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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва України, іноземних громадян, які у ІІ 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, назви закладів вказано у відповід-

ності 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, завідувач сектору довідкової роботи 

відділу ДІФ Інформаційного 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 

Лук’яненко 

Левко Григорович 

– народний депутат І, ІІ, IV і V скликань Верхов-
ної Ради України – за значний особистий внесок 
у державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-
ниці підтвердження всеукраїнським референду-
мом Акта проголошення незалежності України 1 
грудня 1991 року 

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Бокотей 

Андрій Андрійович 

– професор кафедри художнього скла Львівської 

національної академії мистецтв – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Жулинський 

Микола Григорович 

– директор Інституту літератури імені Т. Г. Шев-

ченка Національної академії наук України, ака-

демік НАН України, 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Чебикін 

Андрій Володимирович 

– президент Національної академії мистецтв Укра-

їни, ректор Національної академії образотворчо-

го 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 

25-ї річниці незалежності України 

Чорногуз 

Олег Федорович 

– письменник, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еко-

                                            
* Прізвища, імена осіб, їхні звання та посади, назви закладів зазначено відповідно до того, як їх подано в 

першоджерелах. 
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номічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

V ступеня 

Кочерга 

Анатолій Іванович 

– оперний співак, 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Вікован 

Іван Петрович 

– директор комунального закладу Київської обла-

сної ради «Національний музей-заповідник "Би-

тва за Київ у 1943 році"» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Демиденко 

Андрій Петрович 

– поет-пісняр, член Національної всеукраїнської 

музичної спілки, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Митницький 

Едуард Маркович 

– художній керівник театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський академічний театр 

драми і комедії на лівому березі Дніпра» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Фольварочний 

Василь Іванович 

– письменник, 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 25-ї рі-
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чниці незалежності України 

ІІ ступеня 

Бенюк  

Петро Михайлович 

– провідний майстер сцени Національного акаде-

мічного українського драматичного театру імені 

Марії Заньковецької, м. Львів – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Бітаєв 

Андрій Анатолійович 

– начальник управління Національної академії ми-

стецтв 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Кужельний 

Олексій Павлович 

– художній керівник – директор закладу культури 

«Київська академічна майстерня театрального 

мистецтва "Сузір’я"» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Левченко 

Григорій Семенович 

– художній керівник українського народного хору 

«Калина», м. Полтава – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Остапенко 

Дмитро Іванович 

– генеральний директор Національної філармонії 

України, м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

Седун 

Микола Васильович 

– заступник генерального директора Національно-

го заслуженого академічного ансамблю танцю 

України імені Павла Вірського, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-
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льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Сухий Іван Іванович – керівник дитячого зразкового ансамблю гармо-

ністів Жашківського районного будинку культу-

ри імені Порфирія Демуцького, Черкаська 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

ІІІ ступеня 

Євтушенко 

Володимир 

Васильович 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу Сумської обласної ради «Сумське вище 

училище мистецтв і культури імені Д. С. Борт-

нянського» – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Зимовець 

Віталій Андрійович 

– старший викладач Інституту кіно і телебачення 

Київського національного університету культу-

ри і мистецтв – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Кузбит 

Михайло  

Володимирович 

– директор Івано-Франківського державного цент-

ру естетичного виховання – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Курков 

Георгій Володимирович 

– головний диригент, художній керівник академі-

чного камерного оркестру «Арката» Вінницької 

обласної філармонії – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 
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Омеляшко 

Ростислав Андрійович 

– директор Державного наукового центру захисту 

культурної спадщини від техногенних катастроф 

Державного агентства України з управління зо-

ною відчуження, 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Сирота 

Анатолій Архипович 

– директор Миколаївського державного вищого 

музичного училища – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

Холоменюк 

Андрій Іванович 

– художник, голова правління громадської органі-

зації «Студія військово-історичного мистецтва 

України», м. Чернівці – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Шаєвич 

Михайло Абрамович 

– літературний редактор державного підприємства 

«Національна кіностудія художніх фільмів імені 

О. Довженка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Штонда 

Тарас Борисович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

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

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

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 
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Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Недашківська 

Раїса Степанівна 

– актриса театру і кіно, громадський діяч, м. Київ 

– 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Хома Параска Петрівна – майстриня народного декоративного розпису, 

Івано-Франківська область – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

ІІ ступеня 

Вилегжаніна 

Тамара Ізмайлівна 

– генеральний директор Національної парламент-

ської бібліотеки України, м. Київ – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Шумаріна 

Тамара Аркадіївна 

– артистка, провідний майстер сцени комунально-

го закладу «Херсонський академічний обласний 

театр ляльок» Херсонської обласної ради – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

ІІІ ступеня 

Кравченко 

Галина Борисівна 

– художник-графік, член Національної спілки ху-

дожників України, м. Одеса – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Кухар 

Катерина Ігорівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний театр опери та балету України імені  
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Т. Г. Шевченка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Лєнц Надія Петрівна – голова Одеського обласного осередку Всеукра-

їнської громадської організації «Народна акаде-

мія творчості інвалідів» – за вагомий особистий 

внесок у реалізацію державної політики у сфері 

соціального захисту і реабілітації осіб з інвалід-

ністю, багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня 

людей з інвалідністю 

Руденко 

Ярослава Василівна 

– артистка-вокалістка Національної філармонії 

України, м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

*** 

В І Д З Н А К А  П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  –  Ю В І Л Е Й Н А  М Е Д А Л Ь  

« 2 5  Р О К І В  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  У К Р А Ї Н И »  

[За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її сувере-

нітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівницт-

во, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-

політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу] 

Акулова 

Галина Меркуріївна 

– методист методичного кабінету при управлінні 

культури Закарпатської обласної державної ад-

міністрації 

Астаф’єва 

Ольга Андріївна 

– директор Чернігівської музичної школи № 1 

імені С. Вільконського 

Бабкін Микола Ілліч – директор дитячої художньої школи № 3 Оболон-

ського району м. Києва  

Бакуліна 

Валерія Михайлівна 

– член Національної спілки журналістів України, 

краєзнавець, громадський активіст, Сумська об-

ласть 

Балан Іван Дмитрович – художник Чернівецької обласної організації На-

ціональної спілки художників України 

Баран  

Василь Дмитрович 

– керівник народного аматорського лемківського 

хору «Яворина» Монастириського районного 
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комунального палацу культури, Тернопільська 

область 

Баранцова 

Тетяна Вікторівна 

– директор комунальної установи «Луганський 

обласний центр соціокультурної адаптації моло-

ді з обмеженими фізичними можливостями», 

Луганська область 

Барченко 

Тетяна Борисівна 

– завідувач відділу комунального закладу «Охтир-

ський районний будинок культури», Сумська 

область 

Белінсон 

Любов Владиславівна 

– заступник директора департаменту – начальник 

управління Чернігівської обласної державної 

адміністрації 

Бервено 

Ольга Миколаївна 

– директор Дворічанського центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної ра-

ди, Харківська область 

Березицький 

Богдан-Володимир 

Адамович 

– голова Надвірнянського районного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка 

Бєлкін 

Сергій Анатолійович 

– завідуючий художньо-постановочною частиною 

Національного заслуженого академічного анса-

мблю танцю України імені Павла Вірського,  

м. Київ 

Біленко 

Галина Іванівна 

– завідувач наукового відділу мистецтв країн Схо-

ду Національного музею мистецтв імені Богдана 

та Варвари Ханенків, м. Київ 

Божик Олександр  

Анатолійович 

– соліст-концертмейстер Академічного симфоніч-

ного оркестру Львівської обласної філармонії 

Бондаренко 

Микола Михайлович 

– художник, громадський діяч, Буринський район, 

Сумська область 

Ботушанська 

Ольга Федорівна 

– генеральний директор Одеської національної 

наукової бібліотеки 

Брюховецький 

В’ячеслав Степанович 

– радник, почесний президент Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська академія» 

Булєкова 

Ольга Вікторівна 

– викладач комунального закладу «Сєвєродонець-

ке обласне музичне училище імені С. С. Про-

коф’єва», Луганська область 

Бурміцький 

Борис Анатолійович 

– звукорежисер, акомпаніатор комунального за-

кладу Тернопільської міської ради «Центр твор-

чості дітей та юнацтва» 

Вакуленко 

Георгій Григорович 

– артист Національного академічного оркестру 

народних інструментів України, м. Київ 

Ваньовський 

Михайло Васильович 

– художній керівник Заслуженого ансамблю тан-

цю України «Юність», м. Львів 

Варгун 

Михайло Григорович 

– директор комунального вищого навчального за-

кладу «Херсонське училище культури» Херсон-
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ської обласної ради 

Васильчук 

Святослав Карпович 

– голова Житомирського обласного об’єднання 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Вельгун 

Наталія Миколаївна 

– член громадської організації «Перевесло», коор-

динатор всеукраїнського проекту «Безкоштовні 

курси української мови», м. Кіровоград 

Вітос 

Валентина Гнатівна 

– директор комунальної установи «Одеський об-

ласний центр української культури» 

Войнаровський 

Анатолій Францевич 

– доцент кафедри Львівської національної акаде-

мії мистецтв 

Волинець 

Надія Іларіонівна 

– учений секретар Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани, Тер-

нопільська область 

Волковецький 

Степан Васильович 

– почесний голова Івано-Франківського обласного 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Про-

світа» імені Тараса Шевченка 

Гаврилів 

Богдан Михайлович 

– заступник голови обласної організації Націона-

льної спілки краєзнавців України у 2009 році 

Гаврилюк 

Ярослав Дмитрович 

– актор театрально-видовищного закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр» 

Галатов 

Георгій Сергійович 

– асистент диригента Національного академічного 

оркестру народних інструментів України, м. Київ 

Галицький 

Микола Олександрович 

– завідувач відділу Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею – меморіального музею  

М. Л. Кропивницького 

Гарькава 

Тетяна Анатоліївна 

– викладач-методист обласного комунального ви-

щого навчального закладу «Дніпропетровський 

театрально-художній коледж» 

Герасимчук 

Любов Василівна 

– директор Київської дитячої музичної школи  

№ 22 відділу Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Герич 

Володимир Петрович 

– директор Державного історико-архітектурного 

заповідника у м. Жовкві, Львівська область 

Гладишевська 

Надія Аркадіївна 

– художній керівник Народного хору української 

народної пісні «Надія» культурно-просвітниць-

кого закладу «Центр культури "Святошин"» від-

ділу Святошинської районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації 

Гладунова 

Євгенія Михайлівна 

– активістка Всеукраїнського товариства «Просві-

та» імені Тараса Шевченка, м. Рівне 

Гнатенко 

Микола Григорович 

– директор – художній керівник Львівського ака-

демічного обласного музично-драматичного теа-

тру імені Юрія Дрогобича 

Голуб 

Сергій Олександрович 

– директор Ніжинської дитячої музичної школи, 

диригент хору «Сяйво», Чернігівська область 
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Гончаренко 

Тетяна Анатоліївна 

– викладач Дитячої школи мистецтв № 9 Дарни-

цького району м. Києва 

Гончарук 

Олена Федорівна 

– викладач, концертмейстер комунальної установи 

«Кремінська районна дитяча музична школа»,  

м. Кремінна, Луганська область 

Грабар 

Юрій Йосипович 

– директор Свалявської дитячої школи мистецтв, 

Закарпатська область 

Грибан 

Юрій Миколайович 

– керівник оркестру духових інструментів відділу 

Іванківської районної державної адміністрації, 

Київська область 

Грицишин 

Ольга Володимирівна 

– художній керівник зразкового танцювального 

колективу «Балтська зірочка» комунального за-

кладу «Балтський будинок культури» Балтської 

міської ради, Одеська область 

Грицяк  

Євген Степанович 

– член районного об’єднання Всеукраїнського то-

вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Гром Віктор Макарович – заступник директора Великоновосілківського 

районного культурно-оздоровчого комплексу 

Грудін 

Віктор Аронович 

– керівник зразкового оркестру народних інстру-

ментів Гонтівського сільського будинку культу-

ри «Барвінок», Чернівецький район, Вінницька 

область 

Гудим 

Тетяна Анатоліївна 

– директор комунального позашкільного навчаль-

ного закладу «Палац творчості дітей та юнацт-

ва» Дніпропетровської міської ради 

Гудов 

Володимир Васильович 

– викладач Чортківського гуманітарно-педагогіч-

ного коледжу імені Олександра Барвінського, 

художній керівник народно-аматорського анса-

мблю танцю «Яблуневий цвіт», голова Чортків-

ської районної громадської організації «Хореог-

рафічний гурт "Яблунька"» 

Гуменюк 

Сергій Валерійович 

– фотохудожник, голова правління Одеської фото-

графічної асоціації, художник Міжнародної фе-

дерації фотомистецтва при ЮНЕСКО 

Гусар 

Тамара Григорівна 

– директор історико-етнографічного музею «Бере-

гиня», м. Бурштин, Івано-Франківська область 

Даниленко 

Віктор Якович 

– ректор Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв 

Дворецький Володимир 

Віталійович 

– директор Ємільчинського районного народного 

краєзнавчого музею, Житомирська область 

Дем’янчук 

Василь Петрович 

– керівник народного аматорського вокального 

ансамблю «Бучачани» Бучацького районного 

комунального будинку культури, Тернопільська 

область 

Дзюба Іван Михайлович – радник Президії Національної академії наук Ук-
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раїни 

Диба Наталія Матвіївна – завідувач відділу Одеської національної науко-

вої бібліотеки 

Димитров 

Михайло Федорович 

– начальник управління Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

Діденко 

Зоя Олександрівна 

– голова Хмельницького міського товариства ук-

раїнської мови «Просвіта» імені Тараса Шевчен-

ка 

Дмитрів 

Михайло Андрійович 

– скульптор, дизайнер, член Національної спілки 

художників України, Фастівський район, Київ-

ська область 

Добрянська 

Олена Олександрівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени Оде-

ського національного академічного театру опери 

та балету 

Довгопол 

Олександр Іванович 

– артист оркестру Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені  

Павла Вірського, м. Київ 

Дорофєєв 

Сергій Вікторович 

– директор Луганського обласного академічного 

українського музично-драматичного театру  

Дорощук 

Галина Василівна 

– керівник народного аматорського фольклорного 

колективу «Горлиця» районного дому «Просві-

та», Волинська область 

Драган 

Вячеслав Павлович 

– директор Ананьївського районного будинку ку-

льтури, художній керівник народного самодія-

льного ансамблю народної пісні «Калина», Оде-

ська область 

Драч Іван Федорович – народний депутат України першого скликання 

Верховної Ради України 

Дрібний 

Віктор Іванович 

– артист Національної заслуженої капели банду-

ристів України імені Г. І. Майбороди, м. Київ 

Думинська 

Світлана Віталіївна 

– начальник управління Херсонської обласної 

державної адміністрації 

Ерстенюк 

Петро Петрович 

– художній керівник самодіяльного народного ор-

кестру гуцульських народних інструментів Ра-

хівського районного будинку культури, Закар-

патська область 

Єкименко 

Олена Євгеніївна 

– директор Ніжинської міської централізованої бі-

бліотечної системи Ніжинської міської ради, Че-

рнігівська область 

Железняк 

Георгій Васильович 

– художній керівник народного аматорського ан-

самблю танцю «Карпати» Івано-Франківського 

муніципального центру дозвілля 

Железовська 

Лариса Анатоліївна 

– директор комунальної установи «Луганський 

обласний центр навчально-методичної роботи, 

культурних ініціатив і кіномистецтва» 
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Женчук 

Тарас Богданович 

– машиніст сцени державного підприємства «На-

ціональний академічний український драматич-

ний театр імені Марії Заньковецької», м. Львів 

Жуковський 

Мирослав Петрович 

– заступник директора Нікопольського краєзнав-

чого музею, Дніпропетровська область 

Журавель 

Юрій Григорович 

– художній керівник «Народного художнього ко-

лективу» гурту «Ot vinta!» Рівненського місько-

го Палацу дітей та молоді 

Залепа 

Марія Олексіївна 

– завідувач відділу публічної бібліотеки імені Лесі 

Українки для дорослих м. Києва 

Запорожан 

Сергій Віталійович 

– член Кіровоградської обласної організації Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Захарук 

Дмитро Васильович 

– член правління обласного об’єднання Всеукра-

їнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка, депутата Івано-Франківської обласної 

ради 

Збанацький 

Анатолій Григорович 

– завідувач відділу Музею історії міста Києва 

Звіздарик 

Василь Миколайович 

– директор Косівського районного будинку куль-

тури, Івано-Франківська область 

Зелінська 

Аксенія Олександрівна 

– директор централізованої бібліотечної системи 

відділу Миколаївської районної державної адмі-

ністрації, Одеська область 

Зимня 

Валентина Іванівна 

– професор кафедри Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого 

Зіньчук 

Віталій Федорович 

– керівник народного аматорського ансамблю 

«Награш», викладач Ковельської школи мис-

тецтв, Волинська область 

Іваничук  

Роман Іванович 

– народний депутат України І скликання, пись-

менник, громадський діяч, Герой України,  

м. Львів 

Іванова Ніна Іванівна – директор комунального підприємства «Парк ку-

льтури та відпочинку», м. Нова Каховка, Херсо-

нська область 

Іванова 

Світлана Іванівна 

– директор комунального закладу «Обласний па-

лац культури» Херсонської обласної ради 

Ігнатюк 

Ганна Дмитрівна 

– художній керівник народного аматорського ан-

самблю «Криничанка» Іванківського районного 

будинку культури, Київська область 

Ільїна  

Любов Михайлівна 

– завідувач відділу Центральної бібліотеки імені 

Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва 

Ільчук Юрій Іванович – артист Черкаського академічного заслуженого 

українського народного хору комунального за-
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кладу «Черкаська обласна філармонія» Черкась-

кої обласної ради 

Іченець 

Борис Петрович 

– пенсіонер, дослідник, краєзнавець, історик, Бо-

родянський район, Київська область 

Каменюк 

Михайло Феодосійович 

– голова Вінницької організації Національної спі-

лки письменників України 

Камлик 

Григорій Іванович 

– директор комунального закладу «Палац культу-

ри «Титан»», м. Запоріжжя 

Керецман 

Іван Васильович 

– керівник народного камерного хору Воловець-

кого районного будинку культури, самодіяльний 

композитор Воловеччини, Закарпатська область 

Кисіль Віктор Іванович – викладач-методист комунального вищого навча-

льного закладу «Херсонське музичне училище» 

Херсонської обласної ради 

Кислицький 

Микола Миколайович 

– завідувач сільського клубу с. Зелена Поляна, 

Поліський район, Київська область 

Кірпік Ольга Іванівна – начальник відділу Приазовської районної дер-

жавної адміністрації, Запорізька область 

Клименко 

Наталія Андріївна 

– художній керівник та диригент зразкового дитя-

чого хору «Gloria» Житомирської музичної шко-

ли № 1 імені Б. Лятошинського 

Кліщевська 

Ірина Яківна 

– художній керівник театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський академічний театр 

"Колесо"» 

Ключковська 

Ірина Михайлівна 

– директор Міжнародного інституту освіти, куль-

тури та зв’язків з діаспорою Національного уні-

верситету «Львівська політехніка» 

Княжковська 

Неллі Євгенівна 

– художник-емальєр, м. Одеса 

Кобець Любов Павлівна – директор Новоекономічного центру культури та 

дозвілля комунального закладу культури «Крас-

ноармійський районний культурно-дозвіллєвий 

центр», Донецька область 

Коваль 

Ігор Михайлович 

– доцент кафедри державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний універ-

ситет імені Василя Стефаника», м. Івано-

Франківськ 

Козаченко 

Жанна Олексіївна 

– голова комісії Одеського училища мистецтв і 

культури імені К. Ф. Данькевича 

Козачук 

Олена Анатоліївна 

– керівник зразкового ансамблю танцю «Волиня-

ночка» комунального закладу «Палац культури 

міста Луцька», Волинська область 

Коздоба 

Григорій Пилипович 

– артист Національного заслуженого академічного 

симфонічного оркестру України, м. Київ 
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Кондюк 

Анатолій Степанович 

– художній керівник академічного ансамблю пісні 

і танцю «Поділля» Вінницької обласної філар-

монії 

Копилова 

Світлана Володимирівна 

– завідувач відділу Національного заповідника 

«Хортиця», м. Запоріжжя 

Коротков 

Анатолій Єгорович 

– директор Кіровоградського обласного навчаль-

но-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв), художній керівник народного 

хореографічного ансамблю «Пролісок» 

Коротун Надія Іванівна – генеральний директор Херсонської обласної уні-

версальної наукової бібліотеки імені Олеся Гон-

чара 

Кос Петро Миколайович – директор Дрогобицького народного дому імені 

Івана Франка, Львівська область 

Косачевич 

Петро Іванович 

– директор Турківського районного народного дому 

відділу Турківської районної державної адмініст-

рації, голова міжнародної громадської організації 

«Світовий конгрес бойків», Львівська область 

Косів  

Михайло Васильович 

– народний депутат України І скликання, м. Львів 

Костицький 

Василь Васильович 

– член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка, професор державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефа-

ника», м. Івано-Франківськ 

Коцюба 

Галина Леонідівна 

– викладач дитячої музичної школи № 21 Дарни-

цького району м. Києва 

Кравченко 

Анатолій Григорович 

– художник-графік, член Національної спілки ху-

дожників України, Одеська область 

Крамаренко 

Тетяна Федорівна 

– директор Козельщинської дитячої музичної 

школи, Полтавська область 

Криворучко 

Орест Іванович 

– художник Чернівецької обласної організації На-

ціональної спілки художників України 

Криницький 

Степан Семенович 

– голова Івано-Франківської обласної організації 

Всеукраїнського товариство «Лемківщина», за-

ступник голови Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина» 

Крошка 

Лариса Анатоліївна 

– викладач Охтирської дитячої музичної школи 

імені П. Білинника, Сумська область 

Курков 

Георгій Володимирович 

– головний диригент, художній керівник Академі-

чного камерного оркестру «Арката» Вінницької 

обласної філармонії 

Лагоцький 

Володимир  

Миколайович 

– пенсіонер, організатор створення та керівник 

громадського музею Слави Стецько в с. Юшків-

цях, Жидачівський район, Львівська область 
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Лебединець 

Ірина Яківна 

– провідний бібліограф Сватівської центральної 

районної бібліотеки імені Т. Полякова комуна-

льного закладу «Сватівська районна централізо-

вана бібліотечна система», Луганська область 

Легоняк 

Богдан Васильович 

– завідувач філіалу «Холодний Яр» Національного 

історико-культурного заповідника «Чигирин», 

Черкаська область 

Лижніков 

Олексій Олександрович 

– художник-геральдист підприємства «Райдо 

знак», м. Київ 

Лисенко  

Микола Якович 

– голова Чорнухинської районної організації 

Українського товариства охорони пам’яток істо-

рії та культури, Полтавська область 

Литвинчук 

Любов Віталіївна 

– викладач Івано-Франківського музичного учи-

лища імені Дениса Січинського 

Лиховид 

Олег Миколайович 

– директор центру дитячої та юнацької творчості, 

м. Скадовськ, Херсонська область 

Ліснічук 

Петро Дмитрович 

– артист драми комунального закладу «Рівненсь-

кий обласний академічний український музично-

драматичний театр» Рівненської обласної ради 

Лістунова 

Ліана Олегівна 

– голова Миколаївського обласного осередку На-

ціональної спілки майстрів народного мистецтва 

України 

Лопушинський 

Андрій Іванович 

– науковий співробітник відділу науково-фондової 

роботи Херсонського обласного краєзнавчого 

музею 

Лохоня 

Анатолій Васильович 

– керівник народного аматорського духового ор-

кестру Великочернеччинського сільського буди-

нку культури, Сумський район, Сумська область 

Лугова 

Лариса Анатоліївна 

– директор Львівської обласної дитячої бібліотеки 

Лук’яненко 

Левко Григорович 

– народний депутат України першого скликання 

Верховної Ради України 

Лук’янчук 

Микола Олександрович 

– директор Київської дитячої музичної школи № 3 

імені В. С. Косенка 

Луценко 

Ніла Олександрівна 

– керівник народного хорового колективу Гребін-

ківського районного будинку культури, Полтав-

ська область 

Мажарова 

Наталя Вікторівна 

– директор благодійного фонду «Друзі музею», 

голова організаційного комітету Вишиванкового 

фестивалю, м. Одеса 

Мазій  

Роман Михайлович 

– пенсіонер, поет, Щирецький селищний голова у 

1990–1998 роках, Пустомитівський район, 

Львівська область 

Мазур 

Володимир Борисович 

– художник, селище Решетилівка, Полтавська об-

ласть 
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Мазур Наталя Петрівна – викладач-методист комунального вищого навча-

льного закладу «Херсонське музичне училище» 

Херсонської обласної ради 

Мандрик 

Мирослава Романівна 

– директор Народного дому с. Деревня, Жовківсь-

кий район, Львівська область 

Мартиновський 

Юрій Григорович 

– пенсіонер, ветеран праці, співголова Товариства 

української мови імені Тараса Шевченка,  

м. Кременчук, Полтавська область 

Марчак 

Юрій Михайлович 

– директор Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру іме-

ні Ольги Кобилянської  

Мельниченко 

Василь Миколайович 

– голова правління Черкаської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України  

Мельничук 

Богдан Іванович 

– професор кафедри Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Мизгіна 

Валентина Василівна 

– директор обласного комунального закладу «Ха-

рківський художній музей» 

Митрофаненко 

Юрій Станіславович 

– член Кіровоградської обласної організації Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Михайленко 

Наталія Володимирівна 

– засновник та організатор Всеукраїнського щорі-

чного заходу «Мегамарш у вишиванках», голова 

Одеської філії «Мистецьке об’єднання "Остання 

барикада"» 

Михальчук 

Тетяна Всеволодівна 

– завідувач відділу комунального закладу «Рівне-

нський обласний центр народної творчості» Рів-

ненської обласної ради 

Мовчан 

Павло Михайлович 

– народний депутат України першого скликання 

Верховної Ради України 

Мозго 

Лілія Григорівна 

– директор Старобільського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва, Луганська область 

Мокляк 

Володимир  

Олександрович 

– заступник директора Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського 

Мокрицький 

Георгій Павлович 

– письменник, історик-краєзнавець, Житомирська 

область 

Морошан 

В’ячеслав Іванович 

– викладач Сокирянської музичної школи, Черні-

вецька область 

Мурленко 

Наталія Григорівна 

– керівник народного вокального гурту «Козаче-

ньки» Очаківського районного будинку культу-

ри, Миколаївська область 

Нагребецький 

Анатолій Никифорович 

– пенсіонер, краєзнавець, Шаргородський район, 

Вінницька область 

Никифорів 

Роман Федорович 

– викладач Стрийської дитячої школи мистецтв, 

Львівська область 
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Нікітюк 

Оксана Павлівна 

– артистка Національної заслуженої академічної 

капели України «Думка», м. Київ 

Нічебай 

Тетяна Володимирівна 

– начальник відділу Якимівської районної держа-

вної адміністрації, Запорізька область  

Новодворська 

Світлана Вікторівна 

– художній керівник народного ансамблю танцю 

«Міленіум» культурно-мистецького комплексу 

«АКАДЕМ», м. Бориспіль, Київська область 

Овод Валентина Яківна – член правління Харківського товариства «Про-

світа» імені Тараса Шевченка, активного учас-

ника харківського Євромайдану 

Окальська 

Тетяна Володимирівна 

– художник-графік, м. Борщів, Тернопільська об-

ласть 

Олійник Борис Ілліч – Герой України, поет, перекладач, голова прав-

ління Українського фонду культури, м. Київ 

Олійник  

Василь Іванович 

– заступник голови районного об’єднання товари-

ства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Креме-

нецький район, Тернопільська область 

Олійник Лілія Іллівна – голова літературного клубу «Джерела», поетеса, 

м. Рені, Одеська область 

Онищенко 

Олексій Семенович 

– радник президії Національної академії наук Ук-

раїни, почесний генеральний директор Націона-

льної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-

го, м. Київ 

Остапчук 

Анатолій Миколайович 

– завідувач майстерні Національного заповідника 

«Софія Київська», м. Київ 

Отрош  

Микола Іванович 

– директор Коропської школи мистецтв, Чернігів-

ська область 

Павличко 

Дмитро Васильович 

– народний депутат України першого скликання 

Верховної Ради України 

Паламаренко 

Анатолій Нестерович 

– артист розмовного жанру Національної філар-

монії України, м. Київ 

Паньо Уляна Іванівна – директор комунального закладу «Музейно-

виставковий центр» управління Калуської місь-

кої ради, Івано-Франківська область 

Пахаренко 

Василь Іванович 

– професор кафедри Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Пащук 

Сергій Михайлович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

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

ченка», м. Київ 

Петренко 

Ганна Олексіївна 

– начальник відділу Палацу культури «Дарниця» 

управління Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Петрів  

Ярема Васильович 

– член ради Івано-Франківського обласного 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Про-
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світа» імені Тараса Шевченка 

Петрова 

Тетяна Владиславівна 

– директор комунального позашкільного мистець-

кого навчального закладу «Криворізька міська 

музична школа № 2», Дніпропетровська область 

Печенкіна 

Тетяна Костянтинівна 

– провідний майстер сцени театрально-видовищ-

ного закладу культури «Київський академічний 

драматичний театр на Подолі», м. Київ 

Пилипець 

Дмитро Юрійович 

– голова Харківського обласного об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Пиндик 

Василь Михайлович 

– соліст-бандурист Чернівецької обласної філар-

монії 

Пілунський 

Ярослав Леонідович 

– оператор-постановник, режисер, голова громад-

ської організації «Герої. ЮЕЙ» 

Попадюк 

Мирослав Петрович 

– голова Снятинського районного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка 

Прусс 

Валерій Валентинович 

– провідний майстер сцени Вінницького обласно-

го українського академічного музично-

драматичного театру імені М. Садовського 

Пушик  

Степан Григорович 

– професор державного вищого навчального за-

кладу «Прикарпатський національний універси-

тет імені Василя Стефаника», м. Івано-

Франківськ 

П’яткова 

Олена Борисівна 

– провідний методист Київського міського центру 

народної творчості та культурологічних дослі-

джень 

Рак 

Оксана Володимирівна 

– артистка-вокалістка (солістка) Заслуженої ака-

демічної капели України «Трембіта», м. Львів 

Ратушний 

Михайло Ярославович 

– голова Української всесвітньої координаційної 

ради 

Рацин 

Олександр Михайлович 

– директор Іршавської дитячої школи мистецтв, 

Закарпатська область 

Ребрик  

Богдан Васильович 

– член Івано-Франківської обласної організації 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка 

Редько 

Олена Григорівна 

– директор Одеського академічного театру музич-

ної комедії імені М. Водяного 

Рибальченко 

Ростислав Кирилович 

– етнограф, громадський діяч, Дергачівський рай-

он, Харківська область 

Ридзель 

Галина Анатоліївна 

– провідний бібліотекар Воловицької сільської біблі-

отеки-філії Борзнянської районної централізованої 

бібліотечної системи, Чернігівська область 

Ризванюк 

Любов Василівна 

– балетмейстер Ковельського палацу учнівської 

молоді імені Івана Франка, Волинська область 
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Рівець 

Товій Михайлович 

– художній керівник академічного камерного ор-

кестру «Кантабіле» Волинської обласної філар-

монії 

Рогал Юрій Дмитрович – член Кіровоградської обласної організації Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Роговцева 

Ада Миколаївна 

– Герой України, народна артистка України,  

м. Київ 

Романчук 

Марія Михайлівна 

– член ради Тернопільського суспільно-культур-

ного товариства «Надсяння» 

Роменська 

Людмила Борисівна 

– бібліотекар Єрківської сільської бібліотеки – фі-

ліалу Миргородської централізованої бібліотеч-

ної системи, Полтавська область 

Ростовцева 

Лариса Онисимівна 

– директор Київської дитячої школи мистецтв № 2 

імені М. І. Вериківського  

Рудь Юрій Борисович – директор Карлівського районного будинку куль-

тури, Полтавська область  

Ружевич 

Мирослава  

Мирославівна 

– головний режисер культурно-масових закладів 

Долинського районного народного дому, Івано-

Франківська область 

Ружіцька-Акімова 

Людмила Іванівна 

– заступник директора Дитячої школи мистецтв  

№ 4 Дарницького району м. Києва 

Рябко 

Василь Васильович 

– голова правління Харківської обласної громад-

ської організації «Харківська музична ліга», ак-

тивіст харківського Євромайдану 

Савенко 

Володимир Федорович 

– голова Слов’янського міського об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Салабаш 

Михайло  

Костянтинович 

– відповідальний секретар районної комісії з Кни-

ги Пам’яті України централізованої бібліотечної 

системи з філіями Ренійської районної ради, 

Одеська область 

Самілик 

Володимир  

Миколайович 

– директор комунального закладу «Липоводолин-

ська дитяча школа мистецтв» Липоводолинської 

районної ради, Сумська область 

Сачине 

Люсія Миколаївна 

– голова громадської організації «Національно-

культурне товариство ромів "Романо Кхам"», м. 

Житомир  

Сівак 

Єлізавета Михайлівна 

– керівник народного вокального ансамблю «Цин-

торія» Ужгородського районного будинку куль-

тури, Закарпатська область 

Скузь 

Сергій Станіславович 

– завідувач балетної трупи державного підприємс-

тва «Національний академічний театр опери та 

балету України імені Т. Г. Шевченка», м. Київ 
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Слобода 

Валентина 

Володимирівна 

– директор комунального закладу культури 

«Дніпропетровський будинок мистецтв» Дніп-

ропетровської міської ради 

Соболь 

Юрій Олексійович 

– генеральний директор Національного архітекту-

рно-історичного заповідника «Чернігів старода-

вній», м. Чернігів  

Созанський 

Йосип Йосипович 

– художній керівник та головний диригент акаде-

мічного симфонічного оркестру Чернівецької 

обласної філармонії 

Солтис 

Ярослав Андрійович 

– художній керівник заслуженого академічного 

Буковинського ансамблю пісні і танцю імені 

Андрія Кушніренка Чернівецької обласної філа-

рмонії 

Софілканич 

Василь Ілліч 

– голова Мукачівської міської організації Всеукра-

їнського товариства «Просвіта» імена Тараса 

Шевченка 

Сохацький 

Михайло Петрович 

– директор Борщівського обласного комунального 

краєзнавчого музею, Тернопільська область 

Стегней 

Світлана Нуцівна 

– директор Ужгородського державного музичного 

училища імені Д. Є. Задора, Закарпатська об-

ласть 

Степаненко 

Віталій Васильович 

– керівник народного ансамблю «Задніпряни» Зо-

лотоніського міського будинку культури, Черка-

ська область 

Степенькіна 

Парасковія Яківна 

– директор Корсунь-Шевченківського державного 

історико-культурного заповідника, Черкаська 

область 

Станіславчук 

Галина Петрівна 

– директор централізованої бібліотечної системи 

Голосіївського району м. Києва 

Тамтура 

Анатолій Васильович 

– завідувач Сутисківського історичного народного 

музею «Слава», Тиврівський район, Вінницька 

область 

Таран 

Микола Полікарпович 

– краєзнавець, громадський діяч, дослідник Голо-

домору 1932–1933 років, Васильківський район, 

Київська область  

Тарасенко 

Ангеліна Анатоліївна 

– фотохудожник, член правління Одеської фото-

графічної асоціації 

Тімашова 

Валентина Миколаївна 

– директор централізованої бібліотечної системи 

«Свічадо» відділу Святошинської районної в мі-

сті Києві державної адміністрації 

Томшинська 

Лариса Валентинівна 

– керівник зразкового колективу народного танцю 

«Відродження» Машівського районного будинку 

культури, Полтавська область 

Топіліна Зітта Іванівна – директор Будинку культури м. Селидове Селиді-

вської міської ради, Донецька область 
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Трофімов 

Микола Павлович 

– директор-розпорядник Національної заслуженої 

академічної капели України «Думка», м. Київ 

Українець 

Алла Миколаївна 

– завідувач відділу комунального закладу «Рівне-

нський обласний краєзнавчий музей» Рівненсь-

кої обласної ради 

Фіцалович 

Іван Юліанович 

– композитор, громадський діяч, м. Івано-

Франківськ  

Харват 

Олександр  

Миколайович 

– фотохудожник, член правління Національної 

спілки фотохудожників України, с. Біла Крини-

ця, Рівненська область  

Харитоненко 

Любов Євгенівна 

– директор Середино-Будського центру дитячої та 

юнацької творчості Середино-Будської районної 

ради, Сумська область 

Хомяк 

Світлана Борисівна 

– заступник начальника управління Рівненської 

обласної державної адміністрації 

Чабанюк 

Владислав Васильович 

– директор державного історико-культурного за-

повідника «Трипільська культура», Черкаська 

область 

Чорноморець 

Микола Іванович 

– керівник народного аматорського танцювально-

го колективу «Зеленчани» Будинку народної 

творчості та дозвілля с. Зелена, Кельменецький 

район, Чернівецька область 

Шаповал 

Анатолій Михайлович 

– директор комунального закладу культури «Павло-

градський районний культурно-дозвільницький 

центр» Дніпропетровської області 

Шаповалов 

Ігор Вікторович 

– директор Луганської обласної філармонії 

Шаповалова 

Емма Олексіївна 

– голова Новомосковської міської організації Все-

українського товариства «Просвіта» імені Т. Г. 

Шевченка, Дніпропетровська область 

Шевченко 

Марта Онуфріївна 

– керівник муніципальної капели бандуристів  

м. Івано-Франківська 

Шевчук 

Валерій Олександрович 

– письменник, громадський діяч, м. Житомир 

Шлода 

Олена Володимирівна 

– викладач класу образотворчого мистецтва Лю-

башівської дитячої музичної школи, Одеська об-

ласть 

Шморгун 

Наталія Леонідівна 

– керівник зразкового хору «Сонечко» Новопсков-

ського районного центру культури та дозвілля, 

Луганська область 

Шпак 

Сергій Васильович 

– директор музею Історії розвитку українського 

козацтва, головний отаман міжобласної громад-

ської організації «Чорноморський округ. Козац-

тво Запорозьке» 
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Шулепа 

Степан Григорович 

– голова Івано-Франківської обласної організації 

Товариства української мови імені Т. Шевченка 

у 1990 році 

Шуманн 

Олександра Несторівна 

(Степовичка Леся) 

– провідний фахівець Центру культури українсь-

кої мови імені О. Гончара Національного гірни-

чого університету, Дніпропетровська область 

Шупляк Олег Ілліч – художник, педагог, член Національної спілки 

художників України, Тернопільська область 

Юськевич 

Олександра Євстафіївна 

– почесний голова Золочівського районного това-

риства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Яблонська 

Галина Гілярівна 

– артистка драми – провідний майстер сцени На-

ціонального академічного драматичного театру 

імені Івана Франка, м. Київ 

Яворівський 

Володимир 

Олександрович 

– народний депутат України першого скликання 

Верховної Ради України 

Яцків 

Микола Максимович 

– директор музею «Визвольних змагань», м. Бур-

штин, Івано-Франківська область 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Гончаренко 

Марина Анатоліївна 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Чернігівське музичне училище імені  

Л. М. Ревуцького» Чернігівської обласної ради – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 

Дьомін Сергій Петрович – соліст-вокаліст Кіровоградської обласної філар-

монії – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Кулик Олена Андріївна – співачка, режисер, генеральний директор кому-

нального закладу «Київський академічний анса-

мбль української музики "Дніпро"» – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
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Мирвода 

Світлана Іванівна 

– артистка Національної радіокомпанії України,  

м. Київ – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Феленчак 

Василь Андрійович 

– художній керівник та диригент комунальної ус-

танови Тернопільської міської ради «Муніципа-

льний Галицький камерний оркестр» – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Чиборак  

Дмитро Іванович 

– директор, художній керівник Коломийського 

академічного обласного українського драматич-

ного театру імені Івана Озаркевича, Івано-

Франківська 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Шумський 

Микола Олександрович 

– диригент, режисер, композитор, баяніст, Черні-

гівська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Янченко 

Микола Олександрович 

– артист, автор і виконавець пісень, м. Вінниця – 

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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Народний художник України 

Буйгашева 

Алла Борисівна 

– художник-монументаліст, 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 

25-ї річниці незалежності України 
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Буряк Борис Іванович – художник-живописець, м. Львів – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Данилич 

Тарас Федорович 

– художник, Закарпатська область – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Камишний 

Юрій Костянтинович 

– художник-живописець, м. Житомир – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Пономарьов 

Віктор Васильович 

– художник, Донецька 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Ткачик Богдан Іванович – художник, м. Тернопіль – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Шумський 

Ігор Петрович 

– декан факультету образотворчого мистецтва і 

реставрації, професор Львівської національної 

академії мистецтв – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Заслужений артист України 

Баша-Довженко 

Ксенія Василівна 

– артистка драми Національного академічного 

драматичного театру імені Івана Франка, м. Київ 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-
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ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Беженарь 

Ольга Петрівна 

– керівник художнього комунального закладу 

«Запорізька обласна філармонія» Запорізької об-

ласної ради – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Березнер 

Максим Анатолійович 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний театр юного 

глядача» Запорізької обласної ради – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Богомолова 

Ольга Василівна 

– артистка-вокалістка комунального закладу куль-

тури Сумської обласної ради «Сумський облас-

ний академічний театр драми та музичної коме-

дії імені М. С. Щепкіна» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Бондаренко 

Оксана Валеріївна 

– артистка балету – провідний майстер сцени Ки-

ївського муніципального академічного театру 

опери і балету для дітей та юнацтва – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Босенко  

Арсен Григорович 

– провідний майстер сцени Дніпропетровського 

академічного театру російської драми імені  

М. Горького – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-
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ності України 

Брухаль 

Ігор Григорович 

– викладач установи Тернопільської ради «Терно-

пільське обласне державне музичне училище 

імені С. Крушельницької» – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Вертій  

Анатолій Іванович 

– провідний майстер сцени Дніпродзержинського 

академічного музично-драматичного театру іме-

ні Лесі Українки, Дніпропетровська 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 25-ї річниці незалежності України 

Весна 

Світлана Володимирівна 

– керівник народного сімейного ансамблю «Ви-

шиванка» Богородчанського районного палацу 

культури, Івано-Франківська область – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Винник 

Олексій Степанович 

– актор, провідний майстер сцени Хмельницького 

академічного обласного театру ляльок – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Вишневецький 

Руслан Сергійович 

– артист драми Херсонського обласного академіч-

ного музично-драматичного театру імені М. Ку-

ліша – 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Вульчак 

Христина Ігорівна 

– 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-
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ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Гданський 

Сергій Володимирович 

– артист оркестру Національного академічного 

драматичного театру імені Івана Франка, артист 

ансамблю Національної філармонії України, м. 

Київ – 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Григор’єва 

Елла Корнелівна 

– актриса Закарпатського академічного обласного 

театру ляльок – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Довбня 

Ганна Петрівна 

– артистка-вокалістка 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, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Друппов  

Віктор Іванович 

– артист Луганської обласної філармонії – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Жаворонков 

Вадим Григорійович 

– артист камерного оркестру комунального підп-

риємства «"Дніпропетровський будинок орган-

ної та камерної музики" Дніпропетровської об-

ласної ради» – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Жураківська 

Олеся Вікторівна 

– провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр драми і комедії на лівому березі 
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Дніпра» – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Зайцев 

Владислав Віталійович 

– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Зозуля 

Володимир 

Анатолійович 

– артист драми Національного академічного дра-

матичного театру імені Івана Франка, 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Іванченко 

Наталія Олексіївна 

– артистка комунального підприємства культури і 

мистецтв «Полтавська обласна філармонія» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Івахнюк 

Оксана Олександрівна 

– провідний майстер сцени Чернівецького акаде-

мічного обласного українського музично-

драматичного театру імені О. Кобилянської – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Ігнатуша 

Олександр Федорович 

– актор, режисер, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Карчкова 

Наталія Олександрівна 

– акторка драми, провідний майстер сцени Луган-

ського обласного академічного українського му-

зично-драматичного театру – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 
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мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Ковальська 

Ірина Володимирівна 

– солістка-вокалістка Одеського академічного теа-

тру музичної комедії імені М. Водяного – 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 25-ї річниці незалежності України 

Костирко 

Ян Валерійович 

– артист-вокаліст професійного театру-студії Па-

лацу студентів Національного юридичного уні-

верситету імені Ярослава Мудрого, м. Харків – 

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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни  

Коструба 

Лілія Олександрівна 

– солістка-вокалістка Львівської 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Кулакова 

Ольга Сергіївна 

– артистка державного підприємства «Національ-

ний академічний театр опери та балету України 

імені Т. Г. Шевченка», 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Курбанов 

Арсен Шахбазович 

– артист-вокаліст театрально-видовищного закладу 

культури «Київський національний академічний 

театр оперети» – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Лагола-Баб’як 

Тетяна-Іванна 

Ярославівна 

– викладач Львівської державної хорової школи 

«Дударик» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 
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науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Левченко 

Надія Ігорівна 

– артистка драми Івано-Франківського академіч-

ного обласного українського музично-драматич-

ного театру імені Івана Франка – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Литвинов 

Вячеслав Петрович 

– викладач-методист комунального вищого навча-

льного закладу «Чернігівське музичне училище 

імені Л. М. Ревуцького» Чернігівської обласної 

ради – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Мельничук 

Олександр  

Анатолійович 

– соліст опери державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Ук-

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

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Мимрик 

Михайло Романович 

– доцент Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Московець 

Назарій Степанович 

– артист драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Зань-

ковецької, м. Львів – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-
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цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Нестеров 

Олександр  

Миколайович 

– завідувач відділення, викладач-методист коле-

джу хореографічного мистецтва «Київська муні-

ципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, бага-

торічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Нестулій 

Марія Миколаївна 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний театр юного 

глядача» Запорізької обласної ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Ніколенко 

Вячеслав Юрійович 

– актор Національного академічного театру росій-

ської драми імені Лесі Українки, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Пасічняк 

Олеся Василівна 

– артистка драми Івано-Франківського академіч-

ного обласного українського музично-драматич-

ного театру імені Івана Франка – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Пастухов 

Анатолій Миколайович 

– артист оркестру, концертмейстер Одеського наці-

онального академічного театру опери та балету – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 
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Пелех 

Наталія Іванівна 

 
– 

 

концертмейстер кафедри Львівської національ-

ної музичної академії імені М. В. Лисенка – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Понайда 

Василь Михайлович 

– соліст Львівської обласної філармонії – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Пономаренко 

Андрій Іванович 

– актор Національного академічного театру росій-

ської драми імені Лесі Українки, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Радієвська 

Антоніна Анатоліївна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету імені  

М. В. Лисенка» – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Самаєва 

Леся Василівна 

– провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра» – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Самінін 

Андрій Миколайович 

– провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра» – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 
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Синюк 

Олександр 

Олександрович 

 
– 

 

артист балету Національного заслуженого ака-

демічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

Сніцарчук 

Андрій Юрійович 

– артист Національного академічного українсько-

го драматичного театру імені Марії Заньковець-

кої, 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 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Стаханов 

Вячеслав Анатолійович 

– артист драми Чернівецького академічного обла-

сного українського музично-драматичного теат-

ру імені О. Кобилянської – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Томіленко 

Андрій Григорович 

– учасник вокального дуету «А ми удвох», Черка-

ська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Томіленко 

Василь Григорович 

– учасник вокального дуету «А ми удвох», Черка-

ська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Фомічова 

Ольга Євгенівна 

– солістка опери державного підприємства «Наці-

ональний академічний театр опери та балету Ук-

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

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 
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Харечко Ірина Іванівна 

 
– 

 

артистка-солістка-інструменталістка державного 

підприємства «Національний будинок органної 

та камерної музики України», м. Київ – 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 25-ї річниці незалежності України 

Хлистун  

Василь Петрович 

– керівник народної аматорської музичної студії 

«Музична скриня» Тернопільського районного 

будинку культури – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Цанько  

Вікторія Василівна 

– диригент симфонічного оркестру Закарпатської 

обласної філармонії – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Цикаловська 

Тетяна Миколаївна 

– артистка академічного симфонічного оркестру 

Луганської обласної філармонії – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Шевцова 

Олена Олександрівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету імені  

М. В. Лисенка» – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Щесняк 

Олександр Петрович 

– артист-вокаліст Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 
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Якобінчук 

Руслана Анатоліївна 

 
– 

 

солістка-вокалістка Національної філармонії Ук-

раїни, м. Київ – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Яков’як  

Василь Петрович 

– артист академічного ансамблю народної музики 

«Візерунок» установи Тернопільської обласної 

ради «Тернопільська обласна філармонія» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Ящишен 

Валерій Анатолійович 

– соліст-вокаліст, композитор творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного мистецтва Украї-

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

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Заслужений архітектор України 

Бевз 

Микола Валентинович 

– завідувач кафедри реставрації архітектурної і 

мистецької спадщини, доктор технічних наук – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націо-

нальної освіти, підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, багаторічну плідну науково-

педагогічну діяльність та з нагоди 200-річчя від 

дня заснування Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Заслужений діяч мистецтв України 

Архипов 

Герман Борисович 

– режисер, продюсер продюсерського центру «Зе-

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

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Варун 

Олександр Іванович 

– режисер-постановник комунального закладу 

«Дніпродзержинський академічний музично-
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драматичний театр імені Лесі Українки», Дніпро-

петровська область – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Воротняк 

Мирослава Андріївна 

– балетмейстер Коломийського академічного об-

ласного українського драматичного театру імені 

Івана Озаркевича, Івано-Франківська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Говорухіна 

Наталія Олегівна 

– доцент кафедри сольного співу Харківського на-

ціонального університету мистецтв імені  

І. П. Котляревського – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Гольда 

Юрій-Карло Карлович 

– викладач Львівської середньої спеціалізованої му-

зичної школи-інтернату імені С. Крушельницької 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Гордіца 

Іван Дмитрович 

– художник-монументаліст, м. Чернівці – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Гуменюк 

Сергій Валерійович 

– фотохудожник, м. Одеса – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Добрянський 

Ігор Михайлович 

– керівник продюсерського центру «VG studio», 

соліст гурту «ВАН-ГОГ», м. Київ – за значний 
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особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

 

Коваль 

Ігор Миколайович 

 
– 

 

директор та головний режисер обласного комуна-

льного закладу «Харківський академічний театр 

музичної комедії» – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Кузів  

Михайло Петрович 

– викладач кафедри Тернопільського національно-

го педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка – 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 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Курій 

Олександр Дмитрович 

– керівник музичної частини театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра» – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Курман 

Євген Васильович 

– головний режисер комунального закладу «Кіро-

воградський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені М. Л. Кропив-

ницького», м. Кропивницький – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Куценко 

Микола Данилович 

– хормейстер народного аматорського вокального 

ансамблю «Чорнобривці» Немішаївського буди-

нку культури Бородянського району, Київська 

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-
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фесіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності 

України 

Омельчук 

Віктор Якович 

– викладач-методист Житомирського музичного 

училища імені В. С. Косенка – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Пасічник 

Михайло Павлович 

– голова Житомирської обласної організації Наці-

ональної спілки письменників України – 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 25-ї річниці незалежності України 

Печенюк 

Таміла Григорівна 

– професор кафедри Львівської національної ака-

демії мистецтв – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Попов 

Віктор Васильович 

– режисер-постановник комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» 

Запорізької обласної ради – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Прокоф’єва 

Світлана Анатоліївна 

– головний художник комунального закладу 

«Одеський обласний театр ляльок» – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Пучков 

Андрій Олександрович 

– заступник директора Інституту проблем сучас-

ного мистецтва Національної академії мистецтв 

України, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 
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багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року 

Савіцький 

Мар’ян Адамович 

– художник-постановник Першого українського 

театру для дітей та юнацтва, м. Львів – 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 25-ї річниці незалежності України 

Семенчук 

Анатолій Леонідович 

– хормейстер державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету Украї-

ни імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Сусленський 

Олександр Семенович 

– президент громадської організації «Всеукраїнсь-

ка єврейська рада» за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Хмиров Сергій Іванович – викладач-методист Запорізької дитячої музичної 

школи № 6 – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Хорошилова 

Аліна Олександрівна 

– директор громадської організації «Музей 

"Пам’ять Бабиного Яру"», м. Київ – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Яворська 

Марина Владиславівна 

– директор комунального закладу «Сєвєродонець-

ке музичне училище імені С. С. Прокоф’єва», 

Луганська область – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-
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тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Ярич  

Світлана Богданівна 

– старший викладач кафедри Львівської національ-

ної академії мистецтв – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Заслужений майстер народної творчості України 

Васкул Любов Василівна – майстриня народної вишивки, Чернівецька об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Гоцуляк  

Марія Василівна 

– майстриня писанкарства, художньої вишивки, 

витинанки, Вінницька область – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Журба Ірина Пилипівна – майстриня художньої вишивки, м. Житомир – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Кусик 

Володимир Федорович 

– майстер народного мистецтва, Волинська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Кучер 

Наталія Григорівна 

– майстриня художньої вишивки, голова правлін-

ня громадської організації майстрів «Українсь-

кий устрій», Київська область – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Луків 

Слава Володимирівна 

– майстер художньої вишивки, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 
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будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Пілюгіна 

Лариса Михайлівна 

– майстриня художньої вишивки, Полтавська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Тимошенко 

Катерина Михайлівна 

– художник народних художніх промислів Центру 

народного мистецтва «Петриківка», Дніпропет-

ровська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Ульянкіна 

Тетяна Іванівна 

– майстриня писанкарства, м. Миколаїв – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Заслужений працівник культури України 

Бінцаровська 

Алла Іванівна 

– художній керівник народного художнього театру 

пісні «Для тебе» Тернопільського національного 

економічного університету – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Боголій Любов Петрівна – заступник начальника управління – начальник 

відділу Департаменту культури Київської місь-

кої державної адміністрації – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Бойко 

Володимир Петрович 

– завідувач відділу комунального закладу Львівсь-

кої обласної ради «Львівський історичний музей» 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-
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технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Вождаєнко 

Валентина  

Володимирівна 

– заступник начальника управління – начальник 

відділу Полтавської обласної державної адмініс-

трації – 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Галаган 

Ростислав 

Мстиславович 

– хормейстер, художній керівник самодіяльного 

народного гурту «Сусіди» Глобинського району, 

Полтавська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

Гапоненко 

Ганна Володимирівна 

– викладач, керівник дитячих зразкових хорових 

колективів закладу «Вінницька дитяча музична 

школа № 1» – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і мистецтва, ваго-

мі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Глазунов  

Борис Іванович 

– виконувач обов’язків генерального директора 

Національного історико-меморіального заповід-

ника «Бабин Яр», м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Гнатовська 

Марія Євгенівна 

– начальник відділу Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії 

Заньковецької, м. Львів – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 
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незалежності України 1 грудня 1991 року 

Григор’єва 

Людмила Федорівна 

– художній керівник, балетмейстер-постановник 

народного театру танцю «Відродження» Київсь-

кого міського палацу ветеранів – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Губко 

Василь Георгійович 

– завідувач художньо-постановочної частини Чер-

нівецького академічного обласного українського 

музично-драматичного театру імені О. Кобилян-

ської – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, бага-

торічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Гудименко 

Микола Сергійович 

– керівник народного аматорського оркестру на-

родних інструментів Лосинівського будинку ку-

льтури Ніжинського району, Чернігівська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Гузун-Рубан 

Олена Михайлівна 

– директор комунального закладу «Житомирський 

обласний центр хореографічного мистецтва» 

Житомирської обласної ради – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Даценко 

Анатолій Євгенович 

– керівник народного аматорського хору Вільшан-

ського центру культури і дозвілля, Черкаська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Демиденко 

Володимир Васильович 

– директор Коростенської міської школи мистецтв 

імені А. В. Білошицького, Житомирська область 
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– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

 

Дроняк 

Іван Васильович 

 
– 

 

керівник народної самодіяльної кіностудії «По-

лонина» Будинку культури с. Яб[л]униця Верхо-

винського району, Івано-Франківська область – 

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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Дядечко 

Володимир Васильович 

– балетмейстер народного художнього колективу 

театру танцю «Слов’яни» комунального підпри-

ємства «Міський палац культури» Чернігівської 

міської ради – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Жадик 

Надія Григорівна 

– старший викладач Миколаївського коледжу куль-

тури і мистецтв – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Закрученко 

Юрій Степанович 

– заступник генерального директора Київського 

академічного муніципального духового оркестру 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Іванова 

Світлана Іванівна 

– директор комунального закладу «Обласний па-

лац культури» Херсонської обласної ради – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Іоненко Інесса Львівна – завідувач відділу Національної парламентської 

бібліотеки України, м. Київ – за значний особис-
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тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

 

Качур 

Олена Дмитрівна 

 
– 

 

начальник відділу культури і туризму Оріхівсь-

кої районної державної адміністрації, Запорізька 

область – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Кірбаба 

Борис Олексійович 

– старший науковий співробітник Музею зброї та 

військової техніки у Спадщанському лісі, Сум-

ська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Ковалівська 

Олена Іванівна 

– викладач комунального закладу «Харківський 

вищий коледж мистецтв», керівник народного 

ансамблю танцю «Закаблуки» – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Коломієць 

Вячеслав Анатолійович 

– заступник директора коледжу хореографічного 

мистецтва «Київська муніципальна академія 

танцю імені Сержа Лифаря» – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Корнелюк  

Мирослава  

Мирославівна 

– начальник відділу Верховинської районної дер-

жавної адміністрації, Івано-Франківська область 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 
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Корнєєва 

Галина Вікторівна 

 
– 

 

завідувач сектору Музею «Русалка Дністрова» 

та Музею-садиби М. Шашкевича Львівської на-

ціональної галереї мистецтв імені Б. Г. Возниць-

кого, м. Львів – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Курань Теодор Іванович – керівник народного хору «Галичина» Народного 

дому с. Керниця Городоцького району, Львівсь-

ка область – 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 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Лисюк 

Світлана Ремізівна 

– директор комунального позашкільного навчаль-

ного закладу «Дитяча школа хорового мистецтва 

імені С. К. Крижановського м. Одеси» – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Ліхтаренко 

Леонід Олександрович 

– керівник ансамблю козачої пісні «Слобода» Но-

вотроїцького району, Херсонська 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 25-ї річниці незалежності України 

Лузя 

Яніна Григорівна 

– викладач комунального закладу «Дитяча музич-

на школа» Вільногірської міської ради, Дніпро-

петровська область – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Луц Віктор Данилович – завідувач відділу комунального закладу «Рівне-

нський обласний краєзнавчий музей» Рівненсь-

кої обласної ради – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
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України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Любаренко 

Людмила Миколаївна 

– завідувач відділу Національної парламентської 

бібліотеки України, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Ляшенко 

Ірина Миколаївна 

– директор Куп’янської дитячої музичної школи  

№ 3 Куп’янської міської ради, Харківська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Майовський 

Петро Степанович 

– викладач, завідувач відділення комунальної ус-

танови Тернопільської обласної ради «Теребов-

лянське вище училище культури» – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Макаренко 

Оксана Вікторівна 

– викладач-методист Таврійської дитячої музичної 

школи Голопристанського району, Херсонська 

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 25-ї річниці незалежності 

України 

Мартиненко 

Віра Олександрівна 

– директор Запорізької дитячої школи мистецтв  

№ 1 – 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Мацюк 

Ольга Леонідівна 

– керівник гуртка Вінницького міського палацу 

для дітей та юнацтва імені Л. Ратушної – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-
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українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Місько  

Василь Петрович 

– директор Оборотнівського сільського будинку 

культури Сватівського району, Луганська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Мороз 

Георгій Васильович 

– директор Кіцманської художньої школи, Черні-

вецька область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Москалюк 

Валентина Василівна 

– головний режисер Волинської обласної філар-

монії – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Мусієнко-Репська 

Валентина Іванівна 

– доцент кафедри Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової – 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 

25-ї річниці незалежності України 

Мухіна-Мрига 

Тетяна Петрівна 

– начальник відділу Департаменту культури Київ-

ської міської державної адміністрації – 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 25-ї річниці незалежності України 

Неволов 

Олексій Васильович 

– головний адміністратор Національного академі-

чного драматичного театру імені Івана Франка, 

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 25-ї річниці незалежності 

України 

Нетеча 

Іван Михайлович 

– директор Кам’янець-Подільської дитячої хоро-

вої школи, Хмельницька область – за значний 
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особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 

Остафійчук 

Тетяна Григорівна 

– директор комунальної установи «Централізована 

бібліотечна система» Жовтневого району, м. 

Миколаїв – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Островська 

Тетяна Анатоліївна 

– керівник, диригент народного жіночого академі-

чного хору імені Світлани Фоміних Миколаївсь-

кого обласного центру народної творчості та ку-

льтурно-освітньої роботи – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Островський 

Леонід Іванович 

– викладач Сумської дитячої музичної школи № 2 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Павко 

Анатолій Іванович 

– професор кафедри Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Панькіна 

Ірина Анатоліївна 

– начальник відділу комунального закладу «Запо-

різький академічний обласний український му-

зично-драматичний театр імені В. Г. Магара» 

Запорізької обласної ради – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Петракова 

Лариса Миколаївна 

– художник-гример Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії 

Заньковецької, м. Львів – за значний особистий 
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внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Подолянець 

Ігор Іванович 

– начальник управління Київської обласної держав-

ної адміністрації – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Пономарьова 

Лідія Віталіївна 

– директор Марганецької міської централізованої 

бібліотечної системи, Дніпропетровська область 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Попов 

Олексій Васильович 

– начальник служби Національного академічного 

театру російської драми імені Лесі Українки, м. 

Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, бага-

торічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Разумова 

Валерія Анатоліївна 

– викладач-методист відділу Хмельницького му-

зичного училища імені В. І. Заремби – 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 25-ї річниці незалежності України 

Рибарук 

Оксана Іванівна 

– завідувач сектору Івано-Франківського краєзна-

вчого музею – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Рибаченко 

Віктор Федорович 

– доцент кафедри Київського національного уні-

верситету культури і мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Сокач 

Маріанна Ернестівна 

– викладач Ужгородського державного музичного 

училища імені Д. Є. Задора – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Терзі Дмитро Федорович – директор Всеукраїнського центру болгарської ку-

льтури, м. Одеса – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Тітаренко 

Володимир 

Олександрович 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний академічний театр 

опери та балету України імені Т. Г. Шевченка», 

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 25-ї річниці незалежності 

України 

Федоришин 

Микола Васильович 

– директор комунального закладу «Культурно-

археологічний центр "Пересопниця"» Рівненської 

обласної ради – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Фесюн 

Галина Михайлівна 

– керівник зразкового дитячого ансамблю народ-

ного танцю «Калинонька» Куковицького сільсь-

кого будинку культури Менського району, Чер-

нігівська область – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Хайдар 

Наталія Олексіївна 

– начальник відділу Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мис-
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тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Халявка 

Ольга Кирилівна 

– керівник народної самодіяльної художньої бри-

гади «Чинадійка» Будинку культури селища Чи-

надійово Мукачівського району, Закарпатська 

область – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Холява 

Олександр  

Анатолійович 

– керівник гуртка сольного співу Вінницького мі-

ського центру художньо-хореографічної освіти 

дітей та юнацтва «Барвінок» – 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 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Цуприк 

Юрій Степанович 

– голова правління Тернопільського обласного 

осередку Львівського регіонального відділення 

Спілки дизайнерів України – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Чайківський 

Володимир 

Володимирович 

– заступник директора Івано-Франківської облас-

ної філармонії – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Якобішвілі 

Акакій Бухутійович 

– керівник студії національного танцю Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт», м. 

Одеса – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Ярова Ірина Василівна – режисер державного підприємства «Національ-
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ний академічний театр опери та балету України 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Заслужений працівник освіти України 

Доскоч 

Анжела Альфредівна 

– художній керівник Народної хорової капели 

«Зоринка», викладач комунального закладу Тер-

нопільської міської ради «Дитяча хорова школа 

"Зоринка"» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди 25-ї річниці незалеж-

ності України 

Мосякова  

Ірина Юліївна 

– директор Центру дитячої та юнацької творчості 

«Шевченківець» Шевченківського району міста 

Києва – 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 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Щукіна 

Лариса Вікторівна 

– директор обласного Будинку художньої творчо-

сті Миколаївської обласної ради – за значний 

особистий внесок у розвиток національної осві-

ти, підготовку кваліфікованих фахівців, багато-

річну плідну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Заслужений діяч науки і техніки України 

Горовий 

Валерій Микитович 

– заступник генерального директора Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського – 

керівник служби інформаційно-аналітичного за-

безпечення органів державної влади, доктор іс-

торичних наук, професор, 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 

25-ї річниці незалежності України 
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Заслужений юрист України 

Мазур  

Тамара Вікторівна 

– заступник Міністра культури України – 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 25-ї річниці незалежності України 

Заслужений художник України 

Гончаров 
Василь Омелянович 

– 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 
25-ї річниці незалежності України 

Дубінін 
Юрій Олексійович 

– художник Музею космонавтики імені С. П. Ко-
рольова Житомирської міської ради – 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 
25-ї річниці незалежності України 

Зорик 
Григорій Іванович 

– художник, викладач Тульчинського училища 
культури, Вінницька область – за значний осо-
бистий внесок у розвиток національної культури 
і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-
кого дня працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва 

Княжковська 
Неллі Євгенівна 

– художник-емальєр, м. Одеса – за значний особи-
стий внесок у розвиток національної культури і 
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-
кого дня працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва 

Ковальов 
Олег Борисович 

– художник-живописець, Донецька область – за 
значний особистий внесок у розвиток націона-
льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-
тки та високу професійну майстерність, з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва 

Корж 
Богдан Васильович 

– скульптор, м. Ужгород – за значний особистий 
внесок у розвиток національної культури і мис-
тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-
сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 
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дня працівників культури та майстрів народного 
мистецтва 

Кофанов 
Віктор Іванович 

– художник, Донецька 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 25-ї рі-
чниці незалежності України 

Манюк 

Орест Ярославович 

– художник, м. Львів – 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 25-ї рі-
чниці незалежності України 

Маркович 
Костянтин Петрович 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, 
старший викладач Львівської національної ака-
демії мистецтв – за значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-
ниці підтвердження всеукраїнським референду-
мом Акта проголошення незалежності України 1 
грудня 1991 року 

Мусієвський 

Богдан Володимирович 

– художник, м. Львів – за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-
цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-
раїнським референдумом Акта проголошення 
незалежності України 1 грудня 1991 року 

Осташинський 

Йосип Борисович 

– член Київської міської місцевої громадської ор-
ганізації Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів України», худож-
ник, м. Київ – за вагомий особистий внесок у ре-
алізацію державної політики у сфері соціального 
захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм 
та з нагоди Міжнародного дня людей з інвалід-
ністю 

Пенський Іван Іванович – художник, м. Чернігів – за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-
тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-
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чниці незалежності України 

Пікулицький 
Богдан Романович 

– художник, доцент кафедри Львівської націона-
льної академії мистецтв – за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-
тки та високий професіоналізм, з нагоди 25-ї рі-
чниці незалежності України 

Подолець 

Петро Михайлович 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, 
м. Рівне – за значний особистий внесок у розви-
ток національної культури і мистецтва, вагомі 
творчі здобутки та високу професійну майстер-
ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного мистецтва 

Полонський 
Фелікс Михайлович 

– художник, м. Кропивницький – за значний осо-
бистий внесок у розвиток національної культури 
і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-
кого дня працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва 

Слободський 

Віталій Васильович 

– художник-живописець, член творчого об’єднан-
ня професійних художників Закарпаття – за зна-
чний особистий внесок у розвиток національної 
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 
високу професійну майстерність, з нагоди Все-
українського дня працівників культури та майс-
трів народного мистецтва 

Усик Тарас Степанович – художник, м. Ужгород – за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-
цю, з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеук-
раїнським референдумом Акта проголошення 
незалежності України 1 грудня 1991 року 

Чорнобай 
Володимир  
Миколайович 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, 
м. Тернопіль – за значний особистий внесок у 
державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю, з нагоди 25-ї річ-
ниці підтвердження всеукраїнським референду-
мом Акта проголошення незалежності України 1 
грудня 1991 року 
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ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

Воєвідка Ігор – президент Фундації Омеляна і Тетяни Антоно-

вичів, Сполучені Штати Америки – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Пастернак Наталка 

(посмертно) 

– речник Репрезентативного комітету української 

громади Франції, м. Париж, Французька Респуб-

ліка – за вагомий особистий внесок у зміцнення 

міжнародного авторитету Української держави, 

популяризацію її історичної спадщини і сучас-

них надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежно-

сті України 

*** 

В І Д З Н А К А  П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  –  Ю В І Л Е Й Н А  М Е Д А Л Ь  

« 2 5  Р О К І В  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  У К Р А Ї Н И »  

Аттікос 

Марта Тимофіївна 

– голова української громадської організації «Ку-

льтурно-освітній центр "Берегиня"», м. Афіни, 

Греція – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Бабіна  

Наталя Василівна 

– голова товариства української літератури при 

спілці білоруських письменників, Республіка Бі-

лорусь – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Бондас  

Марина Петрівна 

– скрипалька радіосимфонічного оркестру Берлі-

на, співзасновниця німецького благодійного 

проекту «Серце для України», Федеративна Рес-

публіка Німеччина – за вагомий особистий вне-

сок у зміцнення міжнародного авторитету Укра-
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їнської держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Вєрніцький Кшиштоф – професор славістики університету «Тор Верга-

та», м. Рим, Італійська Республіка – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Вжесневська Руслана-

Олександра Романівна 

– віце-президент Канадсько-української фундації, 

Канада – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Гетьманчук Віктор – президент Канадсько-української фундації, член 

Ради директорів Конгресу українців Канади – за 

вагомий особистий внесок у зміцнення міжнаро-

дного авторитету Української держави, популя-

ризацію її історичної спадщини і сучасних над-

бань та з нагоди 25-ї річниці незалежності Укра-

їни 

Грод Павло – президент Конгресу українців Канади, віце-

президент Світового конгресу українців – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету Української держави, популяри-

зацію її історичної спадщини і сучасних надбань 

та з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Гутовський 

Віктор Миколайович 

– голова Білоруського громадського об’єднання 

українців «Ватра», Республіка Білорусь – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету Української держави, популяри-

зацію її історичної спадщини і сучасних надбань 

та з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Деска Артур (Ришард) – директор центру волонтаріату благодійного фо-

нду «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії 

УГКЦ», Республіка Польща – за вагомий особи-

стий внесок у зміцнення міжнародного автори-

тету Української держави, популяризацію її іс-

торичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Калюжна 

Галина Юхимівна 

– голова Мінського об’єднання українців «Запо-

віт», Республіка Білорусь – за вагомий особис-

тий внесок у зміцнення міжнародного авторите-

ту Української держави, популяризацію її істо-
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ричної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 

Камінська Марія – представник української громади Чехії – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету Української держави, популяри-

зацію її історичної спадщини і сучасних надбань 

та з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Каратай Зафер – постійний представник Меджлісу кримськотата-

рського народу в Турецькій Республіці – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету Української держави, популяри-

зацію її історичної спадщини і сучасних надбань 

та з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Киримли Хакан – професор відділення міжнародних відносин уні-

верситету «Бількент» (м. Анкара), член правлін-

ня Генерального центру товариств культури та 

взаємодопомоги кримських тюрків Туреччини, 

Турецька Республіка – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Кісіль Анна – голова світової ради культури Світового Кон-

гресу Українців, голова Міжнародної організації 

українських громад «Четверта хвиля» в Торонто, 

Канада – за значні особисті заслуги у становлен-

ні незалежної України, утвердженні її суверені-

тету та зміцненні міжнародного авторитету, ва-

гомий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, культурно-освітній розвиток, 

активну громадсько-політичну діяльність, сум-

лінне та бездоганне служіння Українському на-

роду 

Коженьовська-Бігун 

Анна 

– перекладач, театрознавець, Республіка Польща – 

за вагомий особистий внесок у зміцнення між-

народного авторитету Української держави, по-

пуляризацію її історичної спадщини і сучасних 

надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежності 

України  

Колотило 

Ярослава-Орися-

Любомира 

– голова Бухарестської філії Союзу українців Ру-

мунії – за вагомий особистий внесок у зміцнення 

міжнародного авторитету Української держави, 

популяризацію її історичної спадщини і сучас-

них надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежно-

сті України 
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Коник 

Віра Данилівна 

– голова Конгресу українців Естонії – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Лилик Петро – голова Української центральної репрезентації в 

Аргентинській Республіці, почесний консул Ук-

раїни в м. Ла-Плата – за вагомий особистий вне-

сок у зміцнення міжнародного авторитету Укра-

їнської держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Логвин 

Валентина Петрівна 

– голова громадського об’єднання «Центр україн-

ської культури "Січ"», м. Мінськ, Республіка Бі-

лорусь – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Луценко Віра Іванівна – голова фундації «Українці в Нідерландах», Ко-

ролівство Нідерланди – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Лютюк  

Анатолій Кузьмич 

– керівник Центру української культури в м. 

Таллінн, Естонська Республіка – за вагомий осо-

бистий внесок у зміцнення міжнародного авто-

ритету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Майстренко 

Олександр Федорович 

– президент товариства української культури в Ре-

спубліці Молдова – за вагомий особистий внесок 

у зміцнення міжнародного авторитету Українсь-

кої держави, популяризацію її історичної спад-

щини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці 

незалежності України 

Мандова Ольга – вчитель історії і музики гімназії «На Вітєзне 

плані», м. Прага, Чеська Республіка – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Марджанішвілі 

Валентина Василівна 

– керівник організації «Грузино-український бу-

динок преси та книги», Грузія – за вагомий осо-
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бистий внесок у зміцнення міжнародного авто-

ритету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Маслюк 

Галина Ярославівна 

– голова Товариства української діаспори Греції 

«Українсько-грецька думка», м. Афіни – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету Української держави, популяри-

зацію її історичної спадщини і сучасних надбань 

та з нагоди 25-ї річниці незалежності України 

Мотульський 

Роман Степанович 

– директор Національної бібліотеки Білорусі, го-

лова товариства дружби «Білорусь–Україна», 

Республіка Білорусь – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Мушинка Микола – голова Асоціації україністів Словаччини та Нау-

кового товариства ім. Т. Шевченка, Словацька 

Республіка – за вагомий особистий внесок у змі-

цнення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Нарозя 

Володимир  

Володимирович 

– голова ради Українського товариства Киргизької 

Республіки «Берегиня» – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Олійник 

Микола Костянтинович 

– голова Української громади Республіки Молдова 

– за вагомий особистий внесок у зміцнення між-

народного авторитету Української держави, по-

пуляризацію її історичної спадщини і сучасних 

надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежності 

України 

Осередчук 

Євген Павлович 

– голова Благодійного фонду професійних худож-

ників, українських народних майстрів «Відро-

дження», Республіка Молдова – за вагомий осо-

бистий внесок у зміцнення міжнародного авто-

ритету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Павлюк 

Микола Степанович 

– голова Конгресу українців Латвії – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-
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торитету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з на-

годи 25-ї річниці незалежності України 

Палді Андраш – голова громадського об’єднання «Угорсько-

Українське товариство» – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Парипса 

Михайло Сергійович 

– голова Павлодарського обласного товариства 

української культури ім. Т. Г. Шевченка, голова 

асоціації «Українці Казахстану», Республіка Ка-

захстан – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Перцев Денис Павлович – голова Товариства українців у Фінляндії, м. Ге-

льсінкі – за вагомий особистий внесок у зміц-

нення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Романів  

Стефан Ількович 

– голова Союзу українських організацій Австралії, 

генеральний секретар Світового конгресу украї-

нців, м. Мельбурн – за вагомий особистий вне-

сок у зміцнення міжнародного авторитету Укра-

їнської держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї рі-

чниці незалежності України 

Соломко 

Михайло Миколайович 

– директор Українського православного центру в 

м. Канберра, Австралія – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історич-

ної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї 

річниці незалежності України 

Софілканич Юдіта – голова Самоврядування українців м. Ніредьгаза, 

Угорщина – за вагомий особистий внесок у змі-

цнення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини 

і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці неза-

лежності України 

Тимощенко 

Юрій Євгенович 

– депутат Парламенту Республіки Казахстан, голова 

Координаційної ради об’єднання юридичних осіб 

«Рада українців Казахстану» – за вагомий особис-
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тий внесок у зміцнення міжнародного авторитету 

Української держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річ-

ниці незалежності України 

Тростинська 

Раїса Іванівна 

– працівник кафедри української мови і літератури 

філософського факультету Загребського універси-

тету, Республіка Хорватія – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїнської держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річ-

ниці незалежності України 

Хільдебрандт 

Олександра 

Володимирівна 

– директор музею Берлінського муру «Чекпоінт Ча-

рлі», м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччи-

на – за вагомий особистий внесок у зміцнення 

міжнародного авторитету Української держави, 

популяризацію її історичної спадщини і сучасних 

надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Хортяні Ярослава – перший заступник президента Світового Конгресу 

Українців, голова Товариства української культу-

ри в Угорщині – за значні особисті заслуги у ста-

новленні незалежної України, утвердженні її суве-

ренітету та зміцненні міжнародного авторитету, 

вагомий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, культурно-освітній розвиток, ак-

тивну громадсько-політичну діяльність, сумлінне 

та бездоганне служіння Українському народу 

Хюварінен 

Ханні-Катя 

– менеджер з комунікацій фундації «Культура», 

Фінляндська Республіка – за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїнської держави, популяризацію її історичної 

спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річ-

ниці незалежності України 

Чолій 

Евген Ярославович 

– президент Світового конгресу українців – за ваго-

мий особистий внесок у зміцнення міжнародного 

авторитету Української держави, популяризацію її 

історичної спадщини і сучасних надбань та з наго-

ди 25-ї річниці незалежності України 

Шайтош-Запоточна 

Наталія 

– викладач української мови Сегедського наукового 

університету, голова самоврядування українців м. 

Сегед, Угорщина – за вагомий особистий внесок у 

зміцнення міжнародного авторитету Української 

держави, популяризацію її історичної спадщини і 

сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці незале-

жності України 
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Шуст 

Марія Володимирівна 

– директор Українського музею в м. Нью-Йорк, 

Сполучені Штати Америки – за вагомий особис-

тий внесок у зміцнення міжнародного авторите-

ту Української держави, популяризацію її істо-

ричної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 

25-ї річниці незалежності України 

Ястреб Ірина Леонідівна – голова правління громадської культурно-

просвітницької організації «Український дім 

Дюссельдорф», Федеративна Республіка Німеч-

чина – за вагомий особистий внесок у зміцнення 

міжнародного авторитету Української держави, 

популяризацію її історичної спадщини і сучас-

них надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежно-

сті України 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

О Р Д Е Н И  З А Р У Б І Ж Н И Х  К Р А Ї Н  

Командорський хрест з зіркою Ордена За заслуги Республіки Польща 

Дзюба Іван Михайлович – письменник, літературознавець, літературний 

критик, Герой України, громадський діяч, диси-

дент радянських часів – за популяризацію поль-

ської культури та плідну співпрацю з польськи-

ми діячами культури і літератури 

Золотий хрест За заслуги Республіки Польща 

Петровський 

Мирон Семенович 

– письменник, культуролог, літературознавець – за 

популяризацію польської культури та плідну 

співпрацю з польськими діячами культури і лі-

тератури 

Остапенко 

Дмитро Іванович 

– генеральний директор Національної філармонії 

України (м. Київ), народний артист України, 

державний і культурний діяч – за популяризацію 

польської культури та плідну співпрацю з поль-

ськими діячами культури і літератури 

П О Ч Е С Н І  З В А Н Н Я  З А Р У Б І Ж Н И Х  К Р А Ї Н  

«Артист ЮНЕСКО за мир» 

Макаренко 

Герман Георгійович 

– диригент Національної опери України (м. Київ), 

художній керівник – головний диригент оркест-

ру «Київ–Класик», народний артист України – за 

прихильність у просуванні музики як рушійної 

сили діалогу і взаєморозуміння між людьми,  
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внесок у зміцнення миру і терпимості, зокрема 

за допомогою виступів оркестру «Київ–Класик»,  

глибоку прихильність до ідеалів і пріоритетів 

Організації Об’єднаних Націй 

Почесна відзнака «Заслужений для польської культури» 

Жадан  

Сергій Вікторович 

– письменник, поет, перекладач – за популяриза-

цію польської культури та плідну співпрацю з 

польськими діячами культури і літератури 

Сеніна 

Тамара Григорівна 

– директор Кременецького обласного літературно-

меморіального музею Юліуша Словацького, 

Тернопільська область – за популяризацію поль-

ської культури та плідну співпрацю з польськи-

ми діячами культури і літератури 
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