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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен працівників куль-

тури та мистецтва України, які у І півріччі 2015 року були удостоєні державних 
нагород України згідно із Законом України «Про державні нагороди» від 16 бе-
резня 2000 р. № 1549–ІІІ. 

При підготовці довідника використано доступні на момент укладання ви-
дання тексти Указів Президента України, опубліковані в пресі та представлені в 
Інтернеті. Прізвища, імена осіб, назви закладів подано згідно з першоджерелами.  

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 

Складач О. М. Ісаченко, провідний бібліограф відділу ДІФ Ін-
формаційного центру з питань культури та мистецтва 

 
Відповідальна 
за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
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ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ  ННААГГООРРООДДИИ  УУККРРААЇЇННИИ**  

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

ООррддеенн  ССввооббооддии  

Павличко 
Дмитро Васильович 

– письменник, м. Київ – за значний особистий 
внесок у державне будівництво, соціально-еко- 
номічний, науково-технічний, культурно-освіт- 
ній розвиток Української держави, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня Соборності України 

ООррддеенн  ккнняяззяя  ЯЯррооссллаавваа  ММууддррооггоо  

ІІІ ступеня 

Гнатюк 
Дмитро Михайлович 

– Герой України, н.а. України, оперний співак, теат-
ральний режисер, м. Київ – за вагомий особистий 
внесок у розвиток національної культури і театра-
льного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 
професійну майстерність та з нагоди Міжнародно-
го дня театру 

ІV ступеня 

Захаревич 
Михайло Васильович 

– генеральний директор Національного академічно-
го драматичного театру імені Івана Франка, м. Ки-
їв – за вагомий особистий внесок у розвиток укра-
їнського театрального мистецтва, багаторічну плі-
дну творчу діяльність, високу професійну майсте-
рність 

V ступеня 

Рибчинський 
Юрій Євгенович 

– поет-пісняр, н.а. України, м. Київ – за визначний 
особистий внесок у розвиток національної культу-
ри, збагачення вітчизняного пісенного мистецтва, 
багаторічну плідну творчу діяльність 

Рушковський 
Микола Миколайович 

– артист державного підприємства «Національний 
академічний театр російської драми імені Лесі 
Українки», м. Київ – за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, соціально-еконо- 
мічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток України, вагомі трудові здобутки, висо-
кий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції 
України 

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

указах Президента України. 
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ООррддеенн  ««ЗЗаа  ззаассллууггии»»  

І ступеня 

Солов’яненко 

Анатолій Анатолійович 

– головний режисер державного підприємства «На-

ціональний академічний театр опери та балету 

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

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Міжнародного дня театру 

ІІ ступеня 

Брикулець 

Віктор Михайлович 

– художник, Полтавська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Соборності України 

Вергунов 

Віктор Анатолійович 

– директор Національної наукової сільськогоспо-

дарської бібліотеки Національної академії аграр-

них наук України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, багато-

річну сумлінну працю, високий професіоналізм 

та з нагоди Дня Соборності України 

ІІІ ступеня 

Бойко 

Петро Адольфович 

– директор Вінницького міського центру художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барві-

нок», художнього керівника народного ансамблю 

танцю «Барвінок» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, багаторічну сумлінну пра-

цю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Со-

борності України 

Братковський 

Роман Степанович 

– директор Івано-Франківського академічного обла-

сного театру ляльок імені Марійки Підгірянки – за 

значний особистий внесок у державне будівницт-

во, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції України 

Васильчук 

Святослав Карпович 

– голова Житомирського обласного об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка – за значний особистий внесок у дер-
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жавне будівництво, соціально-економічний, на-

уково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, багаторічну сумлінну пра-

цю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Со-

борності України 

Гундер 

Петро 

Михайлович 

– директор Івано-Франківського музичного учили-

ща імені Дениса Січинського – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-ос- 

вітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня Консти-

туції України 

Мазур 

Василь Степанович 

– артист драми – провідний майстер сцени Націона-

льного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

Нечепоренко 

Володимир Макарович 

– артист драми – провідний майстер сцени Націона-

льного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

Якимчук 

Олександр Наумович 

– заступник директора Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтер- 

нат – школа мистецтв) – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-еконо- 

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, багаторічну сум-

лінну працю, високий професіоналізм та з наго-

ди Дня Соборності України 

ООррддеенн  ккнняяггиинніі  ООллььггии  

І ступеня 

Литвиненко 

Таїсія Йосипівна 

– артистка Національного академічного українсько-

го драматичного театру імені Марії Заньковецької, 

м. Львів – за значний особистий внесок у соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

професійні здобутки, самовіддане служіння Укра-

їнському народові та з нагоди Міжнародного жі-

ночого дня 
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ІІІ ступеня 

Матвєєва 

Ганна Дмитрівна 

– директор Миколаївської спеціалізованої школи  

І–ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, екс-

периментального навчального закладу всеукраїн-

ського рівня «Академія дитячої творчості» Мико-

лаївської міської ради Миколаївської області – за 

значний особистий внесок у соціально-еконо- 

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, вагомі професійні 

здобутки, самовіддане служіння Українському на-

родові та з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Серебрякова 

Євгенія Климівна 

– артистка, провідний майстер сцени Сумського об-

ласного академічного театру драми та музичної 

комедії імені М. С. Щепкіна – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Смородіна 

Людмила Геннадіївна 

– артистка драми – провідний майстер сцени Націо-

нального академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

Цареградська 

Іраїда Федорівна 

– артистка драми – провідний майстер сцени Націо-

нального академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

ППООЧЧЕЕССННІІ  ЗЗВВААННННЯЯ  УУККРРААЇЇННИИ  

ННаарроодднниийй  ааррттиисстт  УУккррааїїннии  

Боровська  

Любов Збігневна 

– артистка Національного академічного українсько-

го драматичного театру імені Марії Заньковецької, 

м. Львів – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки,  високий професіоналізм 

та з нагоди Дня Конституції України 

Борсук 

Наталія Василівна 

– художній керівник дитячого народного художньо-

го колективу «Спортивно-танцювальний ансамбль 

"Пульс" Центру дитячої та юнацької творчості 

"Шевченківець"», м. Київ – за значний особистий 

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

ній розвиток України, вагомі трудові здобутки, 

високий професіоналізм та з нагоди Дня Консти-

туції України 

Борута 

Ярослав Йосипович 

– артист-вокаліст, композитор, м. Івано-Франківськ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції України 

Вертинський 
Олексій Сергійович 

– актор театрально-видовищного закладу культури 
«Київський академічний Молодий театр» – 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 

Гнатюк 
Анатолій Васильович 

– артист драми – провідний майстер сцени Націона-
льного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток українського театрального мистец-
тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 
професійну майстерність 

Дяченко 
Лідія Олексіївна 

– провідний майстер сцени Київського академічного 
обласного музично-драматичного театру імені  
П. К. Саксаганського – за значний особистий вне-
сок у соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток Української держави, 
вагомі професійні здобутки, самовіддане служіння 
Українському народові та з нагоди Міжнародного 
жіночого дня 

Замятін 
Олег Семенович 

– актор державного підприємства «Національний 
академічний театр російської драми імені Лесі 
Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 
у розвиток національної культури і театрального 
мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-
сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 
театру 

Крижанівська 
Тетяна Миколаївна 

– актриса Черкаського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради – за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України 

Лемішка 
Наталія Василівна 

– провідний майстер сцени комунальної установи 
Тернопільської обласної ради «Тернопільський 
академічний обласний український драматичний 
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театр імені Т. Г. Шевченка» – за значний особи-
стий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-ос- 
вітній розвиток Української держави, багаторіч-
ну сумлінну працю, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня Соборності України 

Макаренко 
Герман Георгійович 

– диригент Національного академічного театру опе-
ри та балету України імені Т. Г. Шевченка, м. Київ – 
за значний особистий внесок у державне будівни-
цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-
дові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня Конституції України  

Нагорна 
Ольга Василівна 

– солістка опери Національного академічного теа-
тру опери та балету України імені Т. Г. Шевчен-
ка, м. Київ – за значний особистий внесок у соціа-
льно-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі 
професійні здобутки та самовіддане служіння 
Українському народові, з нагоди Міжнародного 
жіночого дня 

Нищук 
Євген Миколайович 

– артист драми, провідний майстер сцени Націона-
льного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток українського театрального мистец-
тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 
професійну майстерність 

Петрик 
Олег Олегович 

– артист балету, провідний майстер сцени Львівсь-
кого національного академічного театру опери та 
балету імені Соломії Крушельницької – за ваго-
мий особистий внесок у розвиток національної 
культури і театрального мистецтва, значні творчі 
здобутки, високу професійну майстерність та з на-
годи Міжнародного дня театру 

Стальчук 
Олег Миколайович 

– артист драми, провідний майстер сцени Націона-
льного академічного драматичного театру імені 
Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток українського театрального мистец-
тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 
професійну майстерність 

Струтинський 
Богдан Дмитрович 

– художній керівник театрально-видовищного за-
кладу культури «Київський національний академі-
чний театр оперети» – за значний особистий вне-
сок у державне будівництво, соціально-еконо- 
мічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток Української держави, багаторічну сум-
лінну працю, високий професіоналізм та з наго-
ди Дня Соборності України 
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Туягін 
Володимир Федорович 

– балетмейстер-постановник Національного заслу-
женого академічного ансамблю танцю України 
імені Павла Вірського, м. Київ – за значний особи-
стий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-ос- 
вітній розвиток України, вагомі трудові здобутки 
та високий професіоналізм, з нагоди Дня Консти-
туції України 

Фролова 
Вікторія Миколаївна 

– солістка-вокалістка, провідний майстер сцени 
Одеського академічного театру музичної комедії 
імені М. Водяного – за вагомий особистий внесок 
у розвиток національної культури і театрального 
мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-
сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 
театру 

Чирипюк 
Дмитро Іванович 

– режисер-постановник Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка, м. Київ – 
за значний особистий внесок у державне будівни-
цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-
дові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня Конституції України 

Швець 
Ірина Борисівна 

– солістка Вінницької обласної філармонії – за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ааррттиисстт  УУккррааїїннии  

Ардельян 
Людмила Миколаївна 

– актриса дубляжу підприємства «1+1 Продакшн», 
м. Київ – за значний особистий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток України, 
вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня Конституції України 

Бєлкіна 
Олена Львівна 

– диригент Черкаського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради – за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України 

Бойко 
Валентина  
Олександрівна 

– провідний майстер сцени театрально-видовищного 
закладу культури «Київський академічний театр 
"Колесо"» – за вагомий особистий внесок у розви-
ток національної культури і театрального мистец-
тва, значні творчі здобутки, високу професійну 
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майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Булда 
Марина Володимирівна 

– доцент кафедри Інституту мистецтв державного 
вищого навчального закладу «Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефаника», 
м. Івано-Франківськ – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток національної освіти, підготовку ви-
сококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плі-
дну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-
річчя заснування державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний універси-
тет імені Василя Стефаника» 

Глазова 
Наталія Іванівна 

– актриса Черкаського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради – 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 

Глеба 
Світлана Василівна 

– артистка, солістка академічного камерного хору 
«Кантус», Закарпатська область – за значний осо-
бистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток Українсь-
кої держави, вагомі професійні здобутки, самовід-
дане служіння Українському народові та з нагоди 
Міжнародного жіночого дня 

Гринчак 
Ганна Сергіївна 

– актриса державного підприємства «Національний 
академічний театр російської драми імені Лесі 
Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 
у розвиток національної культури і театрального 
мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-
сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 
театру 

Комарова 
Надія Володимирівна 

– артистка Коломийського академічного обласного 
українського драматичного театру імені Івана 
Озаркевича, Івано-Франківська область – за знач-
ний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, ку-
льтурно-освітній розвиток Української держави, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня Соборності України 

Крохмальна 
Інна Григорівна 

– артистка академічного ансамблю народної музики 
«Візерунок» установи Тернопільської обласної ра-
ди «Тернопільська обласна філармонія» – за знач-
ний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
Конституції України 

Круліковська – провідний майстер сцени театрально-видовищного 



 

 11 
 

Тетяна Юріївна закладу культури «Київський академічний театр 
драми і комедії на лівому березі Дніпра» – 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 

Лозовський 
Станіслав Анатолійович 

– артист комунального закладу «Рівненський облас-
ний академічний український музично-драма- 
тичний театр» Рівненської обласної ради – 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 

Лук’янченко 
Ніна Магсум’янівна 

– акторка Одеського обласного театру ляльок – 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 

Мірошниченко 
Ігор Якимович 

– актор, майстер сцени Харківського державного 
академічного театру ляльок імені В. А. Афанасьє-
ва – за вагомий особистий внесок у розвиток наці-
ональної культури і театрального мистецтва, знач-
ні творчі здобутки, високу професійну майстер-
ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Моцна 
Надія Григорівна 

– актриса драми Київського академічного обласного 
музично-драматичного театру імені П. К. Саксага-
нського – за значний особистий внесок у соціаль-
но-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, вагомі 
професійні здобутки, самовіддане служіння Укра-
їнському народові та з нагоди Міжнародного жі-
ночого дня 

Надем’янов 
Віктор Якович 

– провідний майстер сцени Київського академічного 
обласного музично-драматичного театру імені  
П. К. Саксаганського – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток національної культури і театраль-
ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 
професійну майстерність та з нагоди Міжнародно-
го дня театру 

Органіста 
Світлана Леонідівна 

– артистка драми Волинського академічного облас-
ного українського музично-драматичного театру 
імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий вне-
сок у розвиток національної культури і театраль-
ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 
професійну майстерність та з нагоди Міжнародно-
го дня театру 

Печенюк 
Олена Миколаївна 

– артистка балету, провідний майстер сцени Дніп-
ропетровського академічного театру опери та ба-
лету – за вагомий особистий внесок у розвиток 
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національної культури і театрального мистецтва, 
значні творчі здобутки, високу професійну майс-
терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Печериця 
Олександр 
Олександрович 

– артист драми Національного академічного драма-
тичного театру імені Івана Франка, м. Київ – за ва-
гомий особистий внесок у розвиток українського 
театрального мистецтва, багаторічну плідну твор-
чу діяльність, високу професійну майстерність 

Пісний 
Богдан Михайлович 

– поет-пісняр, член творчої спілки «Асоціація діячів 
естрадного мистецтва України», м. Львів – за зна-
чний особистий внесок у державне будівництво, 
соціально-економічний, науково-технічний, ку-
льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-
дові здобутки, високий професіоналізм та з на-
годи Дня Конституції України 

Прус 
Світлана Іванівна 

– артистка драми Національного академічного дра-
матичного театру імені Івана Франка, м. Київ – за 
вагомий особистий внесок у розвиток українсько-
го театрального мистецтва, багаторічну плідну 
творчу діяльність, високу професійну майстер-
ність 

Скоробагатько 
Анатолій Миколайович 

– соліст-акордеоніст творчої спілки «Асоціація дія-
чів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 
значний особистий внесок у державне будівниц-
тво, соціально-економічний, науково-технічний, 
культурно-освітній розвиток України, вагомі 
трудові здобутки, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня Конституції України 

Трохимук 
Роман Григорович 

– соліст Львівського національного академічного 
театру опери та балету імені Соломії Крушельни-
цької – за вагомий особистий внесок у розвиток 
національної культури і театрального мистецтва, 
значні творчі здобутки, високу професійну майс-
терність та з нагоди Міжнародного дня театру  

Турчанінова-Нетреба 
Ілона Леонідівна 

– артистка комунального закладу «Запорізька обла-
сна філармонія» Запорізької обласної ради – за 
значний особистий внесок у соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі професійні здобутки, 
самовіддане служіння Українському народові та з 
нагоди Міжнародного жіночого дня 

Шкляренко 
Станіслав Віталійович 

– провідний майстер сцени комунального закладу 
«Запорізький академічний обласний театр юного 
глядача» Запорізької обласної ради – за вагомий 
особистий внесок у розвиток національної культу-
ри і театрального мистецтва, значні творчі здобут-
ки, високу професійну майстерність та з нагоди 
Міжнародного дня театру 
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ЗЗаассллуужжеенниийй  ддііяячч  ннааууккии  іі  ттееххннііккии  УУккррааїїннии  

Гріффен 
Леонід Олександрович 

– провідний науковий співробітник Центру 
пам’яткознавства Національної академії наук Ук-
раїни і Українського товариства охорони па- 
м’яток історії та культури, доктор технічних наук, 
м. Київ – за вагомий особистий внесок у розвиток 
вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 
потенціалу України, багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня науки 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ддііяячч  ммииссттееццттвв  УУккррааїїннии  

Бєльський 
Сергій Олександрович 

– артист, провідний майстер сцени комунального 

підприємства «Криворізький академічний міський 

театр музично-пластичних мистецтв "Академія 

руху"», Дніпропетровська область – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і театрального мистецтва, значні творчі здобут-

ки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Бойчук 
Богдан Васильович 

– завідувач кафедри Інституту мистецтв державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський на-

ціональний університет імені Василя Стефаника», 

м. Івано-Франківськ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку ви-

сококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плі-

дну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-

річчя заснування державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний універси-

тет імені Василя Стефаника» 

Галицький 
Володимир Васильович 

– доцент кафедри Інституту екранних мистецтв іме-

ні Івана Миколайчука, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Конституції України 

Дядюн 
Світлана Анатоліївна 

– балетмейстер Київського академічного обласного 

музично-драматичного театру імені П. К. Саксага-

нського – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Захарченко 
Анатолій Іванович 

– доцент кафедри Київського національного універси-

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

Карого, член Національної спілки театральних дія-

чів України – за вагомий особистий внесок у розви-
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ток національної культури і театрального мистецт-

ва, значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Корнієнко 
Неллі Миколаївна 

– директор Національного центру театрального ми-

стецтва імені Леся Курбаса, м. Київ – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і театрального мистецтва, значні творчі здобут-

ки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Мардань 
Олександр Євгенович 

– письменник, драматург, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції України 

Навоєва 
Ірина Леонідівна 

– диригент-хормейстер Житомирського музичного 

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

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-ос-

вітній розвиток України, вагомі трудові здобут-

ки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Конституції України 

Погорельчук 
Володимир  
Анатолійович 

– завідувач кафедри Харківської державної академії 

дизайну та мистецтв – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-еконо- 

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки, ви-

сокий професіоналізм та з нагоди Дня Консти-

туції України 

Сташевський 
Андрій Якович 

– доцент кафедри Інституту культури і мистецтв 

Луганського національного університету імені  

Тараса Шевченка – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, багаторічну сумлінну пра-

цю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Со-

борності України 

Тимошенко 
Максим Олегович 

– доцент кафедри Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ба-

гаторічну сумлінну працю, високий професіона-

лізм та з нагоди Дня Соборності України 

Франко – завідувач кафедри художнього металу Львівської 
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Іван Миколайович національної академії мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, багато-

річну сумлінну працю, високий професіоналізм 

та з нагоди Дня Соборності України 

Ясинська 
Олена Георгіївна 

– старший викладач кафедри Київського національ-

ного університету культури і мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки, високий професіоналізм та з на-

годи Дня Конституції України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ммааййссттеерр  ннааррооддннооїї  ттввооррччооссттіі  УУккррааїїннии  

Бондар 

Ніна Володимирівна 

– майстер художньої вишивки, м. Житомир – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі професійні здобутки 

та самовіддане служіння Українському народові, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Волошина 

Алла Олексіївна 

– майстриня народної творчості, м. Житомир – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі 

трудові здобутки, високий професіоналізм та  

з нагоди Дня Конституції України 

Романенко 

Олександр Іванович 

– майстер декоративно-прикладного мистецтва, Лу-

ганська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки, високий про-

фесіоналізм та з нагоди Дня Конституції України 

Степанюк 

Вікторія Миколаївна 

– майстер писанкарства, м. Рівне – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі професійні здобутки, самовід-

дане служіння Українському народові та з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

Федірко 

Ніна Іванівна 

– майстер художньої вишивки, Київська область – 

за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт- 

ній розвиток Української держави, вагомі профе-

сійні здобутки, самовіддане служіння Українсько-

му народові та з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 
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ЗЗаассллуужжеенниийй  ппррааццііввнниикк  ккууллььттууррии  УУккррааїїннии  

Висоцька 

Катерина Іванівна 

– директор Вінницького обласного краєзнавчого му-

зею – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт- 

ній розвиток Української держави, вагомі профе-

сійні здобутки,  самовіддане служіння Українсь-

кому народові та з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 

Гнепа 

Ірина Еристатівна 

– викладач школи мистецтв міста Хуст, Закарпатська 

область – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм 

та з нагоди Дня Конституції України 

Диченко 

Микола Олександрович 

– завідувач художньо-постановчої частини Націона-

льного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

Заренчук 

Параска Степанівна 

– бібліотекар Стецівської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів Снятинської районної ради, Івано-

Франківська область – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі професійні здобутки, самовіддане служіння 

Українському народові та з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Марковська 

Людмила 

Володимирівна 

– заступник начальника кравецького цеху Націона-

льного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка, м. Київ – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського театрального мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність, високу 

професійну майстерність 

Молчанова 

Лариса Геннадіївна 

– викладач-методист комунального закладу «Сєвє-

родонецьке обласне музичне училище імені  

С. С. Прокоф’єва», Луганська область – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі професійні здобутки, 

самовіддане служіння Українському народові та з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Наконечна 

Марія Йосифівна 

– завідувач відділу, викладач-методист Львівського 

державного музичного училища імені С. П. Люд-

кевича – за значний особистий внесок у держав-
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не будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, вагомі трудові здобутки, високий професіо-

налізм та з нагоди Дня Конституції України 

Покровецький 

Богдан Федорович 

– художник-оформлювач Національного академіч-

ного українського драматичного театру імені  

Марії Заньковецької, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Конституції України 

Пустовіт 

Михайло Микитович 

– керівник народного духового оркестру Сугаківсь-

кого сільського будинку культури Могилів-

Подільського району, Вінницька область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

багаторічну сумлінну працю та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня Соборності України 

Равлюк-Голіцина 

Ольга Миколаївна 

– декан Інституту екранних мистецтв Київського 

національного університету театру, кіно і телеба-

чення імені І. К. Карпенка-Карого – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції України 

Ростова 

Наталія Миколаївна 

– генеральний директор Житомирського академіч-

ного українського музично-драматичного театру 

імені І. А. Кочерги – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-еконо- 

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки, ви-

сокий професіоналізм та з нагоди Дня Консти-

туції України 

Соколишин 

Микола Дмитрович 

– керівник музичної частини Коломийського акаде-

мічного обласного українського драматичного те-

атру імені Івана Озаркевича, Івано-Франківська 

область – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Ходакова 

Алла Семенівна 

– музикознавець комунального закладу «Запорізька 

обласна філармонія» Запорізької обласної ради – 



 

 18 
 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-техніч- 

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди Дня Соборності Ук-

раїни 

Чавус 

Лариса Іванівна 

– викладач, проректор Київської муніципальної ака-

демії естрадного та циркового мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки, високий професіоналізм та з на-

годи Дня Конституції України 

Якуба 

Світлана Валентинівна 

– керівник народного ансамблю танцю «Едельвейс» 

Центру дітей та юнацтва міста Херсона – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіо-

налізм та з нагоди Дня Соборності України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ппррааццііввнниикк  ооссввііттии  УУккррааїїннии  

Осмоловський 

Андрій Олександрович 

– керівник Служби Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра культури України – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Соборності України 

Паненко 

Віра Андріївна 

– керівник клубу комунального закладу «Сумський 

Палац дітей та юнацтва» – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч- 

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі професійні здобутки, самовіддане 

служіння Українському народові та з нагоди Між-

народного жіночого дня 

Поніманська 

Тамара Іллівна 

– проректор, завідувач кафедри Рівненського дер-

жавного гуманітарного університету – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ба-

гаторічну сумлінну працю, високий професіона-

лізм та з нагоди Дня Соборності України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ххууддоожжнниикк  УУккррааїїннии  

Пейтер – художник, Закарпатська область – за значний 
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Міхаел Дмитрович особистий внесок у державне будівництво, соці-

ально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ба-

гаторічну сумлінну працю, високий професіона-

лізм та з нагоди Дня Соборності України 

Стукан 

Віктор Євграфович 

– скульптор, Вінницька область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки, високий професіоналізм та з нагоди Дня 

Конституції України 

Фірсова 

Неля Федорівна 

– художник-кераміст, м. Кіровоград – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їнської держави, вагомі професійні здобутки, само-

віддане служіння Українському народові та з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

   

ВВІІДДЗЗННААККИИ  ЗЗААРРУУББІІЖЖННИИХХ  ККРРААЇЇНН  ––  ДДІІЯЯЧЧААММ  УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ    

ККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ  ТТАА  ММИИССТТЕЕЦЦТТВВАА  

ООррддеенн  ««ЗЗііррккаа  ІІттааллііїї»»††  

Дядюра 

Микола Володимирович 

– головний диригент Національного академічного 

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

ченка (м. Київ), н.а. України – за внесок у розви-

ток двостороннього культурного співробітництва 

Монастирська 

Людмила Вікторівна 

– солістка Національного академічного театру 

опери та балету України імені Т. Г. Шевченка 

(м. Київ), з.а. України – за внесок у розвиток 

двостороннього культурного співробітництва 

Солов’яненко 

Анатолій Анатолійович 

– головний режисер Національного академічного 

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

ченка (м. Київ), н.а. України – за вагомий особис-

тий внесок у популяризацію італійської культури  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
† Інформація з сайту Міністерства культури України 
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