
список 

осіб, рекомендованих для нагородження Почесною грамотою Харківської 

міської ради на 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання 

1. За багаторічну сумшнну й пшдну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова 

та з нагоди ювшею: 

Підгайного 

Олександра Юрійовича 

Поздєєву 

Тетяну Геннадіївну 

- полковника поліції, начальника управління 

«корпусу оперативно-раптової дії» Головного 

управління Національної поліції в Харківській 

області; 

-заступника директора комунального 

підприємства «Жилкомсервіс». 

2. За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, 

вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди 1 ОО-річчя 
від заснування Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова: 

Вотінова 

Максима Алековича 

Єлісеєву 

Тетяну Павлівну 

Завального 

Олександра 

Вячеславовича 

- завщувача кафедри основ архІтектурного 

проектування Харківського нацюнального . . . . 
уюверситету мІського господарства 1мею 

O.М. Бекетова, кандидата архітектури, доцента; 

- директора музею історії університету Харківського 
. . 

нацюнального уюверситету мІського господарства 

імені O.М. Бекетова; 

- завщувача кафедри м1ського будівництва 

Харківського національного університету міського 

господарства Імею О.М. Бекетова, кандидата 

техючних наук, доцента. 

З. За багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, 

вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова в умовах 

воєнного стану, з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України: 



Андрєєва 

Олексія 

Олександровича 

Бойкова 

Володимира 

Леонідовича 

Бухан 

Наталію Юріївну 

Воронова 

Артема Сергійовича 

Гетманову 

Олену Володимирівну 

Грущака 

Тараса Миколайовича 

Драного 

Юрія Вікторовича 

Запару 

Олександра 

Олексійовича 

Іванова 

Володимира Ілліча 

Кошарного 

Володимира 

Миколайовича 
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- директора з безпеки Акціонерного товариства 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

- електрогазозварника групи експлуатації мереж 
Акціонерного товариства "ОПЕР А ТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

- начальника Юридичної служби комунального 

підприємства «Харківські теплові мережі»; 

- начальника служби інформаційного захисту 

комунального підприємства «Харківські тепловt 

мережт; 

- начальника управління з персоналу Акціонерного 
товариства "ОПЕР А ТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

-заступника генерального директора - директора 

Департаменту збуту комунального шдприємства 

«Харківводоканал»; 

- електрогазозварника групи експлуатації мереж 

Акціонерного товариства "ОПЕР А ТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ" · 

' 

- начальника служби автотранспорту Акціонерного 
товариства "ОПЕР А ТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"· 

' 

- електрогазозварника 5 розряду дільниці Київського 
району У правління з технічного обслуговування 

внутрішньобудинкових систем Комплексу 

«Харківводовідведення» комунального підприємства 

«Харківводоканал»; 

- електрогазозварника групи експлуатації мереж 

Акціонерного товариства "ОПЕР А ТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГАЗ"· 

' 



Кутєпову 

Тетяну Сергіївну 

Куценка 

Руслана 

Миколайовича 

Лаврінова 

Тімура Валерійовича 

Лубенського 

Володимира 

Леонідовича 

Михайлова 

Михайла 

Анатолійовича 

Попову 

Юлію Володимирівну 

Роденка 

Володимира 

Вікторовича 

Сидорчука 

Дениса Валерійовича 

Толпінськоrо 

Дмитра Григоровича 

Шувалову 

Яну Олександрівну 

з 

- начальника вщдшу комерційного 

Акціонерного товариства 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"· 

' 

балансування 

"ОПЕРАТОР 

СИСТЕМИ 

- вод1я автотранспортних засобів 1 класу 
Автотранспортного цеху № 2 Комлексу спецмашин 
. . . 
1 мехаюзм1в комунального 

«Харківводоканал»; 

- директора з каштального 

Акціонерного товариства 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

шдприємства 

будівництва 

"ОПЕРАТОР 

СИСТЕМИ 

- водІя автотранспортних засобів служби 
автотранспорту Акціонерного товариства 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"· 

' 

- водІя автотранспортних засобів служби 

автотранспорту Акціонерного товариства 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

- головного бухгалтера комунального шдприємства 
«Харківські теплові мережі» ; 

- водІя автотранспортних засобів служби 

автотранспорту Акціонерного товариства 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"· 

' 

- старшого майстра групи експлуатації мереж 

Акціонерного товариства "ОПЕР А ТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

- начальника аварійно-диспетчерської служби 

Акціонерного товариства "ОПЕР А ТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

- директора технічного Акціонерного товариства 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ" · 

' 



Шухата 

Ігоря Даниловича 

Яворовського 

Антона 

Олександровича 
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- головного інженера Акціонерного 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ"; 

товариства 

СИСТЕМИ 

- директора комерцшного Акціонерного товариства 
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
"ХАРКІВМІСЬКГ АЗ" . 

4. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, 

вагомий внесок у захист державного суверенітету і територіальної ц1шсносп 

України, з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України: 

Бурегу 

Андрія Володимировича 

Василькова 

Володимира Сергійовича 

Герасименка 

Дмитра Олександровича 

Деревянка 

Олега Віталійовича 

Єленка 

Сергія Павловича 

Засоріна 

Микиту В'ячеславовича 

Іванушенкова 

Антона Олексійовича 

Калініна 

Олега Михайловича 

- старшого солдата, старшого кулеметника 2 
відділення 2 взводу оперативного призначення 
роти оперативного призначення (на автомобілях) 

1 батальйону оперативного призначення 
військової частини 3017; 
- сержанта, радіотелефоніста 1 розвідувального 
відділення розвідувального взводу військової 
частини А 71 03; 

. . 
- шдполковника, начальника лопстики 

заступника командира військової частини АО501 ; 

- старшого лейтенанта, командира відділення 

інструкторів (інструктора) З батальйону 

оперативного призначення військової частини 

3017; 
- лейтенанта, заступника командира 2 роти з 

морально-психолопчного забезпечення 

військової частини А 7103; 
- старшого лейтенанта, офіцера психолога 2 
механізованого батальйону військової частини 
АО501 ; 

- солдата, стрільця санітара 2 стрілецького 

відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецького 
батальйону військової частини АО501 ; 

- молодшого сержанта, командира господарчого 

відділення взводу матеріального забезпечення 1 
механізованого батальйону військової частини 
АО501 ; 



Косяченка 

Андрія Олександровича 

Маглатюка 

Андрія Андрійовича 

Марчука 

Дмитра Анатолійовича 

Міхальчука 

Олександра Петровича 

Олійника 

Євгена Вікторовича 

Ставілу 
Михайла Івановича 

Степанова 

Олексія Сергійовича 

Твердохліба 

Владислава Віталійовича 

Тринуса 

Ігоря Юрійовича 

Федорчука 

Олександра 

Геннадійовича 

Царенка 

Андрія Юрійовича 

Чухна 

Віталія Володимировича 
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- майора, заступника командира 2 батальйону 

оперативного призначення військової частини 

3017; 
- старшого сержанта, командира 3 відділення 

взводу протитанкових керованих ракет 

військової частини А 7103; 
- старшого сержанта, сержанта з матер1ального 
забезпечення 2 гаубичної артилерійської батареї 
гаубичного артилерійського дивізіону військової 

частини 3017; 
- майора, командира 1 роти військової частини 
А7103; 

- солдата, водія 3 відділення гранатометного 

взводу 1 батальйону оперативного призначення 
військової частини 3017; 
- молодшого сержанта, командира в1ддшення 

управшння старшого офіцера батареї

обчислювача 1 мінометного взводу мінометної 
батареї 3 батальйону оперативного призначення 
військової частини 3 О 1 7; 
- лейтенанта, головного сержанта - командира 1 
відділення 1 зенітного артилерійського взводу 1 
зенпно1 артилерійської батареї зеютного 

ракетно-артилерійського диВІзюну військової 

частини 3017; 
- солдата, пом1чника гранатометника 3 
відділення 2 взводу оперативного призначення 
роти оперативного призначення ( на 
бронеавтомобілях) 3 батальйону оперативного 

призначення військової частини 3 О 1 7; 
- капітана, командира 3 роти військової частини 
А7103; 

- старшого лейтенанта, командира 1 мінометної 
батареї 3 механізованого батальйону військової 
частини АО501; 

- майора, начальника розвщки військової 

частини АО501; 

- старшого сержанта, сержанта з матеріального 
забезпечення 3 стрілецької роти 1 стрілецького 
батальйону військової частини АО501. 



б 

5. За багаторічну сумшнну працю, активну життєву позиц~ю, вагомий 
. . 

внесок у розвиток ветеранського руху, патрютичне виховання молод1 

та з нагоди 79-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників 
ветераюв: 

Анісімова Віталія Ілліча; 

Асланян Ларису Федорівну; 

Батуліна Володимира Захаровича; 

Башилову Людмилу Федорівну; 

Ващинську Ганну Сергіївну; 

Воронезького Олексія Омеляновича; 

Гвоздинського Петра Петровича; 

Дейнеко Тамару Миколаївну; 

Зайцева Миколу Микитовича; 

Карманову Ольгу Прокопівну; 

Марченка Володимира Михайловича; 

Палашевську Галину Артемівну; 

Рундіну Світлану Миколаївну; 

Синютіну Галину Савелівну; 

Скрипниченка Віктора Федоровича; 

Сльот Тетяну Олександрівну; 

Тесленко Людмилу Георгіївну; 

Хухрянську Ганну Павлівну; 

Щербаня Миколу Гавриловича; 
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Юр'єву Людмилу Василівну. 

6. За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху,
патріотичне виховання молоді, мужність і відвагу та з нагоди 79-ї річниці 
визволення міста Харкова від нацистських загарбників ветеранів: 

Долгова Олексія Миколайовича; 

Металіченка Олександра Івановича; 

Холошу Павла Кузьмича. 




