
Подяка міського голови: 
 

Близнюку 
Сергію Миколайовичу 

- прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення 17 Державної пожежно-
рятувальної частини м. Харків Головного 
управління ДСНС України у Харківській області; 

Боднаруку  
Сергію Михайловичу 

- підполковнику служби цивільного захисту, 
начальнику сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління ДСНС 
України у Харківській області; 

Босюку 
Віталію Вікторовичу 

- головному спеціалісту відділу з контролю  
за благоустроєм міста Департаменту контролю 
Харківської міської ради; 

Гнатенку 
Олександру Сергійовичу 

- старшому викладачу кафедри фізичних  
основ електронної техніки Харківського 
національного університету радіоелектроніки; 

Камініній 
Наталі Олексіївні 

- головному спеціалісту Управління освіти 
адміністрації Слобідського району Харківської 
міської ради; 

Кваші 
Людмилі Володимирівні 

- начальнику фінансового відділу – головному 
бухгалтеру державної установи «Харківський 
слідчий ізолятор»; 

Кучеренко 
Тетяні Олексіївні 

- провідному бухгалтеру бухгалтерії 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки; 

Лиману 
Руслану Олександровичу 
 

- начальнику відділу з питань надання безплатної 
правової допомоги Департаменту діловодства 
Харківської міської ради; 

Лихоті 
Сергію Миколайовичу 

- старшому прапорщику внутрішньої служби, 
молодшому інспектору відділу нагляду і безпеки 
державної установи «Дергачівська виправна 
колонія (№ 109)»; 

Мороховській 
Наталії Анатоліївні 

- заступнику директора комунального закладу 
«Харківський міський центр реінтеграції 
бездомних осіб»; 

Немцевій 
Наталії Петрівні 

- начальнику цеху № 1 державного підприємства 
«Підприємство Державної кримінально-
виконавчої служби України (№ 54)»; 

Панкову  - старшому інспектору групи контрольно-



 

Юрію Михайловичу аналітичної роботи державної установи 
«Холодногірська виправна колонія (№ 18)»; 

Паштинову  
Дмитру Юрійовичу 

- інженеру-технологу технічного відділу 
державного підприємства «Підприємство 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України (№ 18)»; 

Пільгую 
Віталію Івановичу 

- прапорщику служби цивільного захисту, 
старшому водію-хіміку відділення радіаційного та 
хімічного захисту групи радіаційного та хімічного 
захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-
рятувального загону спеціального призначення 
Головного управління ДСНС України  
у Харківській області; 

Поповій 
Людмилі Вікторівні 

- методисту Науково-методичного педагогічного 
центру Департаменту освіти Харківської міської 
ради; 

Сердюк 
Олені Олександрівні  

- директору комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального закладу 
«Дитяча художня школа № 2  
ім. П.О. Левченка»; 

Томіній 
Валентині Олександрівні 

- завідувачу парку культури та відпочинку 
«Машинобудівників» комунального підприємства 
«Об’єднання парків культури та відпочинку  
м. Харкова»; 

Федоренку 
Андрію Івановичу 

- начальнику Управління, державному 
реєстратору Управління державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно Департаменту 
реєстрації Харківської міської ради; 

Цинцкіладзе 
Амірану Руслановичу 

- головному спеціалісту сектору діловодства та 
контролю за виконанням документів відділу 
реклами Департаменту контролю Харківської 
міської ради; 

Чепурному 
Олександру Григоровичу 

- начальнику відділу зв’язку Департаменту 
розвитку телекомунікаційних технологій  
та зв’язку Харківської міської ради; 

Шевченку  
Кирилу Івановичу 

- сержанту служби цивільного захисту, 
респіраторнику 31 Державної пожежно-рятувальної 
частини м. Харків Головного управління ДСНС 
України у Харківській області; 



 

Яно 
Анатолію Миколайовичу 

- прапорщику внутрішньої служби, молодшому 
інспектору відділу нагляду і безпеки державної 
установи «Холодногірська виправна колонія 
(№ 18)». 

 



 

 
Нагородити Почесною грамотою виконкому міської ради: 

 
Денисова  
Антона Вікторовича 

- виконавця робіт Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПАРКІНГ+»; 

Іванова  
Бориса Юрійовича 

- майора служби цивільного захисту, провідного 
інспектора Харківського міського відділу 
Головного управління ДСНС України  
у Харківській області; 

Кузнецову 
Ганну Вікторівну 

- заступника директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Газета «Харьковские 
известия»; 

Логінову 
Ольгу Володимирівну 

- заступника начальника відділу – завідувача 
сектору забезпечення діяльності постійних комісій 
міської ради відділу забезпечення діяльності 
міської ради Департаменту організаційної роботи  
Харківської міської ради; 

Лупандіна 
Ігоря Віталійовича 

- начальника відділу агітаційно-
пропагандистської роботи центру забезпечення 
діяльності Головного управління ДСНС України у 
Харківській області; 

Мурзіну 
Зінаїду Миколаївну 

- директора комунального початкового 
спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Школа сучасних театрально-сценічних 
напрямів»; 

Рубана 
Михайла Володимировича 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу розробки та впровадження 
масштабних спортивних подій управління 
менеджменту та маркетингу у сфері спорту 
Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради; 

Тарана 
Сергія Юрійовича 

- заступника директора комунального 
підприємства «Харківпарксервіс»;  

Чекалову 
Ганну Григорівну 

- начальника відділу з питань звернень 
юридичних осіб Департаменту діловодства 
Харківської міської ради; 

Черепова 
Дмитра Вікторовича 

- головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства «Міська клінічна багатопрофільна 
лікарня № 17» Харківської міської ради; 
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Щербину 
Ларису Миколаївну 

- заступника директора Департаменту – 
начальника Управління державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
державного реєстратора Департаменту реєстрації 
Харківської міської ради. 

 
 
 



Нагороджуються грамотою міської ради: 

Аббасова - директора комунального підприємства «Комплекс 
Фазіля Севіндіковича   з вивозу побутових відходів»; 

Вировця Ігоря 
Івановича 

Г риценка 
Анатолія 
Володимировича 

Докучаева 
Олександра 
Станіславовича 

-  депутата Харківської міської ради 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 
скликань, Почесного громадянина міста Харкова; 

-  директора науково-дослідної установи 
«Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», доктора географічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка 
Української екологічної академії наук; 

-  директора комунального підприємства «Комплекс з 
експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації»; 

Жданова 
Олександра 
Андрійовича 

- члена наглядової ради Приватного акціонерного 
товариства «ФЕД», Героя України, депутата Харківської 
міської ради V та VI скликань, Почесного громадянина 
міста Харкова; 

Лупальцова - заслуженого діяча науки і техніки України, 
Володимира Івановича   лауреата Державної премії України, Почесного 

громадянина міста Харкова; 

Пріз - директора комунального початкового 
Оксану Володимирівну   спеціалізованого мистецького навчального закладу 

«Дитяча музична школа № 12 ім. К. І. Шульженко»; 

Христоєва - радника міського голови, Заслуженого працівника 
Віктора Анатолійовича   фізичної культури та спорту України; 
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Шевякіна - голову правління приватного 
Миколу Гавриловича   товариства «Південспецбуд», 

будівельника України. 

акціонерного 
заслуженого 

2. За активну життєву позицію, високий професіоналізм, вагомі трудові 
досягнення, з нагоди Дня міста Харкова та Дня незалежності України: 

Вераксу 
Максима 
Олександровича 

Майорову 
Катерину 
Володимирівну 

-  спортсмена-інструктора штатної збірної команди 
інвалідів України, заслуженого майстра спорту України з 
плавання, багаторазового чемпіона паралімпійських ігор, 
багаторазового рекордсмена чемпіонатів Європи та світу, 
Почесного громадянина міста Харкова; 

-  старшого викладача кафедри технології 
виробництва літальних апаратів Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», кандидата технічних 
наук; 

Шишку 
Віктора Вікторовича 

- начальника автогосподарства Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут». 


