
Почесна відзнака Харківської обласної ради 

“СЛОБОЖАНСЬКА СЛАВА” 
 

Харківською обласною радою 28 грудня 2004 р. засновано почесну 

відзнаку "Слобожанська слава".  

Нагороджуються громадяни України, трудові колективи 

підприємств, установ, організацій, а також громадяни інших держав за 

визначні заслуги у розбудові Харківського регіону, його економічної, науково-

технічної, військової, гуманітарної, соціально-культурної сфер, вихованні 

дітей, захисті державних і регіональних інтересів, піднесенні міжнародного 

авторитету області, за благодійну, милосердну, громадську діяльність на 

благо Харківщини. 

 

                                         2004 

Нагороджено: 

ПАЛКІНА В'ячеслава Сергійовича
1
 – диригента. 

            _____________________________________________________________ 
 Палкін В’ячеслав Сергійович. Професори Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого.  Харків, 2014. С. 127–128. 
 

2011 

За значний особистий внесок у розвиток української національної культури та пісенної 

творчості, піднесення міжнародного авторитету України, зокрема Харківської області, за високий 

професіоналізм, вагомі творчі здобутки нагороджено: 

СЕТ’ЯНА Гаррі Григоровича – артиста-вокаліста "Палацу студентів" НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого, Заслуженого артиста України. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава" : 

розпорядж. Харків. облради від 18 серп. 2011 р. № 85-н. Харківська обласна рада : база 
даних нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=4936&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  

 

*** 

За вагомий особистий внесок у розвиток та вдосконалення правової системи України, 

сумлінну працю, спрямовану на утвердження, забезпечення прав і свобод громадян та зміцнення 

правових засад побудови демократичної держави та громадянського суспільства, високий 

професіоналізм, активну участь у реалізації проектів правової допомоги та підтримки соціально не 

захищених верств населення й становленні місцевого самоврядування нагороджено: 

ТРОФИМЕНКА Володимира Михайловича – канд. юрид. наук, доц. каф. кримін. 

процесу НУ "НЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Заслуженого юриста України. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава" : 

розпорядж. Харків. облради від 25 листоп. 2011 р. № 139-н. Харківська обласна рада : база 
даних нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=5471&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  

 

                                                 
1
 Палкін В. С. (1935–2008) – доц. каф. культурології, худож. керівник і голов. диригент народ. чоловіч. капели 

Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (працював у 1974–1975, 1978–2008 рр.). 
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2012 

За вагомий особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, активну 

культурно-просвітницьку діяльність й високий професіоналізм, вагомі творчі здобутки та з нагоди 

50-річчя з дня народження нагороджено: 

ГАЛЕНКА Ігоря Леонідовича – голов. режисера "Палацу студентів" НУ "НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого", Заслуженого працівника культури України. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава" : 

розпорядж. Харків. облради від 2 берез. 2012 р. № 16-н. Харківська обласна рада : база 
даних нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=5942&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  

 

*** 

За визначний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харківського регіону, 

визначні заслуги у розвитку освіти і науки, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, піднесення міжнародного авторитету Харківської 

області та з нагоди 85-річчя з дня народження нагороджено: 

КОНОВАЛОВУ Віолетту Омелянівну – д-ра юрид. наук, проф. каф. криміналістики НУ 

"НЮАУ ім. Ярослава Мудрого", акад. НАПрН України, Заслуженого діяча науки УРСР. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава" : 

розпорядж. Харків. облради від 29 берез. 2012 р. № 27-н. Харківська обласна рада : база 
даних нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=6240&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  

*** 

За визначні заслуги у розбудові Харківського регіону, вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти і науки, піднесення міжнародного авторитету Харківської області, високий 

професіоналізм та з нагоди 70-річчя з дня народження нагороджено: 

ПРИЩЕПУ Івана Кузьмича – проректора з економіки і соц. розвитку "НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого", Заслуженого будівельника України. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради "Слобожанська слава" : 

розпорядж. Харків. облради від 18 квіт. 2012 р. № 35-н. Харківська обласна рада : база даних 
нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=6248&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  

 

*** 

За визначні заслуги у розбудові Харківського регіону, вагомий особистий внесок у 

розвиток і популяризацію фізичної культури та спорту, піднесення міжнародного авторитету 

Харківської області, плідну працю, високий професіоналізм та відданість справі нагороджено: 

ГВОЗДИКА Олександра Сергійовича
2
 – бронз. призера ХХХ літніх Олімп. ігор у 

м. Лондоні, Заслуженого майстра спорту України з боксу, переможця чемпіонату України, 

чемпіона світу серед студентів, переможця Кубку Європи. 

_________________________________________________________________________________ 
 Про нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради “Слобожанська слава” : 

розпорядж. Харків. облради від 20 серп. 2012 р. № 86-н. Харківська обласна рада : база 
даних нормат. док. URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=6989&base=77 (дата 
звернення: 02.10.2018).  
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 Гвоздик О. С. – студент Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". 
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