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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва України, іноземних громадян, які у ІI півріччі 2017 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 
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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 князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Сільвестров  

Валентин Васильович 

– композитор, 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 

Станкович 

Євген Федорович 

– почесний співголова Національної спілки ком-
позиторів 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 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Бенюк  

Богдан Михайлович 

– артист драми – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка», 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 Дня незалежності України 

ІІ ступеня 

Вєркіна  

Тетяна Борисівна 

– ректор – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної освіти, підготовку висококва-

ліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну пе-

дагогічну  і творчу діяльність та з нагоди 100-

річчя заснування Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревсько-

го  

Вишневський 

Анатолій Володимирович 

– кінорежисер державного підприємства «Націо-

нальна кіностудія художніх фільмів  імені  

О. Довженка», лауреат міжнародних премій,  

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

першоджерелах. 
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м. Київ – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Кривенко  

Віталій Єфремович 

– голова Кіровоградського обласного відділення 

Українського геральдичного товариства, м. Кро-

пивницький – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Мацяк  

Андрій Олександрович 

– генеральний директор Національного академіч-

ного 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 Дня не-

залежності України 

Откович  

Василь Петрович  

(посмертно) 

– директор Львівського державного коледжу де-

коративного та ужиткового мистецтва імені  

І. Труша – 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 

Прибєга  

Леонід Володимирович 

– архітектор, завідувач кафедри – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національного образо-

творчого мистецтва і архітектури, багаторічну  

плідну науково-педагогічну  діяльність, високий 

професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня за-

снування Національної академії образотворчого 

мистецтва  і архітектури 

Проскурня  

Сергій Владиславович 

– театральний режисер, продюсер, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної 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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Пушик  

Степан Григорович 

– професор кафедри [української літератури] дер-

жавного вищого навчального закладу «Прикар-

патський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ – 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 

Стасюк  

Василь Луарсабович 

– керівник художнього державного підприємства 

«Національний будинок органної та камерної 

музики 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 

Шевченко  

Михайло Васильович 

– поет, публіцист, 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 

ІІІ ступеня 

Гальченко  

Сергій Анастасійович 

– заступник директора Інституту літератури імені 

Т. Г. Шевченка НАН України – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Горбачов  

Дмитро Омелянович 

– мистецтвознавець, 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Гордієнко  

Алла Іванівна 

– генеральний директор Національної бібліотеки 

України для дітей, 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-
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цю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Горинь  

Василь Іванович 

– старший науковий співробітник відділу Інститу-

ту українознавства імені І. Крип’якевича Націо-

нальної академії наук України – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Гурбанов 

Сейфаддин Алі-огли 

– скульптор, м. Харків – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Лупаков  

Євген Олександрович 

– член громадської ради Всеукраїнського товарис-

тва «Просвіта» імені Тараса Шевченка, м. Київ – 

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 26-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року    

Магера  

Сергій Ігорович 

– соліст опери – провідний майстер сцени – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток українського 

музичного театрального мистецтва, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від дня за-

снування Національної опери України 

Нетреба  

Андрій Леонідович 

– артист оркестру комунального закладу «Запорі-

зька обласна філармонія» Запорізької обласної 

ради – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Панько 

Микола Леонідович 

– член Чернігівського обласного об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

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

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Сеїтаблаєв 

Ахтем Шевкетович 

– директор державного підприємства «Кримський 

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

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Сідак 

Василь Васильович 

– майстер художньої обробки деревини, Закарпат-

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 

Ступка  

Остап Богданович 

– артист драми – провідний майстер сцени Націо-

нального академічного драматичного театру 

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

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Фортус  

Геннадій Вадимович 

– художній керівник комунального закладу «Запо-

різький академічний обласний театр юного гля-

дача» 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 

Дня незалежності України 

Шевченко  

Володимир Іванович 

– член Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка, 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 26-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Юхницький  

Януш Володимирович 

– артист – провідний майстер сцени державного 

підприємства «Національний академічний укра-

їнський драматичний театр імені Марії Занько-
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вецької», м. Львів – 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 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Зимня 

Валентина Іванівна 

– професор кафедри Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Поліванова 

Галина Анатоліївна 

– голова Одеського обласного відділення Україн-

ського фонду культури, завідувач кафедри 

Одеської національної музичної академії імені  

А. В. Нежданової – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

ІІІ ступеня 

Іпатій  

Ніна Іванівна 

– майстриня художньої вишивки, Полтавська об-

ласть – 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 26-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року    

Наклицька  

Зоя Степанівна 

–  керівник зразкової балетної студії комунального 

закладу «Охтирський міський центр культури і 

дозвілля», Сумська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 
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трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Носенко  

Віра Володимирівна 

– голова Канівського міськрайонного об’єднання 

громадської організації «Всеукраїнське товарис-

тво «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Черкась-

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 Дня незалежності Ук-

раїни 

Свйонтек 

Ірина Владиславівна 

– майстриня художньої вишивки, Івано-

Франківська область – 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Стрига 

Ангеліна Олександрівна 

–  викладач-методист комунального вищого навча-

льного закладу «Чернігівське музичне училище 

імені Л. М. Ревуцького» Чернігівської обласної 

ради – 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 26-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року    

Хоружий 

Людмила Євгеніївна 

– викладач комунального початкового спеціалізо-

ваного мистецького навчального закладу «Му-

зична школа № 1 м. Добропілля», Донецька об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Гирич  

Анжеліка Іванівна 

– артистка, провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр юного глядача на Липках» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди 26-ї річниці підтверджен-

ня всеукраїнським референдумом Акта прого-

лошення незалежності України 1 грудня 1991 

року    

Демерташ 

Віктор Костянтинович 

– актор театру-студії 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 

Денисенко  

Володимир Андрійович 

– викладач-хореограф Київського державного хо-

реографічного училища – 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Євсюков 

Юрій Степанович 

– провідний майстер сцени обласного комуналь-

ного закладу «Харківський державний академіч-

ний український драматичний театр імені  

Т. Г. Шевченка» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Задніпровський 

Назар Олександрович 

– артист драми – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ 
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– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Дутчак 

Михайло Михайлович 

– головний диригент Львівського національного 

академічного театру опери та балету імені Со-

ломії Крушельницької – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Карпенко-Боднарук 

Жанна Любомирівна 

– співачка, викладач комунального вищого навча-

льного закладу Київської обласної ради «Коледж 

культури і 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 Дня не-

залежності України 

Крет  

Зіновій Миколайович 

– головний диригент комунального закладу «Рів-

ненський обласний академічний український му-

зично-драматичний театр» Рівненської обласної 

ради – 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 26-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року    

Лань Наталія Петрівна – артистка державного підприємства «Національ-

ний академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької», м. Львів – 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 

Мазур  

Ірина Володимирівна 

– керівник модерн-балету «Життя», м. Львів – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-
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годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Мандрика 

Наталія Степанівна 

– художній керівник, концертмейстер академічно-

го камерного оркестру Івано-Франківської обла-

сної філармонії – 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 

Монастирська  

Людмила Вікторівна 

– солістка опери – провідний майстер сцени – за 

вагомий особистий внесок у розвиток українсь-

кого музичного театрального мистецтва, багато-

річну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 

дня заснування Національної опери України 

Недак Денис Юрійович – артист балету – провідний майстер сцени – за 

вагомий особистий внесок у розвиток українсь-

кого музичного театрального мистецтва, багато-

річну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 

дня заснування Національної опери України 

Ніколаєва  

Ксенія Миколаївна 

– провідний майстер сцени 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 

Чубай Тарас Григорович – керівник рок-гурту «Плач Єремії», м. Львів – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Шотт Сергій Львович – артист оркестру, концертмейстер – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського музи-

чного театрального мистецтва, багаторічну сум-

лінну працю та з нагоди 150-річчя від дня засну-

вання Національної опери України 

Щуцький 

Броніслав Стефанович 

– артист оркестру, концертмейстер – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського музи-

чного театрального мистецтва, багаторічну сум-

лінну працю та з нагоди 150-річчя від дня засну-

вання Національної опери України 

Яремчук  – соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів 
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Дмитро Назарович естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди 26-ї річниці підтверджен-

ня всеукраїнським референдумом Акта прого-

лошення незалежності України 1 грудня 1991 

року    

Яремчук  

Назарій Назарович 

– 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 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Народний художник України 

Липовка  

Віктор Романович 

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

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Шолтес  

Степан Золтанович 

– художник, м. Ужгород – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Заслужений артист України 

Агеєв  

Дмитро Володимирович 

– 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 розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі  творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

Андрієць  

Дмитро Володимирович 

– співак, композитор, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-
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економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Баженова  

Катерина Анатоліївна 

– 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 Дня незалежності України 

Богач Богдан Михайлович – вокаліст підприємства «Терція менеджмент», м. 

Львів – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Бурлуцький 

Андрій Володимирович 

– член Національної спілки театральних діячів 

України, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Гамага (Баганич) 

Віра Степанівна 

– співачка, фольклористка, м. Ужгород – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Голиця Ольга Віталіївна – артистка балету – провідний майстер сцени – за 

вагомий особистий внесок у розвиток українсь-

кого музичного театрального мистецтва, багато-

річну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 

дня заснування Національної опери України  

Головко Вілен Романович – артист драми, провідний майстер сцени Дніп-

ровського академічного українського музично-

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка  

Дніпропетровської 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 
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працю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Грицькан  

Михайло Васильович 

– соліст, керівник естрадного гурту «Гранд», м. 

Чернівці – 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 

Гульцова Діана Павлівна – солістка-інструменталістка Одеської обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Дитюк  

Валентин Вікторович 

– соліст опери – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Дорош  

Володимир Миколайович 

– соліст гурту «Гармонія», Полтавська 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 Дня незалежності України 

Дуденкова  

Галина Володимирівна 

– концертмейстер державного підприємства «На-

ціональний академічний театр опери та балету 

України імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – 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 

Єфімов  

Андрій Володимирович 

– артист балету Черкаського академічного заслу-

женого українського народного хору комуналь-

ного закладу «Черкаська обласна філармонія» 

Черкаської 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 
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Жирков 

Станіслав Ігорович 

– директор – художній керівник театрально-

видовищного закладу культури «Київський екс-

периментальний театр ”Золоті ворота“» – 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 

Завадський  

Дмитро Анатолійович 

– артист драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», 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 

Зайченко  

Олександр Сергійович 

– художній керівник гурту «Кредо», м. Житомир – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Зражевська-Лепенець 

Галина Іванівна 

– провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр ”Колесо“» – 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 

Ікаєва Олена Леонідівна – концертмейстер Національного заслуженого 

академічного симфонічного оркестру 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 

Ільчук Юрій Іванович – артист Черкаського академічного заслуженого 

українського народного хору комунального за-

кладу «Черкаська обласна філармонія Черкась-

кої обласної ради» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 
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трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Капраль  

Андрій Миронович 

– вокаліст підприємства «Терція менеджмент»,  

м. Львів – 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 

Клебанова  

Світлана Володимирівна 

– доцент кафедри – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, підготовку висо-

кокваліфікованих спеціалістів, багаторічну плід-

ну педагогічну  і творчу діяльність та з нагоди 

100-річчя заснування Харківського національно-

го університету мистецтв імені І. П. Котляревсь-

кого 

Клименко 

Людмила Іванівна 

– артистка хору – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Комарова Ія Інгілісівна – артистка, концертмейстер державного підприєм-

ства «Національний одеський філармонійний 

оркестр» – 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 

Кошова Олена Василівна – артистка Миколаївського академічного худож-

нього російського драматичного театру – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Кравченко  

Анатолій Сергійович 

– артист хору – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Крикунова  

Людмила Аронівна 

– солістка-вокалістка комунального театрально-

концертного закладу культури «Циганський му-
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зично-драматичний  театр ”Романс“», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України  

Кулаков  

Сергій Володимирович 

– артист оркестру, заступник концертмейстера – за 

вагомий особистий внесок у розвиток українсь-

кого музичного театрального мистецтва, багато-

річну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 

дня заснування Національної опери України 

Куртяк 

Володимир Дмитрович 

– композитор, співак, м. Івано-Франківськ – 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 

Лісова  

Наталія В’ячеславівна 

– артистка державного підприємства «Національ-

ний академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької», м. Львів – 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 

Нікітін 

Максим Олександрович 

– актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», 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 

Нудик 

Ярослав Володимирович 

– вокаліст підприємства «Терція менеджмент», м. 

Львів – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Онищук Майя Іванівна – солістка оркестру академічного ансамблю пісні і 

танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі  

творчі здобутки та високу професійну майстер-
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ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Османова 

Ленара Шевкетівна 

– викладач кафедри Київської муніципальної ака-

демії естрадного та циркового мистецтв – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Пархоменко  

Андрій Валентинович 

– провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний драматичний театр на Подолі» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Підлужний  

Андрій Борисович 

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

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди 26-ї річниці підтверджен-

ня всеукраїнським референдумом Акта прого-

лошення незалежності України 1 грудня 1991 

року    

Пожарницький 

Костянтин Олександрович 

– артист балету – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Полоз 

Михайло Євгенович 

– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Приходько 

Анастасія Костянтинівна 

– співачка, поет, композитор, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 
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Ричко 

Олексій Андрійович 

– керівник колективу солістів-вокалістів Тульчин-

ського районного будинку культури, Вінницька 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Рубашкін 

Ігор Олександрович 

– артист комунального закладу «Театрально-

видовищний заклад культури ”Новий драматич-

ний театр на Печерську“», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Руденко Ніна Іванівна – доцент кафедри – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, підготовку висо-

кокваліфікованих спеціалістів, багаторічну плід-

ну педагогічну  і творчу діяльність та з нагоди 

100-річчя заснування Харківського національно-

го університету мистецтв імені І. П. Котляревсь-

кого 

Садварій Яна Миколаївна – солістка заслуженого академічного Закарпатсь-

кого народного хору Закарпатської обласної фі-

лармонії – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Салтанов 

Сергій Павлович 

– артист хору – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Сидоренко  

Максим Іванович 

– артист-соліст-інструменталіст державного під- 

приємства «Національний будинок органної та 

камерної музики України», м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі  творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 
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майстрів народного мистецтва 

Скрипчук  

Оксана Володимирівна 

– артистка хору установи Тернопільської обласної 

ради «Тернопільська обласна філармонія» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Сніцаренко 

Володимир Іванович 

– артист оркестру – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Солдатенко 

Владислав Іванович 

– заступник директора, 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 Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Стельмашенко 

Богдана Всеволодівна 

– артистка оркестру – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського музичного театра-

льного мистецтва, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 150-річчя від дня заснування Націо-

нальної опери України 

Суржиков 

Дмитро Анатолійович 

– артист театрально-видовищного закладу культу-

ри «Київський академічний Молодий театр» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Таванець 

Дмитро Іванович 

– артист-соліст-інструменталіст Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» – 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 

Трицецький 

Юрій Михайлович 

– провідний соліст опери Львівського національ-

ного академічного театру опери та балету імені 

Соломії Крушельницької – 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 

Турянин 

Роман Федорович 

– вокаліст підприємства «Терція менеджмент», м. 

Львів – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Уткін 

Олександр Вікторович 

– артист цирку державного підприємства «Держа-

вна циркова компанія України», м. Київ – 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 

Чваркова Ірина Павлівна – провідний майстер сцени комунального закладу 

«Академічний музично-драматичний театр імені 

Лесі Українки м. Кам’янського» Кам’янської мі-

ської ради, Дніпропетровська 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 

Чеботуров 

Олег Васильович 

– артист оркестру – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Шавала 

Андрій Михайлович 

– вокаліст підприємства «Терція менеджмент», м. 

Львів – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Шаповалов  

Ігор Вікторович 

– директор Луганської обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Шевченко  – провідний майстер сцени комунального закладу 
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Анатолій Миколайович «Донецький академічний обласний драматичний 

театр (м. Маріуполь)» – 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 

Шолом  

Наталя Анатоліївна 

– артистка драми Вінницького обласного україн-

ського академічного музично-драматичного теа-

тру імені М. К. Садовського – 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 

Якимець 

Володимир Ярославович 

– вокаліст підприємства «Терція менеджмент», м. 

Львів – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Заслужений діяч науки і техніки України 

Іванов  

Сергій Віталійович 

– перший проректор Національної академії керів-

них кадрів культури і мистецтв, доктор хімічних 

наук, професор, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної освіти, підготов-

ку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну 

педагогічну діяльність та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Коваль 

Петро Миколайович 

– завідувач кафедри, кандидат технічних наук, 

професор – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національного образотворчого мистецтва і 

архітектури, багаторічну  плідну науково-

педагогічну  діяльність, високий професіоналізм 

та з нагоди 100-річчя від дня заснування Націо-

нальної академії образотворчого мистецтва  і ар-

хітектури 

Заслужений діяч мистецтв України 

Алексійчук 

Ірина Борисівна 

– виконуюча обов’язки доцента кафедри Націона-

льної музичної академії України імені  П. І. Чай-

ковського, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецт-

ва, вагомі  творчі здобутки та високу професійну 
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майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мисте-

цтва 

Анорічева-Єрьомка 

Антоніна Іванівна 

– доцент кафедри Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв – 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 

Батько-Ступка 

Ірина Василівна 

– театральний режисер, 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 

Бевз  

Марина Володимирівна 

– декан факультету – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної освіти, підготовку ви-

сококваліфікованих спеціалістів, багаторічну 

плідну педагогічну  і творчу діяльність та з на-

годи 100-річчя заснування Харківського націо-

нального університету мистецтв імені І. П. Кот-

ляревського 

Білаш 

Павло Миколайович 

– викладач кафедри Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – 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 

Блудов 

Андрій Валентинович 

– доцент кафедри Національної академії образот-

ворчого мистецтва і архітектури, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Візнюк 

Василь Васильович 

– композитор, художній керівник ансамблю на-

родної та класичної музики «Перлина», 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-
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оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Дяк  

Олександр Михайлович 

– перший заступник голови Львівської обласної 

організації Національної спілки письменників 

України – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Горецька 

Наталія Вікторівна 

– проректор, професор кафедри – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

багаторічну плідну педагогічну  і творчу діяль-

ність та з нагоди 100-річчя заснування Харківсь-

кого національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського 

Катрич Ольга Тарасівна – професор кафедри, завідувач асистентури-

стажування, аспірантури та докторантури Львів-

ської національної музичної академії 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 

Климовський 

Роман Богданович 

– менеджер вокальної формації «Піккардійська 

Терція», м. Львів – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Лагодюк 

Неоніла Григорівна 

– викладач-методист вечірньої музичної школи  

№ 1 імені К. Г. Стеценка, 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 

Марчук 

Володимир Павлович 

– художник, голова правління Волинської органі-

зації Національної спілки художників України – 
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за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Недошовенко 

Тамара Федорівна 

– художник станкового та монументально-

декоративного живопису, 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 

Петренко-Заневський 

Олег Васильович 

– художник, доцент – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національного образотворчого 

мистецтва і архітектури, багаторічну  плідну на-

уково-педагогічну  діяльність, високий професі-

оналізм та з нагоди 100-річчя від дня заснування 

Національної академії образотворчого мистецтва  

і архітектури 

Пилатюк Олена Борисівна – доцент кафедри Львівської національної музич-

ної академії імені М. В. Лисенка – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Півень 

Тамара Миколаївна 

– музикознавець Миколаївської обласної філар-

монії – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Поклітару 

Раду Віталійович 

– хореограф, старший викладач кафедри Київсько-

го національного університету культури і мис-

тецтв – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Покотюк 

Анатолій Стратонович 

– завідувач Сокальського музею «Людина. Земля. 

Всесвіт» комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівський музей історії релігії» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

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

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Пуржаш 

Андрій Степанович 

– артист оркестру – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського музичного театрального 

мистецтва, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 150-річчя від дня заснування Національної 

опери України 

Садовський 

Леонід Вікторович 

– завідувач кафедри – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну 

плідну педагогічну  і творчу діяльність та з на-

годи 100-річчя заснування Харківського націо-

нального університету мистецтв імені І. П. Кот-

ляревського 

Свінарьов 

Віктор Володимирович 

– художник, доцент – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національного образотворчого 

мистецтва і архітектури, багаторічну  плідну на-

уково-педагогічну  діяльність, високий професі-

оналізм та з нагоди 100-річчя від дня заснування 

Національної академії образотворчого мистецтва  

і архітектури 

Сопко Одарка Іванівна – завідувач кафедри Закарпатської академії мис-

тецтв – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Соченко Марина Петрівна – художник, старший викладач – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національного образо-

творчого мистецтва і архітектури, багаторічну  

плідну науково-педагогічну  діяльність, високий 

професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня за-

снування Національної академії образотворчого 

мистецтва  і архітектури 

Стефура Богдан Петрович – звукорежисер вокальної формації «Піккардійсь-

ка Терція», 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    
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Третяк 

Микола Васильович 

– режисер-постановник – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського музичного теат-

рального мистецтва, багаторічну сумлінну пра-

цю та з нагоди 150-річчя від дня заснування На-

ціональної опери України 

Харун 

Ярослав Йосипович 

– директор Львівської державної школи мистецтв 

№ 9 – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Холоденко 

Леонід Олексійович 

– завідувач кафедри – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну 

плідну педагогічну  і творчу діяльність та з на-

годи 100-річчя заснування Харківського націо-

нального університету мистецтв імені І. П. Кот-

ляревського 

Цой 

Андрій Володимирович 

– старший викладач кафедри Національної акаде-

мії образотворчого мистецтва і архітектури, м. 

Київ – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Чуріков 

Віктор Васильович 

– завідувач кафедри – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну 

плідну педагогічну  і творчу діяльність та з на-

годи 100-річчя заснування Харківського націо-

нального університету мистецтв імені І. П. Кот-

ляревського 

Шевер 

Микола Миколайович 

– помічник головного хормейстера – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського музи-

чного театрального мистецтва, багаторічну сум-

лінну працю та з нагоди 150-річчя від дня засну-

вання Національної опери України 

Шмагало 

Ростислав Тарасович 

– декан Львівської національної академії мистецтв 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 
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Заслужений майстер народної творчості України 

Балбус 

Тетяна Анатоліївна 

– майстер народних художніх промислів, живопису 

та декоративного розпису, Тернопільська область 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Березівський 

Валерій Федорович 

– майстер виготовлення українських народних му-

зичних духових інструментів, м. Житомир – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Білевич 

Ігор Володимирович 

– майстер художньої обробки деревини, Сумська 

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 

Маркар’ян Алла Петрівна – майстриня художньої обробки деревини, м. Пол-

тава – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Смірнова  

Оксана Олексіївна 

– майстриня художньої вишивки, Київська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Спасьонов 

Сергій Іванович 

– майстер художньої кераміки, 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 

Шаламай Любов Павлівна – майстриня художньої вишивки, м. Вінниця – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 
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та майстрів народного мистецтва 

Заслужений працівник культури України 

Абаєва  

Тетяна Володимирівна 

– викладач-методист Київської середньої спеціалі-

зованої музичної школи-інтернату імені М. В. Ли-

сенка – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Андрущенко 

Володимир Павлович 

– керівник народного хору «Слобожани» комуналь-

ного закладу «Селищний будинок культури смт 

Новопсков», Луганська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Беркович 

Леонід Петрович 

– начальник відділу культури і туризму виконкому 

Коростенської міської ради, Житомирська область 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Білявська 

Олена Домініківна 

– заступник директора відділення школи мистецтв 

м. Новограда-Волинського, Житомирська область 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Бордюг  

Ірина Вячеславівна 

– комерційний директор Херсонського обласного 

академічного музично-драматичного театру імені 

М. Куліша – 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 

Буров 

Анатолій Олександрович 

– начальник служби державного підприємства «На-

ціональний академічний театр російської драми 

імені Лесі Українки», м. Київ – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 



31 

 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Висоцька Алла Робертівна – режисер – за вагомий особистий внесок у розви-

ток українського музичного театрального мис-

тецтва, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

150-річчя від дня заснування Національної опе-

ри України 

Гук Леся Степанівна – директор комунальної установи Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська обласна бібліотека 

для молоді» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнен-

ня, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї 

річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни  

1 грудня 1991 року    

Деньга 

Олександр Миколайович 

– голова Черкаського обласного осередку Націона-

льної спілки кінематографістів 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 Дня незалежності України 

Дорошенко 

Юрій Михайлович 

– заступник директора закладу культури «Київська 

академічна майстерня театрального мистецтва 

”Сузір’я“» – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Жайворонок 

Тетяна Анатоліївна 

– директор Миколаївської обласної бібліотеки для 

дітей імені В. О. Лягіна – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Жеграй 

Богдан Богданович 

– викладач-методист установи Тернопільської обла-

сної ради «Тернопільське обласне державне музи-
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чне училище імені С. Крушельницької» – 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 

Зварич Ганна Степанівна – керівник народного аматорського фольклорно-

етнографічного колективу «Южинецькі молодич-

ки» Будинку культури с. Южинець, Чернівецька 

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 

Зелінка 

Валентина Степанівна 

– викладач Ужгородської дитячої музичної школи 

№ 1 імені П. І. Чайковського, Закарпатська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяль-

ність та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

працівників освіти 

Зіберов Сергій Вікторович – заступник директора Київської академічної майс-

терні театрального мистецтва «Сузір’я» – 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 

Зубрицька 

Катерина Григорівна 

– директор комунального закладу «Корецький ра-

йонний будинок культури і дозвілля», Рівненсь-

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 Дня незалежності Ук-

раїни 

Каганова Ірина Яківна – завідувач відділу комунального закладу «Черні-

гівська обласна універсальна наукова бібліотека 

імені В. Г. Короленка» Чернігівської обласної 

ради – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 
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Калінчук 

Катерина Василівна 

– кравець державного підприємства «Національ-

ний академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької», м. Львів – 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 

Кіцул Інна Федорівна – директор Чернівецького обласного художнього 

музею – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Кобза Олег Миколайович – заступник директора державного підприємства 

«Дирекція будинку державних художніх колек-

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

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Кривошей 

Зінаїда Іванівна 

– керівник народного ансамблю бандуристів «Дже-

рела» Палацу культури імені Т. Г. Шевченка від-

ділу Мелітопольської міської ради, Запорізька об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі  твор-

чі здобутки та високу професійну майстерність, 

з нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Кулаков  

Сергій Володимирович 

– керівник народного ансамблю бального танцю 

«Еврика» комунального закладу «Сєвєродонець-

кий міський палац культури», Луганська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Лаєвський 

Сергій Лазаревич 

– директор Чернігівського обласного історичного 

музею імені В. В. Тарновського – 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-
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родного мистецтва 

Левада 

Максим Євгенович 

– старший науковий співробітник Українського 

центру культурних досліджень, 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 Дня незалежності України 

Лойко 

Алла Костянтинівна 

– директор Київської дитячої музичної школи № 7 

імені Ігоря Шамо – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Макарова 

Ганна Юхимівна 

– керівник народного художнього колективу «Ан-

самбль танцю ”Джерельце“» Миколаївського мі-

ського палацу творчості учнів – 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 

Максимчук 

Вікторія Анатоліївна 

– керівник народного хорового колективу «Зоряни-

ця» Миколаївського міського палацу культури 

«Молодіжний» – 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 

Мартиненко 

Артур Анатолійович 

– директор комунального закладу «Рівненська дер-

жавна дитяча художня школа імені А. І. Мартине-

нка» Рівненської міської ради – 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 

Мелешко 

Володимир Григорович 

– керівник народного аматорського чоловічого во-

кального ансамблю «Посульські козаки» Пусто-

війтівського сільського будинку культури Ромен-

ського району, Сумська область – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі  творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-
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кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Облещук 

Стефанія Степанівна 

– викладач-методист комунальної установи Терно-

пільської обласної ради «Теребовлянське вище 

училище культури» – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну пе-

дагогічну діяльність та високий професіоналізм, 

з нагоди Дня працівників освіти 

Овдієвич 

Світлана Антонівна 

– директор Любомльської централізованої системи 

публічно-шкільних бібліотек, Волинська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Петровський 

Станіслав Юрійович 

– художник-оформлювач – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського музичного теат-

рального мистецтва, багаторічну сумлінну пра-

цю та з нагоди 150-річчя від дня заснування На-

ціональної опери України 

Савенко Гульнара Аліївна – викладач відділення Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі  творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Самарець Ігор Вікторович – художник з освітлення – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського музичного теат-

рального мистецтва, багаторічну сумлінну пра-

цю та з нагоди 150-річчя від дня заснування На-

ціональної опери України 

Скузь  

Сергій Станіславович 

– завідувач балетною трупою – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток українського музичного 

театрального мистецтва, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 150-річчя від дня заснування 

Національної опери України 

Стьопін 

Євген Васильович 

– проректор – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національного образотворчого мистецтва і 

архітектури, багаторічну  плідну науково-

педагогічну  діяльність, високий професіоналізм 

та з нагоди 100-річчя від дня заснування Націо-

нальної академії образотворчого мистецтва  і ар-
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хітектури 

Тимець Ігор Васильович – директор Історико-краєзнавчого музею м. Вин-

ники, Львівська область – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Федосієнко 

Олександр Віталійович 

– художній керівник Дублянського сільського бу-

динку культури Краснокутського району, Хар-

ківська 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 

Фірсова 

Надія Костянтинівна 

– заступник директора Харківської державної нау-

кової бібліотеки імені В. Г. Короленка – 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 

Хитрий Олексій Іванович – начальник відділу [культури і туризму] Ружин-

ської районної державної адміністрації, Жито-

мирська область – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 26-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року    

Хімей Роман Михайлович – керівник народного аматорського хору «Просві-

та» Коломийського міського палацу культури 

«Народний дім», Івано-Франківська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Черленюк 

Володимир Юрійович 

– художній керівник Народного дому селища Де-

лятин, Івано-Франківська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-
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рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Черноус 

Валентина Юхимівна 

– директор Хмельницької обласної бібліотеки для 

дітей імені Т. Г. Шевченка – 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 

Шароваров 

Олександр Вікторович 

– генеральний директор обласного комунального 

підприємства культури «Дніпропетровський 

академічний театр опери та балету», м. Дніпро – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Шепета 

Володимир Леонідович 

– художній керівник самодіяльного народного ан-

самблю пісні і танцю «Лісоруб» Будинку куль-

тури селища Великий Бичків Рахівського райо-

ну, Закарпатська область – 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 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Шикеро 

Ольга Анатоліївна 

– начальник служби – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського музичного театра-

льного мистецтва, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 150-річчя від дня заснування Націо-

нальної опери України 

Ярухіна 

Маргарита Олександрівна 

– викладач, заступник директора Київської дитя-

чої музичної школи № 7 імені Ігоря Шамо – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної освіти, підготовку кваліфікованих фахів-

ців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня працівни-

ків освіти 
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Заслужений працівник освіти України 

Білецька 

Марина Вікторівна 

– художній керівник Театру естрадного танцю 

«Карнавал» комунального закладу «Харківський 

палац дитячої та юнацької творчості Харківської 

міської ради Харківської області» – 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 

Вовк Валерій Петрович – директор Підбузької спеціалізованої школи-

інтернату «Мала академія мистецтв» Дрогоби-

цького району, Львівська область – 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 

Касьяненко 

Тамара Анатоліївна 

– учений секретар – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національного образотворчого мис-

тецтва і архітектури, багаторічну  плідну науко-

во-педагогічну  діяльність, високий професіона-

лізм та з нагоди 100-річчя від дня заснування 

Національної академії образотворчого мистецтва  

і архітектури 

Ляшенко 

Лариса Василівна 

– керівник департаменту освіти і науки та культу-

рно-просвітницької діяльності Ради національ-

них спільнот України, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Заслужений художник України 

Батенко  

Олена Володимирівна 

– художник, старший викладач – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національного образо-

творчого мистецтва і архітектури, багаторічну  

плідну науково-педагогічну  діяльність, високий 

професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня за-

снування Національної академії образотворчого 

мистецтва  і архітектури 

Гепард 

Микола Анатолійович 

– майстер художнього різьблення по дереву, гра-

фік, живописець, м. Херсон – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Дмітрух 

Микола Антонович 

– 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 Дня не-

залежності України 

Коваль 

Олександр Іванович 

– художник-скульптор, м. Одеса – 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 

Козік Віктор Георгійович – художник-живописець, 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 

Кучеря  

Наталія Олександрівна 

– художник-модельєр – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського музичного театра-

льного мистецтва, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 150-річчя від дня заснування Націо-

нальної опери України 

Лавро  

Костянтин Тихонович 

– головний художник видавництва «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Левченко 

Віктор Леонідович 

– художник-живописець, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Росул 

Мирослава Омелянівна 

– художник прикладного мистецтва, м. Ужгород – 

за значний особистий внесок у державне будів-

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

ни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Рубан 

Олександра Юріївна 

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

сок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Савченко 

Костянтин Юрійович 

– художник, директор обласного комунального за-

кладу «Харківське художнє училище» – 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 26-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

Твердий 

Анатолій Миколайович 

– художник, скульптор, доцент – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національного образо-

творчого мистецтва і архітектури, багаторічну  

плідну науково-педагогічну  діяльність, високий 

професіоналізм та з нагоди 100-річчя від дня за-

снування Національної академії образотворчого 

мистецтва  і архітектури 

Узбек 

Віктор Спиридонович 

– художник-гравер, Донецька область – 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 

Шабунін  

Андрій Миколайович 

– художник, м. Івано-Франківськ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Шупляк Олег Ілліч – художник-живописець, Тернопільська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі  творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Юрик Ярина Михайлівна – художник-живописець, м. Львів – за значний 
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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 26-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року    

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

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

Орден князя Ярослава Мудрого 

V ступеня 

Савків 

Михайло Михайлович 

– голова Української національної інформаційної 
служби, Сполучені Штати Америки – за вагомий 
особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-
торитету Української держави, популяризацію її 
історичної спадщини і сучасних надбань 

Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

Винар  

Любомир Роман Іванович 

– президент Українського історичного товариства, 
Сполучені Штати Америки – за вагомий особис-
тий внесок у зміцнення міжнародного авторите-
ту Української держави, популяризацію її істо-
ричної спадщини і сучасних надбань 

Ігнатович Ігор (Іан) – віце-президент дорадчої ради Конгресу україн-
ців  Канади – за вагомий особистий внесок у 
зміцнення міжнародного авторитету Української 
держави, популяризацію її історичної спадщини 
і сучасних надбань 

Лекка Армандо – скульптор, Італійська Республіка – за вагомий 
особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-
торитету Української держави, популяризацію її 
історичної спадщини і сучасних надбань 

Садоха 

Павло Олексійович 

– голова асоціації «Спілка українців у Португалії» 
– за вагомий особистий внесок у зміцнення між-
народного авторитету України, плідну громад-
ську діяльність 

Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 

Багрій Тарас – президент відділу Конгресу українців Канади у 
Торонто – за вагомий особистий внесок у зміц-



42 

 

нення міжнародного авторитету Української 
держави, популяризацію її історичної спадщини 
і сучасних надбань 

Голюк Джон – керівник ініціативи «Ukrainian Appeal» Конгресу 
українців Канади – за вагомий особистий внесок 
у зміцнення міжнародного авторитету Українсь-
кої держави, популяризацію її історичної спад-
щини і сучасних надбань 

Дутчак Девід – член Дорадчого комітету з питань відносин між 
Україною і Саскачеваном, Канада – за вагомий 
особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-
торитету Української держави, популяризацію її 
історичної спадщини і сучасних надбань 

Луців-Андрійович 

Олесь 

– голова Альбертянської провінційної ради Кон-
гресу українців Канади – за вагомий особистий 
внесок у зміцнення міжнародного авторитету 
Української держави, популяризацію її історич-
ної спадщини і сучасних надбань 

Стеців Орест – голова Ліги українців Канади – за вагомий осо-
бистий внесок у зміцнення міжнародного авто-
ритету Української держави, популяризацію її 
історичної спадщини і сучасних надбань 

Медаль «За працю і звитягу» 

Осадченко 
Юрій Леонідович 

– голова правління громадського об’єднання «Ук-
раїнський конгрес Азербайджану», Азербайджа-
нська Республіка – за вагомий особистий внесок 
у зміцнення міжнародного авторитету Українсь-
кої держави, популяризацію її історичної спад-
щини і сучасних надбань 

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

Заслужений артист України 

Ваня Ян – артист балету – провідний майстер сцени держа-
вного підприємства «Національний академічний 
театр опери та балету  України імені Т. Г. Шев-
ченка», Чеська Республіка – за вагомий особис-
тий внесок у зміцнення міжнародного авторите-
ту Української держави, популяризацію її істо-
ричної спадщини і сучасних надбань 

Заслужений діяч мистецтв України 

Калиняк Міхал – керівник музично-драматичного ансамблю імені 
Тараса Шевченка у м. Братислава, Словацька 
Республіка – за вагомий особистий внесок у змі-
цнення міжнародного авторитету Української 
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держави, популяризацію її історичної спадщини 
і сучасних надбань 
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