
Звання “ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН” 

 

"Почесний громадянин міста Харкова"  

В Харкові це звання існувало з 1837 по 1914 рр. і 

присвоювалося за рішенням Харківської міської думи із 

височайшего повеління імператора. 

У 1998 р. звання відновлено.  

Присвоюється мешканцям або колишнім мешканцям 

м. Харкова, які своєю працею, досягненнями у виробничій, науковій, 

культурній і громадській діяльності особливо сприяли розвитку 

міста та піднесенню його міжнародного статусу.  

Їх імена вносяться у "Книгу Почесних громадян міста 

Харкова". 
 

2000 

СТАШИС Володимир Володимирович – перший проректор НЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого, проф.  

______________________________________________________________________________ 
 Корсунский В. Еще четыре наших земляка стали Почетными гражданами Харькова. 

Время. 2000. 8 июля. 
 Почесні громадяни міста Харкова. Хто є хто на Харківщині : видатні земляки : до 75-

річчя утворення Харків. обл. Київ, 2007. Вип. 3. C. 67–68. 
 Почесні громадяни м. Харкова у 2000 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  

web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2000 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 

2004 

ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-р юрид. наук, проф., 

акад. НАН України, президент АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Вітаємо! Vivat Lex ! 2004. 1 верес. 
 Полку Почетных граждан прибыло. Время. 2004. 19 авг. 
 Почесні громадяни міста Харкова. Хто є хто на Харківщині : видатні земляки : до 75-

річчя утворення Харків. обл. Київ, 2007. Вип. 3. C. 67–68. 
 Почесні громадяни м. Харкова у 2004 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  

web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2004 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Таций Василий Яковлевич. Ректоры. Почетные граждане города Харькова / сост.: 
П. В. Воловник, О. П. Воловник. Харьков, 2014. С. 443–449. (Современная ЖЗЛ 
Харьковщины ; кн. 10). 

 

2008 

За професіоналізм, вагомий внесок у розвиток національної музично-хорової культури, 

підвищення авторитету м. Харкова в Україні та за її межами (посмертно) присвоєно: 

ПАЛКІНУ В’ячеславу Сергійовичу – керівникові камер. хору Харків. обл. філармонії, 

Нар. артисту України, керівникові нар. чолов. хорової капели Культур.-просвітн. центру "Палацу 

студентів". 

_______________________________________________________________________________ 
 Полку Почетных харьковчан прибыло. Время. 2008. 27 авг. 
 Почесні громадяни м. Харкова у 2008 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  

web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2008 (дата звернення: 
02.10.2018).  

http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=3#type1
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2000
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2004
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2008


 

2012 

За професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки, освіти й економіки м. Харкова 

присвоєно: 

КАРКАЧУ Павлу Михайловичу – канд. юрид. наук, проф. каф. орг. суд. та правоохор. 

органів НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", ветерану органів прокуратури, колишньому прокурору 

м. Харкова й Харків. обл., держ. раднику юстиції 3 класу, Заслуж. юристу України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Почесні громадяни м. Харкова у 2012 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  

web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2012 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Каркач Павло Михайлович. Професори Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. Харків, 2014. С. 97–98. 

 

2016 

За професіоналізм, вагомий внесок у розвиток Харкова, що сприяло підвищенню його 

всеукраїнського та міжнародного іміджу присвоєно: 

ШЕРДІЦУ Костянтину Костянтиновичу – ген. дир., худож. керівникові Палацу студентів 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 

 Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова" : рішення 7 сес. Харків. 

міськ. ради 7 скликання від 6 лип. 2016 р. Єдиний міський реєстр актів Харків. міськ. 
ради, міськ. голови та викон. органів ради.  
URL: https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/650727 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Почесні громадяни м. Харкова у 2016 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  
web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2016 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 В Харькове чествовали новых почетных граждан города. Харьковские известия. 2016. 
27 авг. (№ 100/101). С. 3. 

 Понад 40 років служіння Харкову. Vivat lex! 2016. 1 верес. 

 

http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2012
https://doc.citynet.kharkov.ua/ru/profile/document/view/id/650727
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=1&year=2016


 

"Почесний громадянин Харківської області" 

 

Звання засновано у 2006 р. 

Присвоюється жителям Харківської області, регіонів України, 

громадянам інших країн, які зробили вагомий внесок у розвиток 

Харківського регіону, піднесення його авторитету, як на державному 

так і на міжнародному рівні та в знак великої поваги до їх політичної та 

громадської діяльності.  

Їх імена вносяться у "Книгу Почесних громадян Харківської 

області". 
 

2014 

ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-р юрид. наук, проф., акад. 

НАН України, президент НАПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 

 Про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" : рішення 30 сес. 

Харьк. обл. совета VI скликання від 25 верес. 2014 р. № 1030-VІ 
Харківська обласна рада : база даних нормат. док.  
URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?base=77&id=10937 (дата звернення: 02.10.2018).  

 Почесні громадяни Харківської області у 2014 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  
web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=2&year=2014 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Вітаємо із почесним званням. Vivat lex! 2014. 4 жовт. 
 

2017 

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович – проректор з наук. роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

д-р юрид. наук, акад. НАПрН, проф. каф. екол. права. 

_______________________________________________________________________________ 

 Про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" : рішення 7 сес. 

Харків. обл. ради ХІІ скликання від 31 серп. 2017 р. № 498-VІI.  
Харківська обласна рада : база даних нормат. док.  
URL: http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=17807&base=77 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Почесні громадяни Харківської області у 2017 році. REGION.LIBRARY.KHARKOV.UA :  
web-проект Харків. обл. універс. наук. б-ки.  
URL: http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=2&year=2017 (дата звернення: 
02.10.2018).  

 Почесним громадянином Харківщини став юрист / підгот. Д. Бондаренко. Юридичний 
вісник України. 2017. 8–14 верес. (№ 36). С. 8. 

 Почесне звання. Vivat lex! 2017. 19 верес. 
 Почесний громадянин Харківської області. Vivat lex! 2017. 11 груд. 

 

http://oblrada.kharkov.ua/ua/ukraine/kharkiv-region/honorary-citizens/240-polozhennya-pro-zvannya-pochesnij-gromadyanin-kharkivskoji-oblasti
http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?base=77&id=10937
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=2&year=2014
http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=17807&base=77
http://region.library.kharkov.ua/buergers.php?type=2&year=2017


 

"Почесний громадянин міста Полтави" 

2001 

ТАЦІЙ Василь Якович – ректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, д-р юрид. 

наук, проф., акад. НАН України, президент АПрН України – за особисті заслуги 

перед містом у розвитку самоврядування, багаторічну плідну науково-педагогічну 

діяльність, визначний внесок у теорію права та активну громадську роботу. 

_______________________________________________________________________________ 
 В. Тацій – Почесний громадянин Полтави. Полтавський вісник. 2001. № 45. C. 2. 

 

 

"Почесний громадянин Первомайського району" 

(Харківська область) 

2001 

ПАНОВ Микола Іванович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримін. права 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, акад. АПрН України. 

 

"Почесний громадянин міста Первомайського" 

(Харківська область) 

2004 
 

ПАНОВ Микола Іванович – д-р юрид. наук, проф. каф. кримін. права 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, член Президії АПрН України. 

_______________________________________________________________________________ 
 Почесні громадяни міста Первомайського. Хто є хто на Харківщині : видатні земляки : 

до 75-річчя утворення Харків. обл. Київ, 2007. Вип. 3. C. 69–70. 
 

 

"Почесний громадянин Зміївського району" 

(Харківська область) 

2014 

ГЕТЬМАН Анатолій Павлович – проректор з наук. роботи НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. екол. права, акад. НАПрН 

України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премії України. 

______________________________________________________________________________ 
 Проректору з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого А. П. Гетьману вручено посвідчення "Почесний громадянин Зміївського району" : 
[новини 05.12.2014]. Національний юридичний університет України імені Ярослава 
Мудрого : сайт. URL: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 08.10.2015).  

 

 

"Почесний громадянин міста Нікополя" 

(Дніпропетровська область) 

СВЄЧКАРЬОВ Олександр Іванович – канд. юрид. наук, засл. проф. 

НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, чл.-кор. АПрН України, відмінник освіти України, 

Заслужений працівник нар. освіти України, Герой Радянського Союзу. 

________________________________________________________________ 
 Свєчкарьов Олександр Іванович. Літопис випускників Національної 

юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.  
URL: http://www.logos.biz.ua/proj/yar/280.htm (дата звернення: 02.10.2018).  

 
 

http://nlu.edu.ua/
http://www.logos.biz.ua/proj/yar/280.htm

