
БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА

                                        Любого Віктора Володимировича
 

Працює: головним  лікарем  комунального  некомерційного  підприємства “Міська
стоматологічна поліклініка № 4” Харківської міської ради з 2007 року

Громадянство: громадянин України
Число, місяць і рік народження:  14 серпня 1967р.
Місце народження: с.Макеївка Кремінського району Ворошиловградської обл.
Освіта: повна вища, Харківській медичний інститут, 1993р., стоматологія, лікар -

стоматолог
Науковий ступень, вчене звання: кандидат медичних наук
Володіння мовами: українською,  російською, німецькою читає та перекладає зі

словником
Нагороди, почесні звання: -
Загальний стаж роботи: 30 років
Депутат ради: ні
Стягнення: не має

ТРУДОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ:
09.1982 – 04.1986 учень Кремінського медичного училища, м.Кремінна 
04.1986 – 04.1986 фельдшер, станції швидкої медичної допомоги

м.Первомайськ, Ворошиловградської обл.
05.1986 – 05.1988 служба у лавах збройних сил Радянської армії
09.1988 – 06.1993 студент Харківського медичного інституту, м.Харків
08.1993 – 01.1994 лікар стоматолог-інтерн Харківської обласної

стоматологічної поліклініки м.Харків
01.1994 – 08.1995 лікар стоматолог-інтерн клінічної лікарні швидкої та

невідкладної допомоги м.Харків
08.1995 – 03.2000 лікар стоматолог-хірург дитячого стоматологічного

відділення клінічної лікарні швидкої та невідкладної
допомоги м.Харків

04.2000 – 01.2001 лікар стоматолог-хірург орендної стоматологічної
поліклініки „Лія” м.Харків

02.2001 – 10.2004 лікар стоматолог-хірург обласної  дитячої клінічної
лікарні №1 м.Харків

11.2004 – 07.2007 заступник головного лікаря з лікувальної роботи міської
стоматологічної поліклініки №2 Комінтернівського

району м.Харкова
31.07.07 головний лікар КУОЗ „Стоматологічна поліклініка №4”

Червонозаводського району м.Харкова
04.01.10 Згідно  рішення  сесії  Харківської  міської  ради  від

21.10.2009р.  №  252  /09  Комунальний  заклад  охорони
здоров'я  «Стоматологічна  поліклініка  №4
Червонозаводського району м.Харкова» перейменована на
комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська
стоматологічна поліклініка №4» 

01.08.2015 Переведен на роботу за контрактом на посаді головного
лікаря  комунального  закладу  охорони  здоров'я
«Харківська міська стоматологічна поліклініка №4»

16.07.18 Згідно  рішення  19  сесії  Харківської  міської  ради  7
скликання  від  18.04.2018р.  №1072/18  «Про  припинення



комунальних  закладів  охорони  здоров’я  міста  Харкова
шляхом  реорганізації  (перетворення)  в  комунальні
некомерційні  підприємства  Харківської  міської  ради»
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська
стоматологічна  поліклініка  №4»  реорганізований  в
Комунальне  некомерційне  підприємство  “Міська
стоматологічна поліклініка № 4” Харківської міської ради

01.08.18 Внесені зміни до контракту призначається в комунальне
некомерційне  підприємство  “Міська  стоматологічна
поліклініка  №  4”  Харківської  міської  ради  на  посаду
головного лікаря 

Інспектор з кадрів  КНП “МСП №4” ХМР                                 Світлана РУБАН


