
Автобіографія керівника закладу КНП «Тернопільська стоматологічна 

поліклініка» Тернопільської міської ради – Нищота Андрій Юрійович 

 

Я, Нищота Андрій Юрійович, народився 18 червня 1982 року в м. Тернопіль. 

З 1989 по 1999 рр. навчався у Тернопільській спеціалізованій середній 

загальноосвітній школі № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, 

нагороджений срібною медаллю «За успіхи в навчанні». 

З 1999 по 2004 рр. – навчався в Львівському національному медичному 

університеті ім. Данила Галицького, отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Стоматологія» та здобув кваліфікацію лікаря-стоматолога. 

З 2004 по 2005 рр. – інтернатура на базі ТМКСП (заочний цикл) та на базі 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 

отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія 

терапевтична». 

В 2005 році почав працювати в ТМКСП на посаді лікаря-стоматолога-

терапевта. 

З 2010 по 2014 рр. навчався в Інституті післядипломної освіти та до 

університетської підготовки Львівського національного університету ім. 

Івана Франка та здобув кваліфікацію юриста (спеціалізація «Правове 

забезпечення господарської діяльності»). 

У 2011 р. в Івано-Франківському національному медичному університеті 

здобув спеціальність «Ортопедична стоматологія». 

09 лютого 2015 року був мобілізований до лав ЗСУ. З 9 лютого по 10 березня 

пройшов курси допідготовки «Актуальні питання військової стоматології» в 

Українській військово-медичній академії. Протягом служби перебував на 

посаді начальника медичного пункту другого гарматного артилерійського 

дивізіону ВЧ п/п В1428. Перебував в зоні АТО з 14.05.2015 по 25.07.2015, з 

11.08.2015 по 18.11.2015, з 02.12.2015 р. по 30 березня 2016. Демобілізований 

26 квітня 2016 року. 

Після демобілізації з лав ЗСУ продовжив працювати в ТМКСП. 

Одружений. Дружина Нищота Мар’яна Богданівна, зареєстрована ФОП. 

Отримав такі грамоти та нагороди: 

 Грамота Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради (2019 р.). 

 Подяка Голови Тернопільської обласної ради (2018 р.). 

 Відзнака Президента України за участь в АТО (2016 р.). 

 Відзнака Тернопільської міської ради (2016 р.) 

 Заохочувальна відзнака Начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача Збройних Сил України нагрудним знаком 

«УЧАСНИК АТО» (2016 р.). 

 Грамота в.о. начальника Відділу охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради (2010 р.). 

 Грамота Командира військової частини п/п В1428 (2015 р.). 

 Грамота Командира артилерійської групи сектору А (2015 р.). 



 

Судимостей не маю, кримінальних проваджень щодо мене не здійснювалось. 

Зареєстрований за адресою: м. Тернопіль, вул. Польова, 14/1, 46011. 

Тел. 0979604368. 

 

 

 

 
 


