
БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА

Благовещенський Євгеній Вячеславович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Подається на                                                                                                                   
(найменування  посади)

Працює                             головний лікар         
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

комунального некомерційного підприємства «Міський пологовий
будинок №1» Харківської міської ради з 01.08.2015 року

Громадянство                                            Україна                                                        

Число, місяць і рік народження         28 грудня 1968 року                               

Місце народження                            м.  Харків                 
(держава, область, місто, район, село)

Освіта вища,  Харківський медичний інститут
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

                                    1994 рік,  «Лікувальна справа»,  лікар                                
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання        кандидат медичних наук, доцент

Володіння мовами             українською,  англійською      

Нагороди, почесні звання Почесна грамота МОЗ України в 2013 році з 
нагоди святкування Дня медичного працівника

Загальний стаж роботи             29 роки                                             

Депутат ради                                                             ---                                            

Стягнення                                                 не має                                                           
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність

з  28.02.1992 року по 08.06.1994 року м. Харків, Харківський
міський пологовий будинок № 1,
анестезіологічне  -  реанімаційне
відділення, анестезист

з 01.08.1994 року по 31.10.1994 року м. Харків, Харківський державний 
медичний університет
Кафедра  акушерства  і
гінекології №2, старший лаборант



з 01.11.1994 року по 31.10.1997 року м. Харків, Харківський державний 
медичний університет
Кафедра  акушерства  і
гінекології  №2,  зарахований  в
магістратуру

з 06.11.1997 року по 20.09.1999 року м. Харків, Пологовий будинок № 1 
Дзержинського району,
лікар акушер-гінеколог

з 21.09.1999 року по 05.04.2006 року м.  Харків,  Харківський  державний
медичний університет
Кафедра  акушерства  та
гінекології №2, асистент кафедри

з 06.04.2006 року по 28.02.2007 року м.  Харків,  Харківський  державний
медичний університет
Кафедра  акушерства  та
гінекології №2, доцент кафедри

з  01.03.2007  року по 11.05.2015 року м. Харків, КУОЗ «Пологовий 
будинок №1 Дзержинського 
району»,
заступник  головного  лікаря  з
медичної частини

з 01.03.2007 року по 31.08.2012 року м. Харків, Харківський державний 
медичний університет
Кафедра акушерства та                 
гінекології №2, доцент кафедри за 
сумісництвом

з 01.09.2012 року по теперішній час м. Харків, Харківський 
національний медичний університет
Кафедра акушерства, гінекології та 
дитячої гінекології, доцент кафедри 
за сумісництвом

з  12.05.2015 року м. Харків, КЗОЗ «Харківський
по 31.07.2015 року міський пологовий будинок № 1»,

в.о. головного лікаря



з 01.08.2015 року 
по 31.07.2018 року м.    Харків,  КЗОЗ  «Харківський

міський пологовий будинок №1»,
головний лікар

13.07.2018 к  омунальний  заклад  охорони
здоров’я  «Харківський  міський
пологовий будинок №1» 13.07.2018
року  припинено  шляхом
реорганізації  (перетворення)  в
комунальне  некомерційне
підприємство  «Міський  пологовий
будинок  №1»  Харківської  міської
ради  на  підставі  рішення  сесії
Харківської  міської  ради   7
скликання  від  18.04.2018  року
№  1072/18  «Про  припинення
комунальних  закладів  охорони
здоров’я  міста  Харкова  шляхом
реорганізації  (перетворення)  в
комунальні  некомерційні
підприємства  Харківської  міської
ради»

з 01.08.201  8   року 
по теперішній час м.    Харків,  КНП  «Міський

пологовий  будинок  №1»
Харківської міської ради,
головний лікар

31.12.2020 року м.  Харків,  Харківський
регіональний  інститут  державного
управління  Національної  академії
державного  управління  при
Президентові  України,  отримав
диплом  магістра  за  спеціальністю
«Публічне  управління  та
адміністрування»

Інспектор з кадрів
КНП «Міський 
пологовий будинок №1»  ХМР _____________ С. ЗАБОРОВСЬКА
(посада керівника (підпис)      (прізвище, ініціали)



кадрового підрозділу)


