
Список громадян, яким присуджується 
Премія Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально

економічних питань та розвиток місцевого самоврядування 

Премія Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально
економ1чних питань та розвиток м1сцевого самоврядування присуджується 
громадянам у таких номшац1ях: 

промисловість, підприємництво, будівництво, транспорт та зв'язок -
дві Премії - усього 40 тис. грн: 

колективу ТОВ «ЕШЦЕНТР К» в особі першого заступника регіонального 
директора ТОВ «ЕШЦЕНТР К» Дрозда Володимира Миколайовича -
10 тис. грн; 

колективу товариства з додатковою відповідальністю «САЛТІВСЬКИЙ 
ХШБЗАВОД» в особі головного інженера Міщанчука Ігоря Миколайовича -
10 тис. грн; 

Бєлєвцову Костянтину Вікторовичу - старшому механіку дільниці 
механізації комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту 
і будівництву автошляхів м. Харкова «ШЛЯХРЕМБУД» - 5 тис. грн; 

Шаповалу Юрію Вікторовичу - водію автотранспортних засобів І класу 
дільниці механізації комунального підрядного спеціалізованого підприємства по 
ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «ШЛЯХРЕМБУД»- 5 тис. грн; 

Богачову Олександру Івановичу - водію автотранспортних засобів 
(автобуса) категорії Д комунального підприємства «Салтівське трамвайне 
депо» - 5 тис. грн; 

Левицькому Сергію Олексійовичу - водію автотранспортних засобів 
(автобуса) категорії Д комунального підприємства «Салтівське трамвайне 
депо» - 5 тис. грн; 

охорона здоров' я та соціальний захист - дві Премії - усього 40 тис. грн: 
Ковальовій Світлані Валентинівні - медичному директору комунального 

некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 1 О» Харківської міської 
ради - 5 тис. грн; 

Коноровій Ларисі Павлівні - операційній сестрі операційного відділення 
Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (військова частина 
А 3306) - 5 тис. грн; 



Білозерову Дмитру Сергійовичу - фельдшеру з медицини невідкладних 
станів відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги № 9 комунального 
некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» - 5 тис. грн; 

Клочку Сергію Олександровичу- водію автотранспортних засобів (швидкої 
та невідкладної медичної допомоги) 1 класу відділення екстреної (невідкладної) 
медичної допомоги № 2 комунального некомерційного підприємства 
Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» - 5 тис. грн; 

Масаловій Тамарі Петрівні - соціальному робітнику відділення соціальної 
допомоги вдома територ1ального центру надання соц1альних послуг 
Слобідського району міста Харкова - 5 тис. грн; 

Ключниковій Ганні Володимирівні - соціальному робітнику відділення 
соціальної допомоги вдома територіального центру надання соціальних послуг 
Немишлянського району міста Харкова - 5 тис. грн; 

Веселянській Ларисі Дмитрівні - волонтеру благодійної організації 
«Благодійний фонд «Станція «Харків» - 5 тис. грн; 

Мінюкову Кирилу Олеговичу - волонтеру громадської організації 
«Я врятований » - 5 тис. грн; 

житлово-комунальне господарство, благоустрій та екологія - дві Премії -
усього 50 тис. грн: 

Грітчину Кирилу Олександровичу - майстру відділу по роботі з зеленими 
насадженнями комунального підприємства «Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство» - 5 тис. грн; 

Сосонному Геннадію Івановичу - начальнику дільниці з обслуговування 
декоративного підсвічування та монтажу ілюмінації комунального підприємства 
електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» - 5 тис. грн; 

Пшеничному Ігорю Леонідовичу - інженеру-механіку відділу механізації 
комунального підприємства «Харківжилбуд» - 5 тис. грн; 

Железнову Денису Валерійовичу - майстру ремонтно-будівельного відділу 
комунального підприємства «Харківспецбуд» - 5 тис. грн; 

Гладкому Валерію Юрійовичу - водію транспортних засобів автоколони 
№ 1 комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» -
5 тис. грн; 

Циганенку Олегу Анатолійовичу - водію транспортних засобів автоколони 
№ 1 комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» -
5 тис. грн; 

Узкіх Роману Павловичу- слюсарю-сантехніку 5 розряду теплової дільниці 
№ З Слобідської філії комунального підприємства «Харківські теплові 
мережі» - 5 тис. грн; 



Правнику Олексію Івановичу - електрогазозварнику б розряду теплової 
дільниці № З Немишлянської філії комунального підприємства «Харківські 
теплові мережі» - 5 тис. грн;

Сінькевичу Василю Михайловичу - водію автотранспортних засобів І класу 
автотранспортного цеху № 1 Комплексу спецмашин 1 механ1зм1в 
КП «Харківводоканал» - 5 тис. грн; 

Орлову Олексію Юрійовичу - слюсарю аварійно-відновлювальних робіт 
4 розряду служби водопровідних мереж Слобідського району Комплексу 
«Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» - 5 тис. грн; 

журнал1стика та засоби масов01 інформації 
усього 1 О тис. грн: 

одна Премія 

Кононовій Оксані Володимирівні відповідальному випусковому 
комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради -
10 тис. грн. 


