


































ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 30.07.2019 за 
№ 1005597549 станом на 30.07.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:  41118200

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В 
СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ІХЕЛС", ГС "ІХЕЛС"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 
наявності:
відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41118200

Місцезнаходження юридичної особи:
01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
БУДИНОК 35

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
КАЧМАР ВСЕВОЛОД ОЛЕКСІЙОВИЧ, 25.11.2016 - керівник, ТАНЬКО ДМИТРО 
СЕРГІЙОВИЧ, 25.11.2016 - підписант

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 



громадських формувань":
відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні

Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної 
особи; 01.02.2017 10741020000064830; Юзькова Юлія Олександрівна; 
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві 

Номер, дата та час формування витягу:
1005597549, 30.07.2019 10:02:54

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи 
та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути 
перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.

https://usr.minjust.gov.ua/




 

 

Автобіографія 
 

Прізвище, ім’я, по батькові: Пироженко Артем Вікторович 
 
Дата народження: 22.10.1989 року 
 
Місце народження: Україна, місто Черкаси 
 
Громадянство - українець 
 
Освіта - вища:  
• Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, рік закінчення -

2013 
• Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, рік 

закінчення - 2015 
 
Досвід роботи: 

2013-2015 рр.: лікар-інтерн з медицини невідкладних станів; 
2014 р. – по теперішній час: директор ТОВ «Здоров'я 24» 
2017 р. – по теперішній час: член Громадської спілки «АСОЦІАЦІЯ 

ВИРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ТА СЕРВІСІВ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ «ІХЕЛС» 

2019 р. – по теперішній час: член Координаційної ради Міністерства охорони 
здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я  

 
Судимості - відсутні 
 

Ivan Goro




Мотиваційний лист 
 

Як відомо, Громадська спілка «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА СЕРВІСІВ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ 
«ІХЕЛС» об'єднує в своєму складі найбільші українські ІТ-компанії в сфері медицини, 
які продовжують вкладати свій матеріальний та інтелектуальний ресурс в розвиток 
вітчизняної електронної системи охорони здоров’я та зібрала найширше 
представництво експертів в галузі інформаційних технологій з вагомим міжнародним 
досвідом.  

Абсолютним на сьогодні є той факт, що представники Асоціації - компанії-
розробники програмного забезпечення в сфері охорони здоров’я - є найбільш надійними 
партнерами державних органів щодо підтримки та розвитку національної реформи e-
Health в Україні. У даному разі слід говорити про повне поєднання інтересів та 
консолідацію державних органів і представників комерційного сектору економіки ІТ. 
Глибинною причиною такого симбіозу інтересів є, з одного боку, тривала неприродня 
стагнація ринку ІТ-продуктів в сфері охорони здоров’я, та, з іншого боку, розуміння, 
що лише поєднання зусиль держави та комерційних структур ринку можуть досягти 
бажаного результату.  

На сьогодні, ми спостерігаємо, що об’єми роботи для Державного підприємства 
«Електронне здоров’я», НСЗУ та МОЗ щодо розбудови системи електронного здоров‘я 
збільшуються щоденно. Разом з цим варто відмітити, що через систематичне 
збільшення операційного навантаження на представників вищевказаних державних 
органів, відкритими залишаються питання щодо формування і погодження подальшої 
стратегії та технічної розробки архітектури всієї системи «Електронне здоров’я», а 
також її інтеграцію з іншими державними сервісами, що мають забезпечувати 
реалізацію цифрових проектів, наприклад, “Держава в смартфоні”. 

Всі ці моменти постійно призводить до комунікаційної дискоординації та 
недостатньої поінформованості бізнесу стосовно поточних нагальних питань, що дуже 
негативно впливає на продуктивний розвиток наступних етапів розбудови державної 
системи електронного здоров’я, а також неминуче призводять до виникнення постійних 
непорозумінь між державою та бізнесом.  
Для запобігання подібних комунікаційних прогалин стосовно ключових стратегічних 
питань та попередження виникнення непорозумінь між державою та бізнес-спільнотою 
в координації подальшої розбудови та впровадження медичної реформи, а також для 
спільного погодження стратегії розвитку всієї системи “Електронне здоров‘я”, 
Асоціація іХелс висуває мою кандидатуру. 
 
 
Номер телефону: +380503737376 
 
Електронна адреса: ceo@h24.ua 

Ivan Goro



