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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та ми-

стецтва України, іноземних громадян, які у І півріччі 2018 року були удостоєні дер-

жавних 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 відповідно-

сті 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 

  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заступник генерального директора 
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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 

Чуприна Петро Якович – генеральний директор – художній керівник держа-

вного підприємства «Національний академічний 

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

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

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

V ступеня 

Солов’яненко 

Анатолій Анатолійович 

– головний режисер державного підприємства «Наці-

ональний академічний театр опери та балету Укра-

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

бистий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Яциняк Василь Ількович – директор – художній керівник Галицького академі-

чного камерного хору, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 
Вергунов 

Віктор Анатолійович 

– директор Національної наукової сільськогоспо-

дарської бібліотеки Національної академії аграр-

них наук України – за вагомий особистий внесок 

у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-

технічного потенціалу України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня науки 

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

першоджерелах. 
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ІІ ступеня 

Злотник  

Олександр Йосипович 

– ректор – за вагомий особистий внесок у розвиток 

української музичної культури і освіти, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від дня 

заснування Київського інституту музики імені Р. 

М. Глієра 

Ігнатьєв Олег Григорович – головний режисер Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії – 
за значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Чеберко  

Олександр Дмитрович 

– головний диригент Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Па-

вла Вірського, м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського хореографічного 

мистецтва, високий професіоналізм 

ІІІ ступеня 
Богданович 

Олексій Володимирович 

– артист – провідний майстер сцени державного 

підприємства «Національний академічний драма-

тичний театр імені Івана Франка», м. Київ – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Міжнародного дня театру 
Гайдабура 

Валерій Михайлович 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний академічний драма-

тичний театр імені Івана Франка», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Дунець 

Василь Ярославович 

– член Тернопільського міського об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Т. Ше-

вченка – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України  

Жуков 

Август Олексійович 

– проректор – за вагомий особистий внесок у роз-

виток української музичної культури і освіти, ба-

гаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 
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від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Которобай 

Станіслав Васильович 

– доцент кафедри Київського національного уніве-

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

пенка-Карого – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 
Кочерженко 

Олександр  

Володимирович 

– завідувач кафедри – за вагомий особистий внесок 

у розвиток української музичної культури і 

освіти, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

150-річчя від дня заснування Київського інсти-

туту музики імені Р. М. Глієра 

Мельник 

Ярослав Миколайович 

– начальник управління [культури і туризму] Рів-

ненської обласної державної адміністрації – за ва-

гомий особистий внесок у державне будівництво, 

забезпечення реалізації державної політики у 

сфері державної служби, сумлінне та бездоганне 

служіння Українському народу та з нагоди 100-

річчя державної служби в Україні 

Олесов Єгор Олексійович – продюсер товариства «Постмодерн», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 
Райчинець 

Анатолій Васильович 

– заступник генерального секретаря Українського 

біблійного товариства, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 
Сливка 

Геннадій Романович 

– радник Міністра культури України – за вагомий 

особистий внесок у державне будівництво, забез-

печення реалізації державної політики у сфері 

державної служби, сумлінне та бездоганне слу-

жіння Українському народу та з нагоди 100-річчя 

державної служби в Україні 

Стельмах 

Богдан Михайлович 

– поет, драматург, м. Львів – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-
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звиток Української держави, вагомі трудові досяг-

нення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

Томашевський 

Олег Олександрович 

– артист Національної заслуженої академічної ка-

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

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Цибульський 

Адам Миколайович 

– артист комунального закладу Львівської обласної 

ради «Львівський академічний обласний музи-

чно-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» – 
за вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні тво-

рчі здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Вантух 

Галина Мирославівна 

– помічник балетмейстера Національного заслуже-

ного академічного ансамблю танцю України 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

ІІ ступеня 

Бортнікова  

Олена Володимирівна 

– викладач, директор комунального закладу «Оде-

ське училище мистецтв і культури імені К. Ф. Да-

нькевича» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Ук-

раїни 

Кравченко 

Галина Борисівна 

– волонтер, художник, м. Одеса – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Михальська 

Валентина Михайлівна 

– художник, Волинська область – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-
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економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Рудницька 

Анжеліка Миколаївна 

– провідний спеціаліст Центру фольклору та етно-

графії Інституту філології Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка, прези-

дент мистецької агенції «Територія А», м. Київ – 
за значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Чорновіл 

Валентина Максимівна 

– член правління громадської організації «Музей 

шістдесятництва», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові досяг-

нення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

ІІІ ступеня 

Бегутова 

Світлана Мефодіївна 

– художник, скульптор, публіцист, Хмельницька 

область – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зраз-

кове виконання службового обов’язку та багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Демешко 

Наталія Борисівна 

– проректор – за вагомий особистий внесок у роз-

виток української музичної культури і освіти, ба-

гаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 

від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Дорошенко  

Ірина Євгенівна 

– артистка – провідний майстер сцени державного 

підприємства «Національний академічний драма-

тичний театр імені Івана Франка», м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Зарудянська 

Мальвіна Аронівна 

– проректор – за вагомий особистий внесок у розви-

ток української музичної культури і освіти, бага-

торічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 
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дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Зелізна Дарія Іванівна – артистка драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний український драматичний те-

атр імені Марії Заньковецької», м. Львів – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Лєнкова 

Тетяна Валентинівна 

– начальник відділу Національної академії мистецтв 

України, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Попова Діна Олегівна – директор Департаменту [культури] Київської місь-

кої державної адміністрації – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Стахурська 

Тетяна Миколаївна 

– генеральний директор державного підприємства 

«Національний будинок органної та камерної му-

зики України», м. Київ – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Стельмащук 

Галина Григорівна 

– завідувач кафедри Львівської національної акаде-

мії мистецтв – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Шамаріна 

Тетяна Василівна 

– заступник генерального директора Національної 

бібліотеки України для дітей, м. Київ – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 
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ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Андрієвський 

Ігор Михайлович 

– диригент Ансамблю класичної музики імені Б. Ля-

тошинського, професор Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ 

– 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 

Дня Конституції України 

Ганноченко 

Олександр Павлович 

– провідний майстер сцени театрально-видовищного 

закладу культури «Київський академічний театр 

драми і комедії на лівому березі Дніпра» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Гобдич 

Микола Миколайович 

– директор – художній керівник концертного закладу 

культури «Муніципальний академічний камерний 

хор ”Київ“» – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Горбатенко  

Галина Лукінічна 

– викладач – за вагомий особистий внесок у розви-

ток української музичної культури і освіти, бага-

торічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від 

дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Гунькін 

Віктор Володимирович 

– артист, провідний майстер сцени Дніпровського 

академічного українського музично-драматичного 

театру імені Т. Г. Шевченка Дніпропетровської об-

ласної ради – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мистец-

тва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Жирко 

Тарас Володимирович 

– артист – провідний майстер сцени державного 

підприємства «Національний академічний драма-

тичний театр імені Івана Франка», м. Київ – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Міжнародного дня театру 
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Клименко 

Інна Олександрівна 

– солістка-вокалістка, викладач комунального за-

кладу «Запорізьке музичне училище імені 

П. І. Майбороди» Запорізької обласної ради – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Коломеєць 

Василь Петрович 

– балетмейстер Національного заслуженого академі-

чного ансамблю танцю України імені Павла Вірсь-

кого, м. Київ – за вагомий особистий внесок у роз-

виток українського хореографічного мистецтва, ви-

сокий професіоналізм 

Кульчицький 

Олег Володимирович 

– скрипаль, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Кухар 

Катерина Ігорівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

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

нка», м. Київ – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Сачко Ігор Павлович – актор Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру імені Т. Г. Шев-

ченка – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Славинський 

Ігор Миколайович 

– режисер-постановник театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський академічний драматич-

ний театр на Подолі» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній розви-

ток України, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Сотнікова 

Альбіна Валеріївна 

– артистка драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-
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уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Тягнієнко 

Михайло Іванович 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Харківський академічний російський драматич-

ний театр імені О. С. Пушкіна» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Шинкарук Ніна Петрівна – провідний майстер сцени комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» 

Запорізької обласної ради – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Народний художник України 

Пінчук Олег Степанович – скульптор, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Семенюк 

Василь Іванович 

– художник, 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 Дня Собор-

ності України 

Скаканді Юлій Юлійович – художник-графік, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Шимчук 

Микола Олегович 

– художник, професор кафедри Львівської націона-

льної академії мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 
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Шолудько 

Володимир Борисович 

 
– 

 

скульптор, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Заслужений артист України 

Авраменко  

Петро Михайлович 

– режисер-постановник, актор комунального підпри-

ємства «Житомирський академічний український 

музично-драматичний театр імені І. А. Кочерги» 

Житомирської обласної ради – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і теа-

трального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Андріївська  

Тетяна Сергіївна 

– артистка розмовного жанру комунального підпри-

ємства «Харківська обласна філармонія» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Бибик Ярослав Петрович – художній керівник ансамблю солістів Івано-Фран-

ківської обласної філармонії – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, вагомі трудові до-

сягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Бубнова Ганна Георгіївна –  артистка-солістка-інструменталістка державного 

підприємства «Національний будинок органної та 

камерної музики України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Буняєв 

Андрій Володимирович 

– артист Ніжинського академічного українського 

драматичного театру імені М. Коцюбинського Чер-

нігівської обласної ради – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 



 

13 
 

Волошин 

Віталій Федорович 

– репетитор з балету Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Па-

вла Вірського, м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського хореографічного 

мистецтва, високий професіоналізм 

Георгієвський 

Борис Володимирович 

– актор театрально-видовищного закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр» – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Грищенко  

Марія Олексіївна 

– артистка-вокалістка комунального закладу куль-

тури Сумської обласної ради «Сумський обласний 

академічний театр драми та музичної комедії імені 

М. С. Щепкіна» – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Гудима 

Дмитро Леонідович 

– артист оркестру державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

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

бистий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Добрянська 

Олена Олександрівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени Одесь-

кого національного академічного театру опери та 

балету – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майсте-

рність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Доскоч Павло Іванович – співак, композитор, Тернопільська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Дяк Юрій Іванович – актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 
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мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Зайченко  

Світлана Мар’янівна 

– солістка-вокалістка вокально-інструментального 

ансамблю «Кредо», м. Житомир – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Зернаєва 

Ольга Сергіївна 

– артистка-солістка-інструменталістка комуналь-

ного підприємства «Дніпропетровський будинок 

органної та камерної музики» Дніпропетровської 

обласної ради – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Кіналь Євгенія Сергіївна – артистка балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток українського хореографічного мисте-

цтва, високий професіоналізм 

Козак Андрій Богданович – провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного театру імені Леся Курбаса – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Колесникова 

Любов Степанівна 

– артистка, провідний майстер сцени Чернігівського 

обласного академічного українського музично-дра-

матичного театру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Крижанівський 

Олександр  

Володимирович 

– директор – художній керівник комунального за-

кладу «Театрально-видовищний заклад культури 

”Новий драматичний театр на Печерську“», м. Київ 
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– за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстерність 

та з нагоди Міжнародного дня театру 

Кулінська 

Марина Ігорівна 

– артистка оркестру Національного заслуженого ака-

демічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток українського хореографічного мисте-

цтва, високий професіоналізм 

Лапін 

Олександр  

Володимирович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Харківський національний ака-

демічний театр опери та балету імені М. В. Лисе-

нка» – за вагомий особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Левчак 

Роман Богданович 

– артист оркестру Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Логінов 

Олександр Борисович 

– артист драми державного підприємства «Націона-

льний академічний драматичний театр імені Івана 

Франка», м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Луцький 

Роман Михайлович 

– артист драми Івано-Франківського академічного 

обласного українського музично-драматичного те-

атру імені Івана Франка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Малінович 

Оксана Андріївна 

– актриса Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру імені Т. Г. Шев-

ченка – за вагомий особистий внесок у розвиток на-
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ціональної культури і театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Мельник Ірина Іванівна – артистка закладу культури «Київська академічна 

майстерня театрального мистецтва ”Сузір’я“» – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Остапчук 

Любов Антонівна 

– артистка драми Вінницького обласного українсь-

кого академічного музично-драматичного театру 

імені М. К. Садовського – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Охітва 

Христина Миколаївна 

– солістка-вокалістка творчої спілки «Асоціація дія-

чів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Пилипець  

Іван Васильович 

– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів ес-

традного мистецтва України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України  

Позняк 

Алла Володимирівна 

– солістка опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний те-

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

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Поліщук 

Олексій Олексійович 

– актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 
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мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Потьомкін 

Олексій Леонідович 

– провідний соліст балету Львівського національ-

ного академічного театру опери та балету імені Со-

ломії Крушельницької – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

 

Свиридюк 

Євген Петрович 

 
– 

 

артист драми державного підприємства «Націона-

льний академічний драматичний театр імені Івана 

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

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Сікиринський 

Олег Мирославович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Скубак 

Сергій Сергійович 

– соліст опери державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету України 

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

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Солтис Марія Петрівна – солістка-вокалістка заслуженого академічного Бу-

ковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія 

Кушніренка обласної комунальної установи «Чер-

нівецька обласна філармонія імені Дмитра Гна-

тюка» – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 
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Стрельченко 

Михайло Павлович 

 
 
– 

артист комунального закладу культури Сумської 

обласної ради «Сумський обласний театр для дітей 

та юнацтва» – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Тітович 

Анастасія Валеріївна 

– концертмейстер державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

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

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня  

Фролова  

Ганна Володимирівна 

– артистка балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського хореографічного мистецтва, 

високий професіоналізм 

Цевельов 

Сергій Геннадійович 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний театр юного 

глядача» Запорізької обласної ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі тру-

дові досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Цуркан 

Іван Олександрович 

– актор комунального закладу «Одеський обласний 

театр ляльок» – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Чуприна 

Тетяна Петрівна 

– артистка – провідний майстер сцени комунального 

закладу «Херсонський академічний обласний театр 

ляльок» Херсонської обласної ради – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 
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Шевченко 

Анастасія Владиславівна 

– артистка балету державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

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

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Яремчук 

Олександр Миколайович 

– артист академічної хорової капели «Орея» комуна-

льного підприємства «Житомирська обласна філа-

рмонія імені С. Ріхтера» Житомирської обласної 

ради – за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, соціально-економічний, науково-техні-

чний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Заслужений архітектор України 

Антонюк 

Дмитро Іванович 

– професор Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури, м. Київ – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміц-

нення науково-технічного потенціалу України, ба-

гаторічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня науки  

Заслужений діяч мистецтв України 

Ванюга 

Людмила Степанівна 

– доцент кафедри [театрального мистецтва] Терно-

пільського національного педагогічного універ-

ситету імені Володимира Гнатюка – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Волошина  

Лариса Іванівна 

– викладач Запорізької дитячої музичної школи 

№ 7 – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Грицюк Ірина Йосипівна – старший викладач Львівської національної акаде-

мії мистецтв – за значний особистий внесок у со-
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ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Джулай Ганна Андріївна – доцент кафедри Одеської національної музичної 

академії імені А. В. Нежданової – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Криворучко 

Леонід Семенович 

– завідувач відділу Публічної бібліотеки імені Лесі 

Українки для дорослих м. Києва – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Ладна (Іващенко) 

Тетяна Петрівна 

– драматург, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Лісімова Лідія Григорівна – керівник Міжнародного дитячого фестивалю «Світ 

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

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Лукаш 

Віктор Миколайович 

– звукорежисер, член Національної спілки кінемато-

графістів України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові досяг-

нення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

Новоженець-Гаврилів 

Галина Павлівна 

– художниця, 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 Дня Собор-

ності України 
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Носань 

Володимир Анатолійович 

– старший викладач кафедри Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові досяг-

нення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

Овсяннікова  

Наталія Юріївна 

– старший викладач кафедри Інституту сучасного 

мистецтва Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, зразкове виконання службового обов’язку 

та багаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжна-

родного жіночого дня 

Орлов 

Борис Анатолійович 

– художник-постановник, актор театрально-видови-

щного закладу культури «Київський академічний 

Молодий театр» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Панова 

Наталія Анатоліївна 

– декан факультету – за вагомий особистий внесок у 

розвиток української музичної культури і освіти, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 

від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра  

Полстянкіна 

Ірина Петрівна 

– завідувач відділу – за вагомий особистий внесок у 

розвиток української музичної культури і освіти, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 

від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Прохоров 

Денис Валерійович 

– перший заступник генерального директора держа-

вного підприємства «Національний палац мистецтв 

”Україна“», м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Русова 

Тетяна Миколаївна 

– викладач – за вагомий особистий внесок у розвиток 

української музичної культури і освіти, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від дня 

заснування Київського інституту музики імені Р. 

М. Глієра 
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Томсон 

Зоя Олександрівна 

– викладач-методист – за вагомий особистий внесок 

у розвиток української музичної культури і освіти, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 

від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 

Тутевич 

Євгеній Євгенович 

– головний диригент Академічного симфонічного 

оркестру Луганської обласної філармонії – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Фіськов 

Геннадій Миколайович 

– керівник народного камерного оркестру «Бревіс» 

комунального закладу  «Рівненський міський палац 

культури» Рівненської міської ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Швед 

Михайло Богданович 

– композитор, музикознавець, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Шерпа 

Василь Олексійович 

– директор, головний диригент комунального за-

кладу «Маріупольський міський духовий оркестр», 

Донецька область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Гойда Ганна Борисівна – майстриня художньої вишивки, Полтавська об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Токарська 

Юлія Валеріївна 

– майстриня художньої вишивки, Волинська область 

– за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 
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культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Заслужений працівник культури України 

Авдєєнко 

Андрій Іванович 

– член благодійної організації «Благодійний фонд 

”Лебедія“», м. Запоріжжя – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Акманова 

Елла Олександрівна 

– балетмейстер зразкового ансамблю танцю «Юнги» 

обласного Палацу культури, м. Миколаїв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

 

Акулова  

Галина Меркуріївна 

 
– 

 

методист управління [культури] Закарпатської об-

ласної державної адміністрації – за значний особи-

стий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Артющенко 

Тетяна Михайлівна 

– директор Троїцької централізованої бібліотечної 

системи Луганської області – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Бойчук Ігор Петрович – керівник народного аматорського ансамблю укра-

їнської пісні «Трембовляни» Теребовлянського 

районного будинку культури, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, соціально-економічний, науково-техні-

чний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Ващенко 

Олена Юріївна 

– начальник відділу Департаменту культури Київсь-

кої міської державної адміністрації – за значний 
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особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Вербило 

Лідія Леонідівна 

– краєзнавець, керівник музеїв льону та поліського 

рушника Хорошівського району, Житомирська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, соціально-економічний, науково-техні-

чний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Вирович Ніна Федорівна – директор міського будинку культури смт Шацьк, 

Волинська область – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Галас Ласло Степанович – художній керівник народного аматорського фольк-

лорного колективу «Розмарінг» відділу Берегівсь-

кої районної державної адміністрації, Закарпатська 

область – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Гіваргізова 

Ірина Миколаївна 

– викладач – за вагомий особистий внесок у розвиток 

української музичної культури і освіти, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від дня 

заснування Київського інституту музики імені Р. 

М. Глієра 

Гричанюк 

Любов Кирилівна 

– завідувач відділу Вінницького обласного центру 

народної творчості – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Димитров 

Михайло Федорович 

– начальник управління [культури, національностей 

та релігій] Миколаївської обласної державної адмі-

ністрації – за вагомий особистий внесок у держа-

вне будівництво, забезпечення реалізації держав-

ної політики у сфері державної служби, сумлінне 
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та бездоганне служіння Українському народу та з 

нагоди 100-річчя державної служби в Україні 

Доброміль 

Ігор Ярославович 

– помічник головного диригента комунального за-

кладу культури «Театрально-видовищний заклад 

культури ”Київський муніципальний академічний 

театр опери і балету для дітей та юнацтва“» – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Міжнародного дня театру 

Дрига 

Олександр Миколайович 

– викладач – за вагомий особистий внесок у розвиток 

української музичної культури і освіти, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя від дня 

заснування Київського інституту музики імені Р. 

М. Глієра 

Животовська 

Валентина Григорівна 

– директор департаменту [культури, туризму та куль-

турної спадщини] Кіровоградської обласної держа-

вної адміністрації – за вагомий особистий внесок 

у державне будівництво, забезпечення реалізації 

державної політики у сфері державної служби, 

сумлінне та бездоганне служіння Українському 

народу та з нагоди 100-річчя державної служби в 

Україні 

Каджаєва 

Маріанна Аміранівна 

– директор вищого навчального комунального за-

кладу «Одеське театрально-художнє училище» – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Кириченко  

Галина Семенівна 

– заступник генерального директора Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Кітаєва 

Ірина Миколаївна 

– директор комунального закладу «Дніпропетровсь-

кий обласний методичний центр клубної роботи та 

народної творчості» – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, зразкове виконання службового обов’язку 
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та багаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжна-

родного жіночого дня 

Козачук 

Олена Анатоліївна 

– керівник зразкового аматорського ансамблю танцю 

«Волиняночка» комунального закладу «Палац ку-

льтури міста Луцька», Волинська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України  

Крутоголов 

Євгенія Михайлівна 

– начальник відділу Міністерства культури України 

– за вагомий особистий внесок у державне будів-

ництво, забезпечення реалізації державної полі-

тики у сфері державної служби, сумлінне та без-

доганне служіння Українському народу та з на-

годи 100-річчя державної служби в Україні 

Кузнєцова 

Інна Володимирівна 

– учений секретар Інституту культурології Націона-

льної академії мистецтв України, м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток вітчизняної на-

уки, зміцнення науково-технічного потенціалу Ук-

раїни, багаторічну сумлінну працю та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня науки 

Логвин 

Лариса Миколаївна 

– викладач Шосткинської дитячої школи мистецтв, 

Сумська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Мазур Ігор Романович – заступник начальника управління [культури] – на-

чальник відділу Херсонської обласної державної 

адміністрації – за вагомий особистий внесок у 

державне будівництво, забезпечення реалізації 

державної політики у сфері державної служби, 

сумлінне та бездоганне служіння Українському 

народу та з нагоди 100-річчя державної служби в 

Україні 

Марков 

Юхим Зейлікович 

– завідувач кафедри – за вагомий особистий внесок у 

розвиток української музичної культури і освіти, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 150-річчя 

від дня заснування Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра 
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Михайлов 

Володимир Анатолійович 

– директор комунального закладу культури «Мико-

лаївський обласний краєзнавчий музей» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Новаковський 

Георгій Георгійович 

– художній керівник та диригент духового оркестру 

«Буковина» обласної комунальної установи «Чер-

нівецька обласна філармонія імені Дмитра Гна-

тюка» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня Конституції України 

Овод 

Наталія Михайлівна 

– концертмейстер кафедри Тернопільського націона-

льного педагогічного університету імені Володи-

мира Гнатюка – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Павлик Ярема Васильович – керівник народної аматорської хорової капели 

«Дзвін» будинку культури села Ямниця Тисмени-

цького району, Івано-Франківська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Перепелка 

Сергій Володимирович 

– завідувач художньо-постановочної частини кому-

нального закладу «Запорізький академічний облас-

ний театр юного глядача» Запорізької обласної 

ради – за вагомий особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Періг 

Катерина Іванівна 

– начальник дільниці Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії За-

ньковецької, м. Львів – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 
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Піскун 

Олеся Олександрівна 

– головний балетмейстер народного шоу-балету 

«Андеграунд» Волноваського районного центру 

культури і дозвілля, Донецька область – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Поддуєва 

Лариса Василівна 

– директор міського комунального закладу культури 

«Дніпровська дитяча музична школа № 1» – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Самохліб 

Любов Петрівна 

– педагог по вокалу Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Міжнародного дня театру 

Старченко  

Віра Миколаївна 

– завідувач трупи обласного комунального закладу 

«Харківський академічний театр музичної комедії» 

– за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстерність 

та з нагоди Міжнародного дня театру 

 

Студьонова 

Людмила Валентинівна 

 
– 

 

бібліотекар відділу комунального закладу «Черні-

гівська обласна універсальна наукова бібліотека 

імені В. Г. Короленка» Чернігівської обласної ради 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове вико-

нання службового обов’язку та багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 

Субботін Олег Вікторович – викладач комунального закладу «Одеське училище 

мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича» – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 
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Томащук 

Раїса Володимирівна 

– викладач, художній керівник народної капели бан-

дуристок «Україночка» комунального закладу Бі-

лоцерківської міської ради Білоцерківської школи 

мистецтв № 5, Київська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Томенко 

Олеся Миколаївна 

– доцент Національної академії образотворчого мис-

тецтва і архітектури, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Фанигін 

Юрій Юрійович 

– реставратор, волонтер, співзасновник музею гро-

мадянського подвигу Дніпропетровщини у подіях 

АТО, м. Дніпро – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборно-

сті України 

Фелик 

Андрій Васильович 

– завідувач трупи Івано-Франківського академічного 

обласного українського музично-драматичного те-

атру імені Івана Франка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і театра-

льного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Цвєткова Лариса Юріївна – декан факультету Київського національного уніве-

рситету культури і мистецтв – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Чернявський 

Володимир Миколайович 

– провідний методист комунального закладу «Сос-

ницький районний будинок культури», Чернігів-

ська область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 
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Шерудило 

Олександр Васильович 

– керівник народного хорового колективу Конотоп-

ського міського будинку культури, Сумська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, соціально-економічний, науково-техні-

чний, культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Яретик 

Микола Никипорович 

– керівник ансамблю української пісні «Золоте пере-

весло» Центру культури і мистецтв Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгома-

нова, м. Київ – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Ярмолюк 

Микола Олександрович 

– член Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Заслужений працівник освіти України 

Андрущенко 

Тетяна Вікторівна 

– професор кафедри Національної музичної академії 

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

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

 

Мурована 

Ірина Володимирівна 

 
– 

 

керівник гуртка ансамблю сучасного танцю «Час 

Пік» комунального позашкільного навчального за-

кладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Пугачова 

Надія Олександрівна 

– викладач комунального закладу «Одеське училище 

мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича» – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, зразкове виконання 
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службового обов’язку та багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Заслужений юрист України 

Бровій  

Анатолій Анатолійович 

– перший проректор Національної музичної академії 

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

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Заслужений художник України 

Буличев 

Анатолій Євгенійович 

– художник-живописець, графік, викладач Львівсь-

кої національної академії мистецтв – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Витягловська 

Тетяна Володимирівна 

– художник, Тернопільська область – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Гавдзинська 

Олена Альбінівна 

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

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Данилів 

Ірина Зіновіївна 

– художник станкового живопису та декоративного 

текстилю, м. Львів – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Жижин 

Дмитро Юрійович 

– художник-графік, старший викладач кафедри Архі-

тектурно-художнього інституту Одеської держав-

ної академії будівництва та архітектури – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-
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рно-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Загайкевич 

Стефан Михайлович 

– скульптор, Київська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції Ук-

раїни 

Козерацький 

Юрій Едуардович 

– скульптор, графік, фотохудожник, м. Вінниця – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Конституції України 

Овсійко 

Микола Сергійович 

– художник-живописець, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Прокопчук 

Олег Григорович 

– скульптор, викладач Сумського державного пе-

дагогічного університету імені А. С. Макаренка – 
за значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Скорлупін 

Євген Петрович 

– художник-живописець, Донецька область – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Стеценко 

Ксенія Олександрівна 

– художник-оформлювач, живописець, м. Херсон – 
за значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Штанко 

Катерина Володимирівна 

– художник-графік, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній ро-
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звиток Української держави, вагомі трудові досяг-

нення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

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

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Волинець Любов – куратор і бібліотекар Українського музею і Біблі-
отеки Стемфордської єпархії Української греко-
католицької церкви у Сполучених Штатах Аме-
рики, громадянка США – за значний особистий 
внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток Української 
держави, зразкове виконання службового 
обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-
годи Міжнародного жіночого дня 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Почесна відзнака «Заслужений для польської культури» 

Григоренко  

Сергій Валерійович 

– піаніст, артист мімічного ансамблю Львівського 
національного академічного театру опери та ба-
лету імені Соломії Крушельницької, кандидат 
мистецтвознавства – за вагомий особистий вне-
сок у популяризацію польської культури та зміц-
нення українсько-польських культурних відно-
син 

Королівський Норвезький орден Заслуг 

Іваничук  

Наталія Романівна 

– перекладач, педагог (м. Львів) – за перекладацьку 
діяльність та значний внесок у розвиток норве-
зько-українських культурних взаємин 

Орден Зірки Італії з присвоєнням звання «Кавалер» 

Афтаназів 

Зенко Семенович 

– менеджер, меценат, засновник фонду Zenko 
Fondation – за особливі заслуги в розвитку полі-
тичного, культурного і зовнішньоекономічного 
співробітництва між Італією та іншими країнами 

Орден Академічних пальм (Франція) 

Демчук  

Наталія Михайлівна 

– педагог, президент організації «Альянс Франсез» 
у Львові (2002–2017 рр.) – за популяризацію фра-
нцузької мови і культури, багаторічну співпрацю 
та розвиток українсько-французьких відносин 
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Орден Мистецтв та літератури (Франція) 

ступінь – Офіцер 

Троїцький 

Владислав Юрійович 

– театральний актор і режисер, продюсер, заслуже-
ний діяч мистецтв України, м. Київ – за досяг-
нення в мистецтві та популяризацію української 
культури 

ступінь – Кавалер 

Іващишин 

Маркіян Йосипович 

– директор арт-центру «Дзиґа», громадський, полі-
тичний і культурний діяч, м. Львів – за багаторі-
чну співпрацю та розвиток українсько-французь-
ких відносин 

Кметь 

Василь Федорович 

– президент організації «Альянс Франсез» у 
Львові, директор Наукової бібліотеки Львівсь-
кого національного університету імені Івана Фра-
нка – за роботу в галузі збереження документаль-
них фондів, розвиток бібліотечної справи, попу-
ляризацію французької мови і культури, дослі-
дження українсько-французьких зв’язків, розви-
ток міжнародної співпраці у сфері науки і куль-
тури 

Левкова 

Анастасія Вікторівна 

– письменниця, журналіст, заступник директора 
Українського інституту книги, м. Київ –    за вне-
сок у царині культурної модерації, обговоренні 
ідей та книговидавничої справи, поширення фра-
нцузької мови та культури  

Чайка Сергій – мистецтвознавець, меценат, м. Дніпро – за участь 
в організації і проведенні численних культурних 
заходів, що сприяють зміцненню українсько-фран-
цузьких зв’язків 

Чмелик Роман Петрович 

 

– директор Львівського історичного музею, журна-
ліст – за багаторічну співпрацю та розвиток укра-
їнсько-французьких відносин 

Кавалерський хрест Ордена заслуг Угорської Республіки 

Бокотей 

Андрій Андрійович 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (ке-
раміка, скло), педагог, народний художник Укра-
їни – за заслуги в розбудові українсько-угорських 
культурно-мистецький відносин та значні худо-
жні досягнення 
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