
список 

осiб, рекомендованих для нагороджения Почесною rрамотою Харкiвськоi 
мiськоi ради на 4 cecii Харкiвськоi мiськоi ради 8 скликания 

1. За багаторiчну сумшнну й пшдну працю, високий професiоналiзм, 

вагомий внесок у соцiально-економiчний розвиток мiста Харкова та з нагоди 

ювшею нагороджено: 

Басараба 
Вячеслава 
Миколайовича 

Благовещенську 

Альону Вiкторiвну 

Бобейко 
Аллу €вгенiвну 

€фiмову 
Олену Михайлiвну 

МакеЕву 

Аллу Геннадiiвну 

Ржевсь.ку 

Наталю Олександрiвну 

Топчiй 
Тетину Василiвну 

Топчiя 
Валентина 

Олександровича 

- заступника директора Юридичного департаменту
Харкiвськоi мiськоi ради;

- голову Харкiвськоi обласноi органiзацii 
профспiлки працiвникiв охорони здоров' я 
У краiни, кандидата медичних наук, доцента;

- головного лiкаря комунального некомерцiйного
пiдприемства «Мiська клiнiчна лiкария № 13 »
Харкiвськоi мiськоi ради, заслуженого лiкаря
Украiни, депутата Харкiвськоi мiськоi ради 2, 3, 4,
6, 7 скликань;

- заступника директора комунального
пiдприемства «Харкiвська дирекцiя будiвництва,
ремонту та реконструкцii»;

- голову Харкiвськоi обласноi органiзацii 
профспiлки працiвникiв автомобiльного 
транспорту та шлях о во го господарства У краiни; 

- директора комунального початкового
спец1ал1зованого мистецького навчального закладу
«Харкiвська хореоrрафiчна школа», заслуженого
дiяча мистецтв Украiни;

- голову адмiнiстрацii Немишлянського району
Харкiвськоi мiськоi ради, депутата Харкiвськоi
мiськоi ради 8 скликания;

- директора Департаменту по 
...

взаемодн
з правоохоронними органами та цившьного
захисту Харкiвськоi мiськоi ради.



2. За багаторiчну сумшнну працю, активну життсву позиц�ю, вагомий 

особистий внесок у розвиток ветеранського руху в мiстi Харковi, патрiотичне 

виховання молод�, з нагоди 76-"i рiчницi Дня Перемоги та 95-рiччя вiд дня 

народження нагороджено: 

Текучева 
Опанаса Калиновича 

- ветерана вiйни та працi, визволителя мiста
Харкова вiд нацистсъких загарбникiв, члена Ради
Харкiвсько"i обласно"i органiзацi"i iнвалiдiв вiйни,
Збройних Сил та учасникiв бойових дiй.

3. За активну громадську дiяльнiсть, вагомий внесок у справу соцiального 

захисту населения та з нагоди 35-х роковин Чорнобильсько"i катастрофи 

учасникiв лiквiдацi"i наслiдкiв aвapi"i на Чорнобильськiй АЕС, активiстiв 

чорнобильського руху нагороджено: 

- Ануленка Миколу Панасовича;

- Боровську Bipy Андрiiвну;

- Балакiрева Вiталiя Федоровича;

- Бойко Надiю Пантелiiвну;

- Горбасана Василя Вiкторовича;

- Задорожноrо Володимира Юрiйовича;

- :Кузнецова Петра Васильовича;

- :Крiшталь Ларису Iванiвну;

- Моргуна Бориса €вrеновича;

- Солов'я Cepriя Iвановича;

- Сiчноrо Олександра Михайловича;

- Степаненка Василя Олександровича;

- Чумасву Ольгу Iванiвну;

- Ярмолу Олександра Iвановича.



4. За активну громадську дiяльнiсть, вагомий внесок у соцiальний 

та культурний розвиток ромського руху, укрiплення мiжнацiональних дружнiх 

вiдносин у мiстi Харковi нагороджено: 

Матюшенка 

Вадима Iвановича 

- президента громадськоi органiзацii Харкiвське
нацiонально-культурне товариство «Ромен».

5. За багаторiчну сумлiнну працю, вагомий внесок у розвиток i благоустрiй 

мiста Харкова та з нагоди 25-i рiчницi заснування комунального пiдприемства 

«Комплекс з експлуатацii об'ектiв водозниження i зливовоi каналiзацii» 

нагороджено: 

- колектив комунального пiдпри€мства;
Балажа 
Володимира 
Васильовича 

- начальника служби експлуатацii об' ектiв 
водовщведення;

Гонтаря - машинiста
Олександра :Кириловича 6 розряду; 

Зубчик 
Олену Тихонiвну 

- провщного
вщд1лу.

екскаватора одноковшового 

1нженера виробничо-технiчного 

6. За багаторiчну сумшнну працю, активну життеву позицiю, вагомий 

особистий внесок у розвиток ветеранського руху в мiстi Харковi, патрiотичне 

виховання молодi та з нагоди 76-i рiчницi Дня Перемоги нагороджено: 

- Анухiну Юлiю Миколаiвну

- Асланян Ларису Федорiвну;

- Афанасыва Владилена Iвановича;

- Барданову Анастасiю Сергiiвну;

- Бикову Зiнаiду Iванiвну;

- Бондар€ва Вiктора Дмитровича;

- Бондаренка Михайла Панасовича;
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- Серову Марiю Володимирiвну;

- Страшинського Анатолiя Георгiйовича;

- Суську Людмилу Петрiвну;

- Твердохлсбову Лiдiю Павлiвну;

- Тесленко Любов Георгiiвну;

- Тiтова Iвана Iвановича;

- Триусову Ганну Iванiвну;

- Ундсрова Павла €горовича;

- Ушкварка Олександра Iвановича;

- Хломову Клавдiю Федорiвну;

- Худолссва Всеволода Георгiйовича;

- Шатохiну Ларису Iванiвну;

- Швачку Миколу Антоновича;

- Шудрика Iгоря Олексiйовича;

- Щег леватих Володимира Володимировича;

- Щербакову Тамару Iванiвну;

- Ярошенко Ольгу Матвiiвну.

7. За багаторiчну сумшнну й пшдну працю, високий професiоналiзм, 

вагомий внесок у розвиток галузi охорони здоров' я в мiстi Харковi та з нагоди 

професiйного свята - Дня медичного працiвника нагороджено: 

Банщикову 
Катерину Iванiвну 

- завiдувача амбулаторiI № 2 Центру первинн01
медичноI допомоги комунального некомерцiйного
пщприемства «Мiська пошкшюка № 26»
ХаркiвськоI мiськоI ради;







Чесаченко 

Iрнну Борнсiвну 

Шакiро 
Ларису Олександрiвну 

Шелестову 
Олену Анатолiiвну 
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виконуючу обо в' язки сестри медичноi старшоi 
. . пед1атричного вщдшення з тимчасовими 

iнфекцiйними лiжками з лiжками iнтенсивноi 
терапн для шкування хворих на гостру 
респ1раторну хворобу COVID-19 комуналъного 
некомерцiйного пщприемства «Мiсъка 
багатопрофiлъна лiкарня № 18» Харкiвсъкоi 
мiсъкоi' ради; 

- старту сестру медичну Центру первинн01
медико-санiтарноi допомоги комуналъного
некомерцiйного пiдприемства «Мiсъка дитяча
полiклiнiка № 12» Харкiвсъкоi мiсъкоi ради;

- лiкаря-анестезiолога вiддiлення iнтенсивноi
терапii комуналъного некомерцiйного
пiдприемства «Мiсъка клiнiчна лiкарня № 8»
Харкiвсъкоi мiсъкоi' ради.




