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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва України, іноземних громадян, які у ІI півріччі 2015 року були удостоєні 

державних нагород України, а також отримали відзнаки зарубіжних країн. 

При підготовці довідника використано доступні на момент укладання 

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

влені в Інтернеті. Прізвища, імена осіб, назви закладів вказано у відповід-

ності з тим, як їх подано у першоджерелах.  

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 
 

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

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

  

  

  

Укладач О. М. Ісаченко, провідний бібліограф відділу ДІФ Ін-

формаційного центру з питань культури та мистецтва 
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ДДЕЕРРЖЖААВВННІІ  ННААГГООРРООДДИИ  УУККРРААЇЇННИИ**  

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

ООррддеенн  ккнняяззяя  ЯЯррооссллаавваа  ММууддррооггоо  

IV ступеня 

Овсійчук  

Володимир Антонович 

– професор кафедри сакрального мистецтва Львів-
ської національної академії мистецтв – за знач-
ний особистий внесок у державне будівництво, 
консолідацію українського суспільства, соціаль-
но-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток України, активну громадську 
діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-
раїни 

V ступеня 

Козак 

Богдан Миколайович 

– провідний майстер сцени Національного академі-

чного українського драматичного театру імені 

Марії Заньковецької, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва  

Чуприна 

Петро Якович 

– генеральний директор державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та ба-

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

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, консолідацію українського суспільства, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, активну гро-

мадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалеж-

ності України 

ООррддеенн  ««ЗЗаа  ззаассллууггии»»  

І ступеня 

Безгін 

Олексій Ігорович 

– ректор Київського національного університету 

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

Карого – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, консолідацію українського сус-

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

указах Президента України. 
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пільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, активну громадську діяльність, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Кузьменко 

Андрій Вікторович 

– співак, телеведучий, продюсер (посмертно) – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури, збагачення вітчизняного музич-

ного мистецтва, багаторічну плідну творчу дія-

льність 

ІІ ступеня 

Баженов 

Анатолій Іванович 

– артист-соліст-інструменталіст квартету імені  

М. Лисенка державного підприємства «Націона-

льний будинок органної та камерної музики Ук-

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

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Гаденко Мар’ян Ілліч – композитор, секретар творчої спілки «Асоціація 

діячів естрадного мистецтва України», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, консолідацію українського суспільства, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня неза-

лежності України 

Захарук 

Дмитро Васильович 

– член правління Івано-Франківського обласного 

об’єднання Всеукраїнського товариства «Про-

світа» імені Тараса Шевченка – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську 

діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Онуфрійчук 

Микола Антонович 

– голова Волинського обласного ветеранського 

громадсько-культурного товариства «Холмщи-

на» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспі-

льства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-
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ни, активну громадську діяльність, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Пономаренко 

Іван Вікторович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

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

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

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня праців-

ників культури та майстрів народного мистецтва 

Редя 

Вячеслав Васильович 

– головний диригент академічного симфонічного 

оркестру комунального закладу «Запорізька об-

ласна філармонія» Запорізької обласної ради – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди 24-ї річниці підтверджен-

ня всеукраїнським референдумом Акта прого-

лошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

ІІІ ступеня 

Бурко 

Сергій Іванович 

– головний диригент академічного камерного ор-

кестру «Віртуози Львова» Львівської обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року 

Газінський 

Віталій Іванович 

– головний диригент Академічного міського каме-

рного хору «Вінниця» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську 

діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Кайгородов 

Дмитро Євгенович 

– директор дочірнього підприємства «Театр "Мо-

лодий балет Києва"» – за значний особистий 
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внесок у розвиток національної культури і мис-

тецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Ожеван 

Іван Миколайович 

– заступник генерального директора Національно-

го академічного драматичного театру імені Івана 

Франка, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українсь-

кого суспільства, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Парубій 

Володимир Іванович 

– директор громадської організації «Інститут на-

ціональної пам’яті», м. Львів – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціаль-

но-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну пра-

цю, з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Рудько 

Тарас Григорович 

– заступник директора Львівського історичного 

музею – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

Шелеп Іван Васильович – художній керівник комунальної установи Тер-

нопільської обласної ради «Тернопільський ака-

демічний обласний театр актора і ляльки» – за 

значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

ООррддеенн  ««ЗЗаа  ммуужжннііссттьь»»  

I ступеня 

Сенцов 

Олег Геннадійович 

– кінорежисер, сценарист – за особисту мужність і 

самовідданість, виявлені у відстоюванні консти-

туційних прав та свобод людини, цілісності Ук-

раїнської держави 
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ООррддеенн  ккнняяггиинніі  ООллььггии  

І ступеня 

Червінська 

Антоніна Миколаївна 

– художній керівник академічного театру музики, 

пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українсь-

кого суспільства, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня незалежності України 

Чорнобродська-

Гальперіна Ганна 

Семенівна 

– сценарист, режисер, член Національної спілки 

театральних діячів України, м. Одеса – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

ІІ ступеня 

Левитська 

Марія Сергіївна 

– головний художник державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та ба-

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

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, консолідацію українського суспільства, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, активну гро-

мадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалеж-

ності України 

Саєнко 

Ніна Олександрівна 

– член Національної спілки художників України, 

м. Київ – за значний особистий внесок у держав-

не будівництво, консолідацію українського сус-

пільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Украї-

ни, активну громадську діяльність, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Ткачук 

Ярослава Юріївна 

– генеральний директор Національного музею на-

родного мистецтва Гуцульщини та Покуття іме-

ні Й. Кобринського, Івано-Франківська область –  

за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

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

та майстрів народного мистецтва 

ІІІ ступеня 

Бортнікова 

Олена Володимирівна 

– директор Одеського училища мистецтв і культу-

ри імені К. Ф. Данькевича – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, консоліда-

цію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську 

діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

Вірська 

Валерія Семенівна 

– ветеран Національного заслуженого академічно-

го ансамблю танцю України імені Павла Вірсь-

кого, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток Української держа-

ви, забезпечення конституційних прав і свобод 

громадян, багаторічну сумлінну працю та висо-

кий професіоналізм 

Кайгородова 

Галина Миколаївна 

– головний режисер дочірнього підприємства «Те-

атр "Молодий балет Києва"» – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

ООррддеенн  ДДааннииллаа  ГГааллииццььккооггоо  

Кініченко 

Петро Михайлович 

– начальник управління Міністерства культури Ук-

раїни – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників культу-

ри та майстрів народного мистецтва 

ММееддаалльь  ««ЗЗаа  ппррааццюю  іі  ззввииттяяггуу»»  

Драгун Юлія Юріївна – активіст Тячівської районної громадської органі-

зації «Митці Тячівщини», Закарпатська область – 

за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, бага-

торічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 
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Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Пантюшина 

Тетяна Іванівна 

– художник-гример комунальної установи «Одесь-

кий академічний український музично-

драматичний театр імені В. С. Василька» – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майс-

трів народного мистецтва 

ППООЧЧЕЕССННІІ  ЗЗВВААННННЯЯ  УУККРРААЇЇННИИ  

ННаарроодднниийй  ааррттиисстт  УУккррааїїннии  

Борисов 

Вадим Валерійович 

– концертмейстер оркестру (симфонічного) Націо-

нальної філармонії України, м. Київ – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Ботвінов 

Олексій Іванович 

– соліст-інструменталіст Одеської обласної філар-

монії – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Бужинська 

Катерина  

Володимирівна 

– солістка-вокалістка творчої спілки «Асоціація дія-

чів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівницт-

во, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення не-

залежності України 1 грудня 1991 року 

Держипільський 

Ростислав Любомирович 

– директор – художній керівник Івано-

Франківського академічного обласного україн-

ського музично-драматичного театру імені Івана 

Франка – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 
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Єргієв Іван Дмитрович – баяніст, виконувач обов’язків професора Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежда-

нової – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Жигун 

Олександр Іванович 

– художній керівник та диригент хорової капели 

«Почайна» – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної освіти, підготовку висококва-

ліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну нау-

ково-педагогічну діяльність та з нагоди 400-річчя 

заснування Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 

Зюзькін 

Олександр Дмитрович 

– художній керівник та диригент Народної академі-

чної хорової капели імені Павла Чубинського та 

Бориспільського народного муніципального каме-

рного хору управління Бориспільської міської ра-

ди, Київська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Кавацюк 

Іван Михайлович 

– соліст-інструменталіст фольклорного дуету 

«Писанка» Чернівецької обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у державне будівницт-

во, консолідацію українського суспільства, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Мага Петро Петрович – режисер театру пісні Павла Зіброва, м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівницт-

во, консолідацію українського суспільства, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Москвін 

Станіслав 

Костянтинович 

– актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, консолідацію українсько-

го суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 
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активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Остафійчук 

Василь Георгійович 

– актор, провідний майстер сцени Миколаївського 

академічного художнього російського драматич-

ного театру – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, консолідацію українського су-

спільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Панчук 

Петро Фадійович 

– артист драми – провідний майстер сцени Націона-

льного академічного драматичного театру імені 

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

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Руснак 

Лариса Омелянівна 

– артистка драми – провідний майстер сцени Націо-

нального академічного драматичного театру імені 

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

сок у державне будівництво, консолідацію україн-

ського суспільства, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, активну громадську діяльність, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Савчук 

Оксана Василівна 

– солістка-вокалістка фольклорного дуету «Писан-

ка» Чернівецької обласної філармонії – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Славінська 

Таїса Дмитрівна 

– режисер-постановник Вінницького обласного 

українського академічного музично-драматичного 

театру імені М. К. Садовського – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 
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Чубарева 

Ольга Олексіївна 

– солістка-вокалістка Національної філармонії Ук-

раїни, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

забезпечення конституційних прав і свобод грома-

дян, багаторічну сумлінну працю та високий про-

фесіоналізм 

Шейко 

Володимир 

Олександрович 

– художній керівник, головний диригент Заслуже-

ного академічного симфонічного оркестру Націо-

нальної радіокомпанії України, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Шелепницька-Говорун 

Наталія Михайлівна 

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

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

ННаарроодднниийй  ххууддоожжнниикк  УУккррааїїннии  

Левадний 

Олександр 

Миколайович 

– художник, професор кафедри Полтавського націо-

нального технічного університету імені Юрія 

Кондратюка – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Макушин 

Юрій Андрійович 

– художник-скульптор, м. Миколаїв – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Прокопенко 

Микола Миколайович 

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

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Франчук 

Валерій Олександрович 

– художник, м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-
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терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ааррттиисстт  УУккррааїїннии  

Бабич 

Світлана Юріївна 

– артистка Академічного міського камерного хору 

«Вінниця» – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Блаженко 

Микола Зіновійович 

– актор драми комунальної установи Тернопільської 

обласної ради «Тернопільський академічний обла-

сний український драматичний театр імені  

Т. Г. Шевченка» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Бобко 

Станіслав 

Володимирович 

– актор Національного академічного театру російсь-

кої драми імені Лесі Українки, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Бодян 

Дмитро Анатолійович 

– соліст балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Ак-

та проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Волощенко 

Олег Олександрович 

– провідний майстер сцени Дніпродзержинського 

академічного музично-драматичного театру імені 

Лесі Українки, Дніпропетровська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

консолідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 
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Волчкова 

Юлія Вадимівна 

– артистка театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр драми і ко-

медії на лівому березі Дніпра» – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Горбунов 

Юрій Миколайович 

– актор, ведучий програм товариства «Телерадіоко-

мпанія "Студія 1+1"», м. Київ – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Гречко 

Ірина Олексіївна 

– артистка-вокалістка академічного ансамблю на-

родної музики «Візерунок» установи Тернопільсь-

кої обласної ради «Тернопільська обласна філар-

монія» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці підтве-

рдження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Грицак 

Олександра Василівна 

– артистка Волинського державного академічного 

українського народного хору Волинської обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, консолідацію українського су-

спільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Засадна 

Ольга Володимирівна 

– артистка Національної заслуженої академічної ка-

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

бистий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Кабін 

Геннадій Анатолійович 

– концертмейстер, соліст малого симфонічного ор-

кестру комунального закладу «Черкаська обласна 
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філармонія Черкаської обласної ради» – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Кіргач 

Ярослав Михайлович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Кобзиста 

Світлана Зенівна 

– актриса Закарпатського академічного обласного 

театру ляльок – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Коржук 

Василь Іванович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Ак-

та проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Корнілов 

Юрій Борисович 

– артист Національного заслуженого академічного 

симфонічного оркестру України, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Кот 

Геннадій Едуардович 

– артист Національного заслуженого академічного 

симфонічного оркестру України, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Крамарєва 

Оксана Юріївна 

– солістка опери – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

театр опери та балету України імені Т. Г. Шевчен-
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ка», м. Київ – 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 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Ак-

та проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Криворученко 

Ірина Петрівна 

– солістка-вокалістка комунального закладу «Рівне-

нська обласна філармонія» Рівненської обласної 

ради – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Локтєв 

Володимир 

Валентинович 

– артист оркестру Черкаського академічного заслу-

женого українського народного хору – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Лоцман 

Руслана Олександрівна 

– артистка громадської організації «Центр українсь-

кої пісні "Народна філармонія"», м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Мирончук 

Борис Борисович 

– баяніст, композитор, м. Житомир – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Наточій 

Ноєль Валентинівна 

– артистка комунальної установи «Одеський акаде-

мічний український музично-драматичний театр 

імені В. С. Василька» – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 
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Нікітасєнко 

Світлана Олександрівна 

– артистка Миколаївського академічного українсь-

кого театру драми та музичної комедії – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Норчук 

Олександр Федорович 

– артист драми Національного академічного україн-

ського драматичного театру імені Марії Занькове-

цької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Пилатюк 

Назарій Ігорович 

– старший викладач кафедри Львівської національ-

ної музичної академії імені М. В. Лисенка – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Репета 

Леонід Андрійович 

– соліст-вокаліст комунального закладу «Рівненська 

обласна філармонія» Рівненської обласної ради – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Свєтліца 

Євгеній Тарасович 

– провідний соліст балету Львівського національно-

го академічного театру опери та балету імені Со-

ломії Крушельницької – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Слепухін 

Володимир Павлович 

– соліст балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 
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Сребницький 

Олексій Едуардович 

– артист-вокаліст – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Харківський національний 

академічний театр опери та балету імені М. В. Ли-

сенка» – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Сулімовський 

Сергій Васильович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени Черні-

гівського обласного філармонійного центру фес-

тивалів та концертних програм – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Тепла 

Валентина Степанівна 

– солістка-вокалістка вокального дуету «Червоне та 

чорне», м. Житомир – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, консолідацію україн-

ського суспільства, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, активну громадську діяльність, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня незалежності України 

Теплий 

Ярослав Васильович 

– соліст-вокаліст вокального дуету «Червоне та чо-

рне», м. Житомир – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Фантух 

Марія Степанівна 

– артистка групи «Музична просвіта» Чернівецької 

обласної філармонії – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Філатова 

Катерина Степанівна 

– артистка, провідний майстер сцени Полтавського 

академічного обласного українського музично-

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

ний особистий внесок у державне будівництво, 

консолідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-
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яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Хоманько 

Артем Олександрович 

– артист державного підприємства «Молодість», м. 

Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Червоній 

Марія Вікторівна 

– солістка Вінницької обласної філармонії – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Шепель 

Сергій Васильович 

– соліст-вокаліст, провідний майстер сцени комуна-

льного закладу «Запорізька обласна філармонія» 

Запорізької обласної ради – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Шкарупа 

Олександр  

Миколайович 

– директор-розпорядник Житомирського академіч-

ного українського музично-драматичного театру 

імені І. А. Кочерги – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Шляхова 

Тетяна Сергіївна 

– артистка драми Національного академічного 

драматичного театру імені Івана Франка, м. Київ 

– за значний особистий внесок у державне буді-

вництво, консолідацію українського суспільства, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня неза-

лежності України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ддііяячч  ннааууккии  іі  ттееххннііккии  УУккррааїїннии  

Березівська 

Лариса Дмитрівна 

– директор Державної науково-педагогічної біблі-

отеки України імені В. О. Сухомлинського На-

ціональної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, кон-



 20 
 

солідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську 

діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Ук-

раїни 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ддііяячч  ммииссттееццттвв  УУккррааїїннии  

Безугленко 

Анатолій Іванович 

– композитор-пісняр творчої спілки «Асоціація ді-

ячів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Босенко 

Микола Іванович 

– завідувач циклової комісії «Народні інструменти» 

Хмельницького музичного училища імені В. І. За-

ремби – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Бубер 

Євген Борисович 

– актор, директор комунальної установи «Одеський 

театр юного глядача імені М. Островського» – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Гладишева 

Алла Олександрівна 

– професор кафедри Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Дончик 

Андрій Віталійович 

– кінорежисер-постановник, член Національної спі-

лки кінематографістів України, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

консолідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

   

Конончук – доцент кафедри Київського інституту музики іме-
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Володимир Остапович ні Р. М. Глієра – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Коробко 

В’ячеслав Іванович 

– диригент, генеральний директор Київського ака-

демічного муніципального духового оркестру – за 

значний особистий внесок у державне будівницт-

во, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеук-

раїнським референдумом Акта проголошення не-

залежності України 1 грудня 1991 року 

Купновицька 

Оксана Григорівна 

– викладач Івано-Франківського музичного училища 

імені Дениса Січинського – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Лазо 

Сергій Васильович 

– письменник, м. Тернопіль – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Носенков 

Володимир  

Миколайович 

– завідувач кафедри Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Ак-

та проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Пірус 

Марина Дмитрівна 

– заступник директора, старший викладач Калусь-

кого коледжу культури і мистецтв, Івано-

Франківська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-
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ків культури та майстрів народного мистецтва 

Савенко 

Дмитро Олександрович 

– керівник музичної частини Запорізького муніци-

пального театру танцю управління Запорізької мі-

ської ради – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Скільський 

Микола Степанович 

– викладач [постановки голосу та диригування] Ко-

ломийського педагогічного коледжу Івано-

Франківської обласної ради – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і ми-

стецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Старостін 

Юрій Олександрович 

– завідувач кафедри Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Сташевська 

Інна Олегівна 

– директор Інституту культури і мистецтв Лугансь-

кого національного університету імені Тараса  

Шевченка – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, консолідацію українського сус-

пільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Сухомлинова 

Світлана Миколаївна 

– режисер-постановник, директор комунального ми-

стецького навчального закладу Печерського райо-

ну м. Києва «Дитяча музична школа № 28» – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Чорний 

Микола Броніславович 

– диригент духових інструментів, викладач-

методист Волинського державного училища куль-

тури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-
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раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Чумак 

Олена Євгенівна 

– помічник головного хормейстера державного під-

приємства «Харківський національний академіч-

ний театр опери та балету імені М. В. Лисенка» – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Шевченко 

Владислав  

Олександрович 

– головний режисер Полтавського академічного об-

ласного українського музично-драматичного теат-

ру імені М. В. Гоголя – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Яковенко 

Юрій Олександрович 

– диригент державного підприємства «Харківський 

національний академічний театр опери та балету 

імені М. В. Лисенка» – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Ярмолюк 

Анжела Володимирівна 

– акторка-виконавець, композитор творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного мистецтва України», 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ммааййссттеерр  ннааррооддннооїї  ттввооррччооссттіі  УУккррааїїннии  

Безкоровайна 

Дарія Методіївна 

– майстер художньої вишивки, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Денисенко 

Сергій Михайлович 

– художник-кераміст, Київська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Дзюрбей 

Ольга Олександрівна 

– художник-аматор, Житомирська область – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Кахнікевич 

Марія Василівна 

– майстер художньої кераміки, Івано-Франківська 

область – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Кузан Надія Іванівна – керівник творчої лабораторії «Мистецька Бойків-

щина» Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені І. Франка, Львівська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Кузишин 

Іван Іванович 

– майстер народних художніх промислів – худож-

ньої вишивки, м. Тернопіль – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і ми-

стецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Мірошніков 

Олександр Васильович 

– ювелір-гравер, Львівська область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Свиридюк 

Наталія Олександрівна 

– майстер народної ляльки, м. Полтава – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Стасюк 

Дарія Сильвестрівна 

– майстер народної вишивки, Чернівецька область – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, консолідацію українського суспільства, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-
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рно-освітній розвиток України, активну громадсь-

ку діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Украї-

ни 

Тафійчук 

Михайло Миколайович 

– майстер музичних інструментів, художньої оброб-

ки металу та шкіри, Івано-Франківська область – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, консолідацію українського суспільства, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, активну громадсь-

ку діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Украї-

ни 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ппррааццііввнниикк  ккууллььттууррии  УУккррааїїннии  

Білий 

Євген Миколайович 

– викладач Сумського вищого училища мистецтв і 

культури імені Д. С. Бортнянського – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Гайдей 

Лідія Іванівна 

– керівник аматорського народного театру «Дивос-

віт» Заставнівського районного палацу культури, 

Чернівецька область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Гемера 

Іван Миколайович 

– художник, м. Чернівці – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Дармостук 

Анатолій Феодосійович 

– керівник народного вокального ансамблю «Диво-

цвіт» Васильківського міського будинку культури, 

Київська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Євтушок 

Ігор Володимирович 

– начальник відділу культури Ємільчинської район-

ної державної адміністрації, Житомирська область 
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– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Заєць 

Ангеліна Віталіївна 

– педагог-організатор Київської муніципальної ака-

демії естрадного та циркового мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

консолідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Зінько 

Ярослав Віталійович 

– директор Вінницької дитячої школи мистецтв – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Кальченко 

Елеонора Іванівна 

– завідувач відділу Дніпропетровської школи  

української культури та мистецтва імені Олеся 

Гончара – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Канюк 

Володимир  

Володимирович 

– керівник народного аматорського хору «Карпатсь-

кі джерела» Богородчанського районного палацу 

культури, Івано-Франківська область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Кирилюк 

Микола Федорович 

– керівник народного пісенного ансамблю «Обере-

ги» Миргородського міського будинку культури 

відділу Миргородської міської ради, Полтавська 

область – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Кіселичник 

Михайло Миколайович 

– директор філії «Палац культури імені Т. Г. Шев-

ченка» акціонерного товариства «Трускавецьку-

рорт», Львівська область – за значний особистий 

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

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Коваленко 

Віктор Степанович 

– директор початкового спеціалізованого мистець-

кого навчального закладу «Школа мистецтв № 1 

Краматорської міської ради», Донецька область – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Козленко 

Павло Юхимович 

– директор музею Голокосту, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Козьмак 

Дмитро Іванович 

– диригент-хормейстер заслуженого академічного 

Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Анд-

рія Кушніренка Чернівецької обласної філармонії 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, консолідацію українського суспільства, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, активну громад-

ську діяльність, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня незалежності 

України 

Колб 

Анатолій Михайлович 

– директор комунального закладу «Запорізький об-

ласний театр ляльок» Запорізької обласної ради – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Кочарян 

Інна Сергіївна 

– перший проректор Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Крижалко – заступник директора департаменту – начальник 



 28 
 

Людмила Михайлівна відділу Одеської міської ради – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Купрійчук 

Василь Михайлович 

– заступник завідувача кафедри Житомирського ін-

ституту культури і мистецтв Національної акаде-

мії керівних кадрів культури і мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

консолідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Кутєпов 

Володимир Петрович 

– керівник народного аматорського хору ветеранів 

війни, праці та військової служби «Солдатська 

пам’ять» Яготинського районного будинку куль-

тури, Київська область – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Лелюшкін 

Юрій Григорович 

– викладач Сумського вищого училища мистецтв і 

культури імені Д. С. Бортнянського – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Лис Марія Іванівна – репетитор з балету установи Тернопільської обла-

сної ради «Тернопільська обласна філармонія» – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобут-

ки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та май-

стрів народного мистецтва 

Макієвська 

Наталія Михайлівна 

– концертмейстер кафедри Рівненського державного 

гуманітарного університету – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Мартиненко – завідувач кафедри Інституту психолого-
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Олена Володимирівна педагогічної освіти та мистецтв Бердянського 

державного педагогічного університету, Запорізь-

ка область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, консолідацію українського су-

спільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Марушка 

Віктор Іванович 

– директор Виноградівської дитячої школи мис-

тецтв імені Бели Бартока, Закарпатська область – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, консолідацію українського суспільства, со-

ціально-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, активну громадсь-

ку діяльність, вагомі трудові здобутки та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня незалежності Украї-

ни 

Мойсей 

Ольга Семенівна 

– викладач школи мистецтв села Іспас Вижницького 

району, Чернівецька область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Надуличний 

Ярослав Миколайович 

– викладач вокалу Самбірського училища культури, 

Львівська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

суспільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Олексієнко 

Володимир Петрович 

– викладач відділу Малинської дитячої школи мис-

тецтв, Житомирська область – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і ми-

стецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Панкова 

Валентина Федосіївна 

– завідувач літературно-меморіального музею Сте-

пана Олійника – філії Одеського літературного 

музею – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 
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культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Петровська 

Світлана Юріївна 

– екскурсовод, керівник департаменту Всеукраїнсь-

кої громадської організації «Всеукраїнська проф-

спілка працездатних інвалідів», м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у реалізацію державної по-

літики у сфері соціального захисту та реабілітації 

інвалідів, багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, з нагоди Міжнародного дня інва-

лідів 

Пилипенко 

Вікторія Вікторівна 

– керівник гуртка Палацу культури «Дарниця» уп-

равління культури Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Підгородська 

Надія Миколаївна 

– викладач Ужгородського державного музичного 

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

тий внесок у розвиток національної культури і ми-

стецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Поночевна 

Тетяна Олексіївна 

– керівник дитячого танцювального колективу від-

ділу культури Очаківської міської ради, Микола-

ївська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

П’ятничук 

Іван Романович 

– директор Будинку культури с. Лісний Хлібичин 

Коломийського району, Івано-Франківська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Ральченко 

Ірина Григорівна 

– директор комунального закладу «Чернігівський 

обласний художній музей імені Григорія Галага-

на» Чернігівської обласної ради – за значний осо-
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бистий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Решетняк 

Володимир Вікторович 

– директор Харківського державного академічного 

театру ляльок імені В. А. Афанасьєва – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Розколупа 

Наталія Іванівна 

– учений секретар Національної парламентської  

бібліотеки України, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і  

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Савчук 

Петро Миколайович 

– письменник, м. Хмельницький – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Старушик 

Петро Пилипович 

– керівник народного аматорського хору «Дзвони» 

Горохівського районного народного дому «Про-

світа» Волинської області – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Тесля Віра Романівна – викладач Більче-Золотецької державної музичної 

школи Борщівського району, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Трачук 

Леонід Данилович 

– директор Тульчинського училища культури, Він-

ницька область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, консолідацію українського 

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

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Фетісова 

Надія Йосипівна 

– директор Самбірської районної централізованої 

бібліотечної системи, Львівська область – за ваго-

мий особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, культурно-освітній розви-

ток Української держави, забезпечення конститу-

ційних прав і свобод громадян, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм 

Цуріна Інна Олексіївна – завідувач відділу Національної парламентської  

бібліотеки України, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і ми-

стецтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Чайка 

Анатолій Федорович 

– керівник народного аматорського козацького гур-

ту «Отаман» та народного аматорського хорового 

колективу «Дніпровські хвилі» Будинку культури 

с. Сеньківка Бориспільського району, Київська 

область – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Чаплинська 

Ольга Михайлівна 

– директор Маріупольського краєзнавчого музею, 

Донецька область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Чумак 

Валерія Тимофіївна 

– викладач, завідувач відділу Житомирського музи-

чного училища імені В. С. Косенка – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Шевель Андрій Хомич – начальник відділу культури і туризму Березансь-

кого міського виконавчого комітету, Київська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 
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національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Штурин 

Іван Васильович 

– завідувач Народного дому с. Малий Любінь Горо-

доцького району, Львівська область – за вагомий 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, забезпечення конституцій-

них прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну 

працю та високий професіоналізм 

Шутко 

Мирослав Іванович 

– викладач Ужгородського державного музичного 

училища імені Д. Є. Задора, Закарпатська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, консолідацію українського суспільства, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, активну громад-

ську діяльність, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня незалежності 

України 

Юрковський 

Володимир  

Олександрович 

– керівник народного циганського ансамблю  

«Бахтале» Ради національних товариств Микола-

ївської області – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Яковлева 

Валентина Іванівна 

– заступник директора комунального закладу «Чер-

каська обласна філармонія Черкаської обласної 

ради» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, консолідацію українського суспільс-

тва, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, активну 

громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня незалежно-

сті України 

Януш 

Світлана Дмитрівна 

– заступник директора Івано-Франківського акаде-

мічного обласного театру ляльок імені Марійки 

Підгірянки – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, консолідацію українського су-

спільства, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

активну громадську діяльність, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

незалежності України 

Ярошенко – віце-президент університету з наукової роботи та 



 34 
 

Тетяна Олександрівна інформатизації – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, підготовку високок-

валіфікованих спеціалістів, багаторічну плідну  

науково-педагогічну діяльність та з нагоди 400-

річчя заснування Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ппррааццііввнниикк  ооссввііттии  УУккррааїїннии  

Габрук Зоя Василівна – викладач, заступник директора Теребовлянського 

вищого училища культури, Тернопільська область 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної освіти, підготовку кваліфікованих фахів-

ців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня працівників 

освіти 

Коваль 

Людмила Вікторівна 

– директор Інституту психолого-педагогічної освіти 

та мистецтв Бердянського державного педагогіч-

ного університету, Запорізька область – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, бага-

торічну плідну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ююрриисстт  УУккррааїїннии  

Листопадська 

Олена Євгенівна 

– заступник художнього керівника з правової та ад-

міністративної роботи театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний ака-

демічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

ЗЗаассллуужжеенниийй  ххууддоожжнниикк  УУккррааїїннии  

Бровді 

Лариса Олександрівна 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, 

Закарпатська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистецтва, 

вагомі творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

 

Буртовий 

Анатолій Миколайович 

 
– 

 

художник-живописець, графік, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-
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їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 

Ковальчук 

Станіслав Мар’янович 

– художник монументального і станкового живопи-

су, м. Тернопіль – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Ковач 

Антон Михайлович 

– художник-живописець, м. Ужгород – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Коштура 

Даниїл Деметерович 

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

бистий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Лазаренко 

Олег Анатолійович 

– художник-конструктор, м. Харків – за значний 

особистий внесок у розвиток національної культу-

ри і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсько-

го дня працівників культури та майстрів народно-

го мистецтва 

Логвиненко 

Євген Спиридонович 

– художник-живописець, м. Дніпропетровськ – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Нагуляк Петро Іванович – художник-живописець, м. Одеса – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

 

Розбіцький 

Анатолій Броніславович 

 
– 

 

художник-живописець, м. Житомир – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, консо-

лідацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Салевич 

Іван Миколайович 

– скульптор, м. Чернівці – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, консолідацію 

українського суспільства, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, активну громадську діяльність, вагомі 

трудові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Худолій 

Микола Савелійович 

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

бистий внесок у державне будівництво, консолі-

дацію українського суспільства, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, активну громадську ді-

яльність, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Царик 

Михайло Зеновійович 

– художник, старший викладач кафедри Львівської 

національної академії мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Шевчук 

Микола Степанович 

– художник, викладач комунальної установи Терно-

пільської обласної ради «Теребовлянське вище 

училище культури» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 24-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Ак-

та проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Шишман Іван Іванович – художник-живописець, Одеська область – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної ку-

льтури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів на-

родного мистецтва 
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ВВІІДДЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИММИИ  ННААГГООРРООДДААММИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

ІІННООЗЗЕЕММННИИХХ  ГГРРООММААДДЯЯНН  

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

ООррддеенн  ««ЗЗаа  ззаассллууггии»»  

ІІІ ступеня 

Преведелло Фабіо – голова культурної асоціації «Європейська  
Італія–Україна Майдан», громадянин Італії – за 
вагомий особистий внесок у зміцнення українсь-
ко-італійських гуманітарних відносин, активну 
благодійницьку діяльність 

Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 

Афінеєвський Євген – режисер, актор, сценарист, громадянин Держави 
Ізраїль – за вагомий особистий внесок у розви-
ток кіномистецтва, збагачення національної ку-
льтурно-мистецької спадщини, багаторічну тво-
рчу діяльність 

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

ННаарроодднниийй  ааррттиисстт  УУккррааїїннии  

Терада Нобухіро – соліст Національного академічного театру опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка, художній керів-
ник Київського державного хореографічного 
училища, Японія – за вагомий особистий внесок 
у зміцнення міжнародного авторитету Українсь-
кої держави, популяризацію її історичної спад-
щини і сучасних надбань та з нагоди 24-ї річниці 
незалежності України 

ВВІІДДЗЗННААККИИ  ЗЗААРРУУББІІЖЖННИИХХ  ККРРААЇЇНН  ––  ДДІІЯЯЧЧААММ  УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ    

ККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ  ТТАА  ММИИССТТЕЕЦЦТТВВАА  

ККааввааллееррссььккиийй  ххрреесстт  ООррддееннаа  ЗЗаа  ззаассллууггии  РРеессппууббллііккии  ППооллььщщаа  

Пацан Броніслав – керівник Львівського кафедрального хору – за 
популяризацію польської музичної культури та 
культивування польських національних традицій 

ЗЗооллооттиийй  ххрреесстт  ЗЗаа  ззаассллууггии  РРеессппууббллііккии  ППооллььщщаа  

Іванова Софія – польський музикознавець, журналістка, м. Львів 
– за популяризацію польської музичної культури 

Коваль 

Олександра Андріївна 

– організатор Національного книжкового «Фору-
му видавців у Львові» – за заслуги у популяри-
зації польської літератури в Україні 
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ССррііббнниийй  ххрреесстт  ЗЗаа  ззаассллууггии  РРеессппууббллііккии  ППооллььщщаа  

Голубець 

Орест Михайлович 

– мистецтвознавець, професор Львівської націона-
льної академії мистецтв – за заслуги в царині ро-
звитку польсько-української культурної спів-
праці 

О Р Д Е Н  М И С Т Е Ц Т В  Т А  Л І Т Е Р А Т У Р И  

((ФФррааннццііяя))  

ссттууппіінньь  ––  ККааввааллеерр  

Халпахчі Андрій Якович – знавець кіно, голова Української кінофундації, 
генеральний директор Київського міжнародного 
кінофестивалю «Молодість» – за популяризацію 
французької культури  
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