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           Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у ІІ 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* 

Звання «Герой України» 

Кузьменко  

Андрій Вікторович 

(посмертно) 

– співак, телеведучий, продюсер – за визначні осо-

бисті заслуги у формуванні вітчизняного культу-

рного простору, вагомий внесок у розвиток наці-

онального музичного мистецтва, багаторічну плі-

дну творчу та громадську діяльність 

Рибчинський  

Юрій Євгенович 

– поет, драматург, народний артист України – за 

визначні особисті заслуги у збагаченні українсь-

кої культури та мистецтва, формуванні націона-

льної ідентичності, багаторічну плідну творчу ді-

яльність 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден князя Ярослава Мудрого 

ІV ступеня 

Задніпровський  

Олександр Михайлович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Козак 

Богдан Миколайович 

– провідний майстер сцени Національного академі-

чного українського драматичного театру імені 

Марії Заньковецької, м. Львів – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Не-

залежності України 

V ступеня 

Балаян  

Роман Гургенович 

– кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Буравський  

Микола Олександрович 

– головний режисер театрально-концертного за-

кладу культури «Київський академічний театр 

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

першоджерелах. 
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українського фольклору "Берегиня"» – 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 

Вергунов  

Віктор Анатолійович 

– директор Національної наукової сільськогоспо-

дарської бібліотеки Національної академії аграр-

них наук України – 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 

Хостікоєв  

Анатолій Георгійович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Кравченко  

Олександр Іванович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени театра-

льно-видовищного закладу культури «Київський 

національний академічний театр оперети» – 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 

Процик  

Руслан Іванович  

(Іларіон) 

 

– архієпископ Рівненський і Острозький, керуючий 

Рівненською єпархією Православної церкви   

України – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

ІІ ступеня 

Баграєв  

Микола Георгійович 

– президент товариства «Таврійські ігри», 

м. Херсон – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 
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Вакуленко  

Юрій Євгенович 

– генеральний директор Національного музею 

«Київська картинна галерея» – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Гордієнко  

Алла Іванівна 

– генеральний директор Національної бібліотеки 

України для дітей, 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 

Замараєв 

Петро Пилипович 

(Даміан) 

– духовник Херсонської єпархії Православної цер-

кви  України – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Кущ  

Павло Миколайович  

(Климент) 

– митрополит Сімферопольський і Кримський Пра-

вославної церкви України – 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 

Мамасуєв  

Олександр Семенович 

(Феодор) 

– митрополит Мукачівський і Ужгородський Укра-

їнської православної церкви, Закарпатська 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 

Мілан  

Шашік 

(посмертно) 

– єпархіальний єпископ Мукачівської греко-като-

лицької єпархії – за багаторічну плідну церковну, 

благодійну і милосердницьку діяльність 

Новак  

Віллен Захарович 

– режисер-постановник акціонерного товариства 

«Одеська кіностудія» – 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 
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Ступка  

Остап Богданович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Сумська  

Наталія В’ячеславівна 

– 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, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Федоров  

Юрій Андрійович 

– член Національної спілки кінематографістів  

України, 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 

ІІІ ступеня 

Атлантова  

Софія Олександрівна 

– художниця, засновниця мистецько-благодійного 

проєкту «Ікони на ящиках від набоїв», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Баша  

Василь Васильович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Білик  

Назар Миколайович 

– художник-скульптор, 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 

Васянович  

Валентин Миколайович 

– режисер, сценарист, кінопродюсер, м. Київ – 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 

Горянський 

Володимир Вікторович 

– провідний майстер сцени Київського академіч-

ного театру драми і комедії на лівому березі 

Дніпра – 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 

Клименко 

Олександр Віталійович 

– художник, засновник мистецько-благодійного 

проєкту «Ікони на ящиках від набоїв», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Криштофович  

В’ячеслав Сигизмундович 

– кінорежисер, м. Київ – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності 

України 

Куртсеітова  

Аніфе Аметівна 

– голова громадської організації «Кримська ро-

дина» – 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 

Лемішка  

Ярослав Петрович 

– директор Тернопільської обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди Все-

українського дня працівників культури та майст-

рів народного мистецтва 

Маркович  

Йонатан Бен’ямін 

– головний рабин Києва – 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 
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Мірзаєва  

Патімат Газі-Магомедівна 

– режисер Київського муніципального академіч-

ного театру опери і балету для дітей та юнацтва – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Незалежності України 

Паперний  

Євген Васильович 

– актор театру і кіно, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня праці-

вників культури та майстрів народного мистецтва 

Положинський  

Олександр Євгенович 

– співак, лідер гурту «Тартак», радіоведучий, 

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 

Романій  

Андрій Станіславович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Стальчук 

Олег Миколайович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Троїцький 

Владислав Юрійович 

– театральний режисер, драматург, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Незалежності України 

Шейко  

Володимир  

Олександрович 

– художній керівник – головний диригент Заслуже-

ного академічного симфонічного оркестру Укра-

їнського радіо акціонерного товариства «Націона-

льна суспільна телерадіокомпанія України», 

м. Київ – за значний особистий внесок у розвиток 

національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 
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Яковлєв  

Юрій Віталійович 

– провідний інженер відділу Державного підприєм-

ства «Національний палац мистецтв "Україна"», 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Орден княгині Ольги 

І ступеня 

Вилегжаніна 

Тамара Ізмайлівна 

– генеральний директор Національної парламентсь-

кої бібліотеки України, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-осві-

тній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 

високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежно-

сті України 

Коливанова-Попеску  

Світлана Іванівна 

– головний балетмейстер державного підприємства 

«Харківський національний академічний театр 

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

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність 

Коротун  

Надія Іванівна 

– директор комунального закладу «Херсонська об-

ласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся 

Гончара» Херсонської обласної ради – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Петій-Потапчук  

Наталія Йосипівна 

– директор – художній керівник комунального за-

кладу культури «Заслужений академічний Закар-

патський народний хор» Закарпатської обласної 

ради – за значний особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

ІІ ступеня 

Дячук  

Ірина Дмитрівна 

 

– директор комунального закладу «Музей космона-

втики імені С. П. Корольова» Житомирської об-

ласної ради – за значний особистий внесок у дер-
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жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Матвієнко  

Ніна Митрофанівна 

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

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня  

Незалежності України 

ІІІ ступеня 

Алфімова  

Людмила Іванівна 

– артистка театру і кіно, м. Вінниця – 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 

Зюбіна  

Римма Анатоліївна 

– актриса театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний Молодий театр» – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Копієвська 

Ольга Рафаілівна 

– завідувач кафедри Національної академії керів-

них кадрів культури і мистецтв, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у розвиток національної 

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Всеук-

раїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Корнелюк  

Мирослава Мирославівна 

– голова відокремленого підрозділу громадської 

організації «Всеукраїнське товариство "Гуцуль-

щина"», м. Івано-Франківськ – 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  

Незалежності України 

Масленнікова  

Анжела Геннадіївна 

– головний хормейстер комунального закладу «Те-

атрально-видовищний заклад культури "Київсь-

кий муніципальний академічний театр опери і ба-

лету для дітей та юнацтва"» – за значний особис-

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

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Не-

залежності України 

Монастирська  

Людмила Вікторівна 

– солістка опери – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

театр опери та балету України іме- 

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

тий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Не-

залежності України 

Панасюк  

Христина  

– співачка, композитор, волонтер – 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 

Руснак  

Лариса Омелянівна 

– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток театрального мистецтва, високу професійну 

майстерність, багаторічну плідну творчу діяль-

ність та з нагоди 100-річчя від заснування Націо-

нального академічного драматичного театру 

імені Івана Франка 

Чавус  

Лариса Іванівна  

 

– проректор Київської муніципальної академії ест-

радного та циркового мистецтв – 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 

Чекун  

Доменіка Никифорівна 

– співачка, Рівненська область – за значний особи-

стий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток України, вагомі трудові здобу-

тки та високий професіоналізм, з нагоди Дня  

Незалежності України 

Щукіна  

Лариса Вікторівна 

– директор обласного Будинку художньої творчо-

сті Миколаївської обласної ради – 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 
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Ярмолюк  

Анжела Володимирівна  

– автор-виконавець, композитор, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Медаль «За працю і звитягу» 

Тараненко  

Геннадій Михайлович 

– художній керівник циркових номерів державного 

підприємства «Державна циркова компанія Укра-

їни», м. Київ – 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 

Хілобоченко  

Наталія Іванівна 

– директор бібліотеки Київського національного 

університету будівництва і архітектури – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, 

підготовку кваліфікованих фахівців та високий 

професіоналізм 

П О Ч Е С Н І  З В А Н Н Я  У К Р А Ї Н И  

Народний артист України 

Антонюк  

Валентина Геніївна 

– професор, завідувач кафедри Національної музи-

чної академії України імені П. І. Чайковського, 

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 

Данилюк  

Василь Степанович 

– соліст-вокаліст Чернівецької обласної філармонії 

імені Дмитра Гнатюка – 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 

Дацько  

Наталія Стефанівна 

– солістка опери, провідний майстер сцени – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди 120-річчя від дня заснування Львівського 
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національного академічного театру опери та ба-

лету імені Соломії Крушельницької 

Качала  

Любов Василівна 

– солістка опери – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди 120-річчя від дня 

заснування Львівського національного академіч-

ного театру опери та балету імені Соломії Круше-

льницької 

Курач  

Володимир 

Володимирович 

– головний диригент комунального закладу «Кон-

цертний заклад культури "Муніципальна акаде-

мічна чоловіча хорова капела імені Л. М. Ревуць-

кого"», 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 

Міхеєв  

Микола Миколайович 

– репетитор державного підприємства «Національ-

ний академічний театр опери та балету України 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу 

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнсь-

кого дня працівників культури та майстрів народ-

ного мистецтва 

Ніколаєнко  

Володимир Іванович 

 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Ніколаєнко  

Любов Михайлівна 

– артистка драми, провідний майстер сцени Івано-

Франківського академічного драматичного теат-

ру імені Івана Франка – 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 

Сидір  

Орест Ярославович 

– соліст опери Львівського національного академі-

чного театру опери та балету імені Соломії Кру-

шельницької – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

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

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Стеценко  

Кирило Вадимович 

 

– скрипаль, композитор, музичний і телевізійний 

продюсер, 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 

Юсипович  

Мирон Іванович 

– диригент – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мисте-

цтва, значні творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди 120-річчя від дня засну-

вання Львівського національного академічного 

театру опери та балету імені Соломії Крушельни-

цької 

Народний художник України 

Боньковський  

Олег Віталійович 

– художник-коваль, м. Львів – 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 

Кравченко  

Анатолій Григорович 

– художник-графік, м. Одеса – 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 

Кравченко  

Галина Борисівна 

– художниця-графік, живописець, м. Одеса – 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 

Оврах  

Володимир Михайлович 

– художник, м. Вінниця – 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 

Заслужений артист України 

Бєлікова  

Інна Сергіївна 

– артистка драми театрально-видовищного закладу 

культури «Київський академічний театр юного 
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глядача на Липках» – 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 

Біблів  

Віталіна Миколаївна 

– артистка – провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр "Золоті ворота"» – 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 

Брагіда  

Едуард Михайлович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени кому-

нального підприємства «Чернігівський обласний 

академічний український музично-драматичний 

театр імені Т. Г. Шевченка» Чернігівської облас-

ної ради – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

Васалатій  

Вікторія Віталіївна 

– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток театрального мистецтва, високу професійну 

майстерність, багаторічну плідну творчу діяль-

ність та з нагоди 100-річчя від заснування Націо-

нального академічного драматичного театру 

імені Івана Франка 

Гамаюнов 

Євген Миколайович 

– артист Херсонського обласного академічного му-

зично-драматичного театру імені М. Куліша – 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 

Гречух  

Микола Семенович 

– артист оркестру Львівського національного ака-

демічного театру опери та балету імені Соломії 

Крушельницької – 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 
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Жевора  

Володимир Миколайович 

– провідний майстер сцени комунального підпри-

ємства культури «Дніпровський академічний те-

атр драми та комедії» Дніпропетровської облас-

ної ради – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, науко-

во-технічний, культурно-освітній розвиток Укра-

їни, вагомі трудові здобутки та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Жуковін  

Олександр В’ячеславович 

– актор, доцент кафедри Інституту сучасного мис-

тецтва Національної академії керівних кадрів ку-

льтури і мистецтв, 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 

Залуський 

Іван Володимирович 

– артист – за вагомий особистий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, високу професійну май-

стерність, багаторічну плідну творчу діяльність 

та з нагоди 100-річчя від заснування Національ-

ного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка 

Кальченко  

Катерина Сергіївна 

– артистка балету Одеського національного акаде-

мічного театру опери та балету – 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 

Касараєва  

Афізе Асанівна 

– солістка-вокалістка Кримськотатарського фольк-

лорного ансамблю «Кирим», Автономна Респуб-

ліка Крим – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Кирилюк  

Володимир Миколайович 

– концертмейстер, артист Заслуженого академіч-

ного симфонічного оркестру Українського радіо, 

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 

Кисляк  

Тетяна Анатоліївна 

– солістка-вокалістка, керівник вокального ансам-

блю народної пісні «Живиця» Центру художньої 
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творчості вищого навчального закладу «Відкри-

тий міжнародний університет розвитку людини 

"Україна"», 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 

Козлов  

Володимир Васильович 

– артист-вокаліст державного підприємства «Хар-

ківський національний академічний театр опери 

та балету імені М. В. Лисенка» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність 

Кондратьєв 

Володимир 

Олександрович 

– соліст-вокаліст Одеського академічного театру 

музичної комедії імені М. Водяного – 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 

Малецька  

Оксана Миколаївна 

– артистка-вокалістка Тернопільської обласної фі-

лармонії – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Маліченко 

Олександр Вікторович 

– артист оркестру державного підприємства «Хар-

ківський національний академічний театр опери 

та балету імені М. В. Лисенка»  – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність 

Маслаков  

Андрій Миколайович 

– 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 України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Незалежності України 

Мельник  

Ірина Іванівна 

– артистка – за вагомий особистий внесок у розви-

ток театрального мистецтва, високу професійну 

майстерність, багаторічну плідну творчу діяль-
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ність та з нагоди 100-річчя від заснування Націо-

нального академічного драматичного театру 

імені Івана Франка 

Мельник  

Юрій Романович 

– художній керівник комунального закладу куль-

тури «Концертний заклад культури "Київський 

академічний муніципальний духовий оркестр"» – 

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 

Мишакова  

Алла Анатоліївна 

– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени 

державного підприємства «Харківський націона-

льний академічний театр опери та балету 

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

сок у розвиток національної культури і театраль-

ного мистецтва, значні творчі здобутки, високу 

професійну майстерність 

Міхалок  

Сергій Володимирович 

– музикант, соліст гурту «Brutto» – 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 

Новачук  

Таісія Георгіївна 

 

– артистка-вокалістка Херсонського обласного 

академічного музично-драматичного театру імені 

М. Куліша – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові здобутки та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Новостройна  

Наталія Миколаївна 

– провідний майстер сцени комунального підпри-

ємства культури «Дніпровський академічний те-

атр драми та комедії» Дніпропетровської облас-

ної ради – за значний особистий внесок у розви-

ток національної культури і мистецтва, вагомі 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 
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Осташ  

Людмила Ярославівна 

– солістка опери – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність та з нагоди 120-річчя від дня 

заснування Львівського національного академіч-

ного театру опери та балету імені Соломії Круше-

льницької 

Панченко 

Денис Володимирович 

– артист балету, провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Харківський національний 

академічний театр опери та балету іме-

ні М. В. Лисенка» – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки, високу профе-

сійну майстерність 

Петраш  

Ніколо Миколайович 

– композитор, поет, співак, 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 

Погорєлов  

Олександр Анатолійович 

– артист, концертмейстер Національного симфоні-

чного оркестру України, м. Київ – за значний осо-

бистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Незалежності України 

Поліщук  

Анна Василівна 

– концертмейстер 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 

Поліщук-Московець  

Наталія Володимирівна 

– артистка драми державного підприємства «На- 

ціональний академічний український драматич-

ний театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – 

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 
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Ревуцький  

Ярослав Анатолійович 

– артист академічного симфонічного оркестру ко-

мунального закладу «Запорізька обласна філар-

монія» Запорізької обласної ради – 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 

Рощак  

Олексій Борисович 

– головний диригент комунального підприємства 

«Чернігівський обласний академічний українсь-

кий музично-драматичний театр імені Т. Г. Шев-

ченка» Чернігівської обласної ради – 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 

Самсонова  

Марія Іванівна 

– артистка Першого українського театру для дітей 

та юнацтва, м. Львів – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Сапсович  

Олександра Аркадіївна 

– піаністка, старший викладач кафедри Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Не-

жданової – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Сачко  

Оксана Володимирівна 

– артистка Тернопільського академічного облас-

ного українського драматичного театру іме- 

ні Т. Г. Шевченка – 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 

Стасишин  

Ірина Іванівна 

– диригент-постановник – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди  

120-річчя від дня заснування Львівського націо-

нального академічного театру опери та балету 

імені Соломії Крушельницької 
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Танчинець  

Сергій Володимирович 

– вокаліст гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Тарсінова  

Ремзіє Усеїнівна 

– артистка, балетмейстер, хореограф, Автономна 

Республіка Крим – 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 

Твердий  

Михайло Дмитрович 

– художній керівник Студії етноджазу Центру ку-

льтури та мистецтв Київського національного 

університету технологій та дизайну – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культур-

но-освітній розвиток України, вагомі трудові здо-

бутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

Незалежності України 

Тишков  

Володимир Анатолійович 

– 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 України, вагомі трудові 

здобутки та високий професіоналізм, з нагоди 

Дня Незалежності України 

Уривський  

Іван Сергійович 

– режисер-постановник Національного академіч-

ного драматичного театру імені Івана Франка, 

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 

Федоров  

Борис Григорович 

– виконувач обов’язків доцента кафедри Націона-

льної музичної академії України імені П. І. Чай-

ковського, 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 
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Хмельов  

Сергій Віталійович 

– артист, концертмейстер групи державного підп-

риємства «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 

Хома  

Михайло Степанович 

– артист, співак, композитор, музикант, режисер, 

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 

Шевченко  

Олена Михайлівна 

– артистка-вокалістка комунального закладу «Пол-

тавська обласна філармонія» – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Школьна  

Тетяна Степанівна 

– артистка-солістка-вокалістка Національної філа-

рмонії України, м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Шпак  

Катерина Семенівна 

– 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 

Заслужений діяч мистецтв України 

Гладун  

Ольга Дмитрівна 

– директор комунальної установи «Обласний худо-

жній музей» Черкаської обласної ради – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 
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Горностай  

Олександр Васильович 

– генеральний директор державного підприємства 

«Національний заслужений академічний симфо-

нічний оркестр України», 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 

Калоян  

Армен Мігранович 

– головний режисер державного підприємства «Ха-

рківський національний академічний театр опери 

та балету імені М. В. Лисенка» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, 

високу професійну майстерність 

Лелюх  

Андрій Миколайович 

– художній керівник, режисер театру-студії «Да-

нко» Центру художньої творчості вищого навча-

льного закладу «Відкритий міжнародний універ-

ситет розвитку людини "Україна"», 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 

Макаревич  

Олег Юрійович 

– композитор, аранжувальник, музикант, 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 

Морозов  

Дмитро Петрович 

– головний диригент державного підприємства 

«Харківський національний академічний театр 

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

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Османов  

Ділявер Мідатович 

– диригент Київського муніципального академіч-

ного театру опери і балету для дітей та юнацтва – 

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 
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Савченко  

Ростислав  

Володимирович 

– балетмейстер, викладач кафедри Київського на-

ціонального університету культури і мистецтв – 

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 

Саратський  

Олександр Наумович 

– композитор, піаніст, викладач Київської вечір-

ньої музичної школи № 1 імені К. Г. Стеценка – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Сидоренко  

Любава Вікторівна 

– композитор, професор кафедри Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана П. Са-

гайдачного, м. Львів – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності 

України 

Супрунюк  

Валерій Антонович 

– художній керівник, соліст-інструменталіст каме-

рного салон-ансамблю «Колекція Розумовсь-

ких», 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 

Супрунюк  

Олена Іванівна 

– солістка-інструменталістка камерного салон-ан-

самблю «Колекція Розумовських», 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 

Терещенко  

Ольга Олександрівна 

– викладач кафедри Київського національного уні-

верситету культури і мистецтв – 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 
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Топачевський  

Андрій Олександрович 

– кінодраматург, письменник, 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 

Хлібосолов  

Ігор Олексійович 

– генеральний директор державного підприємства 

«Криворізький державний цирк», Дніпропетров-

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 

Цілик  

Ірина Андріївна 

– кінорежисер, письменниця, 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 

Чеботов  

Ігор Павлович 

– художник-графік, м. Харків – 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 

Заслужений майстер народної творчості України 

Андрицуляк  

Наталія Онуфріївна 

– майстриня художньої вишивки, Чернівець- 

ка 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 

Дедюль  

Оксана Петрівна 

– майстриня традиційної поліської вишивки та ви-

готовлення оберегової ляльки-мотанки, м. Жито-

мир – 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 

Калініченко  

Катерина Андріївна 

– майстриня з плетіння, м. Полтава – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

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

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 
 

Калмикова  

Раїса Іванівна 

– майстриня художньо-декоративного ткацтва, 

Сумська 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 

Скибін 

Рустем Володимирович 

– кераміст, художник-дизайнер, м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Церковник  

Ірина Опанасівна 

– майстриня народної вишивки, Закарпатська 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 

Яковлєв  

Анатолій Адольфович 

– майстер художньої обробки деревини, Хмельни-

цька область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Заслужений працівник культури України 

Адамчук  

Аліна Олексіївна 

– начальник управління [культури, національнос-

тей та релігій] Луганської обласної державної  

адміністрації – 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 

Бірюкова 

Ірина Олександрівна 

– генеральний директор Одеської національної  

наукової бібліотеки – 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 
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Бошко  

Нінель Володимирівна 

– викладач комунального закладу Сумської облас-

ної ради «Сумський фаховий коледж мистецтв і 

культури імені Д. С. Бортнянського» – 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 

Вишневецька  

Ірина Олександрівна 

– завідувач відділу комунального закладу «Музей 

космонавтики імені С. П. Корольова» Житомир-

ської обласної ради – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної культури і мистец-

тва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня пра-

цівників культури та майстрів народного мистец-

тва 

Войтович  

Наталія Василівна 

– завідувач відділу комунального закладу «Рівнен-

ська обласна універсальна наукова бібліотека» 

Рівненської обласної ради – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Гаєнко  

Вадим Анатолійович 

– заступник генерального директора державного 

підприємства «Національний заслужений акаде-

мічний симфонічний оркестр України», 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 

Гайдай  

Юрій Олександрович 

– заступник начальника цеху – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток театрального мистецтва, 

високу професійну майстерність, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

заснування Національного академічного драма-

тичного театру імені Івана Франка 

Денисюк  

Ніна Іванівна 

– директор музею історії с. Катеринівка Веселинів-

ського району, Миколаївська 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 
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Дроняк  

Ольга Дмитрівна 

– художній керівник Вижницького районного бу-

динку народної творчості та дозвілля, Черніве-

цька 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 

Дурунда  

Оксана Степанівна 

– головний спеціаліст департаменту культури За-

карпатської обласної державної адміністрації – 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 

Дяченко  

Владислава Василівна 

– заступник директора комунального закладу 

«Херсонський обласний художній музей іме- 

ні О. О. Шовкуненка» Херсонської обласної ради 

– 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 

Живкова  

Олена Вікторівна 

– заступник генерального директора Національ-

ного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків, 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 

Загоруйко  

Наталія Миколаївна 

– завідувач відділу Національної бібліотеки Укра-

їни для дітей, 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 

Задоя  

Світлана Юріївна 

– викладач комунального закладу «Богуславська 

школа мистецтв» Богуславської районної ради, 

Київська 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 
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Кабаков  

Сергій Борисович 

– генеральний директор – художній керівник дер-

жавного підприємства «Державна циркова ком-

панія України», м. Київ – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Камлик  

Григорій Іванович 

– головний адміністратор комунального закладу 

«Запорізький академічний обласний театр 

ляльок» Запорізької обласної ради – 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 

Крижанівський 

Олександр Панасович 

– художній керівник хору комунального закладу 

«Палац культури і мистецтв» Вишневої міської 

ради, Київська область – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежно-

сті України 

Крижешевська 

Леся Юріївна 

– директор комунального закладу Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська школа мистецтв 

№ 1», Київська область – за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мисте-

цтва, вагомі творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мис-

тецтва 

Марчук  

Ярослав Ігорович 

– заступник начальника цеху – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток театрального мистецтва, 

високу професійну майстерність, багаторічну 

плідну творчу діяльність та з нагоди 100-річчя від 

заснування Національного академічного драма-

тичного театру імені Івана Франка 

Матвєєва  

Лілія Борисівна 

– начальник відділу – за вагомий особистий внесок 

у розвиток театрального мистецтва, високу про-

фесійну майстерність, багаторічну плідну творчу 

діяльність та з нагоди 100-річчя від заснування 

Національного академічного драматичного теа-

тру імені Івана Франка 
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Матвійчук  

Наталія Володимирівна 

– заступник директора державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Коле-

гіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевсь-

кого, Полтавська область – за значний особистий 

внесок у розвиток національної освіти, підгото-

вку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну 

педагогічну діяльність та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Митроган  

Андрій Миколайович 

– директор-розпорядник – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди  

120-річчя від дня заснування Львівського націо-

нального академічного театру опери та балету 

імені Соломії Крушельницької 

Михайлюк  

Тетяна Василівна 

– керівник хору комунального закладу культури 

«Будинок культури "Родина"» відділу виконав-

чого комітету Жовтоводської міської ради, Дніп-

ропетровська 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 

Мозгова  

Олена Іванівна 

– заступник директора Київської дитячої школи 

мистецтв № 5 імені Л. Ревуцького – за значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Огренда  

Ігор-Ярослав Гнатович 

– завідувач художньо-постановної частини – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди 120-річчя від дня заснування Львівського 

національного академічного театру опери та ба-

лету імені Соломії Крушельницької 

Остапенко  

Тетяна Анатоліївна 

– заступник генерального директора Національної 

наукової медичної бібліотеки України, 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 
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Плачинта 

Юрій Миколайович 

– художній керівник Новоселівського сільського 

будинку культури Саратського району, Одеська 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Пожарська  

Олена Юріївна 

– викладач Київської муніципальної академії ест-

радного та циркового мистецтв – 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 

Прощенков  

Олексій Вікторович 

– викладач комунального мистецького навчаль-

ного закладу Печерського району м. Києва «Ди-

тяча музична школа № 4 імені Д. Шостаковича» 

– 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 

Ризванюк  

Любов Василівна 

– художній керівник народного художнього колек-

тиву ансамблю танцю «Барвінок» закладу позаш-

кільної освіти «Ковельський палац учнівської мо-

лоді імені Івана Франка», Волинська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Самчук  

Володимир Васильович 

– директор комунального закладу «Рівненський об-

ласний центр народної творчості» Рівненської об-

ласної ради – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

України, вагомі трудові здобутки та високий про-

фесіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Семененко  

Лариса Петрівна 

– директор науково-технічної бібліотеки Націона-

льного технічного університету «Харківський по-

літехнічний інститут» – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної освіти і науки, 

підготовку висококваліфікованих фахівців, бага-

торічну сумлінну працю та високий професіона-

лізм 
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Сідор  

Оксана Іванівна 

– провідний методист Іршавського районного бу-

динку культури, Закарпатська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Сливка  

Олексій Іванович 

– заступник директора комунального закладу «Він-

ницький міський центр художньо-хореографічної 

освіти дітей та юнацтва "Барвінок"» – 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 

Татарчук  

Людмила Михайлівна 

– заступник директора Національної наукової сіль-

ськогосподарської бібліотеки Національної ака-

демії аграрних наук України – за значний особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

Тацакович  

Ірина Ярославівна 

– директор Івано-Франківської обласної бібліотеки 

для дітей – 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 

Телячий  

Юрій Васильович 

– член президії Національної спілки краєзнавців 

України, 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 

Токар  

Олег Іванович 

– 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 

Чмелик  

Роман Петрович 

– директор комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівський історичний музей» – за 
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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 

Шиманова  

Любов Юріївна 

 

– начальник відділу – за вагомий особистий внесок 

у розвиток театрального мистецтва, високу про-

фесійну майстерність, багаторічну плідну творчу 

діяльність та з нагоди 100-річчя від заснування 

Національного академічного драматичного теа-

тру імені Івана Франка 

Шип  

Оксана Василівна 

– викладач комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради – 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 

Шумило  

Сергій Вікторович 

– директор громадської організації «Міжнародний 

інститут афонської спадщини», 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 

Ющенко  

Олена Іванівна 

– перший заступник генерального директора Наці-

онального історико-архітектурного музею «Київ-

ська  фортеця» – 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 

Заслужений працівник освіти України 

Сапіга  

Оксана Вікторівна 

– начальник відділу Національної музичної акаде-

мії України імені П. І. Чайковського, м. Київ – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові здобутки та високий професіоналізм, з на-

годи Дня Незалежності України 

Саранчина 

Світлана Миколаївна 

– директор Палацу творчості учнів м. Миколаєва – 

за значний особистий внесок у розвиток націона-
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льної культури і мистецтва, вагомі творчі здобу-

тки та високу професійну майстерність, з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Чмир  

Олена Петрівна 

– директор Новгород-Сіверського центру дитячої 

та юнацької творчості Новгород-Сіверської місь-

кої ради, Чернігівська область – 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 

Заслужений художник України 

Бринцева  

Ольга Геннадіївна 

– художниця-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 

Бугайцов  

Олег Павлович 

– художник-кераміст, живописець, м. Одеса – 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 

Будник  

Андрій Вікторович 

– 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 

Василевський  

Ігор Едуардович 

– художник-графік, живописець, м. Суми – 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 

Войтенко  

Валентин Андрійович 

– художник, м. Житомир – 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 
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Кляпетура  

Сергій Іванович 

– скульптор, Хмельницька область – за значний 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Всеукра-

їнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Курсін  

Дмитро Миколайович 

– художник-монументаліст, м. Харків – 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 

Радиш  

Мирослав Богданович 

– художник декоративно-прикладного 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 

Ридванецький  

Сергій Віллевич 

– головний художник комунального закладу «Чер-

каський академічний обласний український музи-

чно-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка Чер-

каської обласної ради» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, соціально-еконо-

мічний, науково-технічний, культурно-освітній 

розвиток України, вагомі трудові здобутки та ви-

сокий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежно-

сті України 

Ткачук  

Микола Іванович 

– художник, Хмельницька 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 

Трасінова  

Зарема Абдурахманівна 

– художник-графік, Автономна Республіка Крим – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток України, ва-

гомі трудові здобутки та високий професіона-

лізм, з нагоди Дня Незалежності України 

Швачунов  

Ігор Юрійович 

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

сок у державне будівництво, соціально-економіч-

ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-
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виток України, вагомі трудові здобутки та висо-

кий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності 

України 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден князя Ярослава Мудрого 

V ступеня 

Інанчі  

Міклош 

– громадський діяч, благодійник, Угорщина – за ва-

гомий особистий внесок у зміцнення міжнарод-

ного авторитету України, розвиток міждержав-

ного співробітництва, плідну громадську діяль-

ність 

Романків  

Любомир Іванович  

– президент Благодійного фонду начального плас-

туна Любомира Романківа, Канада – за вагомий 

особистий внесок у зміцнення міжнародного ав-

торитету України, розвиток міждержавного спів-

робітництва, плідну громадську діяльність 

Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

Августинський  

Анджей 

 

– громадський діяч, лідер Благодійного товариства 

«Сємаха» та Фонду «Демос», Республіка Польща 

– за вагомий особистий внесок у розвиток волон-

терського руху, активну благодійну і гуманісти-

чну діяльність, з нагоди Міжнародного дня воло-

нтера 

Багрій  

Тарас 

– президент Конгресу українців Канади (відділ То-

ронто) у 2014–2020 роках – за вагомий особистий 

внесок у розвиток волонтерського руху, активну 

благодійну і гуманістичну діяльність, з нагоди 

Міжнародного дня волонтера 

Бура  

Іван  

– єпископ-помічник Філадельфійської архиєпархії 

Української греко-католицької церкви, Сполу-

чені Штати Америки – за вагомий особистий вне-

сок у зміцнення міжнародного авторитету Укра-

їни, розвиток міждержавного співробітництва, 

плідну громадську діяльність 

Ґуджеротті  

Клаудіо 

 

– Апостольський Нунцій Святого Престолу (Вати-

кану) в Україні – за вагомий особистий внесок у 
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зміцнення міжнародного авторитету України, ро-

звиток міждержавного співробітництва, плідну 

громадську діяльність 

Коцева  

Олена Іванівна 

– голова Спілки українських організацій в Болгарії 

«Мати Україна», Республіка Болгарія – за ваго-

мий особистий внесок у зміцнення міжнародного 

авторитету України, розвиток міждержавного 

співробітництва, плідну громадську діяльність 

Петрецький  

Микола-Мирослав 

– депутат Парламенту Румунії, голова Союзу укра-

їнців Румунії – за вагомий особистий внесок у 

зміцнення міжнародного авторитету України, ро-

звиток міждержавного співробітництва, плідну 

громадську діяльність 

Плявіньш  

Елмарс 

– головний капелан Об'єднаного штабу церков На-

ціональних збройних сил Латвійської Республіки 

– за вагомий особистий внесок у розвиток волон-

терського руху, активну благодійну і гуманісти-

чну діяльність, з нагоди Міжнародного дня воло-

нтера 

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Бондас  

Марина Петрівна 

– співзасновниця благодійного проєкту «Серце для 

України», Федеративна Республіка Німеччина – 

за вагомий особистий внесок у розвиток волон-

терського руху, активну благодійну і гуманісти-

чну діяльність, з нагоди Міжнародного дня воло-

нтера 

Ващук  

Ірина Миколаївна 

– президент благодійного фонду «Revived Soldiers 

Ukraine», Сполучені Штати Америки – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток волонтерського 

руху, активну благодійну і гуманістичну діяль-

ність, з нагоди Міжнародного дня волонтера 

Гвать  

Евеліна Олександрівна  

– членкиня Центральної ради Союзу русинів-укра-

їнців Словацької Республіки – за вагомий особи-

стий внесок у зміцнення міжнародного автори-

тету України, розвиток міждержавного співробі-

тництва, плідну громадську діяльність 

Калюжна  

Галина Юхимівна 

– голова Мінського міського об'єднання українців 

«Заповіт», Республіка Білорусь – за вагомий осо-

бистий внесок у зміцнення міжнародного автори-

тету України, розвиток міждержавного співробі-

тництва, плідну громадську діяльність 
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Голік  

Константіно 

– президент Українського товариства «Відро-

дження», Республіка Аргентина – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток волонтерського руху, 

активну благодійну і гуманістичну діяльність, з 

нагоди Міжнародного дня волонтера 

Зінько  

Марія Христина 

 

– заступник голови Української Центральної Репре-

зентації в Аргентинській Республіці – за вагомий 

особистий внесок у розвиток волонтерського 

руху, активну благодійну і гуманістичну діяль-

ність, з нагоди Міжнародного дня волонтера 

П О Ч Е С Н І  З В А Н Н Я  У К Р А Ї Н И  

Заслужений діяч мистецтв України 

Довгович  

Левко 

– художній керівник та диригент Українського на-

родного хору «Карпати», Словацька Республіка – 

за вагомий особистий внесок у зміцнення міжна-

родного авторитету України, розвиток міждержа-

вного співробітництва, плідну громадську діяль-

ність 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден Зірки Італії з присвоєнням звання «Кавалер»   

Ботвінов  

Олексій Іванович 

– піаніст, соліст Одеської обласної філармонії, 

н.а України, м. Одеса – за підтримку культурного 

співробітництва двох країн, за організацію музи-

чного фестивалю Odessa Classics і серію концер-

тів у оперному театрі «Ла Скала» (м. Мілан, Іта-

лія) 
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