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Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у ІІ півріччі 2019 року 

були удостоєні державних нагород України, а також отримали відзнаки зарубіжних 

країн. 

При підготовці довідника використано доступні на момент укладання 

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

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

сті з тим, як їх подано у першоджерелах. 

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 
 
 
 

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

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

  

  

  

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

фії відділу ДІФ Інформаційного центру з питань куль-

тури та мистецтва 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ* 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден князя Ярослава Мудрого 

V ступеня 

Безгін  

Олексій Ігорович 

– ректор Київського національного університету 

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

Карого – 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 

Орден «За заслуги» 

ІІ ступеня 

Кисіль  

Віктор Іванович 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Херсонське музичне училище» Херсонсь-

кої обласної ради – за значний особистий внесок 

у розвиток національної освіти, підготовку квалі-

фікованих фахівців, багаторічну плідну педагогі-

чну діяльність та високий професіоналізм, з на-

годи Дня працівників освіти 

ІІІ ступеня 

Абаджян  

Гаррій Артушевич 

– перший проректор, завідувач кафедри Харківсь-

кого національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського – 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 

Аванесян 

Ашот Дадікоєвич 

– голова Ради національно-культурних громад, 

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 

Бутковський  

Микола Юхимович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток українського 

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

першоджерелах. 
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театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 85-

річчя театрально-видовищного закладу культури 

«Київський національний академічний театр опе-

рети» 

Вержбицький  

Богдан Володимирович 

– завідувач кафедри Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені І. К. 

Карпенка-Карого – 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 

Вініковський  

Валерій Михайлович 

– головний інженер комунального закладу «Запорі-

зька обласна філармонія» Запорізької обласної 

ради  – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Горбенко  

Анатолій Олександрович 

– 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 

Жеплинський  

Богдан-Михайло  

Михайлович 

– бандурист, публіцист, голова Львівського відді-

лення Національної спілки кобзарів України – 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 

Корнієнко  

Олег Миколайович 

– голова Сумської обласної організації Національ-

ної спілки краєзнавців України – 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 

Лупій  

Ярослав Васильович 

– кінорежисер-постановник акціонерного товарис-

тва «Одеська кіностудія» – 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 
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28-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 

Притула  

Сергій Дмитрович 

– волонтер, телеведучий, м. Київ – за громадянську 

мужність, вагомий особистий внесок у розвиток 

волонтерського руху, зміцнення обороноздатно-

сті та безпеки Української держави, активну бла-

годійну і гуманістичну діяльність, з нагоди Між-

народного дня волонтера 

Прокопенко 

Вадим Валерійович 

– головний балетмейстер театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний ака-

демічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежно-

сті України 

Тополя  

Тарас Володимирович 

– волонтер, м. Київ – за громадянську мужність, ва-

гомий особистий внесок у розвиток волонтер-

ського руху, зміцнення обороноздатності та без-

пеки Української держави, активну благодійну і 

гуманістичну діяльність, з нагоди Міжнародного 

дня волонтера 

Юр'єв 

Флоріан Ілліч 

– мистецтвознавець, майстер-художник скрипко-

вих музичних інструментів, 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 

Ярошенко 

Ігор Вікторович 

– головний хормейстер театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний ака-

демічний театр оперети» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежно-

сті України 

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Бабіч  

Надія Матвіївна 

– мистецтвознавець, генеральний директор Одесь-

кого національного академічного театру опери та 

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

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Всеукраїнського дня працівників куль-

тури та майстрів народного мистецтва   

Гресь  

Світлана Миколаївна 

– письменниця, голова Житомирської обласної ор-

ганізації Національної спілки письменників Ук-

раїни – 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   

Логвинова  

Катерина Василівна 

– завідувач музею департаменту акціонерного то-

вариства «Одеська кіностудія» – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Тернова  

Валентина Дмитрівна 

– режисер балетної трупи державного підприємс-

тва «Національний академічний театр опери та 

балету України імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – 

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 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Авдєєв  

Сергій Григорович 

– артист-вокаліст 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 

Бабчук  

Мирослав Михайлович 

– артист академічного ансамблю народної музики 

«Візерунок» установи Тернопільської обласної 

ради «Тернопільська обласна філармонія» – 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   

Власенко  

Лариса Кирилівна 

– артистка драми, провідний майстер сцени Хмель-

ницького обласного академічного музично-дра-

матичного театру імені М. Старицького – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Єрминь  

Йосип Франтишкович 

– професор, завідувач кафедри спеціального фор-

тепіано Львівської національної музичної акаде-

мії імені М. В. Лисенка – 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 

28-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року   

Кот  

Юрій Миколайович 

– виконувач обов'язків професора спеціального фо-

ртепіано № 2 Національної музичної академії Ук-

раїни імені П. І. Чайковського, м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і музичного мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність 

Кульбаба  

Алла Анатоліївна 

– диригент симфонічного оркестру державного  

підприємства «Національний академічний театр 

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

м. Київ – 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   

Курилів  

Ігор Володимирович 

– диригент-хормейстер, м. Київ – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 28-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 
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Левенець  

Ігор Анатолійович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток українського 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди 85-

річчя театрально-видовищного закладу культури 

«Київський національний академічний театр опе-

рети»   

Мадараш  

Оксана Степанівна 

– диригент вищої категорії – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди 85-річчя театра-

льно-видовищного закладу культури «Київський 

національний академічний театр оперети» 

Малганов  

Станіслав Давидович 

– актор державного підприємства «Національна кі-

ностудія художніх фільмів імені Олександра До-

вженка», м. Київ – 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 

Олександр Леонідович 

– соліст Одеської обласної філармонії, диригент, 

професор кафедри народних інструментів, ректор 

Одеської національної музичної академії імені А. 

В. Нежданової – 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   

Рапіта  

Оксана Михайлівна 

– професор, завідувач кафедри спеціального фор-

тепіано № 1 Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

музичного мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність 

Стоянов 

Олександр Афанасійович 

– артист балету – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

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

нка», м. Київ – 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 

Чигляєв 

Валерій Іванович 

– артист, провідний майстер сцени комунального 

закладу «Театрально-видовищний заклад куль-

тури "Новий драматичний театр на Печерську"», 
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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   

Народний художник України 

Данилов  

В’ячеслав Павлович 

– художник-монументаліст, графік, живописець, м. 

Дніпро – 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 

Заслужений артист України 

Бідило  

Олександр Іванович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени облас-

ного комунального закладу «Харківський акаде-

мічний театр музичної комедії» – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Бондарук  

Сергій Павлович 

– артист драми – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток українського театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди 80-річчя комунального закладу 

«Рівненський обласний академічний український 

музично-драматичний театр» Рівненської облас-

ної ради 

Булгаков  

Максим Олександрович 

– артист балету вищої категорії – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток українського театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди 85-річчя те-

атрально-видовищного закладу культури «Київ-

ський національний академічний театр оперети» 

Гжегожевський  

Владислав Едуардович 

– викладач Шарівської дитячої музичної школи Яр-

молинецького району, Хмельницька 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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Гжегожевський  

Євген Едуардович 

– начальник відділу культури Ярмолинецької рай-

онної державної адміністрації, Хмельницька 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 

Горшунова  

Олена Ігорівна 

– артистка балету державного підприємства «Наці-

ональний академічний театр опери та балету Ук-

раїни імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – 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 

Грех 

Ірена Іванівна 

– солістка-вокалістка Львівської обласної філармо-

нії – за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, соціально-економічний, науково-тех-

нічний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Гриневко  

Лариса Мирославівна 
– артистка оркестру вищої категорії – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди  

85-річчя театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський національний академічний театр 

оперети» 

Гришокіна  

Валентина Павлівна 
– кіноактриса, м. Київ – 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 

Далецький  

Юрій Стефанович 
– доцент кафедри струнно-смичкових інструментів 

Львівської національної музичної академії імені 

М. В. Лисенка – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і музичного ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність 

Калантай 

Сергій Гаврилович 
– артист драми державного підприємства «Націо-

нальний академічний драматичний театр 
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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 

Которович  

Мирослава Богодарівна 
– виконувач обов'язків доцента кафедри скрипки 

Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського, м. Київ – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і музичного мистецтва, значні творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність 

Криницький  

Тимофій Сергійович 
– соліст-вокаліст Одеського академічного театру 

музичної комедії імені М. Водяного – 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 

Кугаєвський  

Олег Борисович 
– артист академічного козацького ансамблю пісні і 

танцю «Запорожці» комунального закладу «Запо-

різька обласна філармонія» Запорізької 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 

Лепенець  

Олег Васильович 
– 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 28-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 1 

грудня 1991 року 

Луценко  

Алла Миколаївна 
– артистка драми комунального закладу «Рівненсь-

кий обласний академічний український музично-

драматичний театр» Рівненської обласної ради – за 

значний особистий внесок у державне будівництво, 
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соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Незалежності України 

Міцкевич  

Олександр Леонідович 
– артист оркестру 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 

Нагля  

Алевтина Степанівна 
– артистка хору вищої категорії – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток українського театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди 85-річчя те-

атрально-видовищного закладу культури «Київ-

ський національний академічний театр оперети» 

Натанчук  

Людмила Петрівна 
– артистка драми Волинського академічного обла-

сного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка – 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 

Ніколаєва  

Ніна Володимирівна 
– артистка драми – за вагомий особистий внесок у 

розвиток українського театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди 80-річчя комунального за-

кладу «Рівненський обласний академічний укра-

їнський музично-драматичний театр» Рівненсь-

кої обласної ради 

Одринський  

Володимир Леонідович 
– артист-вокаліст вищої категорії – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток українського театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди  

85-річчя театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський національний академічний театр 

оперети» 

Пархоменко  

Олена Олександрівна 
– артистка драми Вінницького обласного українсь-

кого академічного музично-драматичного театру 
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імені М. К. Садовського – 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 

Прасолова  

Оксана Олександрівна 
– артистка-вокалістка вищої категорії – за вагомий 

особистий внесок у розвиток українського теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди  

85-річчя театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський національний академічний театр 

оперети» 

Пухлянко  

Марія Євгенівна 
– доцент кафедри спеціального фортепіано № 2 На-

ціональної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського, м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і музи-

чного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність 

Сіддік  

Хваджа Хафізулла 
– 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  

Столяр  

Ірина Іванівна 
– солістка-вокалістка творчої спілки «Асоціація ді-

ячів естрадного мистецтва України», м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Фролов  

Костянтин Миколайович 
– артист балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за значний особистий внесок 

у розвиток національної культури і мистецтва, ва-

гомі творчі здобутки та високу професійну майс-

терність, з нагоди Всеукраїнського дня працівни-

ків культури та майстрів народного мистецтва   

Чернявський  

Богдан Вікторович 
– артист, провідний майстер сцени Полтавського 

академічного обласного українського музично-
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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 

Чирва  

Павло Володимирович 
– актор Миколаївського академічного українського 

театру драми та музичної комедії – 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 

Шевчуковський  

Андрій Юрійович 
– диригент академічного симфонічного оркестру 

«Філармонія» обласного комунального концер-

тно-видовищного підприємства «Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та 

концертних програм» – 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 

28-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 

Шерстюк  

Вадим Григорович 
– артист комунального закладу культури Сумської 

обласної ради «Сумський обласний театр для ді-

тей та юнацтва» – 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 

Яцук  

Сергій Миколайович 
– артист-вокаліст вищої категорії – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток українського театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди  

85-річчя театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський національний академічний театр 

оперети» 



15 

Заслужений діяч мистецтв України 

Бондаренко  

Микола Михайлович 

– художник-графік, Сумська 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 

Бондаренко  

Тетяна Олександрівна 

– виконувач обов'язків професора кафедри теорії 

музики Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського, м. Київ – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і музичного мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність 

Буркацький  

Зіновій Павлович 

– завідувач кафедри Одеської національної музич-

ної академії імені А. В. Нежданової – за значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Гіпсман  

Яків Львович 

– старший викладач Запорізької дитячої музичної 

школи № 5 – 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 

Глива  

Анатолій Миколайович 

– директор – художній керівник Волинського ака-

демічного обласного українського музично-дра-

матичного театру імені Т. Г. Шевченка – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Годевич  

Роман Іванович 

– завідувач відділу, викладач Черкаської дитячої 

школи мистецтв – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди 28-ї річ-

ниці підтвердження всеукраїнським референду-

мом Акта проголошення незалежності України 

1 грудня 1991 року 
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Гринюк  

Марія Миколаївна 

– художник декоративно-ужиткового мистецтва, 

Івано-Франківська 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 

Дідок  

Сергій Володимирович 

– диригент вищої категорії – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди 85-річчя театра-

льно-видовищного закладу культури «Київський 

національний академічний театр оперети» 

Довгань  

Петро Володимирович 

– доцент кафедри спеціального фортепіано Львів-

ської національної музичної академії 

імені М. В. Лисенка – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і музич-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність 

Д’ячук 

Юрій Георгійович 

– художник, м. Одеса – 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 

Ільїн  

Анатолій Миколайович 

– завідувач кафедри концертмейстерства Націона-

льної музичної академії України імені П. І. Чай-

ковського, м. Київ  – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і музичного 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність 

Кабка  

Геннадій Миколайович 

– виконувач обов'язків доцента кафедри оперного 

співу Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського, м. Київ – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і музичного мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність 

Кацал  

Дмитро Миколайович 

– директор – художній керівник комунального за-

кладу Львівської обласної ради «Львівська дер-

жавна академічна чоловіча хорова капела "Дуда-

рик"» – 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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Князєва  

Тетяна Олександрівна 

– викладач відділу дитячої музичної школи № 3 

м. Херсона – 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 

Лукашенко  

Наталія Олександрівна 

– завідувач кафедри загального та спеціалізованого 

фортепіано Національної музичної академії Ук-

раїни імені П. І. Чайковського, м. Київ – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і музичного мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність 

Маслобойщиков  

Сергій Володимирович 

– кінорежисер-постановник державного підприєм-

ства «Національна кіностудія художніх фільмів 

імені Олександра Довженка», 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 

Мерцалова  

Зоя Петрівна 

– викладач-методист Одеської середньої спеціалі-

зованої музичної школи-інтернату імені профе-

сора П. С. Столярського – 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 

Найдич  

Ніна Митрофанівна 

– викладач Київської середньої спеціалізованої му-

зичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Олексюк  

Олександр Степанович 

– режисер-постановник – за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди 80-річчя комуна-

льного закладу «Рівненський обласний академіч-

ний український музично-драматичний театр» Рі-

вненської обласної ради 

Оріщенко  

Олег Володимирович 

– генеральний директор – художній керівник дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету 
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імені М. В. Лисенка» – 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 28-

ї річниці підтвердження всеукраїнським рефере-

ндумом Акта проголошення незалежності Укра-

їни 1 грудня 1991 року 

Ороновський  

Анатолій Ігорович 

– викладач-методист Тернопільського музичного 

коледжу імені Соломії Крушельницької – 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 

Острова  

Світлана Василівна 

– викладач Великоолександрівської школи мис-

тецтв і ремесел Бориспільського району, Київ-

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 

Петрук  

Роман Ігорович 

– старший викладач Київської державної академії 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 

імені Михайла Бойчука – 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 

Полянська  

Катерина Валеріївна 

– доцент кафедри струнно-смичкових інструментів 

Національної музичної академії України імені П. 

І. Чайковського, м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і музи-

чного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність 

Пруднікова  

Людмила Петрівна 

– виконувач обов'язків професора кафедри загаль-

ного та спеціалізованого фортепіано Національ-

ної музичної академії України імені П. І. Чайков-

ського, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і музичного ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність 
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Садовенко  

Світлана Миколаївна 

– художній керівник зразкового театру пісні «Ла-

доньки» Центру позашкільної роботи Святошин-

ського району м. Києва – 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 

Сопільняк  

Микола Миколайович 

– директор Миколаївського коледжу дизайну Київ-

ського університету культури і мистецтв – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Чернілевський  

Станіслав Болеславович 

– старший викладач кафедри Київського націона-

льного університету театру, кіно і телебачення 

імені І. К. Карпенка-Карого – 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 

Чурікова-Кушнір  

Ольга Дмитрівна 

– доцент кафедри музики Чернівецького націона-

льного університету імені Юрія Федьковича – 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 

Шабалтіна  

Світлана Марківна 

– виконувач обов'язків професора кафедри старо-

винної музики Національної музичної академії 

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

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і музичного мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність 

Заслужений діяч науки і техніки України 

Скрипник  

Ганна Аркадіївна 

– директор Інституту мистецтвознавства, фолькло-

ристики та етнології імені М. Т. Рильського Наці-

ональної академії наук України, доктор історич-

них наук, професор – за значний особистий вне-
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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 

Заслужений майстер народної творчості України 

Андрицуляк  

Ірина Володимирівна 

– вишивальниця, Чернівецька область – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Вербіцька  

Ірина Орестівна 

– майстриня художнього моделювання, м. Терно-

піль – 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 

Жаворонкова  

Мирослава Іллівна 

– асистент кафедри декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва факультету Черніве-

цького національного університету імені Ю. Фе-

дьковича – 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 

Миронюк  

Іван Іванович 

– майстер народної творчості, 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 28-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

 

Мотрій  

Світлана Іванівна 

 
– 

 

завідувач гончарної майстерні, учителька держа-

вної спеціалізованої художньої школи-інтернату 

І–III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

імені Василя Кричевського, Полтавська область – 

за значний особистий внесок у державне будівни-
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цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 28-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Пащенко  

Тетяна Болеславівна 

– майстриня-вишивальниця, Житомирська область 

– 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 

Петрова 

Олена Анатоліївна 

– майстриня художнього ткацтва, Сумська 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  

Решта  

Данило Вікторович 

– майстер гончарного мистецтва, Житомирська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Сенькін  

Віталій Андрійович 

– майстер народної творчості з живопису, Житомир-

ська область – 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 

Заслужений працівник культури України 

Бажан  

Олег Григорович 

– перший заступник головного редактора журналу 

«Краєзнавство», 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 Незалежно-

сті України 

Бойченко  

Ганна Олександрівна 

– заступник генерального директора обласного ко-

мунального підприємства культури «Дніпропет-

ровський академічний театр опери та балету» – 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 

Вакульська  

Тетяна Федорівна 

– режисер-постановник дитячого зразкового коле-

ктиву «Арт-студія "Дебют"» відособленого куль-

турного підрозділу «Палац культури "Дніпро-

спецсталь"», м. Запоріжжя – 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 

Вігула  

Валентина Іванівна 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Ужгородський коледж культури і мис-

тецтв» Закарпатської обласної ради – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культур-

но-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Вотінов  

Олександр  

Володимирович 

– оператор-постановник акціонерного товариства 

«Одеська кіностудія» – 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 

28-ї річниці підтвердження всеукраїнським рефе-

рендумом Акта проголошення незалежності Ук-

раїни 1 грудня 1991 року 

Гринюк  

Михайло Ілліч 

– диригент народної аматорської чоловічої хорової 

капели медичних працівників «Жайвір» відділу 

культури Коломийської районної державної ад-

міністрації, Івано-Франківська 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 

Джинджиристий  

Василь Іванович 

– директор Будинку культури с. Настасів Терно-

пільського району, Тернопільська 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 

Заборський  

Михайло Степанович 

– директор оперної студії імені Василя Сліпака 

Львівської національної музичної академії 

імені М. В. Лисенка – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної культури і музич-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність 

Зайцев  

Олег Дмитрович 

– заступник директора Закарпатського академіч-

ного обласного українського музично-драматич-

ного театру імені братів Юрія-Августина та Єв-

гена Шерегіїв – 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   

Захарчун  

Сергій Миколайович 

– завідувач художньо-постановочної частини кому-

нального закладу «Черкаська обласна філармонія 

Черкаської обласної ради» – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Максименко  

Надія Євгенівна 

– директор Молодіжного центру культурно-естети-

чного виховання – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих фахівців, багаторічну плі-

дну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 

185-річчя від дня заснування Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка 

Машковський  

Михайло Васильович 

– керівник музичної частини комунального закладу 

«Районний будинок культури» Житомирської 

районної 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 

 

Медвідь  

Любов Олександрівна 

 
– 

 

начальник пошивочної дільниці комунального 

закладу культури Сумської обласної ради «Сум-

ський обласний академічний театр драми та музи-

чної комедії імені М. С. Щепкіна» – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-
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тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Meльниченко  

Василь Миколайович 

– голова Черкаської обласної організації Націона-

льної спілки краєзнавців України – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Мусієнко  

Анатолій Костянтинович 

– завідувач відділу Меморіального комплексу «На-

ціональний музей історії України у Другій світо-

вій війні», 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 

Нагорнюк  

Сергій Вікторович 

– керівник народного ансамблю народної пісні 

«Щербів» Ружинського районного будинку куль-

тури, Житомирська 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 28-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Озимінська  

Емма Юріївна 

– керівник гуртка зразкового художнього ансам-

блю естрадно-спортивного танцю «Медитація» 

Івано-Франківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості – 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 

Олійник  

Володимир Миколайович 

– художній керівник Хорольського районного бу-

динку культури, Полтавська область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
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працю, з нагоди 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Попова  

Алла Василівна 

– завідувач бібліотеки Херсонського Таврійського 

ліцею мистецтв Херсонської міської ради – 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 28-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Пресліцький  

Едуард Едуардович 

– керівник народного аматорського ансамблю 

танцю «Гренада» Шполянського районного буди-

нку культури імені М. В. Гоголя, Черкаська 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 

Родченко  

Ірина Володимирівна 

– виконавчий директор громадської організації 

«Сумське земляцтво у м. Києві» – 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 

Севрук  

Олена Василівна 

– головний спеціаліст відділу Міністерства куль-

тури, молоді та спорту України – 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 28-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Скрипник-Кагадій  

Алла Дмитрівна 

– заступник директора Вінницького училища куль-

тури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича – 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 
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Сорока  

Галина Йосипівна 

– директор комунального закладу Київської облас-

ної ради «Київська обласна бібліотека для юнац-

тва» – 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 

Сушинська  

Трандафіра Георгіївна 

– завідувач філії Центру культури та дозвілля Ве-

ликокучурівської сільської ради села Снячів Сто-

рожинецького району, Чернівецька 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 

Толстих  

Станіслав Тимофійович 

– керівник хорового колективу «Козацький оберіг» 

Фастівського міського палацу культури, Київська 

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 

Туманова  

Євгенія Андріївна 

– директор Березанської централізованої бібліотеч-

ної системи, Миколаївська 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 

Хижняк  

Олена Едуардівна 

– головний балетмейстер Миколаївського академі-

чного українського театру драми та музичної ко-

медії – 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 

Хорошилов 

Євген Вікторович 

– мистецтвознавець, начальник управління куль-

тури департаменту Дніпровської міської ради – 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 

Чумаченко  

Олена Іванівна 

– заступник начальника відділу Департаменту ку-

льтури Київської міської державної адміністрації 
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– 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 

Шарко  

Олена Касянівна 

– режисер народного аматорського театру «Відро-

дження» імені Богдана Берези Володимир-Воли-

нського районного будинку культури, Волинська 

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 

Швець  

Віктор Євдокимович 

– інженер відеотелевізійної дільниці Київського 

національного університету театру, кіно і телеба-

чення імені І. К. Карпенка-Карого – 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 

Шморгун  

Наталія Леонідівна 

– хормейстер зразкового хору «Сонечко» Ново-

псковського районного центру культури та до-

звілля, Луганська 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 

Шутко  

Наталія Юріївна 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Ужгородський музичний коледж 

імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради – 

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 28-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 

1991 року 

Якимчук  

Світлана Никонорівна 

– завідувач кафедри Інституту мистецтв Рівненсь-

кого державного гуманітарного університету – 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 

Заслужений художник України 

Биков  

Анатолій Федорович 

– художник-живописець, м. Херсон – 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 

Бович  

Василь Васильович 

 

– художник декоративно-ужиткового мистецтва, 

Івано-Франківська 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 

Воронюк  

Володимир Анатолійович 

– художник, викладач Вижницького коледжу при-

кладного мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка, Чер-

нівецька 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 

Дутка  

Василь Якович 

– доцент кафедри Косівського інституту приклад-

ного та декоративного мистецтва Львівської на-

ціональної академії мистецтв, 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 28-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом 

Акта проголошення незалежності України 1 гру-

дня 1991 року 

Массальська  

Людмила Олександрівна 

– художник-живописець, викладач Маріупольської 

художньої школи імені А. І. Куїнджі, Донецька 

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 

Нечай-Сорока  

Світлана Аркадіївна 

– художник-графік, м. Вінниця – за значний особи-

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

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди 28-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Овчарик  

Євген Ярославович 

– художник-кераміст, Тернопільська 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 

Оленюк  

Ярема Васильович 

– художник-графік, Івано-Франківська 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 

Позняк  

Сергій Віталійович 

– художник-живописець, графік, ілюстратор, 

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 

Снісаренко  

В’ячеслав Миколайович 

– художник-графік, 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 

Харакоз  

Володимир Вікторович 

– художник-живописець, Донецька 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 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

Кост  

Бертран 

– голова благодійного фонду Search Foundation, Ве-

лика Британія –  за вагомий особистий внесок у 
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зміцнення міжнародного авторитету України, ро-

звиток міждержавного співробітництва, плідну 

громадську діяльність 

Кочерга  

Микола 

– президент фундації голодомору-геноциду, м. Чи-

каго, Сполучені Штати Америки –  за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету України, розвиток міждержавного спів-

робітництва, плідну громадську діяльність 

Кушка  

Ян Петро 

– парох Української греко-католицької парафії, 

м. Варшава, Республіка Польща –  за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету України, розвиток міждержавного спів-

робітництва, плідну громадську діяльність 

Павлишин  

Марк Романович 

– директор центру україністики імені Миколи Зе-

рова, професор Університету імені Монаша, 

м. Мельбурн, Австралія –  за вагомий особистий 

внесок у зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїни, розвиток міждержавного співробітництва, 

плідну громадську діяльність 

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Голланд  

Агнєшка 

– режисерка, голова Європейської кіноакадемії, Ре-

спубліка Польща – за вагомий внесок у вшану-

вання пам’яті жертв геноциду Українського на-

роду – Голодомору 1932–1933 років в Україні, 

подвижницьку діяльність, спрямовану на висвіт-

лення правди про Голодомор 

Морару  

Валентина Сергіївна 

– голова жіночої громади українок Молдови, Рес-

публіка Молдова –  за вагомий особистий внесок 

у зміцнення міжнародного авторитету України, 

розвиток міждержавного співробітництва, плідну 

громадську діяльність 

Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 

Трегуб  

Леонід Іванович 

– голова Асоціації прибалтійських українців 

м. Клайпеда, Литовська Республіка – за вагомий 

внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду 

Українського народу – Голодомору 1932–1933 

років в Україні, подвижницьку діяльність, спря-

мовану на висвітлення правди про Голодомор 
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ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден Полярної зірки 

(Швеція) 

Кирпа  

Галина Миколаївна 

– письменниця, перекладач, м. Київ – за визначний 

внесок у зміцнення українсько-шведських відно-

син і плідну роботу в галузі перекладу шведської 

дитячої літератури 
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