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#21 от 30.11.2015 
Із привітань на честь ювілею НТУ «ХПІ»
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
«Заснований ще у XIX столітті, Харківський політехнічний зробив вагомий внесок у розвиток
світової науки і техніки, розбудову вітчизняної вищої технічної освіти в Україні, підготовку
висококваліфікованих фахівців.
У контексті європейського та світового освітнього і наукового простору Харківський
політехнічний посідає провідні позиції у вітчизняних та міжнародних рейтингах. Неоціненним
є вклад Харківського політеху в зміцнення обороноздатності України, адже саме тут
готуються унікальні спеціалісти із танкобудування, експлуатації бронемашин, іншої
військової техніки.
Зичу вам міцного здоров’я, творчої наснаги, щастя та благополуччя, плідної праці, нових
здобутків на благо народу України, мирного неба над головою!»
Президент Національної академії наук України, академік НАН України Б. Патон;
Головний учений секретар Національної академії наук України, академік НАН України В.
Богданов:
«Президія Національної академії наук України відзначила Подякою трудовий колектив
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за активну
роботу з творчої інтеграції вищої школи і науки, вагомі заслуги у заснуванні і зміцненні
відомих національних наукових шкіл, вихованні наукових кадрів для Національної академії
наук України та з нагоди 130-річчя від дня заснування навчального закладу».
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт: 
«Відзначення такої визначної дати навчального закладу – це глибокий аналіз пройденого
шляху, а найголовніше – визначення нових напрямів підготовки студентської молоді.
Сьогодні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» своїми
здобутками в освіті і науці забезпечує собі лідерські позиції серед вищих технічних
навчальних закладів України, про що красномовно свідчать численні вітчизняні і закордонні
рейтинги. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на благо розквіту
України та піднесення добробуту всього українського народу».
Председатель Верховного Совета республики Таджикистан Махмадсаид Убайдуллоев:
«Я горжусь тем, что воспитан в стенах одного из ведущих высших учебных заведений
Украины, получившего всемирное признание. Наш родной Харьковский политехнический
институт воистину является кузницей инженерных кадров, воспитавшей большую плеяду
ученых с мировым именем, в частности, в области авиастроения, турбиностроения,
реакторостроения, исследования ионосферы, радиоэлектроники, вычислительных машин и
по всеобщему признанию по качеству образования входит в число лучших в мире.
История Харьковского политехнического стала неотъемлемой частью научно-технической,
интеллектуальной и культурной истории Украины. И мы уверены, что университет всегда
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будет держать высокую марку и занимать достойное место в мировой науке на благо
Украины, во имя упрочнения дружбы народов».
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України 
отримана НТУ «ХПІ» за багаторічну науково-педагогічну і науково-технічну діяльність,
підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 130-річчя від дня заснування
Університету.
Почетная грамота Харьковского городского совета 
вручена коллективу университета за высокие научные достижения, весомый вклад в
развитие научно-технического потенциала города Харькова и по случаю 130-летия
основания НТУ «ХПИ». 
Вітання з ювілеєм також надійшли від науково-дослідних інститутів:
академічних – Інституту надтвердих матеріалів НАН України, Інституту загальної та
неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Фізико-технологічного інституту металів
та сплавів НАН України, Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, Інституту
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, Державної установи «Інститут технічних проблем
магнетизму» НАН України, Державної установи «Національний інститут терапії ім. Л. Т.
Малої» НАМН України; а також від Державного підприємства «Український державний
науково-дослідний вуглехімічний інститут», Державної установи «Інститут патології хребта
та суглобів» ім. професора М. І. Ситенка Академії медичних наук України;
підприємств: ПАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. В. О. Малишева», ДП «Харківський
машинобудівний завод «ФЕД», концерну «Бронетехніка України», науково-виробничого
підприємства «Хартрон-Аркос», ПАТ «Завод «Южкабель», ДП «Завод «Електроважмаш»,
ДП «ХКБМ», Індустріальної групи «УПЕК», Об’єднання організацій роботодавців Харківщини,
ДП «Харківський бронетанковий завод», ПАТ «Укргідропроект», КП «Харківські теплові
мережі», Науково-виробничого підприємства «ЕОС», АК «Харківобленерго», Харківського
метрополітену;
випускників різних років: співробітників Інституту імпульсних процесів і технологій НАН
України (м. Миколаїв), громадського координаційного комітету «Харків ракетно-космічний»,
ПАТ «НВП САУ» (СКБ САУ) та ін.;
Міністерства молоді та спорту України;
Спілки ректорів вищих навчальних закладів України;
вищих навчальних закладів: Київського національного торговельно-економічного
університету, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національного транспортного університету,
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського
військового інституту ім. С. П. Корольова, Вінницького національного технічного
університету, Українського державного університету залізничного транспорту,
Дніпродзержинського державного технологічного університету, Полтавського національного
технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Кременчуцького національного університету
ім. Михайла Остроградського, Сумського державного університету, Кіровоградського
національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного



університету нафти і газу, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича,
Української інженерно-педагогічної академії, Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця, Харківської державної академії фізичної культури,
Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі, Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи», комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної Ради, Харківського національного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, Харківської державної академії культури, Харківського університету
Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова,
Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Харківського національного
медичного університету, Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
Почесним дипломом за високі досягнення в науковій та освітянській діяльності, розвиток
плідної співпраці між колективами НТУ «ХПІ» та ЗНТУ та з нагоди 130-ї річниці з дня
заснування нагородила колектив НТУ «ХПІ» Рада ректорів Запорізького вузівського центру.
Наш вуз отримав привітання і від керівництва та особового складу Управління Служби
безпеки України в Харківській області.


