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           Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у І півріччі 2020 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 князя Ярослава Мудрого 

ІV ступеня 

Зінкевич  

Василь Іванович 

– артист, соліст-вокаліст, м. Луцьк – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

V ступеня 

Пелюк  

Сергій Олександрович 

– голова Запорізького обласного відділення Націо-

нальної всеукраїнської музичної спілки, директор 

комунального закладу «Запорізьке музичне учи-

лище імені П. І. Майбороди» Запорізької облас-

ної ради – 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 Дня Собор-

ності України 

Філіп’єва  

Олена Валеріївна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний театр опери та балету України іме- 

ні Т. Г. Шевченка», м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня  

Конституції України 

Чапкіс  

Григорій Миколайович 

– хореограф, професор кафедри Інституту мис-

тецтв Київського університету імені Бориса  

Грінченка – за визначний особистий внесок у ро-

звиток національної культури і хореографічного 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність 

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

першоджерелах. 
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Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Бітаєв 

Валерій Анатолійович 

– віце-президент Національної академії мистецтв 

України, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-

технічного потенціалу України, багаторічну сум-

лінну працю та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня науки 

Струтинський  

Богдан Дмитрович 

– генеральний директор – художній керівник теат-

рально-видовищного закладу культури «Київсь-

кий академічний театр оперети» – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Яковлєв  

Микола Іванович 

– перший віце-президент Національної академії 

мистецтв України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Консти-

туції України 

ІІІ ступеня 

Білоус  

Андрій Федорович 

– директор – художній керівник Київського націо-

нального академічного Молодого театру – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Конституції України 

Гайчук  

Тамара Сергіївна 

– художник-реставратор відділу Національного на-

уково-дослідного реставраційного центру Укра-

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

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю 
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Держипільський  

Ростислав Любомирович 

– генеральний директор – художній керівник  

Івано-Франківського національного академіч-

ного драматичного театру імені Івана Франка – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Дубровіна  

Любов Андріївна 

– генеральний директор Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Конституції України 

Іванов 

Віктор Павлович 

– начальник відділу державного підприємства «На-

ціональний палац мистецтв "Україна"», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Кучірка  

Михайло Дмитрович 

– член Івано-Франківської обласної організації На-

ціональної спілки краєзнавців України – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Конституції України 

Нагребецький  

Анатолій Никифорович 

– краєзнавець, Вінницька область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 
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Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Коваленко  

Любов Григорівна 

– перший заступник генерального директора Націо-

нального музею-садиби М. І. Пирогова, член ради 

громадської організації «Вінницька обласна рада 

жінок України» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

 безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

ІІІ ступеня 

Білик  

Ірина Миколаївна 

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

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Демчук  

Надія Андріївна 

– член Костопільського районного об’єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка, Рівненська область – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Кароль Тіна 

 

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

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Когут  

Оксана Володимирівна 

– комерційний директор театрально-видовищного 

закладу культури «Київський національний ака-

демічний театр оперети» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 
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Могиленко  

Ольга Миколаївна 

– директор бібліотеки Державного університету 

«Житомирська політехніка» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Севернюк  

Тамара Артемівна 

– письменниця, Чернівецька область – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ 

Народний артист України 

Баша  

Олена Петрівна 

– провідний майстер сцени Першого академічного 

українського театру для дітей та юнацтва, 

м. Львів – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зраз-

кове виконання службового обов’язку та багато-

річну сумлінну працю 

Братущик  

Інеса Михайлівна 

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

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Бутковська  

Валентина Петрівна 

 

– артистка-вокалістка театрально-видовищного за-

кладу культури «Київський національний акаде-

мічний театр оперети» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Гапа  

Ольга Євстахівна 

– артистка, провідний майстер сцени Першого ака-

демічного українського театру для дітей та юнац-

тва, м. Львів – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-
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пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Демидова 

Віола Григорівна 

– солістка-інструменталістка (фортепіано), доцент 

кафедри Одеської національної музичної академії 

імені А. В. Нежданової – 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 

Дня Соборності України 

Довбецька  

Галина Ігорівна 

– артистка взводу Зразково-показового оркестру 

Збройних Сил України – 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 

Дня Соборності України 

Єна  

Олександра  

Володимирівна 

– артистка державного підприємства «Національ-

ний академічний театр російської драми імені 

Лесі Українки», м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Мацак  

Наталія Олександрівна 

– артистка балету – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний театр опери та балету України іме- 

ні Т. Г. Шевченка», м. Київ – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Мочурад 

Богдан Іванович 

– головний диригент державного підприємства 

«Національний академічний український драма-

тичний театр імені Марії Заньковецької», 

м. Львів – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди Міжнародного дня теа-

тру 
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Процев’ят  

Марія Іванівна 

– доцент кафедри Львівської національної музич-

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

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Савченко  

Анжеліка Віталіївна 

– артистка драми – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний драматичний театр імені Івана Франка», 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 

Філімонов 

Олег Миколайович 

– артист театру і кіно, м. Одеса – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Шишпор  

Христина Віталіївна 

– артистка балету, м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Народний художник України 

Вільгушинський  

Роман Казимирович 

– скульптор, монументаліст, м. Тернопіль – 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 Дня Соборності України 

Климович  

Микола Іванович 

– художник, директор Овруцької малої академії на-

родних мистецтв та ремесел, Житомирська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 
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Фізер  

Іван Васильович 

– художник, доцент кафедри [образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва] Черкась-

кого національного університету імені Богдана 

Хмельницького – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Заслужений артист України 

Барна  

Анатолій Михайлович 

– артист драми, заступник директора комунального 

закладу «Закарпатський обласний театр драми та 

комедії» Закарпатської обласної ради – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Бровченко  

Лариса Леонідівна 

– артистка хору державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

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

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Власова  

Олеся Юріївна 

– артистка театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр на Печер-

ську» – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Володін  

Олександр  

Володимирович 

– артист оркестру комунального закладу «Академі-

чний музично-драматичний театр імені Лесі 

Українки м. Кам'янського» Кам'янської міської 

ради, Дніпропетровська 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 Дня Соборності України 

Гірник  

Тетяна Миколаївна 

– артистка драми Івано-Франківського національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-



11 

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Гофуров  

Руслан Рафікович 

– артист театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр юного гля-

дача на Липках» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Гульченко  

Валентина Порфиріївна 

– артистка – провідний майстер сцени комунальної 

установи «Одеський театр юного глядача Юрія 

Олеші» – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Гуриненко 

Геннадій Юрійович 

– артист-ляльковод – провідний майстер сцени Ха-

рківського державного академічного театру 

ляльок імені В. А. Афанасьєва – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Дорошенко  

Людмила Михайлівна 

– артистка оркестру державного підприємства «На-

ціональний академічний драматичний театр імені 

Івана Франка», м. Київ – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Євдокименко  

Ігор Михайлович 

– соліст опери державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету України 

імені Т. Г. Шевченка», м. Київ – 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 Дня Соборності України 

Жулева  

Нонна В’ячеславівна 

– артистка драми комунального закладу культури 

Сумської обласної ради «Сумський обласний ака-

демічний театр драми та музичної комедії імені 

М. С. Щепкіна» – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 
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зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю 

Завгородня  

Вікторія Вікторівна 

– артистка – провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський муні-

ципальний академічний театр ляльок на лівому 

березі Дніпра» – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Іванченко  

Дмитро Анатолійович 

– соліст опери – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

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

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

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Кисіль  

Елеонора Вікторівна 

– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени 

обласного комунального закладу «Харківський 

академічний театр музичної комедії» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Кулик  

Раїса Миколаївна 

– артистка симфонічного (камерного) оркестру На-

ціонального президентського оркестру Міністер-

ства оборони України – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Лановенко-Мельник  

Наталія Віталіївна 

– артистка, солістка-вокалістка Академічного ка-

мерного оркестру «Арката» Вінницької обласної 

філармонії – 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 Дня Собор-

ності України 

Максимюк  

Максим Володимирович 

– артист драми театрально-видовищного закладу 

культури «Київський академічний драматичний 

театр на Подолі» – за вагомий особистий внесок 
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у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Маркович  

Михайло Іванович 

– артист, соліст-вокаліст комунального підприємс-

тва «Харківська обласна філармонія» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Конституції України 

Мацак 

Анатолій Миколайович 

– актор комунального закладу «Закарпатський ака-

демічний обласний український музично-драма-

тичний театр імені братів Юрія-Августина та Єв-

гена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстерність 

та з нагоди Міжнародного дня театру 

Мірзоян  

Арсен Романович 

– співак, композитор, м. Київ – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Мороз  

Олег Богданович 

– артист оркестру державного підприємства «Наці-

ональний академічний театр опери та балету Ук-

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

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Полатайко  

Мирослава Любомирівна 

– артистка драми Івано-Франківського національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю 

Половинка  

Наталія Юхимівна 

– актриса, співачка, м. Львів – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 
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національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Потапенко  

Олексій Андрійович 

– співак, композитор, музичний, театральний і кі-

нопродюсер, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції 

України 

Синиціна  

Ірина Анатоліївна 

– акторка, провідний майстер сцени міського кому-

нального закладу культури «Дніпровський місь-

кий театр ляльок "Театр актора і ляльки"» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Сіончук  

Олександр 

Володимирович 

– доцент кафедри Інституту мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету – 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 Дня Соборності України 

Смірнова 

Любов Миколаївна 

– артистка комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівський академічний обласний му-

зично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» 

– за вагомий особистий внесок у розвиток націо-

нальної культури і театрального мистецтва, зна-

чні творчі здобутки, високу професійну майстер-

ність та з нагоди Міжнародного дня театру 

Шошин 

Артем Олександрович 

– артист – провідний майстер сцени театрально-ви-

довищного закладу культури «Академічний театр 

"Київ Модерн-балет"» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Міжна-

родного дня театру 
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Заслужений діяч мистецтв України 

Алієв  

Наріман Рідьванович 

– режисер, сценарист – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції 

України 

Бондар  

Євгенія Миколаївна 

– завідувач кафедри Одеської національної музич-

ної академії імені А. В. Нежданової – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Грек  

Володимир Анатолійович 

– старший викладач Інституту мистецтв Київсь-

кого університету імені Бориса Грінченка – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Дєдіков  

Максим Вікторович 

– заступник голови правління, керівник регіональ-

ного відділення Всеукраїнської молодіжної гро-

мадської організації «Україна-фестиваль», 

м. Одеса – 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 Дня Собор-

ності України 

Дєдікова  

Віоріка Ігорівна 

– солістка-інструменталістка, скрипалька, музич-

ний педагог, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української дер-

жави, зразкове виконання службового обов’язку 

та багаторічну сумлінну працю 

Ковальчук  

Остап Вікторович 

– художник-живописець, проректор Національної 

академії образотворчого мистецтва і архітектури, 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-
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турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 

Коломієць  

Марина Сергіївна 

– фахівець відділу державного підприємства «На-

ціональний палац мистецтв "Україна"», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Кошман  

Олексій Миколайович 

– завідувач відділу Харківської середньої спеціалі-

зованої музичної школи-інтернату – 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 Дня Соборності України 

Круковський  

Олександр Олександрович 

– генеральний директор комунального закладу 

«Концертний заклад культури "Муніципальна 

академічна чоловіча хорова капела іме- 

ні Л. М. Ревуцького"», м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Лукіч  

Антоніо 

– режисер – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Майданець-Баргилевич  

Олена Леонідівна 

 

– завідувач кафедри Київського державного інсти-

туту декоративно-прикладного мистецтва і ди-

зайну імені Михайла Бойчука – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 
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Мисечко  

Сергій Леонідович 

– директор – художній керівник комунального за-

кладу «Житомирський академічний обласний те-

атр ляльок» Житомирської обласної ради – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Савчин  

Лілія Михайлівна 

– завідувач кафедри [хореографії] Рівненського 

державного гуманітарного університету – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, зразкове виконання 

службового обов’язку та багаторічну сумлінну 

працю 

Ткачук 

Богдан Юрійович 

– головний диригент Івано-Франківського націона-

льного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної культури і театрального ми-

стецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Фещак  

Оксана Валеріївна 

– виконувач обов’язків генерального директора 

державного підприємства «Державна дирекція 

міжнародних конкурсів та мистецьких програм 

"Арт-Україна"», м. Київ – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Шевченко  

Лілія Михайлівна 

– доцент кафедри Одеської національної музичної 

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

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культур-

но-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Вінців 

Іван Михайлович 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва, 

Львівська 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 Дня Собо-

рності України 
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Кальна  

Оксана Володимирівна 

– учителька гончарства Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І–III ступенів «Коле-

гіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевсь-

кого, Полтавська область – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Карпюк  

Петро Пилипович 

– майстер народної творчості, живописець, Жито-

мирська 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 Дня Собо-

рності України 

Заслужений працівник культури України 

Бесп’ятова 

Ольга Ростиславівна 

– начальник відділу Департаменту культури Київ-

ської міської державної адміністрації – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Дня Конституції України 

Білогур  

Галина Станіславівна 

– викладач комунального закладу Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська школа мистецтв 

№ 5», Київська область – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Бойко 

Костянтин Іванович 

– головний адміністратор державного підприємс-

тва «Національний академічний театр опери та 

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

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки, високу професійну майстерність 

та з нагоди Міжнародного дня театру 

Борщовська  

Олена Василівна 

– хормейстер комунального закладу «Станично-

Луганський районний будинок культури», Луга-

нська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 
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багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Собо-

рності України 

Булах  

Ганна Олексіївна 

– директор ради директорів Дирекції фестивалів 

культури і мистецтва громадської організації 

«Центр "Світ очима дітей"», м. Запоріжжя – за ва-

гомий особистий внесок у забезпечення реаліза-

ції державної політики у сфері соціального захи-

сту дітей, створення умов для їхнього всебічного 

розвитку та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня захисту дітей 

Галич  

Анастасія Сергіївна 

– 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 Української дер-

жави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Соборності Укра-

їни 

Годіна  

Валентина Семенівна 

– директор Каланчацької школи естетичного вихо-

вання, Херсонська 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 Дня Соборності України 

Грушко  

Любов Степанівна 

– керівник Народної аматорської хорової капели 

імені М. Д. Леонтовича Тульчинського район-

ного будинку культури, Вінницька область – за 

значний особистий внесок у соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, зразкове виконання 

службового обов’язку та багаторічну сумлінну 

працю 

Дрогальчук  

Ганна Василівна 

– директор комунального закладу «Обласний орга-

нізаційно-методичний центр культури» Закарпат-

ської обласної ради – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення  

національної безпеки, соціально-економічний,  

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Дубас  

Тетяна Петрівна 

– завідувач відділу Національної юридичної біблі-

отеки Національної бібліотеки України іме- 
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ні В. І. Вернадського, 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 Дня Соборності України 

Журавльова  

Ірина Казимирівна 

– директор Центральної наукової бібліотеки Хар-

ківського національного університету іме- 

ні В. Н. Каразіна – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих фахівців, багаторічну сум-

лінну працю 

Кагановська  

Олена Леонідівна 

– викладач, концертмейстер комунального закладу 

«Запорізьке музичне училище імені П. І. Майбо-

роди» Запорізької обласної ради – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Калинич  

Артем Адальбертович 

– викладач комунального вищого навчального за-

кладу «Ужгородський музичний коледж іме- 

ні Д. Є. Задора» Закарпатської обласної 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 Дня Соборності Укра-

їни 

Красавіна  

Лариса Миколаївна 

– викладач Черкаського музичного училища іме- 

ні С. С. Гулака-Артемовського – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Куцевалов  

Олександр Валерійович 

– організатор та засновник всеукраїнських дитячих 

благодійних акцій, заступник голови правління 

громадської організації «Мистецька співдруж-

ність», м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

забезпечення реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту дітей, створення умов 

для їхнього всебічного розвитку та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня захисту дітей 
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Луцишина 

Людмила Іванівна 

– викладач Рівненської дитячої музичної школи 

№ 1 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 

Дня Соборності України 

Малишева  

Лариса Павлівна 

– головний зберігач комунального закладу Київсь-

кої обласної ради «Білоцерківський краєзнавчий 

музей» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 

Метьолкін  

Геннадій Григорович 

– директор, викладач-методист комунального ви-

щого позашкільного навчального закладу «Сєвє-

родонецька дитяча музична школа № 2», Луган-

ська область – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції Укра-

їни 

Новікова-Вигран  

Оксана Сергіївна 

– генеральний директор Національного історико-

архітектурного музею «Київська фортеця» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Ноженко  

Валентина Григорівна 

 

– головний зберігач фондів Кіровоградського обла-

сного художнього музею – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Консти-

туції України 

Панащук  

Людмила Олександрівна 

– керівник Зразкової аматорської студії музично-

естетичного виховання «Ладоньки» комуналь-

ного закладу «Рівненський міський палац куль-
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тури» Рівненської міської ради – за значний осо-

бистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Переяславець 

Пилип Захарович 

– викладач-методист Дніпропетровського театра-

льно-художнього коледжу – 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 Дня Соборності України 

Рохіна 

Катерина Петрівна 

– хормейстер комунального закладу культури Сум-

ської обласної ради «Сумський обласний акаде-

мічний театр драми та музичної комедії імені  

М. С. Щепкіна» – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Сидорова  

Леся Олексіївна 

– начальник управління Міністерства культури Ук-

раїни – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 

Сладкова 

Олена Геннадіївна 

– головний адміністратор театрально-видовищно-

го закладу культури «Київський національний 

академічний театр оперети» – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Між-

народного дня театру 

Спінул  

Олена Миколаївна 

– керівник танцювального колективу Молодіжного 

центру Центральноукраїнського державного пе-

дагогічного університету імені Володимира Вин-

ниченка, м. Кропивницький, Кіровоградська об-

ласть – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Конституції України 
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Тіліс  

Тетяна Василівна 

– директор-розпорядник комунального закладу 

«Запорізька обласна філармонія» Запорізької об-

ласної ради – 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 Дня Собор-

ності України 

Ушакова 

Лідія Володимирівна 

– директор комунального закладу «Обласна  

бібліотека для дітей» Черкаської 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 Дня Соборності Укра-

їни 

Шарабуряк  

Лариса Юріївна 

– завідувач відділу Чернівецької обласної універса-

льної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове вико-

нання службового обов’язку та багаторічну сум-

лінну працю 

Шептухіна  

Наталія Валентинівна 

 

– керівник Народного хореографічного колективу 

«Провінційний балет» комунального закладу 

«Скадовський районний будинок культури імені 

Т. Г. Шевченка», Херсонська область – за знач-

ний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 

Юрійчук  

Анатолій Сергійович 

– старший майстер комунального підприємства 

«Дніпропетровський будинок органної та камер-

ної музики» Дніпропетровської обласної ради – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Яцинюк  

Ольга В’ячеславівна 

– викладач-методист комунального позашкільного 

закладу «Дитяча школа мистецтв № 5 міста 

Одеси» – за вагомий особистий внесок у забезпе-

чення реалізації державної політики у сфері соці-
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ального захисту дітей, створення умов для їх-

нього всебічного розвитку та високий професіо-

налізм, з нагоди Дня захисту дітей 

Заслужений працівник освіти України 

Козубовська  

Марія Петрівна 

– викладач Вижницького коледжу прикладного ми-

стецтва імені В. Ю. Шкрібляка, Чернівецька об-

ласть – 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 Дня Соборності 

України 

Заслужений художник України 

Біба  

Сергій Юрійович 

– художник-живописець, м. Ужгород – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

Гуменний  

Юрій Степанович 

– художник, м. Миколаїв – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення націо-

нальної безпеки, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Консти-

туції України 

Дроботюк  

Борис Іванович 

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

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-

ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Дня Конституції 

України 

Ковтун  

Ольга Сергіївна 

– художник-монументаліст, 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 Дня Соборності України 

Мазур  

Володимир Борисович  

– художник-живописець, Полтавська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-
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економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Дня Конституції України 

Поліщук  

Наталія Юріївна 

– художник, Львівська область – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, зміцнення 

національної безпеки, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю, з нагоди Дня Кон-

ституції України 

Тішин  

Павло Миколайович 

– художник-живописець, м. Херсон – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

Орден князя Ярослава Мудрого 

V ступеня 

Батрух  

Стефан Андрійович 

– настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці у 

м. Люблін, Республіка Польща – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Конституції України 
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