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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у ІІ півріччі 2018 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 

  

  

  

Укладач І. Г. Захарук, провідний бібліограф сектору бібліогра-

фії відділу ДІФ Інформаційного центру з питань куль-

тури та мистецтва 

  

  

Відповідальна 

за випуск 

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

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден Свободи 

Мовчан  

Павло Михайлович 

– голова товариства, м. Київ – за вагомий особис-
тий внесок у розвиток національної культури і 
мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність 
та з нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Орден князя Ярослава Мудрого 

IV ступеня 

Медвідь 

Любомир Мирославович 

– завідувач кафедри монументального живопису, 
професор Львівської національної академії мис-
тецтв, академік – за значний особистий внесок у 
національне відродження та побудову Українсь-
кої держави, активну участь у національно-визво-
льному русі, багаторічну плідну громадську дія-
льність та з нагоди 100-річчя проголошення Захі-
дноукраїнської Народної Республіки 

V ступеня 

Гладкий 

Олексій Олексійович 

(Анатолій) 

– митрополит Сарненський і Поліський, керуючий 

Сарненською єпархією Української православної 

церкви, Рівненська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Дмитрук 

Дмитро Савович  

(Софроній) 

– митрополит Черкаський і Канівський – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

   

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

першоджерелах. 
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Мазепа 

Ігор Всеволодович 

– член президії громадської організації «Рада наці-

ональних спільнот України», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Парубій 

Володимир Іванович 

– директор громадської організації «Інститут наці-

ональної пам’яті», м. Львів – 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 не-

залежності України 

Петренко 

Микола Євгенович 

– письменник, член Національної спілки письмен-

ників України, м. Львів – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з 

нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського то-

вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Сіренко 

Володимир Федорович 

– художній керівник – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток українського музичного мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та з на-

годи 100-річчя від дня заснування Національного 

заслуженого академічного симфонічного оркес-

тру України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Гирич 

Віктор Сергійович 

– художній керівник – директор театрально-видо-

вищного закладу культури «Київський академіч-

ний театр юного глядача на Липках» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Лукашев 

Володимир Анатолійович 

– художній керівник Національної філармонії Ук-

раїни, м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 
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науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Нестерук 

Микола Трохимович 

– заступник голови, відповідальний секретар това-

риства, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ба-

гаторічну просвітницьку діяльність та з нагоди 

150-річчя заснування Всеукраїнського товарис-

тва «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Різников 

Олекса Сергійович 

– письменник, член Національної спілки письмен-

ників України, м. Одеса – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з 

нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського то-

вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

ІІ ступеня 

Кульчинський 

Микола Георгійович 

– голова Полтавського обласного об’єднання – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, багаторічну просвітни-

цьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Та-

раса Шевченка 

Махортов 

Юрій Олексійович 

– професор кафедри вищого навчального закладу 

«Київський університет культури» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Чубата 

Дарія Дмитрівна 

– голова Тернопільського міського об’єднання – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, багаторічну просвітни-

цьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Та-

раса Шевченка 

ІІІ ступеня 

Алтухов 

Валерій Миколайович 

– директор Харківської середньої спеціалізованої 

музичної школи-інтернату – за значний особис-

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

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України   

Гаврилюк 

Іван Ярославович 

– актор, сценарист, режисер, м. Львів – 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 незалежності України 

Глаголюк 

Василь Петрович 

– голова Коломийського міськрайонного об’єд-

нання, Івано-Франківська область – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, багаторічну просвітницьку дія-

льність та з нагоди 150-річчя заснування Всеук-

раїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Горбенко 

Володимир Ілліч 

– диригент хору Обласного палацу культури,  

м. Миколаїв – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Грицишин 

Антон Павлович 

– голова Тернопільської обласної організації «Ме-

моріал» імені В. Стуса – за значний особистий 

внесок у національне відродження та побудову 

Української держави, активну участь у націона-

льно-визвольному русі, багаторічну плідну гро-

мадську діяльність та з нагоди 100-річчя проголо-

шення Західноукраїнської Народної Республіки 

Іванущак 

Іван Миколайович 

– керівник Управління культурно-мистецького фо-

нду Державного управління справами – 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 незалежності України   

Каменецький 

Андрій Григорович 

– майстер з художнього різьблення, м. Чернігів – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Коваль 

Юрій Андрійович 

– головний редактор літературно-мистецького жу-

рналу «Дзвін», м. Львів – за значний особистий 
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внесок у національне відродження та побудову 

Української держави, активну участь у націона-

льно-визвольному русі, багаторічну плідну гро-

мадську діяльність та з нагоди 100-річчя проголо-

шення Західноукраїнської Народної Республіки 

Лямцев 

Костянтин Костянтинович 

– член правління Запорізького обласного об’єд-

нання – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, багаторічну 

просвітницьку діяльність та з нагоди 150-річчя 

заснування Всеукраїнського товариства «Про-

світа» імені Тараса Шевченка 

Матвієнко 

Леонід Григорович 

– артист-вокаліст комунального закладу культури 

Сумської обласної ради «Сумська обласна філар-

монія» – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Осадчук 

Оксана Романівна 

– голова Городенківського районного об’єднання, 

Івано-Франківська область – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність 

та з нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Попадюк 

Мирослав Петрович 

– голова Снятинського районного об’єднання, 

Івано-Франківська область – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, багаторічну просвітницьку діяльність 

та з нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Поплавська 

Маріанна Францівна 

(посмертно) 

– актриса, м. Житомир – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-

ї річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни 1 грудня 1991 року 

Савчук 

Остап Васильович 

– голова Чернівецького обласного об’єднання – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, багаторічну просвітни-

цьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Та-

раса Шевченка 
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Скоп 

Орест Андрійович 

– головний художник Львівського палацу мистецтв 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня незалежності України 

Стукан 

Віктор Євграфович 

– скульптор, Вінницька область – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Трушик 

Михайло Вікторович 

– майстер художньої кераміки, Івано-Франківська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Тулузов 

Ігор Георгійович 

– перший заступник генерального директора дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету імені  

М. В. Лисенка» – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Цимбалюк 

Микола Іванович 

– завідувач відділу товариства, м. Київ – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, багаторічну просвітницьку дія-

льність та з нагоди 150-річчя заснування Всеук-

раїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Черняхівський 

Олексій Іванович 

– голова контрольно-ревізійної інспекції, м. Київ – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, багаторічну просвіт-

ницьку діяльність та з нагоди 150-річчя засну-

вання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка 

 

Юраш 

Андрій Васильович 

 
– 

 

директор Департаменту Міністерства культури 

України – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 
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творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Орден княгині Ольги 

ІІ ступеня 

Людкевич (Білоус) 

Марія Йосипівна 

– письменниця, член Національної спілки письмен-

ників України, м. Львів – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з 

нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського то-

вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Садовська 

Галина Дмитрівна 

– заступник голови правління Тернопільського мі-

ського об’єднання – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, 

багаторічну просвітницьку діяльність та з нагоди 

150-річчя заснування Всеукраїнського товарис-

тва «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

ІІІ ступеня 

Амельченко 

Юліана Сергіївна 

– директор комунальної установи «Одеська обла-

сна універсальна наукова бібліотека імені 

М. С. Грушевського» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Бічуя 

Ніна Леонідівна 

– письменниця, член Національної спілки письмен-

ників України, м. Львів – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, багаторічну просвітницьку діяльність та з 

нагоди 150-річчя заснування Всеукраїнського то-

вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Ізмайлова 

Наталія Василівна 

– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток українського музичного мистецтва, багаторі-

чну плідну творчу діяльність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Національного заслуже-

ного академічного симфонічного оркестру Укра-

їни 

Капкаєва 

Лілля Павлівна 

– директор комунального закладу «Обласна уні-

версальна наукова бібліотека імені Тараса Шев-

ченка» Черкаської обласної ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-
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льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Ключковська 

Ірина Михайлівна 

– директор Міжнародного інституту освіти, куль-

тури та зв’язків з діаспорою Національного уні-

верситету «Львівська політехніка», кандидат пе-

дагогічних наук – за значний особистий внесок у 

національне відродження та побудову Українсь-

кої держави, активну участь у національно-визво-

льному русі, багаторічну плідну громадську дія-

льність та з нагоди 100-річчя проголошення Захі-

дноукраїнської Народної Республіки 

Коваль 

Олександра Андріївна 

– президент громадської організації «Форум вида-

вців», м. Львів – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Конарева 

Ірина Едуардівна 

– генеральний директор комунального закладу «За-

порізька обласна філармонія» Запорізької облас-

ної ради – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Косарєва 

Мирослава Йосипівна 

– відповідальний секретар Рівненського обласного 

об’єднання – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, багато-

річну просвітницьку діяльність та з нагоди 150-

річчя заснування Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка 

Котлярова-Прокопенко 

Ольга Юріївна 

– художник-живописець, м. Одеса – 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 незалежності України 

Куц  

Галина Миколаївна 

– член Харківського обласного об’єднання – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, багаторічну просвітницьку 
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діяльність та з нагоди 150-річчя заснування Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Сорока 

Марія Іванівна 

– викладач школи мистецтв № 5, м. Львів – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Федина 

Софія Романівна 

– співачка, громадський діяч, доцент кафедри 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури, плідну громадську 

діяльність та високий професіоналізм 

Шуль 

Ірина Михайлівна 

– член Львівського регіонального суспільно-куль-

турного товариства «Надсяння» – за значний осо-

бистий внесок у національне відродження та по-

будову Української держави, активну участь у на-

ціонально-визвольному русі, багаторічну плідну 

громадську діяльність та з нагоди 100-річчя про-

голошення Західноукраїнської Народної Респуб-

ліки 

Яструбенко 

Анастасія Іларіонівна 

– бібліотекар Желаннівської міської бібліотеки 

Ясинуватської районної централізованої бібліо-

течної системи, Донецька область – 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 незалежності України 

Медаль «За працю і звитягу» 

Антонюк 

Антон Петрович 

– заступник директора Волинського коледжу куль-

тури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського – 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 незалежності України 

Козаченко 

Жанна Олексіївна 

– викладач комунального закладу «Одеське учи-

лище мистецтв і культури імені К. Ф. Даньке-

вича» – за значний особистий внесок у розвиток 

національної освіти, підготовку кваліфікованих 
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фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяль-

ність та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

працівників освіти 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Бондарчук 

Володимир Іванович 

– соліст групи валторн Національного одеського 

філармонійного оркестру – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Бублієнко 

Олександр Миколайович 

– соліст-вокаліст, композитор, аранжувальник,  

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 незалежності України   

Вольський 

Анатолій Миронович 

– провідний майстер сцени, артист драми Вінниць-

кого обласного українського академічного музи-

чно-драматичного театру імені М. К. Садовсь-

кого – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Гоноболін 

Олександр Чарльзович 

– композитор, м. Херсон – 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 незалежності 

України 

Городинський 

Станіслав Станіславович 

– співак, композитор, м. Вінниця – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Дерда 

Іван Михайлович 

– соліст-вокаліст, доцент кафедри музики Черніве-

цького національного університету імені Ю. Фе-

дьковича – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 
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творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

 

Кондратовська 

Надія Дмитрівна 

 
– 

 

актриса державного підприємства «Національ-

ний академічний театр російської драми імені 

Лесі Українки», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, вагомі трудові до-

сягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

27-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 

Кулик 

Микола Васильович 

– директор – художній керівник Заслуженої акаде-

мічної капели України «Трембіта», м. Львів – – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Литвин 

Володимир Вадимович 

– артист оркестру Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Логвин 

Дмитро Гаррійович 

– доцент кафедри Дніпропетровської академії му-

зики імені М. Глінки Дніпропетровської обласної 

ради – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Мала 

Діана Леонідівна 

– артистка Одеського академічного українського 

музично-драматичного театру імені В. С. Васи-

лька – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 
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Мамчур 

Світлана Анатоліївна 

– солістка опери Львівського національного акаде-

мічного театру опери та балету імені Соломії 

Крушельницької – 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 незалежності України 

Олійник 

Микола Дмитрович 

– кіноактор, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Півненко 

Богдана Іванівна 

– артистка-солістка-інструменталістка Національ-

ного ансамблю солістів «Київська камерата» – 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 незалежності України 

Тетеря 

Віктор Михайлович 

– співак, доцент кафедри Інституту мистецтв Київ-

ського університету імені Бориса Грінченка – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Фоменко 

Сергій Миколайович 

– вокаліст, композитор, режисер, фронтмен гурту 

«Мандри», м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Народний художник України 

Ілько 

Іван Іванович 

– художник-живописець, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 
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та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

 

Петренко 

Олексій Андрійович 

 
– 

 

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

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Яремчук 

Любомир Антонович 

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

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Заслужений артист України 

Артюшенко 

Микола Іванович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національного заслуженого ака-

демічного симфонічного оркестру України 

Бабашина 

Лілія Олександрівна 

– концертмейстер симфонічного оркестру «Київ–

Класик» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України   

Біль 

Роман Іванович 

– артист державного підприємства «Національний 

академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької», м. Львів – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Буграк 

Валентина Володимирівна 

– артистка-солістка-інструменталістка Національ-

ного ансамблю солістів «Київська камерата» – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 
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Гавата 

Діана Богданівна 

– артистка комунального закладу «Закарпатська 

обласна філармонія» Закарпатської обласної ради 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Гарбарчук 

Олександр Михайлович 

– хореограф-репетитор, соліст балету «Життя», 

м. Львів – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Гармаш 

Микола Іванович 
– артист-вокаліст комунального підприємства ку-

льтури і мистецтв «Полтавська обласна філармо-

нія» – за значний особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Голосняк 

Володимир Васильович 
– артист Київської академічної майстерні театраль-

ного мистецтва «Сузір’я» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Гончарук 

Олена Миколаївна 
– співачка, старший викладач кафедри Київського 

національного університету культури і мистецтв 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Гудзій 

Маркіян Йосифович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національного заслуженого ака-

демічного симфонічного оркестру України 

Гучок 

Зеновій Васильович 
– співак, композитор, художній керівник Інституту 

економіки і туризму, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 
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мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Демб 

Марина Михайлівна 
– артистка драми комунального підприємства 

«Житомирський академічний український музи-

чно-драматичний театр імені І. Кочерги» Жито-

мирської обласної ради – 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 незалежності 

України 

Доброзій 

Олена Валентинівна 
– артистка балету Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Драненко 

Юрій Валентинович 
– артист комунального закладу «Запорізький ака-

демічний обласний театр юного глядача» Запорі-

зької обласної ради – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-

ї річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни 1 грудня 1991 року 

Єфремов 

Олександр  

Володимирович 

– артист балету Національного заслуженого академі-

чного українського народного хору України імені Г. 

Г. Верьовки – за вагомий особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, багато-

річну плідну творчу діяльність та високу профе-

сійну майстерність 

Жело 

Наталя Миколаївна 
– артистка ансамблю народних інструментів 

«Узори» Миколаївської обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 
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Жиров 

Роман Григорович 
– артист обласного комунального закладу «Харків-

ський державний академічний український дра-

матичний театр імені Т. Г. Шевченка» – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Завальський 

Олександр Васильович 
– доцент кафедри Київського національного уніве-

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

пенка-Карого – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України  

1 грудня 1991 року 

Зубков 

Олексій Михайлович 
– артист драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, вагомі трудові до-

сягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

27-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 

Ільченко 

Оксана Миколаївна 
– артистка хору Національного заслуженого акаде-

мічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Іщак 

Ігор Михайлович 
– артист-вокаліст-соліст державного підприємства 

«Національний будинок органної та камерної му-

зики України», 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 незалежності 

України   
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Калінкіна 

Тамара Костянтинівна 
– солістка опери державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

їни імені Т. Г. Шевченка», 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 незалежності України   

Кленіна 

Наталя Іванівна 
– актриса театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний Молодий театр» – 

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 незалежності України   

Коздоба 

Григорій Пилипович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національного заслуженого ака-

демічного симфонічного оркестру України 

Край 

Святослав Ярославович 
– керівник естрадно-вокальної студії «Водограй», 

м. Чернівці – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Ладесов 

Сергій Андрійович 
– провідний майстер сцени театрально-видовищ-

ного закладу культури «Київський академічний 

театр "Колесо"» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Лазовіч 

Олена Володимирівна 
– артистка комунального закладу «Театрально-ви-

довищний заклад культури "Новий драматичний 

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

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України   

Лепко 

Ольга Богданівна 
– концертмейстер симфонічного оркестру «Київ-

Класик» – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України   

Липчук 

Леся Петрівна 
– артистка драми державного підприємства «Наці-

ональний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Лі 

Олексій Антонович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування Національного заслуженого ака-

демічного симфонічного оркестру України 

Мацюк 

Валерія Вікторівна  

(Божена Дар) 

– солістка-вокалістка громадської організації «Зо-

лоті леви чорної сотні», м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Мельник 

Сергій Ростиславович 
– актор закладу культури «Київська академічна 

майстерня театрального мистецтва "Сузір’я"» – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Микитей 

Микола Миколайович 
– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

українського музичного мистецтва, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 
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дня заснування Національного заслуженого ака-

демічного симфонічного оркестру України 

Новикова 

Руслана Артемівна 
– артистка-ляльковод Житомирського академіч-

ного обласного театру ляльок – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Новохатько 

Вікторія Григорівна 
– провідний майстер сцени, артистка Полтавського 

академічного обласного українського музично-

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

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Павлик 

Геннадій Васильович 
– артист оркестру Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Павлюк 

Дмитро Іванович 
– соліст опери Одеського національного академіч-

ного театру опери та балету – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Пасєка 

Роман Святославович 
– головний хормейстер народного хору народної 

пісні «Джерело» Балаклійського районного буди-

нку культури, Харківська область – 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 незалежності України   

Пахарчук 

Олександр Сергійович 
– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України», м. Київ – 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 незалежності України   

Перчевська 

Наталія Миколаївна 
– артистка драми державного підприємства «Наці-

ональний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», 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 незалежності 

України   

Пирогова 

Тетяна Іванівна 
– артистка хору Національного заслуженого акаде-

мічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Полікарпов 

Вадим Олександрович 
– артист драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Приймак 

Соломія Іванівна 
– артистка-вокалістка театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Прядко 

Тетяна Євгенівна 
– артистка хору Національного заслуженого акаде-

мічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Ребякова 

Марія Володимирівна 
– актриса, провідний майстер сцени комунального 

закладу «Черкаський академічний театр ляльок 
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Черкаської обласної ради» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

 

Савчук 

Олексій Костянтинович 

 

– 

 

артист Національної заслуженої капели бандури-

стів України імені Г. І. Майбороди, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Стебельська 

Оксана Юріївна 
– скрипалька, керівник і солістка ансамблю «Укра-

їнські барви», м. Київ – 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 незалежності 

України 

Сушко 

Світлана Валентинівна 
– артистка драми, провідний майстер сцени – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди 100-річчя від дня заснування Дніпровсь-

кого академічного українського музично-драма-

тичного театру імені Т. Г. Шевченка 

Тучапець 

Андрій Іванович 
– артист-соліст-інструменталіст Національного ан-

самблю солістів «Київська камерата» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Тюрін 

Олександр Сергійович 
– артист балету Національного заслуженого акаде-

мічного українського народного хору України 
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імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Ульянов 

Дмитро Костянтинович 
– артист, концертмейстер – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського музичного мисте-

цтва, багаторічну плідну творчу діяльність та з 

нагоди 100-річчя від дня заснування Національ-

ного заслуженого академічного симфонічного 

оркестру України 

Урсуляк 

Олена Георгіївна 
– солістка-вокалістка обласної комунальної уста-

нови «Чернівецька обласна філармонія імені 

Дмитра Гнатюка» – 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 незалежності України 

Фортус 

Олександр Геннадійович 
– артист комунального закладу «Запорізький ака-

демічний обласний театр юного глядача» Запорі-

зької обласної ради – 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 незалежності 

України 

Хома 

Дмитро Миколайович 
– соліст-вокаліст творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України», 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 незалежності України 

Цмур 

Оксана Григорівна 
– керівник камерного оркестру Хмельницького му-

зичного училища імені В. І. Заремби – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Юнєєв 

Олег Тахірович 
– артист оркестру Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору України 
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імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Юрковський 

Ігор Григорович 
– артист, автор і виконавець пісень, Вінницька об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Юрченко 

Марина Павлівна 
– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Академічний музично-драматичний театр імені 

Лесі Українки м. Кам’янського» Кам’янської мі-

ської ради, Дніпропетровська область – за знач-

ний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Яцюк 

Надія Євгенівна 
– скрипалька, викладач Тернопільського обласного 

державного музичного училища імені С. Круше-

льницької – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Заслужений діяч мистецтв України 

Бєднік 

Юрій Юрійович 

– головний диригент – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди 100-річчя 

від дня заснування Дніпровського академічного 

українського музично-драматичного театру імені 

Т. Г. Шевченка 

Боровик 

Лідія Петрівна 

– викладач Дитячої музичної школи № 13 імені 

М. І. Глінки Дніпровського району міста Києва – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, 

багаторічну плідну педагогічну діяльність та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня працівників 

освіти 
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Брондза (Мартинюк) 

Валентина Миколаївна 

– викладач Дніпропетровської академії музики 

імені М. Глінки Дніпропетровської обласної ради 

– за значний особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, вагомі творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури 

та майстрів народного мистецтва 

Водяний 

Богдан Остапович 

– завідувач кафедри Тернопільського національ-

ного педагогічного університету імені Володи-

мира Гнатюка – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Гриценюк 

Роман Анатолійович 

– керівник народного аматорського ансамблю ба-

льного танцю «Флеш» комунального закладу «Рі-

вненський міський палац культури» Рівненської 

міської ради – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України   

Дашак 

Богдан Зенонович 

– доцент кафедри Львівської національної музич-

ної академії імені М. Лисенка – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Дем’янець 

Ігор Йосипович 

– художній керівник Івано-Франківської обласної 

філармонії – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Дзюбенко 

Сергій Петрович 

– директор казенного підприємства «Державний 

гастрольно-концертний центр України», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-
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дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Заболотна 

Ніна Георгіївна 

– доцент кафедри Одеської національної музичної 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Закопець 

Людмила Степанівна 

– викладач Львівської середньої спеціалізованої 

музичної школи-інтернату імені С. Крушельни-

цької – за значний особистий внесок у розвиток 

національної освіти, підготовку кваліфікованих 

фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяль-

ність та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

працівників освіти 

Коваленко 

Олексій Сергійович 

– балетмейстер-постановник – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Дніпровського академі-

чного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка 

Коваль 

Наталія Романівна 

– художній керівник Палацу культури «Кристал» 

м. Новояворівськ, Львівська область – 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 незалежності України 

Кулієва 

Антоніна Яківна 

– доцент кафедри Одеської національної музичної 

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

бистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Мадяр-Новак 

Віра Василівна 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Ужгородський музичний коледж імені  

Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

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

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України 

Марунич 

Володимир Іванович 

– керівник музичної частини Національної заслу-

женої капели бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

 

Мельничук 

Юрій Степанович 

 
– 

 

старший викладач кафедри Рівненського держав-

ного гуманітарного університету – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Мигаль 

Станіслав Павлович 

– голова Ліги творчої інтелігенції Львівщини – 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 незалежності України 

Муляр 

Павло Михайлович 

– завідувач кафедри Одеської національної музич-

ної академії імені А. В. Нежданової – 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 незалежності України 

Мусієнко 

Наталія Борисівна 

– провідний науковий співробітник Інституту про-

блем сучасного мистецтва Національної академії 

мистецтв України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Павлюк 

Сергій Миколайович 

– головний режисер Херсонського обласного ака-

демічного музично-драматичного театру імені  

М. Куліша – за значний особистий внесок у дер-

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

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Пазин 

Іван Дмитрович 

– методист Яворівської районної державної адміні-

страції, Львівська область – 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 незалежності 

України 

Пілат 

Іван Васильович 

– сценарист, режисер, заступник директора кому-

нального учбово-методичного центру культури 

Буковини, м. Чернівці – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Селезньова 

Надія Олександрівна 

– художній керівник, головний диригент академіч-

ного камерного хору «Чернівці» Чернівецької об-

ласної філармонії імені Дмитра Гнатюка – 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 незалежності України 

Сердюк 

Олександр Михайлович 

– старший викладач Харківської державної акаде-

мії дизайну і мистецтв – 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 незалежності 

України 

Смик 

Олександр Іванович 

– начальник управління культури і мистецтв Тер-

нопільської міської ради – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток Української держави, вагомі трудові до-

сягнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

27-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 
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Соколовський 

Юрій Анатолійович 

– професор кафедри Львівської національної музи-

чної академії імені М. В. Лисенка – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Теребун 

Сергій Іванович 

– генеральний директор – керівник художнього об-

ласного комунального концертно-видовищного 

підприємства «Чернігівський обласний філармо-

нійний центр фестивалів та концертних програм» 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Трубнікова 

Людмила Володимирівна 

– доцент кафедри Національної академії образот-

ворчого мистецтва і архітектури, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Федик 

Зіновій Григорович 

– доцент Національної академії образотворчого 

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

бистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Федоренко 

Вікторія Павлівна 

– викладач Київського національного університету 

культури і мистецтв – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-

ї річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни 1 грудня 1991 року 

Шишкін 

Сергій Євгенович 

– музикант, Волинська область – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-
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освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня не-

залежності України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Бортейчук 

Роман Михайлович 

– майстер художньої обробки деревини, Івано-

Франківська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Волівач 

Василь Борисович 

– майстер з виготовлення українських народних ін-

струментів, Житомирська область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Дерпач 

Володимир Федорович 

– майстер художньої різьби по дереву, Житомир-

ська область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Мезера 

Ірина Валентинівна 

– майстер живопису на склі, доцент кафедри Луга-

нського обласного інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Сочка 

Василь Васильович 

– художник прикладного мистецтва, Закарпатська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Стародубцева 

Світлана Володимирівна 

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

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 
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майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Яремко 

Михайло Йосифович 

– майстер народних художніх промислів живо-

пису, Тернопільська область – 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 не-

залежності України   

Заслужений працівник культури України 

Андрушків 

Світлана Борисівна 

– директор Козівського районного будинку куль-

тури, Тернопільська область – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Антонович 

Людмила Іванівна 

– начальник управління культури і туризму Носів-

ської міської ради, Чернігівська область – за ва-

гомий особистий внесок у державне будівництво, 

розвиток місцевого самоврядування, багаторічну 

сумлінну працю і високий професіоналізм, з на-

годи Дня місцевого самоврядування 

Арсак 

Михайло Михайлович 

– директор музею історії міста Коломиї, Івано-Фра-

нківська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Арутюнян 

Едуард Хачатурович 

– відповідальний секретар редакції «Книга Пам’яті 

України», Донецька область – за значний особис-

тий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Бардадим 

Світлана Вікторівна 

– начальник костюмерного цеху – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 
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і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Дніпровського академі-

чного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка 

Бенч 

Михайло Іванович 

– завідувач фотолабораторії Тернопільського наці-

онального економічного університету – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Боброва 

Людмила Михайлівна 

– начальник декораційного цеху – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Дніпровського академі-

чного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка 

Бондар 

Лариса Миколаївна 

– начальник відділу культури Коростенської рай-

онної державної адміністрації, Житомирська об-

ласть – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Бригинець 

Галина Савеліївна 

– головний бухгалтер Меморіального комплексу 

«Національний музей історії України у Другій 

світовій війні», 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 незалежності 

України 

Бугайова 

Вікторія Олександрівна 

– старший викладач кафедри Харківської державної 

академії культури – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Василаке 

Янош Андрійович 

– начальник столярного цеху – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, 
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високу професійну майстерність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Дніпровського академі-

чного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка 

Волошин 

Анатолій Іванович 

– директор комунального закладу «Скадовський 

районний будинок культури імені Шевченка», 

Херсонська область – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-

ї річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни 1 грудня 1991 року 

Гандзюк 

Юрій Михайлович 

– член центрального правління товариства, м. Київ 

– за вагомий особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і мистецтва, багаторічну про-

світницьку діяльність та з нагоди 150-річчя за-

снування Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка 

Глущенко 

Ірина Василівна 

– артистка балету Національного заслуженого ака-

демічного українського народного хору України 

імені Г. Г. Верьовки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, багаторічну плідну творчу діяльність та ви-

соку професійну майстерність 

Горанюк 

Іван Дмитрович 

– артист академічного симфонічного оркестру Чер-

нівецької обласної філармонії імені Дмитра Гна-

тюка – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 

Гребініченко 

Володимир Григорович 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний академічний театр 

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

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підт-

вердження всеукраїнським референдумом Акта 

проголошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 
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Грицюк 

Людмила Георгіївна 

– керівник зразкової циркової студії «Каскад» Кос-

топільського будинку школярів та юнацтва, Рів-

ненська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Дворник 

Ігор Олексійович 

– заступник директора з художньо-постановочної 

частини – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди 100-річчя від дня засну-

вання Дніпровського академічного українського 

музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевче-

нка 

Демещук 

Вікторія Євгенівна 

– провідний концертмейстер кафедри Київського 

національного університету театру, кіно і телеба-

чення імені І. К. Карпенка-Карого – 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 незалежності України   

Джупінін 

Юрій В’ячеславович 

– пенсіонер, ветеран галузі культури, Миколаїв-

ська область – за значний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Добуш 

Юрій Васильович 

– доцент кафедри [методики музичного виховання 

та диригування] Дрогобицького державного пе-

дагогічного університету імені Івана Франка, 

Львівська 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 незалежності України 

Долеско 

Світлана Валеріївна 

– генеральний директор товариства «Центр україн-

ської культури та мистецтва», 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 незалежності України   
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Єгоров 

Михайло Олексійович 

– директор комунального закладу «Мелітополь-

ське училище культури» 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 незалежності України   

Жмура 

Ольга Марківна 

– помічник головного режисера театрально-видо-

вищного закладу культури «Київський націона-

льний академічний театр оперети» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Загурська 

Надія Лаврівна 

– директор департаменту культури Івано-Франків-

ської міської ради – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Заставний 

Євген Васильович 

– директор дитячої музичної школи с. Жовтанці 

Кам’янка-Бузького району, Львівська область – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, багаторічну просвіт-

ницьку діяльність та з нагоди 150-річчя засну-

вання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка 

Качор 

Надія Василівна 

– викладач Дитячої музичної школи № 3 Черкась-

кої міської ради – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Киселиця 

Микола Ілліч 

– директор Берегометської школи мистецтв імені 

Одарки Кисилиці, Чернівецька область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
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працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Кізяков 

Віктор Миколайович 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Херсонське училище культури» Херсон-

ської обласної ради – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Курчакова 

Ольга Миколаївна 

– директор Полтавського художнього музею (гале-

реї мистецтв) імені Миколи Ярошенка – 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 незалежності України 

Ларіна 

Валентина Іванівна 

– головний бухгалтер державного підприємства 

«Національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка», м. Київ – 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 не-

залежності України 

Лафазан 

Михайло Михайлович 

– викладач комунального початкового спеціалізо-

ваного мистецького навчального закладу «Музи-

чна школа № 4», Донецька область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Лесюк 

Дмитро Олексійович 

– художній керівник аматорських народних хоро-

вих капел районного будинку культури м. Снятин 

та клубу с. Белелуя, Івано-Франківська область – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Макарова 

Ганна Григорівна 

– директор наукової бібліотеки Національного уні-

верситету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 



38 

Шевченка – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Максема 

Юрій Валентинович 

– викладач установи Тернопільської обласної ради 

«Тернопільське обласне державне музичне учи-

лище імені С. Крушельницької» – 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 незалежності України   

Мандрусяк 

Уляна Іванівна 

– начальник відділу культури Коломийської місь-

кої ради, Івано-Франківська область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Мішко 

Іван Іванович 

– викладач Сокирницької дитячої школи мистецтв 

Хустського району, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Норець 

Валентина Іванівна 

– начальник реквізитного цеху – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 100-

річчя від дня заснування Дніпровського академі-

чного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка 

Олексюк 

Олег Васильович 

– голова Херсонського обласного об’єднання – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, багаторічну просвітни-

цьку діяльність та з нагоди 150-річчя заснування 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Та-

раса Шевченка 

Охрім 

Андрій Романович 

– директор комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівський музичний коледж імені  
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С. П. Людкевича» – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Павленко 

Юрій Миколайович 

– викладач Черкаської дитячої музичної школи  

№ 5 – 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 незалежності України 

Палинський 

Віктор Іванович 

– голова секретаріату Львівської організації Націо-

нальної спілки письменників України – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, багаторічну просвітницьку 

діяльність та з нагоди 150-річчя заснування Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка 

Пенчев 

Іван Федорович 

– керівник народного аматорського хорового коле-

ктиву «Ветеран» Коростишівського будинку ку-

льтури, Житомирська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Підколодний 

Микола Вікторович 

– завідувач відділу, викладач комунального за-

кладу Тернопільської міської ради «Центр твор-

чості дітей та юнацтва» – 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 незалежності 

України   

Плотнік 

Наталія Анатоліївна 

– керівник народного аматорського театру народ-

ної пісні «Таліца» Бабаївського селищного буди-

нку культури Харківського району, Харківська 

область – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва 
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Позіховська 

Світлана Володимирівна 

– завідувач відділу «Музей книги та друкарства» 

комунального закладу «Державний історико-ку-

льтурний заповідник м. Острога» Рівненської об-

ласної ради – за значний особистий внесок у роз-

виток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Полікарпова 

Людмила Петрівна 

– заступник генерального директора Національної 

бібліотеки України для дітей, 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 незалежності України   

Понурко 

Микола Іванович 

– режисер-постановник народного цирку «Юність» 

Кременчуцького міського палацу культури, Пол-

тавська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Радецька 

Ірина Юріївна 

– викладач Житомирського коледжу культури і ми-

стецтв імені Івана Огієнка – 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 незалежності 

України   

Рудик 

Таїса Миколаївна 

– старший науковий співробітник відділу Черніве-

цького обласного краєзнавчого музею – 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 незалежності України  

Рудницька 

Олександра Миколаївна 

– директор районної дитячої музичної школи Роки-

тнівської районної ради, Рівненська 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 незалежності України   
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Санцевич 

Олександр Юрійович 

– заступник генерального директора – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського музи-

чного мистецтва, багаторічну плідну творчу дія-

льність та з нагоди 100-річчя від дня заснування 

Національного заслуженого академічного симфо-

нічного оркестру України 

Сердцева 

Алла Григорівна 

– викладач-хореограф Львівської державної хорео-

графічної школи – 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 незалежності України 

Сівак 

Богдан Євстахійович 

– звукорежисер комунального закладу «Рівненсь-

кий обласний академічний український музично-

драматичний театр» Рівненської обласної ради – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Скубченко 

Тетяна Миколаївна 

– провідний методист Миколаївського обласного 

центру народної творчості та культурно-освіт-

ньої роботи – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Сутягіна 

Людмила Олексіївна 

– художник-бутафор – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди 100-річчя 

від дня заснування Дніпровського академічного 

українського музично-драматичного театру імені 

Т. Г. Шевченка 

Тимочко 

Ігор Йосипович 

– викладач Тернопільського обласного державного 

музичного училища імені С. Крушельницької – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 
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Тихий 

Валерій Опанасович 

– начальник служби 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 незалежності України   

Товпеко 

Олена Володимирівна 

– викладач Чернігівської музичної школи № 1 імені 

С. В. Вільконського – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну пе-

дагогічну діяльність та високий професіоналізм, 

з нагоди Дня працівників освіти 

 

Федкевич 

Надія Василівна 

 
– 

 

директор Каланчацької централізованої бібліоте-

чної системи Каланчацької селищної ради, 

Херсонська область – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Федор 

Людмила Петрівна 

– начальник відділу культури Коломийської район-

ної державної адміністрації, Івано-Франківська 

область – за вагомий особистий внесок у держа-

вне будівництво, розвиток місцевого самовряду-

вання, багаторічну сумлінну працю і високий 

професіоналізм, з нагоди Дня місцевого самовря-

дування 

Федорченко 

Ніна Андріївна 

– начальник дільниці Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії За-

ньковецької, м. Львів – 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 незалежності 

України 

Федченко 

Людмила Миколаївна 

– керівник музичної частини – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток українського музичного 

мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від дня заснування Націона-

льного заслуженого академічного симфонічного 

оркестру України 



43 

Фурса 

Сергій Михайлович 

– заступник голови правління, завідувач відділу 

громадської організації «Музична спілка Укра-

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

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Хміль 

Степан Петрович 

– керівник народного чоловічого хору Народного 

дому с. Переможне Городоцького району, Львів-

ська область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня незалежності України 

Хомич 

Петро Микитович 

– директор Маневицького краєзнавчого музею, Во-

линська область – за значний особистий внесок у 

розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва 

Чедрик 

Віктор Юрійович 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу Київської обласної ради «Богуславський 

гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левиць-

кого», Київська область – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Чепіжко 

Любов Іллівна 

– режисер комунального закладу «Палац культури 

"Орбіта"», м. Запоріжжя – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Шевчук 

Петро Миколайович 

– начальник цеху Одеського академічного театру 

музичної комедії імені М. Водяного – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-
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соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Шубарева 

Алла Юхимівна 

– викладач, завідувач відділу комунального почат-

кового спеціалізованого мистецького навчаль-

ного закладу «Школа мистецтв» м. Маріуполя, 

Донецька 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 незалежності України 

Щебликіна 

Тетяна Миколаївна 

– викладач Київської дитячої музичної школи № 15 

імені В. Г. Щигловського – 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 незалежності 

України 

Заслужений художник України 

Бабинець 

Йосип Михайлович 

– художник-живописець, Закарпатська 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 незалежності України 

Бутковський 

Микола Анатолійович 

– художник-графік, живописець, м. Житомир – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Дуплій 

Сергій Олександрович 

– художник, Київська 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 не-

залежності України   

Жидєль 

Сергій Петрович 

– художник-монументаліст, Сумська область – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 
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Захарчук 

Роман Степанович 

– художник, скульптор, Івано-Франківська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня незалежності України 

Кондратюк 

Олена Євгенівна 

– художник-живописець, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Крючков 

Віктор Григорович 

– художник-реставратор комунального закладу 

«Черкаський обласний краєзнавчий музей» Чер-

каської обласної ради – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Куц 

Володимир  

Владиславович 

– художник, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 27-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Лоза 

Наталя Адольфівна 

– художник-живописець, викладач кафедри Пів-

денноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 27-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Лозовський 

Сергій Володимирович 

– художник-живописець, м. Одеса – 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 незалежності України 
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Муращик 

Ірина Олегівна 

– художник, доцент кафедри Львівської національ-

ної академії мистецтв – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Ніколаєвський 

Олександр Юрійович 

– художник-живописець, Львівська область – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Федів 

Павло Павлович 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 27-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Фомічова 

Надія Михайлівна 

– художник-живописець, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Чернявський 

Костянтин  

Володимирович 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Юр’єв 

Ігор Зотович 

– художник-живописець, графік, м. Чернівці – 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 незалежності України   

Якубовський 

Володимир Петрович 

– головний художник Тернопільського академіч-

ного обласного театру актора і ляльки – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-



47 

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня незалежності України   

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

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

Орден «За заслуги» 

I ступеня 

Баллоні 

Нікола Франко 

– куратор проекту «Шляхи дружби. Равенна–

Київ», професор – за вагомий особистий внесок у 

розвиток міжнародного культурного співробіт-

ництва, відстоювання цінностей миру і свободи, 

підтримку державного суверенітету та територіа-

льної цілісності України 

ІІІ ступеня 

Зелінський Даниїл – архієпископ Західної єпархії Української право-

славної церкви, Сполучені Штати Америки – за 

вагомий особистий внесок у зміцнення міжнаро-

дного авторитету Української держави, розвиток 

міждержавного співробітництва, плідну громад-

ську та гуманістичну діяльність 

Лютюк 

Анатолій Кузьмич 

– керівник Центру української культури у місті 

Таллінн, Естонська Республіка – за вагомий осо-

бистий внесок у зміцнення міжнародного автори-

тету Української держави, розвиток міждержав-

ного співробітництва, плідну громадську та гума-

ністичну діяльність 

Малкович Джон – актор – за вагомий особистий внесок у розвиток 

міжнародного культурного співробітництва, від-

стоювання цінностей миру і свободи, підтримку 

державного суверенітету та територіальної ціліс-

ності України 

Муті 

Рікардо 

– диригент – за вагомий особистий внесок у розви-

ток міжнародного культурного співробітництва, 

відстоювання цінностей миру і свободи, підтри-

мку державного суверенітету та територіальної 

цілісності України 
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Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Муті 

Крістіна Маццавіллані 

– президент, арт-директор «Равенна Фестиваль» – 

за вагомий особистий внесок у розвиток міжна-

родного культурного співробітництва, відстою-

вання цінностей миру і свободи, підтримку дер-

жавного суверенітету та територіальної цілісно-

сті України 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден Вранішнього Сонця ІІІ ступеня – Золоті промені зі Стрічкою  

(Японія) 

Чуприна 

Петро Якович 

– генеральний директор – художній керівник дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний театр опери та балету України імені  

Т. Г. Шевченка», м. Київ – за сприяння розвитку 

дружніх відносин між Японією та Україною че-

рез співпрацю у сфері балетного і оперного мис-

тецтва 

Орден мистецтв і літератури Французької Республіки 

                                                        ступінь – Кавалер 

Полевщикова 

Олена 

– головний бібліограф Наукової бібліотеки Одесь-

кого національного університету імені І. Мечни-

кова – за вагомі наукові досягнення і внесок у ро-

звиток французької культури у світі 
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