
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

 

 Чехунов Микола Васильович народився 09 вересня  1946 року у с. 

Липові  Балки,  Красноярузького району, Бєлгородської області, громадянин 

України. 

 Освіта – вища. Навчався у Харківському інституті громадського 

харчування з 1969 по 1975 р, присвоєна кваліфікація – інженер - технолог - 

закінчив у 1975 р.  Указом Президента України присвоєно Почесне звання 

«Заслужений працівник сфери послуг України», а з листопада 2001 року здобув 

науковий ступінь кандидата  економічних наук. Нагороджений  Орденом «За 

заслуги 3 ступеня» та Орденом «За заслуги 2 ступеня». 

Свою трудову діяльність розпочав у 1964 році.  

Із 1964 по 1967 рік працював слюсарем на монтажно-заготівельному заводі. 

З 1967 по 1970 рік – електрик Комінтернівського продторгу. З 1970 по 1972 рік – 

старший продавець магазину № 6, завідуючий відділом магазину №3 

Комінтернівського продторгу. З 1972 по 1974 рік завідуючий магазинами № 18 та 

№ 54 Московського продторгу. З 1974 по 1979 рік – заступник директора 

Фрунзенського продторгу. З 1979 по 1981 рік був директором Дзержинського 

продторгу. Працював директором магазину № 27 роздрібного об’єднання  

«Універсам», заступником директора Комінтернівського продторгу до 1991 року. 

З 1991 по 2000 рік – начальник управління торгівлі, начальник головного 

управління споживчого ринку Харківського міськвиконкому.З 2000 - директор 

виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром».  З квітня 2005 року 

призначений начальником управління  адміністративно-господарського 

управління  ДПА, після звільнення з ДПА працював президентом ТОВ «Малюк», 

а з березня 2010 р. по теперішній час призначений директором Обласного 

комунального Виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром». 

26 березня 2006 року обраний депутатом Харківської обласної ради V 

скликання. 31 жовтня 2010 року обраний депутатом Харківської обласної ради VI 

скликання.  

Чехунов Микола Васильович розпочав свою трудову діяльність  1964 році, 

пройшовши шлях від слюсаря Харківського монтажно-заготівельного заводу, 

працював близько 25 років на посадах Комінтернівського, Московського, 

Фрунзенського, Дзержинського продторгів об’єднання універсам м. Харкова, 

начальником Головного Управління споживчого ринку Харківського 

міськвиконкому до директора виробничо-експлуатаційного підприємства 

«Держпром», потім призначений начальником управління адміністративно-

господарського управління ДПА, після звільнення з ДПА працював президентом 

ТОВ «Малюк», а з березня 2010 року по теперішній час призначений директором 

Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства 

«Держпром».   

За всю трудову діяльність виявив себе висококваліфікованим фахівцем, 

грамотним професіоналом з гарними організаторськими здібностями  і високим 

почуттям  особистої відповідальності за поручену справу. На всіх ділянках праці 

відзначається умінням згуртувати колектив, чітко та професійно поставити 

завдання. Багато зусиль, енергії, знань вніс у справу створення системи торгівлі м. 

Харкова, навчання та виховання провідних працівників галузі, зміцненню 

матеріально-технічного стану підприємств торгівлі. З його приходом на посаду 



директора Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства 

«Держпром» розпочато ряд важливих справ у галузі ремонтно-будівельних робіт, 

найвизначнішою з яких є реконструкція пам’ятника архітектури світового 

значення – Будинку державної промисловості. Проведено капітальний ремонт 

покрівлі будинку, проводяться  роботи з реконструкції та реставрації фасаду 

всього будинку. Плануються ремонтно-будівельні роботи системи 

водопостачання та каналізації. 

Працелюбність скромність, висока професійна майстерність, особисті якості 

Чехунова М.В. надають зразок молоді, показують приклад, яким повинен бути 

сучасний керівник. З безпосередньою участю Чехунова М.В. проводяться ремонти 

приміщень та благоустрій території де розташовані обласні управління, що 

займаються питаннями добробуту  області. На високому рівні з його участю 

проводиться забезпечення заходів по прийому перших осіб держави, іноземних 

делегацій. 

Чудові людські якості Чехунова М.В. змогу говорити про справжнього 

майстра своєї справи, талановитого і працелюбного працівника і керівника, 

здатного виконувати поставлені задачі.  

26 березня 2006 року обраний депутатом Харківської обласної ради V  

Скликання. 31 жовтня 2010 року обраний депутатом Харківської обласної  

Ради VI скликання. Голова постійної комісії з питань спільної власності  

територіадьних громад області.  

 

 Нагороджений: 

Указом президента України присвоєно Почесне звання «Заслужений 

працівник сфери послуг України» - 1997 р. 

Дипломом «Ділова людина України» - 2000 р,; 

Оголошена Подяка Харківського міського голови – 2000 р; 

Почесна грамота Харківської державної адміністрації 2001 р.; 

Нагороджений дипломом «Харків’янин року 2001»  - 2001 р.; 

 Указом президента присвоєно Орден «За заслуги» 3 ступеня» - 2003 р.; 

Орден «Нестора-Літописця» - 2004 р.; 

Грамотою ДПА у Харківській області – 2006 р. 

Почесною відзнакою Харківської обласної ради – «Слобожанська слава» -  

2005 р. 

Медаллю до 100 річчя маршала Жукова- 2006 р. 

Нагороджений грамотою Харківської обласної ради – 2008 р. 

Нагороджений дипломом Куп’янського міського голови «Людина року- 

2010» - 2010 р. 

Нагороджений дипломом «Свята Софія» - 2011 р. 

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України – 2011 р. 

Орден «За заслуги» 2 ступеня» - 2013 р. 

 

Заст. директора з економіки- 

головний бухгалтер        Л.С. Штрассер 
 

Уповноважений трудового 

колективу        І.П. Ситник 


