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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури та ми-

стецтва України, іноземних громадян, які у І півріччі 2017 року були удостоєні дер-

жавних нагород України, а також отримали відзнаки зарубіжних країн. 

При підготовці довідника використано доступні на момент укладання 

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

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

сті з тим, як їх подано у першоджерелах.  

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 
 

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

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

  

  

  

Укладач О. М. Ісаченко, завідувач сектору довідкової роботи 

відділу ДІФ Інформаційного центру з питань культури 

та мистецтва 

  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ* 

Звання «Герой України» 

Сліпак 

Василь Ярославович  

(посмертно) 

– учасник антитерористичної операції – за винят-
кову мужність і героїзм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної цілісно-
сті України, самовіддане служіння Українському 
народові  

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден свободи 

Колінець  

Володимир    

Володимирович 

– громадсько-політичний діяч, член Тернопільської 
міської громадської організації «Інститут націона-
льного відродження імені Ігоря Ґерети» – за знач-
ний особистий внесок у державне будівництво, со-
ціально-економічний, науково-технічний, культу-
рно-освітній розвиток Української держави, справу 
консолідації українського суспільства, багаторічну 
сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Шевченко Євген Ігорович  – голова Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, м. Київ – за значний особис-
тий внесок у державне будівництво, соціально-
економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Української держави, справу 
консолідації українського суспільства, багаторі-
чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 
України 

V ступеня 

Одрехівський  

Володимир Васильович 

– ректор Львівської національної академії мистецтв – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, справу консолідації українського суспі-

льства, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

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

першоджерелах. 
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Поклад Ігор Дмитрович – композитор, член Національної спілки компози-

торів України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консоліда-

ції українського суспільства, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Сльота Іван Михайлович 

(посмертно) 

– художній керівник Поліського ансамблю пісні і 

танцю «Льонок» комунального підприємства 

«Житомирська філармонія» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Берсон  

Микола Семенович                          

– директор Миколаївського академічного українсь-

кого театру драми та 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 

Огороднік  

Олександр  

Володимирович 

– художній керівник заслуженого народного анса-

мблю пісні і танцю України «Колос», Волинська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Павлюк  

Степан Петрович 

– директор Інституту народознавства Національної 

академії наук України, академік НАН України, м. 

Львів – за вагомий особистий внесок у розвиток 

вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 

потенціалу України, багаторічну сумлінну працю 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня науки 

Середа  

Володимир 

Миколайович 

 

– голова Львівського регіонального суспільно-ку-

льтурного товариства «Надсяння» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 
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здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Трахтенберг 

Ісаак Михайлович 

– член Всеукраїнської громадської організації «То-

вариство єврейської культури України», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, справу консолідації українського суспі-

льства, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

ІІ ступеня 

Бубнюк   

Валентин Леонідович 

(Федір) 

– архієпископ Полтавський і Кременчуцький, керу-

ючий Полтавською єпархією Української право-

славної церкви Київського патріархату – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Вовкун 

Василь Володимирович 

– генеральний директор – художній керівник 

Львівського національного академічного театру 

опери та балету імені Соломії Крушельницької – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Дичко 

Леся (Людмила) 

Василівна 

– композитор, професор кафедри Національної му-

зичної академії України імені П. І. Чайковського, 

м. Київ – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зраз-

кове виконання службового обов’язку та багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

ІІІ ступеня 

Бакіров  

Андрій Рінатович 

– художній керівник – головний режисер Чернігів-

ського обласного академічного українського му-

зично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 
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творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Гиба  

Ілля Йосипович 

– столяр-виробник декорацій Національного акаде-

мічного українського драматичного театру імені 

Марії Заньковецької, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Гнатенко  

Микола Григорович 

– директор – художній керівник  комунального за-

кладу Львівської обласної ради «Львівський ака-

демічний обласний музично-драматичний театр 

імені Юрія Дрогобича» – 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 

Квеленков  

Юрій Олександрович 

– головний продюсер творчої спілки «Асоціація ді-

ячів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Котигоренко 

Віктор Олексійович 

– головний науковий співробітник Інституту полі-

тичних і етнонаціональних досліджень імені      

 І. Ф. Кураса Національної академії наук України, 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Кравчук Петро Іванович – проректор, професор кафедри Київського націо-

нального університету театру, кіно і телебачення 

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

тий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміц-

нення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня науки 
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Маринчик  

Станіслав Гаврилович 

– голова Ічнянського районного об’єднання  «Кри-

ниця», Чернігівська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Павлович Юрій Юрійович – майстер художньої обробки деревини, Закарпат-

ська область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Чепелюк 

 Василь Адамович 

– вокаліст, композитор, член Волинської обласної 

організації Національної всеукраїнської музичної 

спілки – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Павленко Раїса Іванівна – генеральний директор Національної наукової ме-

дичної бібліотеки України, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

ІІ ступеня 

Демків Дарія Петрівна – керівник народного аматорського ансамблю 

танцю «Покуття» Коломийського міського буди-

нку культури, Івано-Франківська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 
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Коливанова-Попеску 

Світлана Іванівна 

– головний балетмейстер державного підприємства 

«Харківський національний академічний театр 

опери та балету імені М. В. Лисенка» – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

ІІІ ступеня 

Лагода 

Алла Вячеславівна 

– репетитор з балету державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та ба-

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

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Магунь Марія Карпівна – директор Державного меморіального музею Ми-

хайла Грушевського у Львові – за значний особи-

стий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Міляєва  

Людмила Семенівна 

– професор Національної академії образотворчого 

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

бистий внесок у розвиток вітчизняної науки, змі-

цнення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня науки 

Стан Таїсія Сергіївна – член Національної спілки майстрів народного мис-

тецтва України, майстер художньої вишивки,      

м. Хмельницький – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Стебловська 

Тетяна Володимирівна 

– провідний майстер сцени театрально-видовищного 

закладу культури «Київський академічний Моло-

дий театр» – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-
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ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Червоненко 

Оксана Володимирівна 

– заступник директора Національного науково-при-

родничого музею НАН України, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Гарда Орест Павлович – артист Національного академічного українського 

драматичного театру імені Марії Заньковецької,    

м. Львів – 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 

Горова 

Леся Володимирівна 

– співачка, композитор, викладач вищого мистець-

кого коледжу Київської дитячої Академії мистецтв 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове вико-

нання службового обов’язку та багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 

Гуменецька  

Олександра Григорівна 

– артистка драми Національного академічного укра-

їнського драматичного театру імені Марії Занько-

вецької, м. Львів – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Засєєв-Руденко  

Микола Вікторович 

– кінорежисер-постановник державного підприєм-

ства «Національна кіностудія художніх фільмів 

імені О. Довженка», м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, справу 
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консолідації українського суспільства, багаторі-

чну сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності 

України 

Кароль Тіна  – артистка, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Куцевалов  

Валерій Віталійович 

– головний режисер Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору імені  

Г. Г. Верьовки, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Книга  

Олександр Андрійович 

– генеральний директор – художній керівник Херсо-

нського обласного академічного музично-драмати-

чного театру імені М. Куліша – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Мельниченко  

Сергій Григорович 

– артист-вокаліст театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Одинокий 

Юрій Дмитрович 

– режисер-постановник 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 

Храмов Ігор Валерійович – художній керівник балетної трупи Львівського на-

ціонального академічного театру опери та балету 
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імені Соломії Крушельницької – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Народний художник України 

Білик Микола Ілліч – художник-скульптор, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Москалюк 

Віктор Макарович 

– художник, завідувач кафедри Львівської націона-

льної академії мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консоліда-

ції українського суспільства, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Садовський  

Олександр Васильович 

– художник монументально-декоративного станко-

вого живопису, м. Суми – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Сіробаба  

Микола Васильович 

– член Національної спілки художників України,     

м. Суми – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Заслужений артист України 

Бервецький  

Юрій Зіновійович 

– диригент-постановник Львівського національного 

академічного театру опери та балету імені Соломії 

Крушельницької – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 
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Ганіна 

Тетяна Михайлівна 

– солістка опери державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету України 

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

стий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Годлевська  

Світлана Анатоліївна 

– солістка опери державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету України 

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

стий внесок у соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Гоменюк  

Микола Миколайович 

– артист Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені 

О. Кобилянської – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Двойченкова 

Ольга Яківна 

– провідний майстер сцени обласного комуналь-

ного закладу «Харківський театр для дітей та 

юнацтва» – 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 

Дріневська  

Ванда Сергіївна 

– артистка-вокалістка Академічного ансамблю пісні 

й танцю Національної гвардії України – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Закус Ігор Миронович – старший викладач кафедри Київського національ-

ного університету культури і мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 
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справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Зеленов  

Ярослав Михайлович 
– артист оркестру, концертмейстер Волинського ака-

демічного обласного українського музично-драма-

тичного театру імені Т. Г. Шевченка – 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 

Зінченко 

Анфіса Миколаївна 
– артистка комунального закладу культури Сумської 

обласної ради «Сумський обласний театр для дітей 

та юнацтва» – 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 

Ілінський  

Вячеслав Анатолійович 
– артист Національного заслуженого академічного 

ансамблю танцю України імені Павла Вірського, м. 

Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Ісупова 

Анастасія Германівна 
– провідна солістка балету Львівського національ-

ного академічного театру опери та балету імені Со-

ломії Крушельницької – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Карпович 

Ольга Володимирівна 
– артистка, провідний майстер сцени комунального 

підприємства «Житомирський академічний україн-

ський музично-драматичний театр імені І. А. Ко-

черги» Житомирської обласної ради – 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 
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Кістень 

Катерина  Володимирівна 
– артистка комунального закладу культури «Театра-

льно-видовищний заклад культури "Новий  драма-

тичний театр на Печерську"», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Кобзар 

Олександр Миколайович 
– актор державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Козьмик  

Євген Ярославович 
– артист драми комунального закладу «Запорізький 

академічний обласний український музично-драмати-

чний театр імені В. Г. Магара» Запорізької обласної 

ради – за вагомий особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Костюков 

Володимир Миколайович 
– артист-вокаліст, старший викладач кафедри Інсти-

туту мистецтв Національного педагогічного уніве-

рситету імені М. П. Драгоманова, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Любченко 

Тетяна Олексіївна 
– провідний майстер сцени, артистка Полтавського 

академічного обласного українського музично-дра-

матичного театру імені М. В. Гоголя – 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 

Миронюк  

Микола Мирославович 
– артист Київського муніципального академічного 

театру опери і балету для дітей та юнацтва – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 
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соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Михайленко  

Станіслав Валерійович 
– актор комунального закладу «Одеський обласний 

театр ляльок» – 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 

Мрига 

Петро Никифорович 
– артист, провідний майстер сцени комунальної уста-

нови Тернопільської обласної ради «Тернопільсь-

кий академічний обласний театр актора і ляльки» – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Оскін Данило Ерійович – артист державного підприємства «Молодість»,     

м. Київ – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Паламарчук 

Жанна Степанівна  
– артистка драми Вінницького обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру 

імені М. К. Садовського – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Плотніков 

Юрій Вікторович 
– актор комунального закладу культури «Харківсь-

кий академічний російський драматичний театр 

імені О. С. Пушкіна» – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 
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Рибалевський 

Дмитро Олексійович 
– артист драми Національного академічного драма-

тичного театру імені Івана Франка, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Савчин 

Галина Степанівна 
– актриса, режисер-постановник Івано-Франківсь-

кого академічного обласного театру ляльок імені 

Марійки Підгірянки – 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 

Сілантьєва 

Олена Миколаївна 
– актриса Національного академічного театру росій-

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

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Снопко Ольга Леонідівна – артистка-вокалістка  Академічного ансамблю пісні 

й танцю Національної гвардії України – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

 

Сухоруков 

Микита Сергійович 

 

– 

 

 

артист балету – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний те-

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

м. Київ – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Фіщенко 

Михайло Іванович 
– актор Закарпатського обласного українського му-

зично-драматичного театру імені братів Юрія-Ав-
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густина та Євгена Шерегіїв – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Між-

народного дня театру 

Фрейдліс  

Авігдор Юрійович 
– художній керівник – директор Єврейського музи-

чно-драматичного театру імені Шолом-Алейхема, 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Цареградська  

Іраїда Федорівна 
– артистка – провідний майстер сцени державного 

підприємства «Національний академічний драма-

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

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Черногор 

Сергій Вікторович 
– головний хормейстер Козацького ансамблю пісні і 

танцю «Запорожці» комунального закладу «Запорі-

зька обласна філармонія» Запорізької обласної 

ради – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Шпортько 

Олексій Вікторович 
– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів ес-

традного мистецтва України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Яремчук Яніна Сергіївна – артистка Академічної хорової капели «Орея» кому-

нального підприємства «Житомирська обласна фі-

лармонія імені Святослава Ріхтера» Житомирської 

обласної ради – за значний особистий внесок у со-
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ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

 

Заслужений вчитель України 

Ващенко 

Ольга Леонідівна 

– учителька Одеської середньої спеціалізованої му-

зичної школи-інтернату імені професор П. С. Сто-

лярського – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, справу консолідації українського сус-

пільства, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Заслужений діяч науки і техніки України 

Дєгтяр Андрій Олегович – завідувач кафедри Харківської державної акаде-

мії культури, доктор наук з державного управ-

ління, професор – за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-

технічного потенціалу України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня науки 

Заслужений діяч мистецтв України 

Андрущенко 

Оксана Миколаївна 

– старший викладач кафедри Львівської національ-

ної академії мистецтв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консоліда-

ції українського суспільства, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Бакланова 

Лариса Миколаївна 

– керівник фольклорного ансамблю «Жива вода» 

імені П. Бакланова факультету Полтавського наці-

онального педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 
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Нікітін Віктор Миронович – головний художник міського комунального за-

кладу культури «Дніпропетровський міський театр 

ляльок "Театр актора і ляльки"» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Петренко  

Володимир Євгенович 

– художній керівник комунального закладу культури 

«Дніпропетровський драматичний молодіжний те-

атр», м. Дніпро – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Пономарьов  

Олексій Михайлович 

– викладач кафедри [вокалу і хорових дисциплін] 

Херсонського державного університету – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Прокопів 

Петро Микитович 

– старший викладач кафедри Інституту мистецтв 

державного вищого навчального закладу «Прикар-

патський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Рибенчук  

Микола Миколайович 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Степанкова  

Катерина Костянтинівна 

– режисер-постановник Київської академічної майс-

терні театрального мистецтва «Сузір’я» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 
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здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Стефанюк 

Михайло Павлович 

– старший викладач кафедри Інституту мистецтв 

державного вищого навчального закладу «Прикар-

патський національний університет імені Василя 

Стефаника», м. Івано-Франківськ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Столярчук 

Богдан Йосипович 

– професор кафедри [музичного фольклору] Рівнен-

ського державного гуманітарного університету – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Тарасенко 

Ольга Андріївна 

– завідувач кафедри образотворчого мистецтва дер-

жавного закладу «Південноукраїнський національ-

ний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсь-

кого», м. Одеса – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної освіти, впровадження новітніх 

освітніх технологій, багаторічну плідну наукову, 

педагогічну діяльність та з нагоди 200-річчя від дня 

заснування Рішельєвського ліцею і Південноукра-

їнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського 

Третьяков 

Павло Вікторович 

– викладач відділення  Вінницької дитячої школи ми-

стецтв «Вишенька» – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Усик 

Наталія Валентинівна 

– президент громадської організації «Асоціація фо-

тохудожників України», м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Фельдман Лев Борисович – викладач комунального закладу «Чернівецьке об-

ласне училище мистецтв імені С. Воробкевича» – 
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за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Козловська 

Марія Семенівна 

– майстриня художньої вишивки, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Нечай Юрій Миколайович – майстер художньої обробки деревини, Полтавська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, справу консолідації українсь-

кого суспільства, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Дня Соборності України 

Новак Діана Дмитрівна – майстриня народної вишивки, нанизування бісеру, 

Чернівецька область – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, зразкове виконання службового обов’язку 

та багаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжна-

родного жіночого дня 

Окальська  

Тетяна Володимирівна 

– художник-графік, Тернопільська область – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Орженік 

Наталія Володимирівна 

– майстриня різьби по дереву, Житомирська область 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове вико-

нання службового обов’язку та багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 
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Заслужений працівник культури України 

Баранов 

Володимир  

Олександрович 

– художник по світлу комунальної установи Терно-

пільської обласної ради «Тернопільський академіч-

ний обласний театр актора і ляльки» – 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 

Бистрова 

Вікторія Дмитрівна 

– керівник служби Київської академічної майстерні 

театрального мистецтва «Сузір’я» – 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 

Воронько 

Олена Віталіївна 

– начальник відділу Управління Міністерства куль-

тури України – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Голод Надія Антонівна – директор Бережанського краєзнавчого музею, Тер-

нопільська область – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Гребеньовський 

Віктор Мирославович 

– диригент народного аматорського інструменталь-

ного ансамблю «Опус» Бучацького районного ко-

мунального будинку культури, Тернопільська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Конституції України 

Давидова 

Світлана Миколаївна 

– начальник відділу культури Путивльської районної 

державної адміністрації, Сумська область – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 
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Дворецька  

Олена Вікторівна 

– директор комунального закладу «Таврійська ди-

тяча музична школа», Херсонська область – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Дмитрієва 

Тетяна Петрівна 

– заступник генерального директора Національного 

академічного театру російської драми імені Лесі 

Українки, м. Київ – за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Євченко Ольга Степанівна – художній керівник Красносільського сільського 

будинку культури, Чернігівська область – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Зандер Людмила Яківна – директор комунального закладу «Слов’янський 

краєзнавчий музей» Слов’янської міської ради, До-

нецька область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Здольник Олена Іванівна – керівник народного аматорського ансамблю танцю 

«Горянка» Надвірнянського районного будинку ку-

льтури, Івано-Франківська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Космін 

Леонід Георгійович 

– старший викладач кафедри Харківської державної 

академії культури – за значний особистий внесок у 

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

раїни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Котов  

Володимир Григорович 

– балетмейстер зразкового ансамблю народного 

танцю «Родничок», Донецька область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Купчинська 

Лариса Миколаївна 

– художній керівник ансамблю народної пісні та по-

бутового танцю «Оксамит», м. Запоріжжя – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Лісова 

Лариса Мефодіївна 

– директор комунального закладу «Рівненська обла-

сна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, справу консолідації українського суспі-

льства, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Мельник  

Анатолій Дмитрович 

– начальник цеху Вінницького обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру 

імені М. К. Садовського – 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 

Мельник 

Олена Петрівна 

– начальник управління [культури, туризму, націона-

льностей та релігій] Сумської обласної державної 

адміністрації – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Мороко  

Владислав Валерійович 

– директор Департаменту [культури, туризму, націо-

нальностей та релігій] Запорізької обласної держа-

вної адміністрації – за значний особистий внесок 
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у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

Овчаренко 

Ганна Едуардівна 

– завідувач кафедри [дизайну] державного закладу 

«Луганський національний університет імені Та-

раса Шевченка» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

Поспєлов  

Олександр Олегович 

– заступник директора Департаменту, начальник Уп-

равління гуманітарної політики Секретаріату Кабі-

нету Міністрів України – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, справу консоліда-

ції українського суспільства, багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Дня Соборності України 

Смоляк Леонід Іванович – директор комунального закладу «Обласний мето-

дичний центр навчальних закладів культури і мис-

тецтв» Чернігівської обласної ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Тверда Тетяна Василівна – директор Центральної міської бібліотеки імені  

М. Л. Кропивницького Централізованої бібліотеч-

ної системи для дорослих м. Миколаєва – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Тихомирова  

Тетяна Кирилівна 

– ветеран театрального мистецтва, балетмейстер-по-

становник, викладач комунального вищого навча-

льного закладу Київської обласної ради «Коледж 

культури і мистецтв» – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки та високу 
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професійну майстерність, з нагоди Міжнарод-

ного дня театру 

Ухач Людмила Іванівна – викладач Ужгородського коледжу культури і мис-

тецтв, Закарпатська область – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Цепілован 

Павло Абрамович 

– артист оркестру Чернівецького академічного обла-

сного українського музично-драматичного театру 

імені Ольги Кобилянської – 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 

Чілік 

Людмила Григорівна 

– начальник відділу [культури і туризму] Ізмаїльсь-

кої районної державної адміністрації, Одеська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, справу консолідації українського 

суспільства, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Соборності України 

Шевчук  

Володимир 

Олександрович 

– антрепренер, продюсер, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Шелудько  

Валерій Андрійович 

– завідувач художньо-постановочної частини Херсо-

нського обласного академічного музично-драмати-

чного театру імені Миколи Куліша – 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 

Щира Оксана Борисівна – керівник служби [кадрової] театрально-видовищ-

ного закладу культури «Київський академічний 

Молодий театр» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

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

фесіоналізм, з нагоди Дня Конституції України 

 

Яременко  

Лідія Миколаївна 

 
– 

 

директор Інституту архівознавства Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського Націо-

нальної академії наук України, м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Заслужений працівник освіти України 

Чернега Петро Макарович – завідувач кафедри [етнології та краєзнавства] Наці-

онального педагогічного університету імені  

М. П. Драгоманова, м. Київ – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміц-

нення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня науки 

Заслужений художник України 

Бродецька  

Тетяна Сергіївна 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Конституції України 

Діденко Тетяна Іванівна – художник-живописець, графік, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Конституції України 

Крюкова  

Ганна Олексіївна 

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

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Лихошва 

Микола Петрович 

– художник, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 
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Української держави, справу консолідації україн-

ського суспільства, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Соборності України 

 

Межевчук  

Володимир Омелянович 

  

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

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

справу консолідації українського суспільства, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собор-

ності України 

Михайлюк 

Михайло Миколайович 

– скульптор, м. Ужгород – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Конституції 

України 

Павлик Тетяна Зіновіївна – художник-графік, м. Івано-Франківськ – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Шиндра  

Василь Васильович 

– художник-живописець, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, справу консолідації українського суспільс-

тва, багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня 

Соборності України 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден «Зірка Італії» 

Левитська 

Марія Сергіївна 

– художник театру і кіно, н. х. України, м. Київ – за 
вагомий особистий внесок у популяризацію куль-
тури та мистецтва, розвиток італійської культури в 
Україні, особисте сприяння втіленню спільних 
українсько-італійських культурно-мистецьких про-
ектів 

Нищук 

Євген Миколайович 

– Міністр культури України, н. а. України, м. Київ – 
за вагомий особистий внесок у популяризацію куль-
тури та мистецтва, розвиток італійської культури в 
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Україні, особисте сприяння втіленню спільних 
українсько-італійських культурно-мистецьких про-
ектів 

Фоменко 

Світлана Валеріївна 

– перший заступник Міністра культури України,  
м. Київ – за вагомий особистий внесок у популяри-
зацію культури та мистецтва, розвиток італійської 
культури в Україні, особисте сприяння втіленню 
спільних українсько-італійських культурно-мисте-
цьких проектів 

Медаль «MEDAILLE  ELBPHILHARMONIE» 

(Німеччина) 

Сивохіп 

Володимир Степанович 

– музикознавець, хоровий диригент, генеральний 
директор Львівської обласної філармонії, з. д. м. 
України – за вагомий внесок у розвиток європейсь-
кого, міжнародного музичного простору 
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