституту, м. Харків
08.1977 06.1984 молодший науковий співробітник відділення

сифілідології, молодший науковий співробітник
відділення венерології Харківського науково-



дослідного інституту дерматології та венерології,
м. Харків

06.1984 07.2001 головний лікар шкірно-венерологічного диспансеру
№15, м. Харків

07.2001 04.2003
. .

заступник директора-головного шкаря територіального
медичного об' єднання Московського району - дитячої
поліклініки №7, м. Харків

04.2003 07.2018 головний лікар Харківського міського шкірно-
венерологічного диспансеру №2, м. Харків

07.2018 по головний лікар Комунального некомерційного
теперішній підприємства «Міський шкірно-венерологічний

час диспансер №2» Харківської міської ради

Повна назва закладу Комунальне некомерційне підприємство
«Міський шкірно-венерологічний диспансер №2»
Харківської міської ради

Юридична адреса закладу вул.Івана Камишева. 8. м.Харків. 61038

Робочий телефон

Інспектор з кадрів

· 725-08-15

В.В.Криштальян
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