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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва України, іноземних громадян, які у І півріччі 2016 року були удостоєні 

державних нагород України, а також отримали відзнаки зарубіжних країн. 

При підготовці довідника використано доступні на момент укладання 

видання тексти указів Президента України, опубліковані в пресі та предста-

влені в Інтернеті. Прізвища, імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх 

подано у першоджерелах.  

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 
 

Наша адреса                           04070, м. Київ-70, Боричів узвіз, 13 

Наш e-mail dif@nplu.org ; info_nplu@ua.fm 

  

  

  

Укладач О. М. Ісаченко, головний бібліотекар відділу ДІФ Інфо-

рмаційного центру з питань культури та мистецтва 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ* 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден Свободи 

Вакарчук 

Святослав Іванович 

– музикант, вокаліст, композитор, громадський ді-
яч – за значний особистий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток Україн-
ської держави, справу консолідації українського 
суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-
годи Дня Соборності України 

Марчук  

Іван Степанович 

– художник-живописець, м. Київ – за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соці-
ально-економічний, науково-технічний, культу-
рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 
Дня Конституції України 

Щербак 

Юрій Миколайович 

– державний і громадський діяч, поет, публіцист, 
м. Київ – за значний особистий внесок у держав-
не будівництво, соціально-економічний, науко-
во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-
раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-
фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Чепелик 

Володимир Андрійович 

– професор Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, м. Київ – за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соці-
ально-економічний, науково-технічний, культу-
рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 
Дня Конституції України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Балаян  

Роман Гургенович 

– кінорежисер, академік-секретар відділення На-

ціональної академії мистецтв України, м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

                                            
* Прізвища, імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано у першоджерелах. 
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ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Кожухар 

Володимир Маркович 

– диригент державного підприємства «Національ-

ний академічний театр опери та балету України 

імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобут-

ки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

ІІ ступеня 

Вантух 

Валентина  

Володимирівна 

– директор дитячої хореографічної школи при На-

ціональному заслуженому академічному ансам-

блі танцю України імені П. П. Вірського, м. Київ 

– за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Сукач 

Микола Васильович 

– художній керівник та головний диригент акаде-

мічного симфонічного оркестру «Філармонія» 

обласного комунального концертно-

видовищного підприємства «Чернігівський об-

ласний філармонійний центр фестивалів та кон-

цертних програм» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Чернець 

Василь Гнатович 

– ректор Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, м. Київ – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

ІІІ ступеня 

Бубернак 

Степан Іванович 

– завідувач Ягільницьким народним музеєм історії 

села Чортківського району, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 



 5 
 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Дуда Ігор Микитович – директор Тернопільського обласного художньо-

го музею – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Завадський 

Віктор Станіславович 

– директор-розпорядник Національного заслуже-

ного академічного ансамблю танцю України 

імені П. П. Вірського, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Купчинський 

Богдан Іванович 

– член Івано-Франківської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток істо-

рії та культури – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Кучер Іван Йосипович – артист-соліст-інструменталіст державного підп-

риємства «Національний будинок органної та 

камерної музики України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Луців 

Юрій Олексійович 

– диригент, професор Львівської національної му-

зичної академії імені М. В. Лисенка – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Сумська  

Наталія В’ячеславівна  

– артистка драми – провідний майстер сцени На-

ціонального академічного драматичного театру 

імені Івана Франка, м. Київ – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 
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високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Орден «За мужність» 

І ступеня 

Сліпак 

Василь Ярославович 

– учасник антитерористичної операції (посмертно) 

– за особисту мужність, виявлену у захисті дер-

жавного суверенітету та територіальної цілісно-

сті України, самовіддане служіння Українському 

народові 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Пазич Майя Павлівна – провідний майстер сцени театрально-
видовищного закладу культури «Київський ака-
демічний театр юного глядача на Липках» – за 
значний особистий внесок у державне будівниц-
тво, соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток Української держа-
ви, справу консолідації українського суспільст-
ва, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 
Соборності України 

ІІ ступеня 

Петій-Потапчук 

Наталія Йосипівна 

– головний диригент заслуженого академічного 
Закарпатського народного хору Закарпатської 
обласної філармонії – за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, справу 
консолідації українського суспільства, багаторі-
чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 
України 

ІІІ ступеня 

Бойко 

Любов Миколаївна 

– педагог-організатор, керівник гуртка Вінницько-
го міського центру художньо-хореографічної 
освіти для дітей та юнацтва «Барвінок» – за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, ку-
льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-
дові здобутки та високий професіоналізм, з на-
годи Дня Конституції України 

Бонь Віра Лук’янівна – старший науковий співробітник Львівського на-
ціонального літературно-меморіального музею 
Івана Франка – за значний особистий внесок у 
соціально-економічний, науково-технічний, ку-
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льтурно-освітній розвиток Української держави, 
зразкове виконання службового обов’язку та ба-
гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-
ного жіночого дня 

Власенко 

Тетяна Іванівна 

– головний художник комунального закладу «За-
порізький академічний обласний театр юного 
глядача» Запорізької обласної ради – за вагомий 
особистий внесок у розвиток національної куль-
тури і театрального мистецтва, значні творчі 
здобутки, високу професійну майстерність та з 
нагоди Міжнародного дня театру 

Негода 

Тамара Михайлівна 

– голова творчої спілки майстрів народних проми-
слів, Київська область – за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-
тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 
Конституції України 

Равицька  

Ольга Василівна 

– артистка Одеського академічного українського 
музично-драматичного театру імені В. С. Василь-
ка – за вагомий особистий внесок у розвиток на-
ціональної культури і театрального мистецтва, 
значні творчі здобутки, високу професійну май-
стерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Смоліна 

Надія Павлівна 

– перший проректор – директор вищого мистецько-
го коледжу Київської дитячої Академії мистецтв – 
за значний особистий внесок у державне будів-
ництво, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток Украї-
ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-
оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Чубатенко 

Зінаїда Іванівна 

– начальник цеху театрально-видовищного закладу 
культури «Київський академічний театр юного 
глядача на Липках» – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток національної культури і театра-
льного мистецтва, значні творчі здобутки, висо-
ку професійну майстерність та з нагоди Міжна-
родного дня театру 

Шульга 

Лариса Володимирівна 

– актриса Одеського обласного академічного росій-
ського драматичного театру – за вагомий особис-
тий внесок у розвиток національної культури і 
театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 
високу професійну майстерність та з нагоди 
Міжнародного дня театру 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Андрієвська-Боденчук 

Тетяна Михайлівна 

– артистка-солістка-інструменталістка Національної 

філармонії України, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Боклан 

Станіслав  

Володимирович 

– актор театрально-видовищного закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр» – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Горбунов 

Олексій Сергійович 

– актор театру і кіно, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Гревцова Лілія Іванівна – солістка опери – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

театр опери та балету України імені Т. Г. Шевчен-

ка», м. Київ – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Джамаладінова 

Сусана Алімівна 

(Джамала) 

– співачка, м. Київ – за визначну виконавську май-

стерність, піднесення авторитету українського 

мистецтва у світі та перемогу в пісенному кон-

курсі Євробачення у 2016 році 

Зуєнко Лариса Павлівна – солістка опери Одеського національного академі-

чного театру опери та балету – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 
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Іваноньків 

Богдан Михайлович 

– головний диригент установи Тернопільської обла-

сної ради «Тернопільська обласна філармонія» – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Комаров 

Олег Васильович 

– актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, висо-

ку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Кузьменко 

Олександр Федорович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Курач 

Юрій Володимирович 

– генеральний директор – художній керівник Націо-

нальної заслуженої капели бандуристів України 

імені Г. І. Майбороди, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Ляховський 

Іван Григорович 

– актор комунальної установи Тернопільської об-

ласної ради «Тернопільський академічний обла-

сний український драматичний театр імені Т. Г. 

Шевченка» – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Мальцев 

Віталій Володимирович 

– концертмейстер оркестру Національної філар-

монії України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 
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Конституції України 

Мосійчук 

Ярослава  

Володимирівна 

– актриса, провідний майстер сцени Тернопільсь-

кого академічного обласного драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Павлик  

Віктор Франкович 

– співак, викладач Київського національного уні-

верситету культури і мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Павловська 

Наталія Валеріївна 

– солістка-цимбалістка концертного колективу 

«Горлиця-АРТ», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Ревенко Віра Олексіївна – солістка-вокалістка творчої спілки «Асоціація 

діячів естрадного мистецтва України», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Смотритель 

Володимир Петрович 

– актор, директор Хмельницького міського моно-

театру «Кут» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Соколенко 

Алла Василівна 

– художній керівник Ніжинського академічного 

українського драматичного театру імені М. М. 

Коцюбинського, Чернігівська область – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 
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Цісельська 

Людмила Іванівна 

– художній керівник, режисер Чернівецького акаде-

мічного обласного музично-драматичного театру 

імені Ольги Кобилянської – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Чайковська 

Валерія Вікторівна 

– артистка театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр юного глядача 

на Липках» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Чуприк-Котюк 

Етелла Олександрівна 

– піаністка, доцент кафедри Львівської національної 

музичної академії імені М. Лисенка – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Народний художник України 

Бабак 

Микола  

Пантелеймонович 

– художник, м. Черкаси – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Волик Павло Іванович – художник, Полтавська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Козюк 

Володимир Євгенійович 

– художник, м. Вінниця – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 
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Кузьма 

Борис Іванович 

– художник-живописець, графік, Закарпатська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Матвєєв 

Євгеній Володимирович 

– художник, заступник голови правління Київської 

спілки художників книги – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Свалявчик 

Василь Петрович 

– художник, член громадського об’єднання «Спілка 

художників "Карпатські кольори"», Закарпатська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Селезінка 

Михайло Миколайович 

– художник, м. Львів – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Токарев 

Олександр Петрович 

– художник-скульптор, м. Одеса – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Заслужений артист України 

Авдєєнко 

Вікторія Вадимівна 

– актриса театрально-видовищного закладу культу-

ри «Київський академічний Молодий театр» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

 

Андрощук 

 
– 

 

артистка театрально-видовищного закладу куль-
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Марина Василівна тури «Київський академічний театр юного глядача 

на Липках» – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Бажанов 

Микола Леонідович 

– актор комунальної установи Тернопільської обла-

сної ради «Тернопільський академічний обласний 

український драматичний театр імені Т. Г. Шевче-

нка» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Баленко Інесса Ассія 

Юріївна 

– артистка товариства «МАМА МЬЮЗІК», м. Київ – 

за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Барабаш 

Степан Васильович 

– актор Закарпатського обласного українського му-

зично-драматичного театру імені братів Юрія-

Августина та Євгена Шерегіїв – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобут-

ки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Булдигіна 

Лариса Миколаївна 

– артистка драми, провідний майстер сцени Дніпро-

петровського академічного українського музично-

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Вермінський 

Володимир Євгенович 

– артист, співак, композитор, м. Тернопіль – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, справу консолідації українського суспільст-

ва, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

 

Вітовська 

 
– 

 

актриса театрально-видовищного закладу культу-
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Ірина Григорівна ри «Київський академічний Молодий театр» – за 

вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Войтенко 

Валерій Миколайович 

– артист, провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський акаде-

мічний театр юного глядача на Липках» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Гаврилюк 

Христина Василівна 

– актриса Львівського академічного обласного теат-

ру ляльок – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Гребенюк 

Оксана Степанівна 

– артистка драми Чернігівського обласного академі-

чного українського музично-драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Данилова 

Тетяна Іванівна 

– артистка, концертмейстер комунального підпри-

ємства «Дніпропетровська філармонія імені Л. Б. 

Когана» Дніпропетровської обласної ради – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, справу консолідації українського суспільст-

ва, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

Деркач 

Надія Михайлівна 

– провідний майстер сцени Івано-Франківського 

академічного обласного театру ляльок імені Ма-

рійки Підгірянки – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-

фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Драган 

Мирослав Тарасович 

– соліст-піаніст Львівської обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 
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культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Єргієва 

Олена Петрівна 

– солістка-інструменталістка, художній керівник 

скрипкового ансамблю Одеського училища мис-

тецтв та культури імені К. Ф. Данькевича – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Жевачевська 

Світлана Анатоліївна 

– артистка Академічного міського камерного хору 

«Вінниця» – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Засухіна 

Наталія Михайлівна 

– завідувач трупи Закарпатського обласного держа-

вного українського музично-драматичного театру 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Іванків  

Тарас Степанович 

– артист-ляльковод, провідний майстер сцени кому-

нальної установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільський академічний обласний театр ак-

тора і ляльки» – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-

фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Каплун 

Тетяна Володимирівна 

– артистка Академічного міського камерного хору 

«Вінниця» – за значний особистий внесок у соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зра-

зкове виконання службового обов’язку та бага-

торічну сумлінну працю, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Кобзар 

Тетяна Василівна 

– доцент кафедри Київського національного універ-

ситету театру, кіно і телебачення імені І. К. Кар-

пенка-Карого – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-
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фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Колокольніков 

Станіслав Георгійович 

– актор, провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський акаде-

мічний театр "Колесо"» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Комарова 

Світлана Вікторівна 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Дніпродзержинський академічний музично-

драматичний театр імені Лесі Українки» Дніпро-

дзержинської міської ради, Дніпропетровська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Кузьмін 

Дмитро Сергійович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

театр опери та балету України імені Т. Г. Шевчен-

ка», м. Київ – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Куковєров 

Олександр 

Олександрович 

– артист драми Чернігівського обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, висо-

ку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Куліковська 

Ірина Степанівна 

– співачка, солістка-вокалістка Чернівецького ака-

демічного обласного українського музично-

драматичного театру імені Ольги Кобилянської – 

за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Кушніренко 

Мирослава Миколаївна 

– солістка хору заслуженого академічного Буковин-

ського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Куш-

ніренка Чернівецької обласної філармонії – за 
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значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Лановенко 

Світлана Юріївна 

– актриса Київського академічного обласного музи-

чно-драматичного театру імені П. К. Саксагансь-

кого – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну май-

стерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Леонова 

Олена Володимирівна 

– солістка, викладач Хмельницького музичного 

училища імені В. І. Заремби – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Любченко 

Олександр Віталійович 

– артист, провідний майстер сцени Полтавського 

академічного обласного українського музично-

драматичного театру імені М. В. Гоголя – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Люта-Бойко 

Олександра Валеріївна 

– артистка Національного академічного українсько-

го драматичного театру імені Марії Заньковецької, 

м. Львів – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Маковецька 

Ірина Георгіївна 

– солістка-вокалістка Львівського будинку органної 

та камерної музики – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Максименко – артистка драми Чернігівського обласного академі-
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Наталія Костянтинівна чного українського музично-драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Максимюк 

Тетяна Омелянівна 

– артистка Першого українського театру для дітей 

та юнацтва, м. Львів – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, висо-

ку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Малінович 

Андрій Володимирович 

– актор комунальної установи Тернопільської обла-

сної ради «Тернопільський академічний обласний 

український драматичний театр імені Т. Г. Шевче-

нка» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Мацялко 

Валентина Сергіївна 

– артистка драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Медін 

Сергій Леонідович 

– артист драми, провідний майстер сцени комуналь-

ного закладу культури Сумської обласної ради 

«Сумський обласний академічний театр драми та 

музичної комедії імені М. С. Щепкіна» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Миронович 

Євгенія Іванівна 

– артистка драми комунального закладу «Кірово-

градський академічний обласний український му-

зично-драматичний театр імені М. Л. Кропивни-

цького» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-
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раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Мирошниченко 

Інна Вікторівна 

– актриса товариства «Київська студія телевізійних 

фільмів» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Михайловський 

Сергій Володимирович 

– артист драми Херсонського обласного академіч-

ного музично-драматичного театру імені М. Кулі-

ша – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну май-

стерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Мірочник 

Семен Юрійович 

– помічник головного балетмейстера комунального 

закладу «Театрально-видовищний заклад "Київсь-

кий муніципальний академічний театр опери і ба-

лету для дітей та юнацтва"» – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Молдаванова 

Оксана Едуардівна 

– артистка оркестру Одеського національного ака-

демічного театру опери та балету – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Ольховський 

Федір Борисович 

– провідний майстер сцени театрально-видовищного 

закладу культури «Київський академічний драма-

тичний театр на Подолі» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Охотніченко 

Ірина Миколаївна 

– артистка Одеського театру юного глядача імені  

М. Островського – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Пліш Іванна Віталіївна – артистка Національної заслуженої академічної ка-

пели України «Думка», м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, науко-
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во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Подорлова 

Валентина Федорівна 

– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени ко-

мунального закладу «Харківський академічний те-

атр музичної комедії» – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Прокопенко 

Вадим Валерійович 

– головний балетмейстер театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний ака-

демічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Пшенична 

Людмила Юхимівна 

– артистка оркестру Національного академічного 

театру опери та балету України імені Т. Г. Шевче-

нка, м. Київ – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Салтиков 

Альберт Олександрович 

– соліст-вокаліст, автор-виконавець творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного мистецтва України», 

м. Київ – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Стежка 

Ірина Григорівна 

– провідний майстер сцени театрально-видовищного 

закладу культури «Київський академічний театр 

юного глядача на Липках» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 
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Стоянов 

Олександр 

Афанасійович 

– артист балету – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

театр опери та балету України імені Т. Г. Шевчен-

ка», м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Стрілець 

Валерій Юрійович 

– актор Одеського обласного театру ляльок – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Терент’єв 

Сергій Володимирович 

– соліст-інструменталіст Одеської обласної філар-

монії – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Топоринський 

Олександр Іванович 

– артист драми, провідний майстер сцени Хмельни-

цького обласного академічного музично-

драматичного театру імені М. Старицького – за 

вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Харченко Ніна Сергіївна – артистка-вокалістка – солістка державного підп-

риємства «Національний будинок органної та ка-

мерної музики України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Хвостенко 

Юрій Олександрович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-

фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Хрустевич 

Олександр  

– соліст оркестру Національного заслуженого ака-

демічного ансамблю танцю України імені П. П. 
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Валентинович Вірського, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Чайкіна 

Олександра Олегівна 

– артистка Національного заслуженого академічно-

го симфонічного оркестру України, м. Київ – за 

значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Шило 

Олександр Дмитрович 

– артист-ляльковод, провідний майстер сцени кому-

нального закладу «Рівненський академічний обла-

сний театр ляльок» Рівненської обласної ради – за 

вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Шуст Ірина Василівна – артистка тріо бандуристок «Червона калина», м. 

Львів – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Яковенко  

Ольга Іванівна 

– провідний майстер сцени Луганського обласного 

академічного українського музично-драматичного 

театру – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну май-

стерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Заслужений діяч мистецтв України 

Анисімов 

Валерій Михайлович 

– кінооператор-постановник, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Бігус Ольга Олегівна – завідувач кафедри Київського національного 

університету культури і мистецтв – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-



 23 
 

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Грушецький 

Ярослав Ігоревич 

– художній керівник Черкаського академічного 

театру ляльок Черкаської обласної ради – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Дацко  

Мирон Олексійович 

– викладач Львівського державного училища куль-

тури і мистецтв – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Дубінін 

Костянтин Михайлович 

– режисер-постановник театрально-видовищного 

закладу культури «Київський академічний театр 

юного глядача на Липках» – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Замлинний 

Володимир  

Святославович 

– головний балетмейстер Волинського академічного 

обласного українського музично-драматичного те-

атру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Золотарьов 

Сергій Георгійович 

– керівник музичної частини комунального закладу 

«Одеський обласний театр ляльок» – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Кремінь 

Дмитро Дмитрович 

– письменник, м. Миколаїв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 
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Кудіна 

Маргарита Андріївна 

– директор Дніпродзержинського академічного му-

зично-драматичного театру імені Лесі Українки, 

Дніпропетровська область – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Михайліченко 

Максим Геннадійович 

– режисер та актор театрально-видовищного закладу 

культури «Київський академічний театр юного 

глядача на Липках» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Огородник 

Орест Володимирович 

– актор, режисер Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-

фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Рудзінський 

Михайло Степанович 

– директор установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільське обласне державне музичне учи-

лище імені С. Крушельницької» – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Рудюк 

Наталія Микитівна 

– художник-постановник Національного академіч-

ного драматичного театру імені Івана Франка, м. 

Київ – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну май-

стерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Скуратовський 

Володимир Ілліч 

– старший викладач кафедри Дніпропетровської 

консерваторії імені М. Глінки – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 



 25 
 

України 

Сліпич  

Павло Анатолійович 

– директор дизайн-ліцею управління культури 

Херсонської міської ради – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Тайнель 

Ельвіра Золтанівна 

– завідувач кафедри Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Шаповал 

Олена Віталіївна 

– доцент кафедри Київського національного універ-

ситету театру, кіно і телебачення імені І. К. Кар-

пенка-Карого – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Шарварок 

Мирослав  

Олександрович 

– режисер Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Україна фестиваль», м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Шейко Алла Олексіївна – головний хормейстер творчої спілки «Асоціація 

діячів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Якимечко 

Микола Богданович 

– старший викладач кафедри Інституту мистецтв 

державного вищого навчального закладу «Прика-

рпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 
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справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Яковчук 

Олександр  

Миколайович 

– викладач кафедри Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Ярошенко 

Ігор Вікторович 

– головний хормейстер театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний академі-

чний театр оперети» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Бебешко 

Лідія Миколаївна 

– майстер художньої вишивки, Черкаська область –  

за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Бєляєва 

Мирослава  

Вячеславівна 

– майстер художнього ткацтва, м. Суми – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Блащук 

Людмила Сергіївна 

– майстриня художньої вишивки, Хмельницька об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Гусак 

Марія Михайлівна 

– керівник народного самодіяльного дитячого коле-

ктиву – студії образотворчого мистецтва «Сивась-

кий віночок» районного центру культури та до-
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звілля Новотроїцького району, Херсонська об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Дем’янець 

Ніна Мусіївна 

– майстер з ткацтва, Рівненська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Кульчицький 

Михайло Йосипович 

– майстер народних художніх промислів – худож-

ньої різьби по дереву, Тернопільська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Павлова 

Людмила Іванівна 

– майстер народних художніх промислів, м. Терно-

піль – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Решта Іван Вікторович – майстер гончарства, м. Житомир – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Хім’як 

Анастасія Юріївна 

– майстриня ліжникарства, Івано-Франківська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Заслужений працівник культури України 

Андронова 

Валентина Дмитрівна 

– директор Маріупольського музичного училища, 

Донецька область – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, 
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культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, зразкове виконання службового обов’язку та 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнаро-

дного жіночого дня 

Антонова 

Олена Вікторівна 

– керівник літературно-драматичної частини Мико-

лаївського обласного театру ляльок – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Баранов 

Іван Михайлович 

– директор комунального вищого навчального за-

кладу «Олександрійське училище культури», Кі-

ровоградська область – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Бідуха 

Галина Михайлівна 

– балетмейстер, керівник народного ансамблю тан-

цю «Вербиченька» міського Палацу культури Бер-

дянської міської ради, Запорізька область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Вакуленко 

Вікторія Вікторівна 

– керівник народного аматорського вокального ан-

самблю «Візерунки» Будинку культури в Гайво-

ронському районі, Кіровоградська область – за 

значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Варченко 

Ніна Григорівна 

– художній керівник Будинку культури селища Бо-

рова Фастівського району, Київська область – за 

значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Вашкеба 

Каталіна Гейзівна 

– директор Виноградівської районної централізова-

ної бібліотечної системи, Закарпатська область – 
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за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Вашколуп 

Володимир Васильович 

– викладач-методист комунального закладу «Сєвє-

родонецьке обласне музичне училище імені С. С. 

Прокоф’єва», Луганська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Галабурда 

Надія Ярославівна 

– викладач Новосільської музичної школи Підволо-

чиської районної ради, Тернопільська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Глоба Алла Григоріївна – завідувач лабораторії кафедри Інституту екранних 

мистецтв Київського національного університету 

театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-

Карого – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Градосельська 

Леоніда Сергіївна 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Дніпродзержинське обласне музичне учи-

лище», Дніпропетровська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

 

Гурбанська 

Антоніна Іванівна 

 
– 

 

проректор Київського національного університету 

культури і мистецтв – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 

консолідації українського суспільства, багаторі-
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чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Деревянко 

Ольга Юхимівна 

– директор Новочервоненського сільського будинку 

культури відділу Троїцької районної державної 

адміністрації, Луганська область – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Добкіна 

Марія Миколаївна 

– директор комунального закладу культури «Облас-

ний палац культури», м. Миколаїв – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Довгун 

Людмила Василівна 

– керівник народного аматорського ансамблю на-

родної пісні «Родовід» Камінь-Каширського рай-

онного будинку культури, Волинська область – за 

значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Камінська 

Марія Михайлівна 

– старший викладач кафедри [хорового співу] 

Львівського національного університету імені Іва-

на Франка – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Капустян 

Людмила Вікторівна 

– художній керівник Радсадівського сільського бу-

динку культури Миколаївського району, Микола-

ївська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Кисельов 

Олександр Іванович 

– завідувач Народного музею народних ремесел та 

побуту Слобожанщини, Сумська область – за зна-
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чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Ковалишин 

Ганна Іванівна 

– директор Підзамочківського сільського будинку 

культури Бучацького району, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Козін 

Віктор Тимофійович 

– композитор, м. Дніпро – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Кочевенко 

Людмила Іванівна 

– директор комунального початкового спеціалізова-

ного мистецького навчального закладу «Музична 

школа № 2 імені Святослава Ріхтера», м. Житомир 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Лучинський 

Остап Петрович 

– викладач Львівського державного коледжу деко-

ративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Маньковська 

Руслана Вікторівна 

– заступник голови Національної спілки краєзнавців 

України, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Мельник 

Ольга Миколаївна 

– начальник відділу державного підприємства «На-

ціональний культурно-мистецький та музейний 
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комплекс "Мистецький арсенал"» Державного уп-

равління справами – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, зразкове виконання службового обов’язку та 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнаро-

дного жіночого дня 

Михнович 

Марія Данилівна 

– начальник дільниці Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії За-

ньковецької, м. Львів – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Міняйлик 

Іван Васильович 

– керівник гурту Тридубського сільського будинку 

культури Кривоозерського району, Миколаївська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Мусін 

Геннадій Григорович 

– член Запорізького обласного відділення Українсь-

кого фонду культури – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Патер 

Тетяна Миколаївна 

– викладач Львівської державної школи мистецтв 

 № 9 – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Пилипчук 

Дмитро Пилипович 

– письменник, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Теличко 

Тетяна Юріївна 

– викладач Ужгородського державного музичного 

училища імені Д. Є. Задора, Закарпатська область 
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– за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Ткачук 

Євгенія Степанівна 

– директор Будинку культури селища Яблунів Ко-

сівського району, Івано-Франківська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Трусова 

Ірина Вікторівна 

– начальник відділу культури та охорони культурної 

спадщини Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Труш 

Надія Михайлівна 

– керівник літературно-драматичної частини Львів-

ського національного академічного театру опери 

та балету імені Соломії Крушельницької – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Туркот 

Галина Олександрівна 

– завідувач відділу Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В. Г. Короленка – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Фадєєв  

Олександр Якович 

– художник-декоратор державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та балету 

України імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Со-

борності України 

Царевський – директор Старобільської дитячої школи мистецтв, 
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Сергій Миколайович Луганська область – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Чершкова 

Ірина Олександрівна 

– директор Полтавського академічного обласного 

театру ляльок – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу про-

фесійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Чудовська 

Валентина Дмитрівна 

– директор Житомирської музичної школи № 1 іме-

ні Б. Лятошинського – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Заслужений працівник освіти України 

Бігун 

Наталія Вікторівна 

– директор Решетилівського художнього професій-

ного ліцею, Полтавська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Литовченко 

Тетяна Петрівна 

– керівник хореографічного гуртка Лебединського 

центру позашкільної освіти Лебединської міської 

ради, Сумська область – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

 
 

Заслужений художник України 

Анісімов 

Микола Тихонович 

– художник-монументаліст, Полтавська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, справу консолідації українського суспільст-
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ва, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

Годунова 

Лариса Олександрівна 

– художник-живописець, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Данилів 

Ярослав Ярославович 

– головний художник комунального закладу Львів-

ської обласної ради «Львівський академічний об-

ласний музично-драматичний театр імені Юрія 

Дрогобича» – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Зоренко Іван Якович – художник-скульптор, Київська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Кафарський 

Юрій Дамазійович 

– художник, викладач Могилів-Подільського почат-

кового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу – дитячої школи мистецтв, Вінницька об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Купцова 

Тетяна Михайлівна 

– художник, м. Миколаїв – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Михальчук 

Вадим Володимирович 

– художник, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації укра-

їнського суспільства, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди Дня Соборності України 

Охапкін 

Олександр Ігорович 

– художник, викладач Олександрійської дитячої ху-

дожньої школи, Кіровоградська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 
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соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Сінішин 

Анатолій Андрійович 

– художник-живописець, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Тирон 

Манолій Манолійович 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, м. 

Чернівці – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Тоцький 

Леонід Григорович 

– художник-монументаліст Київського творчо-

виробничого комбінату «Художник» Національної 

спілки художників України – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Д Е Р Ж А В Н І  Н А Г О Р О Д И  У К Р А Ї Н И  

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Ецуко Фудзія – член наукового товариства україністів Японії – 
за вагомий особистий внесок у розвиток україн-
сько-японських гуманітарних відносин, популя-
ризацію української культури і літератури 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Медаль «Ґете» 

(Німеччина) 

Андрухович 

Юрій Ігорович 

– поет, прозаїк, перекладач, есеїст – за переклади 
текстів німецьких поетів на українську і «про-
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кладання нового шляху до німецьких класиків» 
для українського читача 

Орден «Зірка Італії» 

Мегера Сергій Ігорович – соліст опери державного підприємства «Націо-
нальний академічний театр опери та балету Ук-
раїни імені Т. Г. Шевченка» (м. Київ), н.а. Укра-
їни – за вагомий особистий внесок у популяри-
зацію італійської культури та особливі заслуги в 
розвитку дружніх відносин і співробітництва 
між Італією і Україною, з нагоди Дня Європи в 
Україні та 70-річчя Італійської Республіки 

Швачка 

Анжеліна Олексіївна 

– солістка опери державного підприємства «Наці-
ональний академічний театр опери та балету Ук-
раїни імені Т. Г. Шевченка» (м. Київ), н.а. Укра-
їни – за вагомий особистий внесок у популяри-
зацію італійської культури та особливі заслуги в 
розвитку дружніх відносин і співробітництва 
між Італією і Україною, з нагоди Дня Європи в 
Україні та 70-річчя Італійської Республіки 

Срібний хрест За заслуги Республіки Польща 

Поштарук 

Данило Андрійович 

– директор – художній керівник Волинського ака-
демічного обласного театру ляльок, м. Луцьк – 
за видатні заслуги у справі зміцнення міжнарод-
ного співробітництва та розвитку взаємин між 
народами 
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