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           Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

тецтва, релігійних діячів України, іноземних громадян, які у І півріччі 2021 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. 
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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ* 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Почепцов 

Георгій Георгійович 

– професор кафедри Маріупольського державного 

університету, Донецька область – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток вітчизняної науки, змі-

цнення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня науки 

ІІ ступеня 

Дядюра  

Микола Володимирович 

– головний диригент державного підприємства 

«Національний академічний театр опери та ба-

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

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Сенченко  

Микола Іванович 

– директор державної наукової установи «Книж-

кова палата України імені Івана Федорова», док-

тор технічних наук, м. Київ – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміц-

нення науково-технічного потенціалу України, 

багаторічну сумлінну працю та високий професі-

оналізм, з нагоди Дня науки 

ІІІ ступеня 

Вертинський  

Олексій Сергійович 

– актор, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Гармаш  

Юрій Тимофійович 

– кінооператор, оператор-постановник, м. Київ – за 

значний особистий внесок у розвиток кіномисте-

цтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну 

майстерність та з нагоди 50-річчя від заснування 

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

першоджерелах. 
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Київського міжнародного кінофестивалю «Моло-

дість» 

Завгородній  

Микола Володимирович 

– соліст-вокаліст, провідний майстер сцени Одесь-

кого академічного театру музичної комедії 

імені М. Водяного – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Остапчук  

Анатолій Миколайович 

– завідувач реставраційної майстерні Національ-

ного заповідника «Софія Київська», м. Київ – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Павлов  

Михайло Іванович 

– генеральний продюсер спеціальних проєктів ме-

діахолдингу «StarLight Media», м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, 

вагомі творчі здобутки, високу професійну майс-

терність та з нагоди 50-річчя від заснування Ки-

ївського міжнародного кінофестивалю «Моло-

дість» 

Риндзак  

Тадей Йосипович 

– головний художник Львівського національного 

академічного театру опери та балету імені Соло-

мії Крушельницької – 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 та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України 

Татарінов  

Володимир Федорович 

– головний балетмейстер комунального закладу 

«Черкаський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 

Черкаської обласної ради» – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток національної культури і те-

атрального мистецтва, значні творчі здобутки та 

високу професійну майстерність, з нагоди Між-

народного дня театру 

Шевчук 

Святослав Юрійович 

– Глава Української греко-католицької церкви, 

м. Київ – за значний особистий внесок у державне 
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будівництво, зміцнення національної безпеки, со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

турно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Орден княгині Ольги 

ІІ ступеня 

Оганезова-Григоренко  

Ольга Вадимівна 

– професор кафедри Одеської національної музич-

ної академії імені А. В. Нежданової – 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

ІІІ ступеня 

Жураківська  

Олеся Вікторівна 

– актриса, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Лазова  

Поліна Василівна 

– артистка драми, провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ – 

за вагомий особистий внесок у розвиток націона-

льної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Лугова  

Лариса Анатоліївна 

– директор комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівська обласна бібліотека для ді-

тей» – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Новікова  

Людмила Євгеніївна 

– науковий співробітник відділу екранно-сценіч-

них мистецтв та культурології Інституту мистец-

твознавства, фольклористики та етнології 

імені М. Т. Рильського Національної академії 

наук України – за значний особистий внесок у ро-
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звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди 50-

річчя від заснування Київського міжнародного кі-

нофестивалю «Молодість» 

Скорохватова  

Алла Віталіївна 

– генеральний директор Національної історичної 

бібліотеки України, 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 Собо-

рності України 

Соляник-Голубенко  

Ілона Геннадіївна 

– актриса, провідний майстер сцени комунального 

підприємства культури «Дніпровський академіч-

ний театр драми та комедії» Дніпропетровської 

обласної ради – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

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

Народний артист України 

Білозуб  

Олександр Сергійович 

– головний художник 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 та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Боклан  

Микола Володимирович 

– актор, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Золотько  

Світлана Григорівна 

– артистка, провідний майстер сцени театрально-

видовищного закладу культури «Київський ака-

демічний театр драми і комедії на Лівому березі 

Дніпра» – за вагомий особистий внесок у розви-

ток національної культури і театрального мисте-
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цтва, значні творчі здобутки та високу профе-

сійну майстерність, з нагоди Міжнародного дня 

театру 

Ільків  

Андрій Васильович 

– артист-соліст-інструменталіст державного підп-

риємства «Національний будинок органної та ка-

мерної музики України», 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 Соборності України 

Калінчук  

Оксана Василівна 

– художній керівник зразкового художнього колек-

тиву «Вокально-хорова студія "Диво калинове"» 

Центру позашкільної роботи Святошинського 

району м. Києва – за значний особистий внесок у 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

зразкове виконання службового обов’язку та ба-

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Каспрук  

Тетяна Андріївна 

– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного молодіжного театру імені Леся Курбаса – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Книш  

Павло Петрович 

– генеральний директор державного підприємства 

«Дирекція пересувних циркових колективів Ук-

раїни», 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Куделя  

Надія Павлівна 

– артистка, професор кафедри факультету мис-

тецтв імені Анатолія Авдієвського Національ-

ного педагогічного університету імені М. П. Дра-

гоманова, м. Київ – 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, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Міхіна  

Тетяна Володимирівна 

– артистка драми – провідний майстер сцени дер-

жавного підприємства «Національний академіч-

ний драматичний театр імені Івана Франка», 

м. Київ – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зраз-

кове виконання службового обов’язку та багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Рубльова  

Ружена Анатоліївна 

– артистка-вокалістка Херсонського обласного 

академічного музично-драматичного театру 

імені М. Куліша – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Рудий  

Роман Антонович 

– співак-вокаліст, композитор, аранжувальник, 

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 та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Свєтліца  

Євгеній Тарасович 

– артист балету, провідний майстер сцени Львівсь-

кого національного академічного театру опери та 

балету імені Соломії Крушельницької – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Цибульська  

Надія Андріївна 

– артистка комунального закладу Львівської обла-

сної ради «Львівський академічний музично-дра-

матичний театр імені Юрія Дрогобича» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Швайківська  

Ірина Йосипівна 

– артистка драми державного підприємства «Наці-

ональний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 
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культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Шербул  

Іван Петрович 

– актор драми, провідний майстер сцени Лугансь-

кого обласного академічного українського музи-

чно-драматичного театру – 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 Собор-

ності України 

Янко  

Юрій Володимирович 

– директор – головний диригент комунального під-

приємства «Харківська обласна філармонія» – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Заслужений артист України 

Бачик  

Сергій Володимирович 

– актор драми Тернопільського академічного обла-

сного українського драматичного театру іме-

ні Т. Г. Шевченка – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Бекіров  

Усеін Різайович 

– піаніст, скрипаль, композитор, аранжувальник, 

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 Соборності України 

Бойко  

Валентина Василівна 

– артистка хору державного підприємства «Націо-

нальний академічний театр опери та балету Укра-

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

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення національної безпеки, соціально-економіч-
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ний, науково-технічний, культурно-освітній роз-

виток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю, з нагоди 

Дня Соборності України 

Боймук  

Наталія Григорівна 

– артистка драми державного підприємства «Наці-

ональний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Борисюк  

Віталій Миколайович 

– актор, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Борсук  

Олеся Володимирівна 

– художній керівник народного художнього колек-

тиву «Спортивно-танцювальний ансамбль 

"Пульс" Центру творчості "Шевченківець"» Ше-

вченківського району м. Києва – 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Вітрюк  

Алла Георгіївна 

– артистка, провідний майстер сцени Полтавського 

академічного обласного театру ляльок – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Водичев  

Андрій Володимирович 

– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного молодіжного театру імені Леся Курбаса – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 
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Волков  

Ігор Віталійович 

– артист драми, провідний майстер сцени театра-

льно-видовищного закладу культури «Київський 

академічний драматичний театр на Подолі» – за 

вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Гнатюк  

Леонід Володимирович 

– артист оркестру Волинського академічного обла-

сного українського музично-драматичного теа-

тру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий 

внесок у розвиток національної культури і теат-

рального мистецтва, значні творчі здобутки та ви-

соку професійну майстерність, з нагоди Міжна-

родного дня театру 

Грунічева  

Марія Юріївна 

– актриса, провідний майстер сцени, режисер теат-

рально-видовищного закладу культури «Київсь-

кий академічний театр "Колесо"» – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Гущин  

Віктор Олександрович 

– артист комунального закладу «Житомирський 

академічний обласний театр ляльок» Житомирсь-

кої обласної ради – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Давиденко  

Лілія Юріївна 

– солістка-вокалістка Одеської обласної філармонії 

– за значний особистий внесок у соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, зразкове вико-

нання службового обов’язку та багаторічну сум-

лінну працю, з нагоди Міжнародного жіночого 

дня 

Жаркіх  

Тетяна Василівна 

– доцент кафедри сольного співу та оперної підго-

товки Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 
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Заведія  

Олена Борисівна 

– артистка драми Житомирського академічного 

українського музично-драматичного театру 

імені І. Кочерги – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Злакоман  

Олег Миколайович 

– артист-вокаліст, провідний майстер сцени Одесь-

кого національного академічного театру опери та 

балету – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Кононова  

Марія Віталіївна 

– оперна та концертно-камерна співачка, віолонче-

лістка, 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 Соборності Укра-

їни  

Лавренчук  

Євген Вікторович 

– головний режисер Одеського національного ака-

демічного театру опери та балету – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Луговий  

Віталій Леонідович 

– актор драми Тернопільського академічного обла-

сного українського драматичного театру іме-

ні Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Луценко  

Андрій Анатолійович 

– артист драми, провідний майстер сцени комуна-

льного закладу «Донецький академічний облас-

ний драматичний театр (м. Маріуполь)» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Мавріц  

Олександр Карлович 

– артист, провідний майстер сцени комунального 

закладу «Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені 

братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» – за 
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вагомий особистий внесок у розвиток національ-

ної культури і театрального мистецтва, значні 

творчі здобутки та високу професійну майстер-

ність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Мільков  

Сергій Віталійович 

– соліст-вокаліст Одеського академічного театру 

музичної комедії імені М. Водяного – за вагомий 

особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Мокренко  

Ігор Вікторович 

– соліст опери державного підприємства «Націона-

льний академічний театр опери та балету України 

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

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Нефедова   

Катерина Валеріївна 

– артистка-вокалістка тріо бандуристок Українсь-

кого радіо акціонерного товариства «Націона-

льна суспільна телерадіокомпанія України», 

м. Київ – за значний особистий внесок у соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, зраз-

кове виконання службового обов’язку та багато-

річну сумлінну працю, з нагоди Міжнародного 

жіночого дня 

Рибка-Пархоменко  

Наталія Володимирівна 

– провідний майстер сцени Львівського академіч-

ного молодіжного театру імені Леся Курбаса – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Романовська  

Ірина Євгеніївна 

– артистка балету, 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 Собор-

ності України 

Руденко  

Максим Олександрович 

– актор Миколаївського академічного українського 

театру драми та музичної комедії – за вагомий 
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особистий внесок у розвиток національної куль-

тури і театрального мистецтва, значні творчі здо-

бутки та високу професійну майстерність, з на-

годи Міжнародного дня театру 

Савкін 

Олег Володимирович 

– артист державного підприємства «Національний 

академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки», м. Київ – за вагомий особистий внесок 

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Січко  

Петро Ігорович 

– артист оркестру державного підприємства «Наці-

ональний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Сухолова  

Маріанна Анатоліївна 

– солістка-вокалістка, член Закарпатського облас-

ного відділення творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України» – 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 Соборності України 

Тітов  

Ігор Іванович 

– артист, провідний майстер сцени комунального 

підприємства культури «"Дніпропетровський 

академічний обласний український молодіжний 

театр" Дніпропетровської обласної ради» – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Ткачук  

Ярослав Олегович 

– артист балету – провідний майстер сцени держа-

вного підприємства «Національний академічний 

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

нка», м. Київ – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 
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держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Тритенко  

Олексій Олександрович 

– актор театрально-видовищного закладу культури 

«Київський національний академічний Молодий 

театр» – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Федінчик  

Андрій Григорович 

– актор, м. Київ – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Холодняк  

Євгеній Валерійович 

– артист Івано-Франківського національного ака-

демічного драматичного театру імені Івана Фра-

нка – за вагомий особистий внесок у розвиток на-

ціональної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Циганська  

Тетяна Михайлівна 

– 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Чайковський  

Андрій Борисович 

– артист оркестру Львівського національного ака-

демічного театру опери та балету імені Соломії 

Крушельницької – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Шпорчук  

Тетяна Петрівна 

– артистка Тернопільської обласної філармонії – 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, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Щербата 

Тетяна Іванівна 

– акторка, майстер сцени комунального закладу 

«Одеський обласний театр ляльок» – за значний 
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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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Заслужений діяч мистецтв України 

Арделян  

Максим Валентинович 

– головний режисер проєктів товариства «Таврій-

ські ігри», 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Вакалюк 

Петро Васильович 

– доцент кафедри навчально-наукового інституту 

мистецтв державного вищого навчального за-

кладу «Прикарпатський національний універси-

тет імені Василя Стефаника», м. Івано-Фран-

ківськ – 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 та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Жила  

В’ячеслав В’ячеславович 

– директор – художній керівник комунального за-

кладу «Театрально-видовищний заклад культури 

"Київський академічний театр "Актор"» – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Івлюшкін  

Павло В’ячеславович 

– головний балетмейстер Одеського академічного 

українського музично-драматичного театру іме-

ні В. Василька – за вагомий особистий внесок у 

розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Клещуков  

Володимир Петрович 

– викладач комунального позашкільного навчаль-

ного закладу «Дитяча школа мистецтв № 4 міста 

Одеси» – за значний особистий внесок у держа-
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вне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Кононенко  

Ольга Іванівна 

– виконавчий директор Міжнародного фестивалю 

«Київ Музик Фест», художній керівник Міжнаро-

дного музичного конкурсу імені Миколи Лисе-

нка, 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, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Крепак  

Костянтин Валерійович 

– викладач кафедри [музичного мистецтва та хоре-

ографії] державного закладу «Луганський націо-

нальний університет імені Тараса Шевченка» – 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 Соборності України 

Кручиніна 

Євгенія Іванівна 

– директор Дитячої художньої школи м. Миколаєва 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення національної безпеки, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Манелюк  

Елла Валеріївна 

– викладач кафедри хореографії Рівненського дер-

жавного гуманітарного університету – 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Марченко 

Валерій Віталійович 

– доцент кафедри Київської муніципальної акаде-

мії естрадного та циркового мистецтв – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення національної безпеки, соціально-еко-
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номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 25-ї річниці прийняття Конституції України 

Мисак  

Юрій Орестович 

– директор – художній керівник Першого академі-

чного українського театру для дітей та юнацтва, 

м. Львів – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Пастух 

Богдан Петрович 

– поет-пісняр, Львівська 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Петренко  

Надія Василівна 

– керівник літературно-драматургічної частини ко-

мунального закладу «Запорізький академічний 

обласний театр юного глядача» – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток національної культури 

і театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Приходько  

Олена Василівна 

– завідувач відділу комунального закладу «Закар-

патський обласний художній музей імені Йосипа 

Бокшая» Закарпатської обласної ради – 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 та з на-

годи 25-ї річниці прийняття Конституції України 

Свистун  

Артем Олександрович 

– директор – художній керівник Миколаївського 

академічного художнього російського драматич-

ного театру – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 
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Третьякова  

Наталія Вікторівна 

– старший викладач [кафедри живопису] Харківсь-

кої державної академії дизайну і мистецтв – 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, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Тулузов  

Ігор Георгійович 

– перший заступник генерального директора дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету іме-

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

у розвиток національної культури і театрального 

мистецтва, значні творчі здобутки та високу про-

фесійну майстерність, з нагоди Міжнародного 

дня театру 

Халпахчі  

Андрій Якович 

– художній керівник Київського міжнародного кі-

нофестивалю «Молодість» – за значний особис-

тий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі тво-

рчі здобутки, високу професійну майстерність та 

з нагоди 50-річчя від заснування Київського між-

народного кінофестивалю «Молодість» 

Заслужений майстер народної творчості України 

Андрич  

Віра Іллівна 

– майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, 

Чернівецька область – 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 та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України 

Драголюк  

Анна Стефанівна 

– майстриня гончарного мистецтва, Львівська 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 та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Копильчук   

Ганна Миколаївна 

– майстриня-ліжникарка, Івано-Франківська об-

ласть – за значний особистий внесок у соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, зразкове 

виконання службового обов’язку та багаторічну 
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сумлінну працю, з нагоди Міжнародного жіно-

чого дня 

Пілюгіна  

Ольга Євгеніївна 

– майстриня килимарства, Полтавська 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, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Ходанич  

Петро Михайлович 

– різьбяр, Закарпатська 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 Собо-

рності України 

Заслужений працівник культури України 

Адамчук  

Тетяна Олегівна 

– начальник відділу державного підприємства «На-

ціональний академічний театр опери та балету 

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

мий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Анишинець  

Олександр Олександрович 

– викладач Школи мистецтв міста Хуста, Закарпат-

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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Бабіна  

Людмила Іванівна 

– завідувач бібліотеки для дітей імені Валі Котика 

Централізованої бібліотечної системи Подільсь-

кого району міста Києва – за значний особистий 

внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, зразкове виконання службового 

обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з на-

годи Міжнародного жіночого дня 

Будянський  

Дмитро Васильович 

– ведучий програм Палацу культури «Хімік», 

м. Суми – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, зміцнення національної без-

пеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 
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держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Ващук  

Ольга Миколаївна 

– виконувач обов’язків доцента кафедри Націона-

льної музичної академії України імені П. І. Чай-

ковського, 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Гріщенко  

Сергій Іванович 

– 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, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Конашко  

Галина Борисівна 

– директор Міської спеціалізованої молодіжної бі-

бліотеки «Молода гвардія», м. Київ – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Кононенко  

Тетяна Василівна 

– провідний методист районного методичного цен-

тру народної творчості та культурно-дозвіллєвої 

роботи Великобагачанського району, Полтавська 

область – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Корнієнко  

Світлана Іванівна 

– головний режисер комунального закладу «Ох-

тирський міський центр культури і дозвілля», 

Сумська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 
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держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Косміна  

Ольга Георгіївна 

– викладач, директор комунального закладу «Оде-

ський художній коледж імені М. Б. Грекова» – 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, з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Ластовець  

Галина Семенівна 

– режисер комунального закладу «Барвінківський 

районний будинок культури» Барвінківської ра-

йонної ради, Харківська 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 Соборності України 

Левченко  

Наталя Миколаївна 

– заступник директора комунальної установи 

«Одеський театр юного глядача імені Юрія 

Олеші» – за вагомий особистий внесок у розвиток 

національної культури і театрального мистецтва, 

значні творчі здобутки та високу професійну май-

стерність, з нагоди Міжнародного дня театру 

Моісеєва  

Ірина Василівна 

– керівник студії при Чернівецькому обласному 

відділенні Українського фонду культури – за зна-

чний особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Нежинська  

Галина Вікторівна 

– директор Херсонської централізованої бібліотеч-

ної системи – 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, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Похилько  

Наталія Миколаївна 

– директор комунального підприємства «Палац до-

звілля», м. Полтава – за значний особистий вне-

сок у державне будівництво, зміцнення націона-

льної безпеки, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток Україн-
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ської держави, вагомі трудові досягнення, багато-

річну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України 

Пташник  

Надія Кастусівна 

– викладач Андрушівської школи мистецтв імені 

М. Максименка Андрушівської міської ради, Жи-

томирська область – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Саврасова  

Галина Геннадіївна 

– директор Централізованої бібліотечної системи 

Дніпровського району міста Києва – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Сальникова  

Валентина Олександрівна 

– директор комунального початкового спеціалізо-

ваного мистецького навчального закладу «Ди-

тяча школа мистецтв № 6», м. Харків – 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Сбітнєва 

Людмила Миколаївна 

– професор кафедри [музичного мистецтва та хоре-

ографії] державного закладу «Луганський націо-

нальний університет імені Тараса Шевченка» – 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 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Сєрєкова  

Ірина Іванівна 

– головний балетмейстер Луганського обласного 

академічного українського музично-драматич-

ного театру – за значний особистий внесок у со-

ціально-економічний, науково-технічний, куль-

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

гаторічну сумлінну працю, з нагоди Міжнарод-

ного жіночого дня 

Стрембіцький  

Юрій Олегович 

– керівник хореографічного колективу Обухівсь-

кого міського будинку культури, Київська 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 та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Стулішенко  

Павло Валерійович 

– 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, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Темченко  

Юлія Сергіївна 

– директор Черкаської дитячої музичної школи 

№ 1 імені М. В. Лисенка – 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 та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України 

Тененбаум  

Владислав Григорович 

– начальник відділу державного підприємства «На-

ціональний академічний театр російської драми 

імені Лесі Українки», м. Київ – за вагомий особи-

стий внесок у розвиток національної культури і 

театрального мистецтва, значні творчі здобутки 

та високу професійну майстерність, з нагоди 

Міжнародного дня театру 

Ткаченко  

Костянтин Сергійович 

– завідувач трупи державного підприємства «Наці-

ональний академічний український драматичний 

театр імені Марії Заньковецької», м. Львів – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 
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Хасанова 

Іветта Маратівна 

– науковий співробітник Інституту проблем сучас-

ного мистецтва Національної академії мистецтв 

України, 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Шпилюк  

Олександр Семенович 

– кінокритик та кінознавець, м. Київ – за значний 

особистий внесок у розвиток кіномистецтва, ва-

гомі творчі здобутки, високу професійну майсте-

рність та з нагоди 50-річчя від заснування Київ-

ського міжнародного кінофестивалю «Моло-

дість» 

Щербина  

Іванна Юріївна 

– директор Централізованої бібліотечної системи 

Солом’янського району міста Києва – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток  

Української держави, зразкове виконання служ-

бового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, 

з нагоди Міжнародного жіночого дня 

Юрчик  

Петро Ярославович 

– начальник відділу [культури] Старосамбірської 

районної державної адміністрації, Львівська 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 та з нагоди 25-ї річниці прийняття Консти-

туції України 

Ющенко  

Юрій Володимирович 

– керівник літературно-драматичної частини кому-

нального закладу «Одеський обласний театр 

ляльок» – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Заслужений працівник освіти України 

Горбань  

Річард Анатолійович 

– професор кафедри [історії мистецтва та соціа-

льно-гуманітарних наук] приватного закладу ви-
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щої освіти «Івано-Франківська академія Івана Зо-

лотоустого» – 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 та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Суркова  

Ганна Павлівна 

– директор комунального позашкільного навчаль-

ного закладу «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості» – 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 та з нагоди 

25-ї річниці прийняття Конституції України 

Юлдашева  

Людмила Петрівна 

– керівник гуртка Тальнівського будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської міської ради, Черкаська 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 Соборності України 

Заслужений художник України 

Боляков  

Дмитро Леонідович 

– художник-живописець, реставратор, м. Миколаїв 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення національної безпеки, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди Дня Соборності України 

Васильєв  

Сергій Ігорович 

– художник, начальник цеху Одеського національ-

ного академічного театру опери та балету – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток національної 

культури і театрального мистецтва, значні творчі 

здобутки та високу професійну майстерність, з 

нагоди Міжнародного дня театру 

Вовчок  

Василь Іванович 

– художник-живописець, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення національної безпеки, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 
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трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції 

України 

Дідик  

Надія Ярославівна 

– художниця, Закарпатська 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 Соборності України 

Іванова 

Ганна Віталіївна 

– скульптор, м. Харків – 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 та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції України 

Кабаченко  

Володимир Петрович 

– художник-живописець, графік, м. Одеса – 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 Соборності України 

Літвінов  

Олександр Семенович 

– художник-живописець, м. Чернівці – 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 Соборності України 

Пахомова-Власова  

Наталія Георгіївна 

– художниця, доцент кафедри Південно-українсь-

кого національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського, м. Одеса – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, зразкове виконання службо-

вого обов’язку та багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди Міжнародного жіночого дня 

Чепурна  

Каріна Олексіївна 

– головний художник комунального закладу «Чер-

каський академічний театр ляльок Черкаської об-

ласної ради» – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення національної 

безпеки, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 



28 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прий-

няття Конституції України 

Юрков  

Іван Михайлович 

– художник-емальєр, м. Хмельницький – 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 Соборності України 

Ядчук-Богомазова  

Тетяна Степанівна 

– художниця, викладач Луцької художньої школи, 

Волинська область – 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 та з нагоди 25-ї річниці 

прийняття Конституції 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 

Мушинка  

Микола 

– голова Наукового товариства Т. Г. Шевченка в 

Словацькій Республіці – 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 Собор-

ності України 

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден мистецтв і літератури Французької Республіки 

ступінь – Кавалер 

Уткін  

Євгеній Володимирович 

– підприємець, співзасновник українських освітніх 

та культурних проєктів: фестивалю сучасного 

мистецтва «ГогольFest», джазового фестивалю 

Jazz in Kiev, київського культурно-освітнього 
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центру «Майстер Клас», фестивалю високого ми-

стецтва Bouquet Kyiv Stage – за особистий внесок 

у популяризацію сучасної французької культури 

в Україні та розвиток французько-українського 

співробітництва 
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