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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у І півріччі 2019 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 відповідно-

сті з тим, як їх подано у першоджерелах. 

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 
 

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

Наш e-mail dif@nplu.org ; info_nplu@ua.fm 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ* 

Звання «Герой України» 

Філарет 

(Денисенко 

Михайло Антонович) 

– Патріарх – за видатну історичну роль у станов-
ленні незалежної Православної Церкви України, 
діяльність, спрямовану на відродження духовно-
сті Українського народу, піднесення авторитету 
православ'я, утвердження ідеалів милосердя і мі-
жконфесійної злагоди 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден Свободи 

Петриненко 

Тарас Гарринальдович 

– співак, м. Київ – за значний особистий внесок у 
державне будівництво, зміцнення національної 
безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток Української 
держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 
сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-
їни 

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Гуцал 

Віктор Омелянович 

– генеральний директор – художній керівник Наці-
онального академічного оркестру народних ін-
струментів України, м. Київ – за значний особис-
тий внесок у державне будівництво, зміцнення 
національної безпеки, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-
рності України 

Шостацький 

Володимир Іванович 

(Симеон) 

– митрополит – за значний внесок в утвердження 
духовності, милосердя та міжконфесійної зла-
годи, вагомі особисті заслуги у розбудові незале-
жної Православної Церкви України, багаторічне 
сумлінне служіння Українському народові 

V ступеня 

Драбинко 

Олександр Миколайович 

(Олександр) 

– митрополит – за значний внесок в утвердження 

духовності, милосердя та міжконфесійної зла-

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

першоджерелах. 
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годи, вагомі особисті заслуги у розбудові незале-

жної Православної Церкви України, багаторічне 

сумлінне служіння Українському народові 

Іващишин  

Маркіян Йосипович 

– директор товариства «Мистецьке об'єднання 

"Дзиґа"» – за вагомий особистий внесок у розбу-

дову української державності, плідну громадську 

діяльність, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-річчя від дня заснування громадської спі-

лки «Студентське Братство м. Львова» 

Маренич 

Валерій Петрович 

– співак, м. Луцьк – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Нищук 

Євген Миколайович 

– Міністр культури України – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм 

Орден «За заслуги» 

ІІ ступеня 

Абрамчук 

Степан Васильович 

(Андрій) 

– митрополит – за значний внесок в утвердження 

духовності, милосердя та міжконфесійної зла-

годи, вагомі особисті заслуги у розбудові незале-

жної Православної Церкви України, багаторічне 

сумлінне служіння Українському народові 

Бойко 

Богдан Євгенович 

– настоятель Свято-Михайлівського кафедраль-

ного собору Православної церкви України, капе-

лан, м. Житомир – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Дутковський 

Лев Тарасович 

– композитор, керівник вокально-інструменталь-

ного ансамблю «Смерічка», Чернівецька область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, культурно-осві-

тній розвиток України, вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм   

Коцур 

Віктор Петрович 

– головний науковий співробітник сектору Націо-

нальної наукової сільськогосподарської бібліо-
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теки Національної академії аграрних наук Укра-

їни, Київська область – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Семенюк 

Василь Петрович 

(Василій) 

– архієпископ, митрополит, керуючий Тернопіль-

сько-Зборівською архієпархією Української 

греко-католицької церкви – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Струтинський 

Богдан Дмитрович 

– генеральний директор – художній керівник теат-

рально-видовищного закладу культури «Київсь-

кий національний академічний театр оперети» – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Фролов 

Володимир Давидович 

– соліст-вокаліст, провідний майстер сцени Одесь-

кого академічного театру музичної комедії імені 

М. Водяного – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

ІІІ ступеня 

Бичко 

Сергій Анатолійович 

– директор комунального закладу «Харківський 

академічний російський драматичний театр імені 

О. С. Пушкіна» – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Брикайло 

Олександр Тарасович 

– директор підприємства «Студія Пілот», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Власюк 

Олександр Іванович 

– сценарист, актор, телеведучий, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-
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номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Голобородов 

Вадим Валерійович 

– член громадської організації «Полтавське терито-

ріальне грузинське братство "Георгія"» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Драч 

Едуард Валерійович 

– кобзар, бандурист, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Єрмоленко 

Андрій Іванович 

– художник, Львівська область – за громадянську 

мужність, самовіддане відстоювання конститу-

ційних засад демократії, прав і свобод людини, 

виявлені під час Революції Гідності, плідну гро-

мадську та волонтерську діяльність 

Канафоцький 

Михайло Володимирович 

– референт департаменту Української греко-като-

лицької церкви – за вагомий особистий внесок у 

розбудову української державності, плідну гро-

мадську діяльність, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-річчя від дня заснування громадсь-

кої спілки «Студентське Братство м. Львова» 

Кініченко 

Петро Михайлович 

– начальник управління Міністерства культури Ук-

раїни – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм   

Кліщ  

Андріан Орестович 

– заступник директора товариства «Мистецьке об'-

єднання "Дзиґа"» – за вагомий особистий внесок 

у розбудову української державності, плідну гро-

мадську діяльність, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-річчя від дня заснування громадсь-

кої спілки «Студентське Братство м. Львова» 

Косачевич 

Петро Іванович 

– директор Турківського районного народного 

дому, Львівська область – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-
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нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Мірус 

Борис Михайлович 

– артист – провідний майстер сцени Національного 

академічного українського драматичного театру 

імені Марії Заньковецької, м. Львів – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Пономаренко 

Іван Вікторович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

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

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

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Пошивайло 

Ігор Володимирович 

– генеральний директор Національного меморіаль-

ного комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею 

Революції Гідності, м. Київ – за громадянську му-

жність, самовіддане відстоювання конституцій-

них засад демократії, прав і свобод людини, вияв-

лені під час Революції Гідності, плідну громад-

ську та волонтерську діяльність 

Ратушняк 

Олександр Михайлович 

– голова Кіровоградської обласної організації Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка, м. Кропивницький – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Рябоконь 

Валерій Володимирович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Салюк 

Андрій Зенонович 

– голова Львівської обласної організації Українсь-

кого товариства пам’яток історії та культури – за 

вагомий особистий внесок у розбудову українсь-

кої державності, плідну громадську діяльність, 
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багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-річчя 

від дня заснування громадської спілки «Студент-

ське Братство м. Львова» 

Семистяга 

Володимир Федорович 

– голова Луганського обласного об’єднання Всеук-

раїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Юраш 

Святослав Андрійович 

– голова комунікацій творчого об’єднання   

«BABYLON’13», м. Київ – за громадянську муж-

ність, самовіддане відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, виявлені 

під час Революції Гідності, плідну громадську та 

волонтерську діяльність 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Філіп'єва 

Олена Валеріївна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний театр опери та балету України 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

ІІІ ступеня 

Бойко 

Марія Володимирівна 

– поетеса, член правління Полтавського обласного 

відділення Українського фонду культури – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм   

Відуліна  

Аліса Костянтинівна 

– ветеран театрального та музичного мистецтва – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Гузьо 

Галина Миронівна 

– координатор соціально-мистецького проекту 

«#ПісніВійни», м. Львів – за значні особисті за-
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слуги у захисті державного суверенітету та тери-

торіальної цілісності України, громадянську му-

жність, самовідданість у  відстоюванні конститу-

ційних засад демократії, прав і свобод людини, 

вагомий внесок у культурно-освітній розвиток 

держави, активну волонтерську діяльність 

Дідич 

Зоя Володимирівна 

– член правління Рівненської обласної організації 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Т. Г. Шевченка – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, захист державного суверенітету і територі-

альної цілісності України, багаторічну сумлінну 

працю та високий професіоналізм, з нагоди Між-

народного жіночого дня 

Доценко 

Аліна Василівна 

– директор комунального закладу «Херсонський 

обласний художній музей імені О. О. Шовкуне-

нка» Херсонської обласної ради – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Жураковська 

Галина Михайлівна 

– матір-героїня, директор Ясінянської дитячої 

школи мистецтв, Закарпатська область – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Майданська 

Софія Василівна 

– письменниця, член Національної спілки письмен-

ників України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Прокопець 

Марія Андріївна 

– поетеса, Львівська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 
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Романчук 

Леся Іванівна 

– письменниця, м. Тернопіль – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Смєхова 

Ганна Михайлівна 

– завідувач відділення Київського інституту му-

зики імені Р. М. Глієра – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Ташева 

Таміла Равілівна 

– голова правління громадської організації «Крим 

СОС», м. Київ – за громадянську мужність, само-

віддане відстоювання конституційних засад де-

мократії, прав і свобод людини, виявлені під час 

Революції Гідності, плідну громадську та волон-

терську діяльність 

Шимчук 

Роксоляна Валеріївна 

– керівник галереї стародавнього автентичного 

одягу «Етно-галерея Роксоляни Шимчук» – за ва-

гомий особистий внесок у розбудову української 

державності, плідну громадську діяльність, бага-

торічну сумлінну працю та з нагоди 30-річчя від 

дня заснування громадської спілки «Студентське 

Братство м. Львова» 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Батьковська 

Галина Станіславівна 

– співачка, учасниця дуету «Сестри Тельнюк», 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Богомазов 

Дмитро Михайлович 

– головний режисер державного підприємства «На-

ціональний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Брилинський 

Юрій Богданович 

– артист драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за значний особистий внесок у 



11 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Ворошилов 

Андрій Миколайович 

– диригент Національної заслуженої академічної 

капели України «Думка», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Карпович 

Микола Іванович 

– артист драми Житомирського академічного укра-

їнського музично-драматичного театру імені  

І. А. Кочерги – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Квеленков 

Юрій Олександрович 

– режисер-постановник, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Клейн 

Костянтин Феліксович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Коваленко 

Володимир Олексійович 

– соліст-вокаліст, м. Івано-Франківськ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Компаніченко 

Тарас Вікторович 

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

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Кумановська 

Тетяна Миколаївна 

– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени 

концертно-театрального закладу культури «Ук-

раїнський академічний фольклорно-етнографіч-

ний ансамбль "Калина"», м. Київ – за значний 
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особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Кучинський 

Володимир Степанович 

– художній керівник Львівського академічного мо-

лодіжного театру імені Леся Курбаса – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Лісовий 

Володимир Михайлович 

– головний режисер комунальної установи Терно-

пільської обласної ради «Тернопільський акаде-

мічний обласний театр актора і ляльки» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Матейко 

Любомир Михайлович 

– художній керівник комунального закладу «Київ-

ський академічний ансамбль української музики 

"Дніпро"» – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Мітюшкін 

Віктор Анатолійович 

– соліст опери Одеського національного академіч-

ного театру опери та балету – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

Мурза 

Володимир Анатолійович 

– професор кафедри народних інструментів Одесь-

кої національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Остринська 

Лідія Анатоліївна 

– артистка драми Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії За-

ньковецької – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 
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високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Репецька 

Леся Станіславівна 

– співачка, учасниця дуету «Сестри Тельнюк», 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Ротару 

Аурелія Михайлівна 

– солістка-вокалістка, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

Соляник 

Володимир Іванович 

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

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Співак 

Володимир Григорович 

– художній керівник естрадно-духового оркестру 

Закарпатської обласної філармонії – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Тищенко 

Михайло Петрович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Хавунка  

Андрій Васильович 

– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за вагомий особистий внесок у розбу-

дову української державності, плідну громадську 

діяльність, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-річчя від дня заснування громадської спі-

лки «Студентське Братство м. Львова» 

Чепурняк 

Євген Самойлович 

– головний режисер, актор, провідний майстер 

сцени комунального закладу культури «Дніпров-

ський міський театр» – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Шинкарук 

Ірина Володимирівна 

– співачка, солістка Національного радіо України, 

м. Житомир – за значний особистий внесок у со-
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ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Народний художник України 

Гавришкевич 

Ігор Степанович 

– доцент кафедри Львівської національної академії 

мистецтв – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Мамедов 

Катіб Сафар огли 

– доцент кафедри Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Озерний 

Михайло Іванович 

– художник, м. Миколаїв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Заслужений артист України 

Андрієнко 

Віктор Миколайович 

– актор, режисер, продюсер товариства «Кей Ані-

мейшен Студіо», м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Антонюк 

Роман Володимирович 

– концертмейстер Львівської національної музич-

ної академії імені М. В. Лисенка – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Арбузова 

Олена Володимирівна 

– артистка-вокалістка театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за значний особистий 
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внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, захист державного суверенітету і тери-

торіальної цілісності України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

Бахтіна 

Олександра Яківна 

– актриса, провідний майстер сцени комунального 

підприємства культури «Дніпропетровський ака-

демічний обласний український молодіжний те-

атр» Дніпропетровської обласної ради – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Благодарний 

Олександр Анатолійович 

– артист-соліст-вокаліст комунального підприємс-

тва «Дніпропетровський будинок органної та ка-

мерної музики» Дніпропетровської обласної ради 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення національної безпеки, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Блінов 

Олександр Євгенович 

– артист оркестру, соліст, заступник концертмейс-

тера державного підприємства «Національний 

академічний театр опери та балету України 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Бондар 

Валентина Володимирівна 
– артистка державного підприємства «Національ-

ний будинок органної та камерної музики Укра-

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

жавне будівництво, соціально-економічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Борусене 

Ольга Михайлівна 
– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток українського музичного мистецтва, багаторі-

чну плідну творчу діяльність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Національної заслуже-

ної академічної капели України «Думка» 
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Брильов 

Валерій Вікторович 
– артист, провідний майстер сцени обласного ко-

мунального закладу «Харківський державний 

академічний український драматичний театр 

імені Т. Г. Шевченка» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Бурлай-Пітерова 

Оксана Миколаївна 
– артистка Одеського театру юного глядача імені 

Юрія Олеші – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Вахновська 

Тетяна Володимирівна 
– провідна солістка опери Львівського національ-

ного академічного театру опери та балету імені 

Соломії Крушельницької – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Войтюк 

Андрій Андрійович 
– артист драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Гарлінська 

Лариса Іванівна 
– артистка Волинського академічного обласного 

театру ляльок – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Гордзей 

Юлія Сергіївна 
– артистка, співачка, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, захист державного суверенітету і те-

риторіальної цілісності України, багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Городецький 

Сергій 

Давидович 

– артист, провідний майстер сцени комунального за-

кладу «Харківський театр для дітей та юнацтва» – 
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за вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні тво-

рчі здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Губанов 

Володимир Вікторович 
– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного духовного театру «Воскресіння» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Довженко 

В'ячеслав Валерійович 
– артист драми театрально-видовищного закладу 

культури «Київський академічний драматичний 

театр на Подолі» – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Драгомирецький 

Василь Володимирович 
– головний диригент Тернопільського академіч-

ного обласного українського драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Дробот 

Марк Володимирович 
– актор театрально-видовищного закладу культури 

«Київський академічний Молодий театр» – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Задніпровська 

Наталія Валеріївна 
– актриса театру і кіно, член Національної спілки 

кінематографістів України, м. Київ – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Заклецька-Бурак 

Анна Анатоліївна 
– солістка-вокалістка гурту «Врода», м. Київ – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, захист державного 
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суверенітету і територіальної цілісності України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Зборлюкова 

Крістіна Миколаївна 
– провідний майстер сцени Чернівецького академі-

чного обласного українського музично-драмати-

чного театру імені О. Кобилянської – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Какарькін 

Максим Олександрович 
– провідний майстер сцени Вінницького обласного 

українського академічного музично-драматич-

ного театру імені М. К. Садовського – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Касьян 

Євгенія Миколаївна 
– артистка, провідний майстер сцени Тернопільсь-

кого академічного обласного театру актора і ля-

льки – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, захист 

державного суверенітету і територіальної ціліс-

ності України, багаторічну сумлінну працю та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Качура 

Сергій Володимирович 
– артист балету Львівського національного акаде-

мічного театру опери та балету імені Соломії 

Крушельницької – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Качуринець 

Сергій Євгенович 
– соліст балету академічного ансамблю пісні і 

танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 
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Коваль 

Наталля Іванівна 
– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени 

обласного комунального закладу «Харківський 

академічний театр музичної комедії» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Кокотунов 

Володимир Миколайович 
– артист комунального закладу «Театрально-видо-

вищний заклад культури "Актор"», м. Київ – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Коломієць 

Оксана Валеріївна 
– солістка Львівської обласної філармонії – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Комонько 

Марк Дмитрович 
– соліст-концертмейстер академічного симфоніч-

ного оркестру Львівської обласної філармонії – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Кончаківський 

Любомир Степанович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Красовський  

Анатолій Васильович 
– артист драми, провідний майстер сцени Сумсь-

кого обласного академічного театру драми та му-

зичної комедії імені М. С. Щепкіна – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Крилова 

Олена Михайлівна 
– артистка Першого академічного українського те-

атру для дітей та юнацтва, м. Львів – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-
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тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Крячун 

Олексій Григорович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Кукуруза 

Петро Михайлович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Кушина 

Ростислав Ігорович 
– артист творчої спілки «Асоціація діячів естрад-

ного мистецтва України», м. Львів – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Лазур 

Мар’яна Петрівна 
– солістка симфонічного оркестру комунального 

закладу «Закарпатська обласна філармонія» Зака-

рпатської обласної ради – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, захист державного суверенітету і тери-

торіальної цілісності України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

Литвин 

Юрій Федорович 
– артист театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр драми і коме-

дії на лівому березі Дніпра» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

Лобойко 

Оксана Юріївна 
– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток українського музичного мистецтва, багаторі-

чну плідну творчу діяльність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Національної заслуже-

ної академічної капели України «Думка» 

Лось 

Олександр Генріхович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 
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плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Люшина 

Алла Миколаївна 
– артистка комунальної установи «Одеський театр 

юного глядача імені Юрія Олеші» – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Мазур 

Володимир Степанович 
– соліст модерн-балету «Життя», м. Львів – за зна-

чні особисті заслуги у захисті державного сувере-

нітету та територіальної цілісності України, гро-

мадянську мужність, самовідданість у  відстою-

ванні конституційних засад демократії, прав і 

свобод людини, вагомий внесок у культурно-

освітній розвиток держави, активну волонтерську 

діяльність 

Макоєд 

Катерина Валеріївна 
– артистка комунального закладу «Запорізький 

академічний обласний театр юного глядача» За-

порізької обласної ради – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, захист державного суверенітету і тери-

торіальної цілісності України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

Малик 

Ольга Анатоліївна 
– солістка-інструменталістка, концертмейстер ака-

демічного симфонічного оркестру Хмельницької 

обласної філармонії – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Микитюк 

Петро Іванович 
– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного духовного театру «Воскресіння» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 
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Музичко 

Віктор Євгенович 
– артист хору Одеського національного академіч-

ного театру опери та балету – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Ніколенко 

Олена Іванівна 
– солістка Львівської обласної філармонії – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Перун 

Олександра Степанівна 
– солістка модерн-балету «Життя», м. Львів – за 

значні особисті заслуги у захисті державного су-

веренітету та територіальної цілісності України, 

громадянську мужність, самовідданість у  відсто-

юванні конституційних засад демократії, прав і 

свобод людини, вагомий внесок у культурно-

освітній розвиток держави, активну волонтерську 

діяльність 

Петрик 

Петро Михайлович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Петрушенко 

Микола Володимирович 
– актор Тернопільського академічного обласного 

українського драматичного театру 

імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Пігура 

Семен Семенович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Піскун 

Павло Миколайович 
– актор драми державного підприємства «Націона-

льний академічний драматичний театр імені 



23 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Плахтій 

Ірина Василівна 
– солістка Львівської обласної філармонії – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, захист державного 

суверенітету і територіальної цілісності України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Побережна  

Ярослава Іванівна 
– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток українського музичного мистецтва, багаторі-

чну плідну творчу діяльність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Національної заслуже-

ної академічної капели України «Думка» 

Погребний  

Анатолій Олександрович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національної заслуженої академі-

чної капели України «Думка» 

Проворова 

Тетяна Анатоліївна 
– артистка драми Херсонського обласного академі-

чного музично-драматичного театру імені М. Ку-

ліша – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Радковська  

Наталія Альбертівна 
– солістка-вокалістка творчої спілки «Асоціація ді-

ячів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Рак  

Оксана Володимирівна 
– артистка-солістка-вокалістка комунального за-

кладу «Львівська національна обласна філармо-

нія» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм   
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Рудковська 

Марія Анатоліївна 
– провідний майстер сцени театрально-видовищ-

ного закладу культури «Київський академічний 

драматичний театр на Подолі» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Сабодаш 

Вадим Миколайович 
– викладач Коледжу хореографічного мистецтва 

«Київська муніципальна академія танцю імені 

Сержа Лифаря» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Сагалова 

Ганна Володимирівна 
– старший викладач кафедри Харківського націо-

нального університету мистецтв імені І. П. Кот-

ляревського – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Садецький 

Олег Валентинович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Сазонова 

Яніна Миколаївна 
– артистка балету театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, захист державного суверенітету і тери-

торіальної цілісності України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Міжнародного жіночого дня 

Скляренко 

Олена Олександрівна 
– артистка Першого академічного українського те-

атру для дітей та юнацтва, м. Львів – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 
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Стефанко 

Леся Петрівна 
– солістка Львівської обласної філармонії – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Стефанов 

Олег Дмитрович 
– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного молодіжного театру імені Леся Курбаса – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Сухий 

Вадим Леонідович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Тарарак  

Юрій Петрович 
– доцент кафедри Харківського національного уні-

верситету мистецтв імені І. П. Котляревського – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Туліс 

Валерія Юріївна 
– артистка-вокалістка театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Федорів  

Роман Васильович 
– соліст Львівського чоловічого вокального октету 

«Орфей» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм   

Фісюк 

Володимир Дмитрович 
– соліст Чернівецької обласної філармонії імені 

Дмитра Гнатюка – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 
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сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Чабан 

Ольга Михайлівна 
– акторка-ляльковод комунального закладу «Оде-

ський обласний академічний театр ляльок» – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Череднюк 

Андрій В’ячеславович 
– художній керівник та соліст музичної групи 

«Степ», м. Херсон – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Чернецький 

Ігор Іванович 
– диригент, доцент кафедри Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Чернов 

Дмитро Сергійович 
– артист драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Шарабурін 

Дмитро Володимирович 
– артист-вокаліст театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Шнайдер  

Олександр Георгійович 
– артист малого симфонічного оркестру комуналь-

ного закладу «Черкаська обласна філармонія Чер-

каської обласної ради» – за значний особистий 
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внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Шот 

Марія Іванівна 
– артистка Галицького академічного камерного 

хору, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Юркевич 

Андрій Петрович 
– оперно-симфонічний диригент, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Яковчук 

Надія Данилівна 
– піаністка, доцент Національної музичної академії 

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

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Яремчук 

Михайло Петрович 
– головний режисер комунального закладу «Теат-

рально-видовищний заклад культури «Творча 

майстерня "Театр маріонеток"», м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Заслужений діяч мистецтв України 

Баранов 

Микола Володимирович 

– викладач Київської муніципальної академії ест-

радного та циркового мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 
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Березуцька  

Марина Сергіївна 

– викладач кафедри комунального вищого навчаль-

ного закладу «Дніпропетровська академія музики 

імені М. Глінки», м. Дніпро – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Волошин 

Михайло Трохимович 

– художник, мистецтвознавець, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм   

Гендін 

Євген Марксович 

– керівник літературної частини комунального за-

кладу культури «Дніпровський міський театр» – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Гончаренко  

Микола Миколайович 

– кінооператор, завідувач кафедри Київського на-

ціонального університету культури і мистецтв – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Домішевський  

Ростислав Здиславович 

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

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Єфименко  

Дмитро Вікторович 

– старший викладач Харківської державної акаде-

мії дизайну і мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Завальнюк  

Анатолій Федорович 

– професор кафедри [музикознавства та інструмен-

тальної підготовки] Вінницького державного пе-

дагогічного університету імені Михайла Коцю-
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бинського – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Іваник 

Наталія Миколаївна 

– старший викладач кафедри Інституту мистецтв 

Рівненського державного гуманітарного універ-

ситету – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм   

Котюк  

Леся Іванівна 

– голова Львівського товариства Ріхарда Вагнера – 

за значний особистий внесок у соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, захист держав-

ного суверенітету і територіальної цілісності Ук-

раїни, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Котяш 

Яна Іванівна 

– артистка-вокалістка скрипкового дуету «Мюзік 

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

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Кущ 

Вікторія Віталіївна 

– режисер культурно-мистецьких масових заходів 

державного підприємства «Національний палац 

мистецтв "Україна"», м. Київ – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Леванова 

Лариса Василівна 

– голова громадської організації «Яскраві діти Ук-

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

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Між-народ-

ного жіночого дня 
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Левченко 

Олексій Олексійович 

– художник-постановник державного підприємс-

тва «Національна кіностудія художніх фільмів 

імені Олександра Довженка», м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Побежимова 

Ольга Вікторівна 

– директор, балетмейстер дитячо-юнацької хореог-

рафічної студії імені Миколи Коломійця «Щас-

ливе дитинство» Дніпровського району м. Києва 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, захист держа-

вного суверенітету і територіальної цілісності 

України, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Побожій 

Сергій Іванович 

– художник, доцент кафедри Сумського держав-

ного університету – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Пущенко 

Сергій Миколайович 

– художник, м. Харків – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Савко 

Юліан Федорович 

– старший викладач кафедри Львівської національ-

ної академії мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Садовська 

Наталія Володимирівна 

– артистка-вокалістка скрипкового дуету «Мюзік 

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

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 
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Семьошкіна 

Ольга Петрівна 

– головний балетмейстер державного підприємства 

«Національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка», м. Київ – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Сотніков 

Владислав 

Володимирович 

– режисер-постановник, продюсер творчої спілки 

«Запорізька обласна асоціація діячів естрадного 

мистецтва України» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Супонькіна-Лагнюк 

Валерія Сергіївна 

– керівник зразкового аматорського театру читця 

«Едельвейс» комунального закладу «Рівненський 

міський палац культури» Рівненської міської 

ради – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Фетісов 

Валентин Васильович 

– художній керівник – директор міського комуна-

льного закладу культури «Дніпровський міський 

театр ляльок "Театр актора і ляльки"» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм   

Хом’як 

Ростислав Петрович 

– художній керівник естрадно-духового оркестру 

«Сурми Полісся» комунального закладу «Палац 

культури» Житомирської міської ради – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм   

Цюлюпа  

Степан Данилович 

– завідувач кафедри Інституту мистецтв Рівненсь-

кого державного гуманітарного університету – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Чайківська 

Галина Зеновіївна 

– начальник відділу [культури, туризму, національ-

ностей та релігій] Чортківської районної держав-
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ної адміністрації, Тернопільська область – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Чепалов 

Олександр Іванович 

– завідувач кафедри Київського національного уні-

верситету культури і мистецтв – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Заслужений майстер народної творчості України 

Вів’юрко 

Зоя Вікторівна 

– майстриня народних художніх промислів, Терно-

пільська область – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-техніч-ний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Ліхачова 

Надія Іванівна 

– майстриня декоративного розпису, Херсонська 

область – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Мирко 

Ірина Василівна 

– художник Національного музею-заповідника 

українського гончарства, Полтавська область – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, захист державного 

суверенітету і територіальної цілісності України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Заслужений працівник культури України 

Анастасьєва  

Наталя Олександрівна 

– викладач, завідувач відділення комунального 

спеціалізованого мистецького навчального за-

кладу «Школа мистецтв» м. Маріуполя, Донецька 
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область – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Андрійцьо 

Василь Михайлович 

– театрознавець, завідувач кафедри комунального 

вищого навчального закладу «Ужгородський ко-

ледж культури і мистецтв» Закарпатської облас-

ної ради – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Білан  

Василь Вікторович 

– декан факультету Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення 

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

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Бочуляк 

Володимир  

Володимирович 

– майстер державного підприємства «Національ-

ний академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

Братерська-Дронь  

Марина Тарасівна 

– завідувач кафедри Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені І. К. 

Карпенка-Карого – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Василевич  

Микола Ярославович 

– керівник духового оркестру «Водограй» Матеї-

вецької об’єднаної територіальної громади при 

Будинку культури с. Матеївці, Івано-Франківсь-

ка область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   
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Вельган 

Лілія Петрівна 

– художній керівник народного аматорського анса-

мблю танцю «ГлоріяБай» Будинку культури 

с. Байківці Тернопільського району, Тернопіль-

ська область – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Вертюк  

Мирослава Вікторівна 

– заступник генерального директора Національ-

ного центру народної культури «Музей Івана 

Гончара», м. Київ – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

захист державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Гаврилова 

Ярослава Кузьмівна 

– заступник начальника управління [культури і ту-

ризму] – начальник відділу  управління Рівненсь-

кої обласної державної адміністрації – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Горват 

Любов Богданівна 

– голова правління Міжнародної громадської органі-

зації «Міжнародна освітньо-культурна асоціація», 

м. Київ – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, захист держав-

ного суверенітету і територіальної цілісності Укра-

їни, багаторічну сумлінну працю та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Даценко  

Юлія Юріївна 

– заступник керівника служби Міністерства куль-

тури України – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Дзюбан 

Юрій Володимирович 

– голова Талалаївської районної ради [самодіяль-

ний співак, поет], Чернігівська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 
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досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Должикова 

Ірина Олександрівна 

– директор комунального підприємства «Міський 

палац культури» Чернігівської міської ради – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Заболотна 

Ніна Миколаївна 

– викладач, заступник директора Київської дитячої 

школи мистецтв № 5 імені Л. Ревуцького – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Зубко 

Тамара Вікторівна 

– директор державного підприємства «Запорізький 

державний цирк» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Зюзіна-Диченко  

Наталя Андріївна 

– головний бухгалтер театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський академічний Моло-

дий театр» – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і театрального мис-

тецтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Ігнатенко  

Сергій Іванович 

– художній керівник народного аматорського вока-

льного ансамблю «ЧАС» Бердичівського місь-

кого палацу культури імені О. А. Шабельника, 

Житомирська область – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Камінська 

Ганна Федосіївна 

– головний адміністратор – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського музичного мисте-

цтва, багаторічну плідну творчу діяльність та з 

нагоди 100-річчя від дня заснування Національ-

ної заслуженої академічної капели України «Ду-

мка» 
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Кедринський  

Юрій Орестович 

– соліст-вокаліст вокально-інструментального ан-

самблю «Ватра», м. Львів – за значні особисті за-

слуги у захисті державного суверенітету та тери-

торіальної цілісності України, громадянську му-

жність, самовідданість у  відстоюванні конститу-

ційних засад демократії, прав і свобод людини, 

вагомий внесок у культурно-освітній розвиток 

держави, активну волонтерську діяльність 

Косинська 

Наталія Анатоліївна 

– заступник генерального директора – художній 

керівник державного підприємства «Національ-

ний академічний драматичний театр імені Івана 

Франка», м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Кочмарський  

Зеновій Іванович 

– директор Народного музею національно-визволь-

ної боротьби ОУН-УПА  1944–1945 років с. Кав-

сько Стрийського району, Львівська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Кузьменко 

Олексій Дмитрович 

– директор Сумської дитячої художньої школи 

імені М. Г. Лисенка – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Левицький 

Вітольд Августович 

– протоієрей, парох церкви Серця Ісуса і Серця Ма-

рії, Івано-Франківська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Литвиненко  

Жанна Андріївна 

– викладач-методист Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Макаренко  

Катерина Андріївна 

– директор комунального закладу «Охтирський мі-

ський центр культури і дозвілля», Сумська об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

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

державного суверенітету і територіальної ціліс-

ності України, багаторічну сумлінну працю та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Миронець 

Ольга Василівна 

– начальник відділу культури Скадовської район-

ної державної адміністрації, Херсонська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення національної безпеки, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Михайленко  

Людмила Василівна 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний будинок органної 

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

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Надрага 

Марта Степанівна 

– директор наукової бібліотеки Львівського націо-

нального медичного університету імені Данила 

Галицького – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Найдьонова  

Людмила Василівна 

– концертмейстер Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Непосєдова-Ціцівко 

Ольга Валентинівна 

– викладач Київського інституту музики 

імені Р. М. Глієра – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Опарін  

Володимир  

Олександрович 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний академічний драма-

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

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Остапюк  

Олександр Дмитрович 

– старший науковий співробітник Любомльського 

краєзнавчого музею, Волинська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Паньків 

Мар’ян Васильович 

– викладач-методист Великолюбінської дитячої 

школи мистецтв, Львівська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм   

Пасічник 

Наталія Федорівна 

– методист обласного комунального закладу «Сє-

вєродонецький коледж культури і мистецтв імені 

Сергія Прокоф’єва», Луганська область – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Перун 

Михайло Євгенович 

– президент благодійної організації «Фундація 

"Андрей"», м. Львів  – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Петрачек 

Кіра Геннадіївна 

– заступник генерального директора Національ-

ного заповідника «Софія Київська», м. Київ – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, захист державного 

суверенітету і територіальної цілісності України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Пилипець  

Тетяна Миколаївна 

– директор комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівська обласна бібліотека для  юна-
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цтва імені Романа Іваничука» – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

Пилипчак 

Олеся Василівна 

– провідний консультант державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та ба-

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

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Повякель 

Оксана Теодозіївна 

– виконувач обов’язків генерального директора 

Національного музею народної архітектури та 

побуту України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Рудяк 

Денис Миколайович 

– керівник народного аматорського хору район-

ного будинку творчості та дозвілля м. Кіцмань, 

Чернівецька область – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Саган 

Ігор Ількович 

– начальник цеху державного підприємства «Наці-

ональний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Сидоренко  

Оксана Петрівна 

– головний адміністратор державного підприємс-

тва «Національний академічний драматичний те-

атр імені Івана Франка», м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

 

 

 
 

 



40 

Сімович 

Богдана-Олександра 

Іванівна 

– керівник народного самодіяльного хору «Неско-

рені» при Українській академії друкарства, 

м. Львів – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, за-

хист державного суверенітету і територіальної ці-

лісності України, багаторічну сумлінну працю та 

високий професіоналізм, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Сіра 

Наталія Дмитрівна 

– начальник відділу культури Кролевецької район-

ної державної адміністрації, Сумська область – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, захист державного 

суверенітету і територіальної цілісності України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Соляр 

Володимир Іларіонович 

– директор міського професійного духового оркес-

тру, м. Кропивницький – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Сошнікова 

Ольга Миколаївна 

– заступник директора комунального закладу «Ха-

рківський історичний музей імені М. Ф. Сум-

цова» Харківської обласної ради – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Стасюк 

Олеся Олександрівна 

– генеральний директор Національного музею 

«Меморіал жертв Голодомору», м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Терлецький  

Геннадій Олександрович 

– начальник відділу [культури і туризму] Липове-

цької районної державної адміністрації, Вінни-

цька область – за значний особистий внесок у 
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державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Трофименко  

Аліна Євгенівна 

– заступник директора комунального закладу «За-

порізьке музичне училище імені П. І. Майбо-

роди» Запорізької обласної ради – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Фаліон 

Наталія Іванівна 

– керівник народного аматорського театру пісні 

П’ятничанського сільського Будинку культури 

Гуківської сільської ради Чемеровецького рай-

ону, Хмельницька область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Фурса 

Галина Іллівна 

– художній керівник громадської організації «Про-

стір мистецтва», м. Київ  – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіоналізм   

Харковенко  

Наталія Іванівна 

– член головної ради громадської організації «Ук-

раїнське товариство охорони пам’яток історії та 

культури», м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Церковна 

Наталія Григорівна 

– директор комунального закладу Богодухівської 

районної ради «Районний будинок культури», 

Харківська область – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, захист державного суверенітету і територі-

альної цілісності України, багаторічну сумлінну 

працю та високий професіоналізм, з нагоди Між-

народного жіночого дня 
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Червінь 

Петро Власович 

– директор підприємства «Скульптура», м. Львів – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм   

Шетеля 

Наталія Ігорівна 

– директор комунального вищого навчального за-

кладу «Ужгородський коледж культури і мис-

тецтв» Закарпатської обласної ради – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Ященко 

Галина Михайлівна 

– начальник костюмерної дільниці театрально-ви-

довищного закладу культури «Київський акаде-

мічний Молодий театр» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Заслужений працівник освіти України 

Грищук 

Лариса Степанівна 

– керівник гуртка Будинку дитячої творчості м. Не-

тішин, Хмельницька область – за значний внесок 

у соціально-економічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, багаторічну сум-

лінну працю та вагомі професійні здобутки, а та-

кож особисті заслуги у подоланні наслідків Чор-

нобильської катастрофи, з нагоди Дня Конститу-

ції України 

Даниляк 

Світлана Володимирівна 

– директор Рогатинської районної школи естетич-

ного виховання учнів Рогатинської районної 

ради, Івано-Франківська область – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, захист державного суверені-

тету і територіальної цілісності України, багато-

річну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Качур 

Мирослава Михайлівна 

– завідувач кафедри [співу, диригування і музично-

теоретичних дисциплін] Мукачівського держав-

ного університету, Закарпатська область – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
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Української держави, захист державного сувере-

нітету і територіальної цілісності України, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Приймак  

Йосип Дмитрович 

– доцент кафедри Косівського інституту приклад-

ного та декоративного мистецтва Львівської на-

ціональної академії мистецтв, Івано-Франківська 

область – за вагомий особистий внесок у розви-

ток вітчизняної науки, зміцнення науково-техніч-

ного потенціалу України, багаторічну сумлінну 

працю та високий професіоналізм 

Сухар 

Юрій Михайлович 

– директор Радехівської районної школи мистецтв, 

Львівська область – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Заслужений художник України 

Аксьоненко  

Наталія Олегівна 

– художник декоративно-прикладного мистецтва, 

м. Житомир – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Гладько  

Максим Володимирович 

– художник, викладач Черкаського державного бі-

знес-коледжу – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм   

Зав'ялова 

Дарія Анатоліївна 

– головний художник Першого академічного укра-

їнського театру для дітей та юнацтва, м. Львів – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Косьяненко  

Катерина Володимирівна 

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

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 
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Лоїк 

Григорій Іванович 

– головний художник Тернопільського академіч-

ного обласного українського драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Павлишин  

Володимир Юрійович 

– художник-живописець, м. Ужгород – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Чаркін 

Серафим Серафимович 

– художник-живописець, м. Одеса  – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Шевченко  

Віталій Федорович 

– художник, Сумська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм   

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

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

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Елпідофорос 

(Ламбрініадіс) 

– митрополит Бурський, іпертим та екзарх Віфінії – 

за визначну діяльність, спрямовану на зміцнення 

авторитету православ'я у світі, утвердження ідеа-

лів духовності і милосердя, вагомий особистий 

внесок у розбудову автокефальної помісної Пра-

вославної Церкви України 

Еммануїл 

(Адамакіс) 

– митрополит Галльський – за визначну діяльність, 

спрямовану на зміцнення авторитету православ'я 

у світі, утвердження ідеалів духовності і милосе-
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рдя, вагомий особистий внесок у розбудову авто-

кефальної помісної Православної Церкви Укра-

їни 

Орден князя Ярослава Мудрого 

V ступеня 

Даниїл  

(Зелінський) 

– архієпископ Памфільський і Західної єпархії Ук-

раїнської православної церкви в США, екзарх 

Вселенського Патріарха в Україні – за визначну 

діяльність, спрямовану на зміцнення авторитету 

православ'я у світі, утвердження ідеалів духовно-

сті і милосердя, вагомий особистий внесок у роз-

будову автокефальної помісної Православної Це-

ркви України 

Іларіон 

(Рудник) 

– єпископ Едмонтонський і Західної єпархії Укра-

їнської православної церкви Канади, екзарх Все-

ленського Патріарха в Україні – за визначну дія-

льність, спрямовану на зміцнення авторитету 

православ'я у світі, утвердження ідеалів духовно-

сті і милосердя, вагомий особистий внесок у роз-

будову автокефальної помісної Православної Це-

ркви України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Варфоломій 

(Архондоніс) 

– Вселенський Патріарх, архієпископ Константи-

нополя – Нового Риму – за визначний особистий 

внесок у розбудову автокефальної помісної Пра-

вославної Церкви України, піднесення автори-

тету православ'я у світі, багаторічну діяльність з 

утвердження ідеалів духовності, милосердя і мі-

жконфесійної злагоди 

ІІІ ступеня 

Амфілохій  

(Стергіу) 

– митрополит Адріанополіса, директор представ-

ництва Вселенського Патріархату в Афінах – за 

визначну діяльність, спрямовану на зміцнення ав-

торитету православ'я у світі, утвердження ідеалів 

духовності і милосердя, вагомий особистий вне-

сок у розбудову автокефальної помісної Право-

славної Церкви України 

Варфоломій  

(Самарас) 

– митрополит Ізміра – за визначну діяльність, спря-

мовану на зміцнення авторитету православ'я у 

світі, утвердження ідеалів духовності і милосе-
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рдя, вагомий особистий внесок у розбудову авто-

кефальної помісної Православної Церкви Укра-

їни 

Грегоріос 

(Фрагкакіс) 

– Патріарший диякон, заступник Головного секре-

таря Святого і Священного Синоду Константино-

польської православної церкви Вселенського Па-

тріархату – за визначну діяльність, спрямовану на 

зміцнення авторитету православ'я у світі, утвер-

дження ідеалів духовності і милосердя, вагомий 

особистий внесок у розбудову автокефальної по-

місної Православної Церкви України 

Іоанн 

(Зізіулас) 

– митрополит Пергамський – за визначну діяль-

ність, спрямовану на зміцнення авторитету пра-

вослав'я у світі, утвердження ідеалів духовності і 

милосердя, вагомий особистий внесок у розбу-

дову автокефальної помісної Православної Цер-

кви України 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден Зірки Італії з присвоєнням звання «Кавалер»  

Прокопович 

Мар’яна Іванівна 

– перекладачка, мовознавець, лексикограф 

(м. Львів) – за внесок у розвиток дружніх відно-

син Італії з іншими країнами  
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