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           Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів культури і мис-

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

Звання «Герой України» 

Левітас  

Ілля Михайлович 

(посмертно) 

– президент Ради національних товариств України у 

1989–2014 роках – за визначний особистий внесок 

у відродження та розвиток національних культур 

України, збереження та вшанування пам’яті про 

трагедію Бабиного Яру, консолідацію українсь-

кого суспільства, багаторічну плідну громадську і 

просвітницьку діяльність 

Поклад  

Ігор Дмитрович 

– композитор, народний артист України – за визна-

чні особисті заслуги у розвитку національного му-

зичного мистецтва, високу професійну майстер-

ність та багаторічну плідну творчу діяльність 

Яремчук  

Назарій Назарович 

(посмертно) 

– співак, народний артист України – за визначні осо-

бисті заслуги перед Українською державою у роз-

витку музичної культури, формуванні національ-

ної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяль-

ність і високу виконавську майстерність 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден князя Ярослава Мудрого 

ІV ступеня 

Солов’яненко  

Анатолій Анатолійович 

– головний режисер державного підприємства «На-

ціональний академічний театр опери та балету 

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

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

V ступеня 

Сусленський  

Олександр Семенович 

– директор Історико-меморіального музею «Геро-

їзм і Холокост», президент громадської організа-

ції «Єврейська Рада України», м. Київ – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

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

першоджерелах. 
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звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Орден «За заслуги» 

І ступеня 

Сукач  

Микола Васильович 

– художній керівник академічного симфонічного 

оркестру «Філармонія», м. Чернігів – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

ІІ ступеня 

Бордаков  

Юрій Вікторович 

– кінооператор, м. Київ – за значний особистий 

внесок у подолання наслідків Чорнобильської ка-

тастрофи, виявлені самовідданість і високий про-

фесіоналізм, багаторічну плідну громадську дія-

льність 

ІІІ ступеня 

Боклан  

Станіслав Володимирович 

– актор театру і кіно – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Буковський  

Сергій Анатолійович 

– кінорежисер – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Горбунов  

Юрій Миколайович 

– актор, продюсер – за значний особистий внесок у 

розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Дончик  

Андрій Віталійович 

– кінорежисер, продюсер – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Іллєнко  

Михайло Герасимович 

– кінорежисер, сценарист – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 
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Кобзар  

Олександр Миколайович 

– актор театру і кіно – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Крамаренко  

Михайло Петрович 

– викладач відділення комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального за-

кладу «Дитяча школа мистецтв № 6», м. Харків – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення обороноздатності, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

Крим  

Анатолій Ісакович 

– сценарист – за значний особистий внесок у роз-

виток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Лосєв  

Сергій Петрович 

– кіно- та телеоператор, м. Київ – за значний особи-

стий внесок у подолання наслідків Чорнобильсь-

кої катастрофи, виявлені самовідданість і висо-

кий професіоналізм, багаторічну плідну громад-

ську діяльність 

Луцький  

Роман Михайлович 

– актор театру і кіно – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Матешко  

Анатолій Миколайович 

– кінорежисер, актор – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Михальчук  

Сергій Євгенович 

– кінооператор – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Муту 

Олег 

– кінооператор – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Омеляненко  

Василь Онуфрійович 

(посмертно) 

– майстер художньої кераміки, Полтавська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення обороноздатності, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-ї річниці незалежності України 
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Смичок 

Сергій Борисович 

– оператор-постановник – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Сульдін  

Олександр Михайлович 

– кінооператор – за значний особистий внесок у по-

долання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

виявлені самовідданість і високий професіона-

лізм, багаторічну плідну громадську діяльність 

Суржиков  

Дмитро Анатолійович 

– актор театру і кіно – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Фіалко  

Олег Борисович 

– кінорежисер, сценарист – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Фурса  

Антон Дмитрович 

– оператор – за значний особистий внесок у розви-

ток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Чорний  

Олександр Михайлович 

– режисер монтажу – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Янчук  

Олександр Спиридонович 

– кінорежисер, голова Національної спілки кінема-

тографістів України – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Орден княгині Ольги 

ІІІ ступеня 

Єфіменко  

Людмила Пилипівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Кістень  

Катерина Володимирівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Линів  

Оксана Ярославівна 

– українська диригентка – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення оборо-

ноздатності, соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-
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кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці неза-

лежності України 

Никитюк  

Галина Володимирівна 

– бібліотекар – організатор екскурсій Національ-

ного дендрологічного парку «Софіївка» Націона-

льної академії наук України, Черкаська область – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення обороноздатності, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

Самаєва  

Леся Василівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Сумська  

Ольга В’ячеславівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Медаль «За працю і звитягу» 

Бударін  

Ігор Миколайович 

– начальник відділу Державного агентства України 

з питань кіно – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Журба  

Ольга Миколаївна 

– оператор – за значний особистий внесок у розви-

ток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу 

професійну майстерність та з нагоди Дня україн-

ського кіно 

Явтушенко  

Василь Олександрович 

– звукорежисер – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Відзнака Президента України «Національна легенда України» 

Вантух  

Мирослав Михайлович 

– генеральний директор – художній керівник Наці-

онального заслуженого академічного ансамблю 

танцю України імені Павла Вірського, народний 

артист України, Герой України – за визначні осо-

бисті заслуги у становленні незалежної України і 

зміцненні її державності, вагомий внесок у розви-

ток національного мистецтва, спорту, багаторічну 

плідну професійну діяльність 
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Євдокименко-Ротару 

Софія Михайлівна 

– співачка, народна артистка України, Герой Укра-

їни – за визначні особисті заслуги у становленні 

незалежної України і зміцненні її державності, ва-

гомий внесок у розвиток національного мистец-

тва, спорту, багаторічну плідну професійну діяль-

ність 

Марчук  

Іван Степанович 

– живописець, народний художник України – за ви-

значні особисті заслуги у становленні незалежної 

України і зміцненні її державності, вагомий вне-

сок у розвиток національного мистецтва, спорту, 

багаторічну плідну професійну діяльність 

Потапова  

Олена Михайлівна 

– артистка балету, балетмейстерка, народна артис-

тка України – за визначні особисті заслуги у ста-

новленні незалежної України і зміцненні її держа-

вності, вагомий внесок у розвиток національного 

мистецтва, спорту, багаторічну плідну професійну 

діяльність 

Рибчинський  

Юрій Євгенович 

– поет-пісняр, драматург, сценарист, народний ар-

тист України, Герой України – за визначні особи-

сті заслуги у становленні незалежної України і 

зміцненні її державності, вагомий внесок у розви-

ток національного мистецтва, спорту, багаторічну 

плідну професійну діяльність 

Скорик  

Мирослав Михайлович 

(посмертно) 

– композитор, народний артист України, Герой Ук-

раїни – за визначні особисті заслуги у становленні 

незалежної України і зміцненні її державності, ва-

гомий внесок у розвиток національного мистец-

тва, спорту, багаторічну плідну професійну діяль-

ність 

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

Народний артист України 

Антонова  

Ніна Василівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Кріль 

Мирон Михайлович 

– головний диригент академічного симфонічного 

оркестру Тернопільської обласної філармонії – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 
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Пліш  

Богдан Йосипович 

– головний хормейстер 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 обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Сивохіп  

Володимир Степанович 

– генеральний директор Львівської національної 

філармонії – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення обороноздатності, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Скляр-Кондрашевська Ва-

лентина Анатоліївна 

– артистка інструментально-пісенного дуету «Не-

опалима купина», Київська область – за значний 

особистий внесок у соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїни, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю, з нагоди 30-ї річниці підтвер-

дження всеукраїнським референдумом Акта про-

голошення незалежності України 1 грудня 1991 

року 

Тертичний 

Юрій Валентинович 

– артист-соліст-інструменталіст оркестру почесної 

варти окремого президентського полку імені ге-

тьмана Богдана Хмельницького, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Форманчук  

Олександр Іванович 

– артист драми – провідний майстер сцени держав-

ного підприємства «Національний академічний 

драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ – 

за значний особистий внесок у державне будівни-

цтво, зміцнення обороноздатності, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-ї річниці незалежності України 
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Народний художник України 

Теліженко  

Микола Матвійович 

– художник-оформлювач комунального закладу 

«Черкаський обласний краєзнавчий музей» – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Чередниченко  

Олександр Миколайович 

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

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Заслужений артист України 

Головко  

Андрій Борисович 

– артист, концертмейстер Національного симфоні-

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

бистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Івахів  

Соломія Орестівна 

– солістка-скрипалька комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівська національна 

філармонія імені Мирослава Скорика» – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Ісаєнко  

Андрій Миколайович 

– артист театрально-видовищного закладу куль-

тури «Київський академічний театр драми і коме-

дії на Лівому березі Дніпра» – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

обороноздатності, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України 
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Каршневич 

Дмитро Васильович 

– артист державного підприємства «Національний 

академічний український драматичний театр 

імені Марії Заньковецької», м. Львів – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Котис-Омельченко  

Ярина Ярославівна 

– артистка балету, провідний майстер сцени Львів-

ського національного академічного театру опери 

та балету імені Соломії Крушельницької – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Кошкіна  

Марина Олександрівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Ластовецька  

Тетяна Миколаївна 

– головний хормейстер комунального закладу ку-

льтури Сумської обласної ради «Сумський націо-

нальний академічний театр драми та музичної ко-

медії імені М. С. Щепкіна» – за значний особис-

тий внесок у соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю, з нагоди 30-ї річниці підтвердження все-

українським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року 

Літвінов 

Микита Ігорович 

– артист балету Національного заслуженого акаде-

мічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського, м. Київ – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Матвієнко  

Антоніна Петрівна 

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

державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

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

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Молчанова  

Катерина Ігорівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Монатик  

Дмитро Сергійович 

– співак, автор пісень, композитор, м. Київ – за зна-

чний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Петрожицька  

Дар’я Сергіївна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Обозний  

Костянтин Олександрович 

– артист-вокаліст комунального закладу культури 

Сумської обласної ради «Сумська обласна філар-

монія» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення обороноздатності, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Савич 

Людмила Михайлівна 

– провідний майстер сцени комунального закладу 

«Ніжинський академічний український драмати-

чний театр імені М. М. Коцюбинського», Черні-

гівська область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Холоменюк 

Лілія Михайлівна 

– артистка академічного симфонічного оркестру 

Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра 

Гнатюка – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, зміцнення обороноздатності, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
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працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Черкашина  

Оксана Леонідівна 

– акторка театру і кіно – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Заслужений діяч мистецтв України 

Бабошина  

Ольга Іванівна 

– викладач, керівник хору Вінницького фахового 

коледжу мистецтв імені М. Д. Леонтовича – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Гаврилюк  

Роман Миколайович 

– директор Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва імені В. Ю. Шкрібляка, Чернівецька 

область – за значний особистий внесок у держа-

вне будівництво, зміцнення обороноздатності, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Горлова  

Аліна Едуардівна 

– кінорежисерка, сценаристка – за значний особис-

тий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі тво-

рчі здобутки, високу професійну майстерність та 

з нагоди Дня українського кіно 

Долгіх 

Марина Василівна 

– викладач-методист Кропивницького музичного 

фахового коледжу – за значний особистий внесок 

у державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Дробна  

Олена Володимирівна 

– головний художник державного підприємства 

«Національний академічний театр російської 

драми імені Лесі Українки», м. Київ – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 
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багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Загайкевич  

Алла Леонідівна 

– композиторка – за значний особистий внесок у 

розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, 

високу професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Король  

Юрій Васильович 

– оператор-постановник – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Маломуж  

Олег Анатолійович 

– режисер-аніматор – за значний особистий внесок 

у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобу-

тки, високу професійну майстерність та з нагоди 

Дня українського кіно 

Моісеєв  

Микита Олексійович 

– композитор – за значний особистий внесок у роз-

виток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Мула  

Володимир Романович 

– кінорежисер, продюсер – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Пілунський  

Ярослав Леонідович 

– кінооператор-постановник – за значний особис-

тий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі тво-

рчі здобутки, високу професійну майстерність та 

з нагоди Дня українського кіно 

Пономарьов  

Андрій Ігорович 

– композитор – за значний особистий внесок у роз-

виток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Сидорченко  

Володимир  

Олександрович 

– викладач Київської муніципальної академії му-

зики імені Р. М. Глієра – 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 

Сліпіч  

Юлія Володимирівна 

– директор дитячої художньої школи Херсонської 

міської ради – за значний особистий внесок у дер-

жавне будівництво, зміцнення обороноздатності, 

соціально-економічний, науково-технічний, ку-

льтурно-освітній розвиток Української держави, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 
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Томашпольський  

Дмитро Львович 

– кінорежисер, сценарист, продюсер – за значний 

особистий внесок у розвиток кіномистецтва, ва-

гомі творчі здобутки, високу професійну майсте-

рність та з нагоди Дня українського кіно 

Хазан  

Наталія Вікторівна 

– продюсер кіно, м. Дніпро – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення оборо-

ноздатності, соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці неза-

лежності України 

Заслужений майстер народної творчості України 

Бугайчук  

Зінаїда Петрівна 

– майстриня з виготовлення традиційної народної 

ляльки-мотанки, Житомирська область – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Ваценко  

Тетяна Федорівна 

– майстриня витинанки, м. Полтава – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Жолудь  

Лариса Віталіївна 

– майстриня художньої кераміки, м. Запоріжжя – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Запорожець  

Володимир Петрович 

– майстер художньої обробки деревини, Черніве-

цька область – за значний особистий внесок у 

державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Шевчук  

Василь Павлович 

– майстер каменетесного мистецтва та художньої 

обробки деревини, Київська область – за значний 
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особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Заслужений працівник культури України 

Вакуленко  

Олена Григорівна 

– завідувач сектору Державного агентства України 

з питань кіно – за значний особистий внесок у ро-

звиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, ви-

соку професійну майстерність та з нагоди Дня 

українського кіно 

Глуханич  

Олеся Мирославівна 

– викладач, концертмейстер комунального закладу 

вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради – за знач-

ний особистий внесок у державне будівництво, 

зміцнення обороноздатності, соціально-економі-

чний, науково-технічний, культурно-освітній ро-

звиток Української держави, вагомі трудові дося-

гнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

30-ї річниці незалежності України 

Дроздов  

Олексій Анатолійович 

– завідувач навчальної частини Коледжу хореогра-

фічного мистецтва «Київська муніципальна ака-

демія танцю імені Сержа Лифаря» – за значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Дудко  

Владислав Валерійович 

– художник-постановник – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Железовська  

Лариса Анатоліївна 

– директор комунальної установи «Луганський об-

ласний центр навчально-методичної роботи, ку-

льтурних ініціатив і кіномистецтва» – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Зарецька  

Людмила Анатоліївна 

– викладач Київського державного фахового хоре-

ографічного коледжу – за значний особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 
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кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну пе-

дагогічну діяльність та високий професіоналізм, 

з нагоди Дня працівників освіти 

Карпович  

Світлана Йосипівна 

– директор Львівської державної музичної школи 

№ 8 – за значний особистий внесок у розвиток на-

ціональної освіти, підготовку кваліфікованих фа-

хівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність 

та високий професіоналізм, з нагоди Дня праців-

ників освіти 

Кравець  

Костянтин Миколайович 

– художник з костюмів – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Крошка 

Лариса Анатоліївна 

– керівник зразкового вокального ансамблю «Кро-

шки» комунального закладу «Охтирський місь-

кий центр культури і дозвілля», Сумська область 

– за значний особистий внесок у державне будів-

ництво, зміцнення обороноздатності, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-

освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 

та з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

Мозир 

Юрій Олегович 

– завідувач художньо-постановочної частини дер-

жавного підприємства «Харківський національ-

ний академічний театр опери та балету імені 

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

державне будівництво, зміцнення обороноздат-

ності, соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну 

сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалеж-

ності України 

Одуденко  

Владлен Володимирович 

– художник-постановник – за значний особистий 

внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі 

здобутки, високу професійну майстерність та з 

нагоди Дня українського кіно 

Панкова  

Галина Михайлівна 

– викладач-хореограф Київського державного фа-

хового хореографічного коледжу – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 
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Русул  

Аліна Миколаївна 

– художній керівник народного художнього колек-

тиву театру танцю «В гостях у казки» школи ес-

тетичного виховання «В гостях у казки» Новен-

ської селищної ради міста Кропивницького – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Сідорова  

Ірина Сергіївна 

– старший викладач кафедри [вокально-хорової 

підготовки, теорії та методики музичної освіти] 

Вінницького державного педагогічного універси-

тету імені Михайла Коцюбинського – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, зміц-

нення обороноздатності, соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, вагомі трудові досягнення, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річ-

ниці незалежності України 

Стрітьєвич  

Тетяна Миколаївна 

– виконувач обов’язків завідувача кафедри мисте-

цької освіти – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток національної освіти, підготовку високок-

валіфікованих фахівців, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 100-річчя від заснування 

Центральноукраїнського державного педагогіч-

ного університету імені Володимира Винниченка 

Сутягіна  

Анастасія Іванівна 

– художник-костюмер – за значний особистий вне-

сок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здо-

бутки, високу професійну майстерність та з на-

годи Дня українського кіно 

Татомир  

Тетяна Євгенівна 

– начальник відділу культури Трускавецької місь-

кої ради, Львівська область – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

обороноздатності, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України 

Хоменко  

Алла Борисівна 

– старший викладач кафедри [вокально-хорової 

майстерності Навчально-наукового інституту ми-

стецтв імені Олександра Ростовського] Ніжинсь-

кого державного університету імені Миколи Го-

голя, Чернігівська область – за значний особис-
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тий внесок у розвиток національної освіти, підго-

товку кваліфікованих фахівців, багаторічну плі-

дну педагогічну діяльність та високий професіо-

налізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Шульга  

Ольга Антонівна 

– директор бібліотеки – за вагомий особистий вне-

сок у розвиток національної освіти, підготовку 

висококваліфікованих фахівців, багаторічну сум-

лінну працю та з нагоди 100-річчя від заснування 

Центральноукраїнського державного педагогіч-

ного університету імені Володимира Винниченка 

Ятченко  

Любов Гаврилівна 

– викладач-хореограф Київського державного фа-

хового хореографічного коледжу – за значний 

особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Заслужений працівник освіти України 

Гула  

Євген Петрович 

– завідувач кафедри [рисунка та живопису] Київсь-

кого національного університету технологій та 

дизайну – за значний особистий внесок у розви-

ток національної освіти, підготовку кваліфікова-

них фахівців, багаторічну плідну педагогічну ді-

яльність та високий професіоналізм, з нагоди Дня 

працівників освіти 

Забєлін  

Олег Павлович 

– директор позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості м. Чер-

каси» – за значний особистий внесок у державне 

будівництво, зміцнення обороноздатності, соціа-

льно-економічний, науково-технічний, культу-

рно-освітній розвиток Української держави, ва-

гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності Ук-

раїни 

Ільїнський  

Валентин Михайлович 

– старший викладач кафедри [культурології та за-

рубіжної літератури] Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії – за значний особистий вне-

сок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток України, вагомі тру-

дові досягнення, багаторічну сумлінну працю, з 

нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнсь-

ким референдумом Акта проголошення незалеж-

ності України 1 грудня 1991 року 

Сафонова 

Ірина Григорівна 

– доцент кафедри Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, м. Київ – за значний 
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особистий внесок у розвиток національної освіти, 

підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну 

плідну педагогічну діяльність та високий профе-

сіоналізм, з нагоди Дня працівників освіти 

Сивоконь  

Лариса Леонідівна 

– завідувач відділу позашкільного навчального за-

кладу «Кіровоградський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення оборо-

ноздатності, соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці неза-

лежності України 

Шкура  

Геннадій Анатолійович 

– директор Українського державного центру поза-

шкільної освіти, м. Київ – за значний особистий 

внесок у державне будівництво, зміцнення оборо-

ноздатності, соціально-економічний, науково-те-

хнічний, культурно-освітній розвиток Українсь-

кої держави, вагомі трудові досягнення, багаторі-

чну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці неза-

лежності України 

Заслужений художник України 

Громовий  

Олександр Григорович 

– художник-живописець, Закарпатська область – за 

значний особистий внесок у державне будівниц-

тво, зміцнення обороноздатності, соціально-еко-

номічний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави, вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю та з на-

годи 30-ї річниці незалежності України 

Мартинюк  

Наталія Олександрівна 

– художник-графік, м. Одеса – за значний особис-

тий внесок у державне будівництво, зміцнення 

обороноздатності, соціально-економічний, нау-

ково-технічний, культурно-освітній розвиток Ук-

раїнської держави, вагомі трудові досягнення, ба-

гаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці 

незалежності України 

Заслужений юрист України 

Тапанова  

Роза Асхатівна 

– виконуюча обов’язки генерального директора 

Національного історико-меморіального заповід-

ника «Бабин Яр», м. Київ – за вагомий особистий 

внесок у розбудову правової держави, багаторі-

чну плідну працю та високий професіоналізм, з 

нагоди Дня юриста 
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ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

О Р Д Е Н И  У К Р А Ї Н И  

Орден князя Ярослава Мудрого 

ІV ступеня 

Савків 

Михайло Михайлович 

– голова Української національної інформаційної 

служби, Сполучені Штати Америки – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Темертей  

Джеймс (Костянтин) 

– меценат, голова правління компанії «Нортланд 

Пауер Інкорпорейтед», Канада – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток міждержавного співро-

бітництва, зміцнення міжнародного авторитету 

України, популяризацію її історико-культурної 

спадщини 

Фаріон  

Марта Олександрівна 

– президентка Києво-Могилянської фундації Аме-

рики, Сполучені Штати Америки – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

V ступеня 

Баланда  

Хорхе Анхель Владіміро 

– журналіст державного телебачення провінції 

Місьйонес, громадський діяч, Аргентинська Рес-

публіка – за вагомий особистий внесок у розвиток 

міждержавного співробітництва, зміцнення між-

народного авторитету України, популяризацію її 

історико-культурної спадщини 

Вільямс  

Морган 

– президент Американсько-Української ділової 

ради, Сполучені Штати Америки – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Данилишин  

Юрій (Хорхе) 

– президент Українського культурного товариства 

«Просвіта» в Аргентинській Республіці – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток міждержавного 
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співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Кікабідзе  

Вахтанг Костянтинович 

– співак, актор, кінорежисер, Грузія – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Мезін  

Крейг 

– сценарист, режисер, Сполучені Штати Америки – 

за вагомий особистий внесок у розвиток міждер-

жавного співробітництва, зміцнення міжнарод-

ного авторитету України, популяризацію її істо-

рико-культурної спадщини 

Футей  

Андрій Богданович 

– президент Українського конгресового комітету 

Америки, Сполучені Штати Америки – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Чопівський  

Юрій 

– голова Фундації родини Чопівських, Сполучені 

Штати Америки – за вагомий особистий внесок у 

розвиток міждержавного співробітництва, зміц-

нення міжнародного авторитету України, попу-

ляризацію її історико-культурної спадщини 

Орден «За заслуги» 

ІІІ ступеня 

Білецька  

Юлія Олександрівна 

– голова Української спілки в Анкарі, викладачка 

Карабюкського університету, Турецька Респуб-

ліка – за вагомий особистий внесок у розвиток мі-

ждержавного співробітництва, зміцнення міжна-

родного авторитету України, популяризацію її іс-

торико-культурної спадщини 

Ґавдида  

Еміліо 

– перекладач, Федеративна Республіка Бразилія – 

за вагомий особистий внесок у розвиток міждер-

жавного співробітництва, зміцнення міжнарод-

ного авторитету України, популяризацію її істо-

рико-культурної спадщини 

Коваленко  

Віктор Володимирович 

– активіст української громади, Австралія – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток міждержав-

ного співробітництва, зміцнення міжнародного 

авторитету України, популяризацію її історико-

культурної спадщини 
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Паламар  

Володимир Якович 

– голова правління Асоціації українських організа-

цій в Естонії – за вагомий особистий внесок у ро-

звиток волонтерського руху, активну благодійну 

і гуманістичну діяльність, з нагоди Міжнарод-

ного дня волонтера 

Сукенник  

Ростислав Яремович 

– голова Об’єднання українських організацій Німе-

ччини – за вагомий особистий внесок у розвиток 

міждержавного співробітництва, зміцнення між-

народного авторитету України, популяризацію її 

історико-культурної спадщини 

Филима  

Віктор 

– представник української національної меншини 

при міській раді Загреба, Республіка Хорватія – 

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 

Андрейчик  

Віра 

– громадська діячка української діаспори східного 

узбережжя Сполучених Штатів Америки – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток міждержав-

ного співробітництва, зміцнення міжнародного 

авторитету України, популяризацію її історико-

культурної спадщини 

Курилас  

Лариса 

– автор та архітектор Меморіалу жертвам Голодо-

мору-геноциду 1932–33 років в Україні, м. Ва-

шингтон, Сполучені Штати Америки – за ваго-

мий особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Кушплер  

Зоряна Ігорівна 

– солістка Віденської державної опери, активістка 

української громади, Республіка Австрія – за ва-

гомий особистий внесок у розвиток міждержав-

ного співробітництва, зміцнення міжнародного 

авторитету України, популяризацію її історико-

культурної спадщини 

Луцик  

Тетяна 

– директорка української недільної школи «Коб-

зар», Королівство Норвегія – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток міждержавного співробіт-

ництва, зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїни, популяризацію її історико-культурної спа-

дщини 
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Мазур  

Ірина Зіновіївна 

– віцепрезидентка громадських організацій «Укра-

їнська Федерація Америки» та «Нова Українська 

Хвиля», Почесний консул України в м. Філадель-

фія, Сполучені Штати Америки – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток міждержавного співро-

бітництва, зміцнення міжнародного авторитету 

України, популяризацію її історико-культурної 

спадщини 

Петренко Клепп  

Зінаїда 

– директорка української недільної школи «Еллі-

сів» у м. Осло, Королівство Норвегія – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Рибак  

Марія 

– директорка недільної української школи у м. Бра-

тислава, Словацька Республіка – за вагомий осо-

бистий внесок у розвиток міждержавного співро-

бітництва, зміцнення міжнародного авторитету 

України, популяризацію її історико-культурної 

спадщини 

Стасевська  

Даля Андріївна 

– головна диригентка Симфонічного оркестру Ла-

хті, Фінляндська Республіка – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток міждержавного співробіт-

ництва, зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїни, популяризацію її історико-культурної спа-

дщини 

Чопівські  

Алекса 

– виконавча директорка Українського дому в Да-

восі, заступниця голови наглядової ради «Ukraine 

Invest», Сполучені Штати Америки – за вагомий 

особистий внесок у розвиток міждержавного 

співробітництва, зміцнення міжнародного авто-

ритету України, популяризацію її історико-куль-

турної спадщини 

Шуст  

Марія Володимирівна 

– директорка Українського музею в Нью-Йорку, 

Сполучені Штати Америки – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток міждержавного співробіт-

ництва, зміцнення міжнародного авторитету Ук-

раїни, популяризацію її історико-культурної спа-

дщини 

Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 

Савченко  

Інна Ігорівна 

– засновниця та голова громадської організації 

«Товариство української культури в Австрії імені 

Лесі Українки» – за вагомий особистий внесок у 
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розвиток міждержавного співробітництва, зміц-

нення міжнародного авторитету України, попу-

ляризацію її історико-культурної спадщини 

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

Заслужений артист України 

Китастий  

Юліян Петрович 

– 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 

Заслужений діяч мистецтв України 

Махлай  

Олег Петрович 

– бандурист, мистецький керівник та головний ди-

ригент Української капели бандуристів імені Та-

раса Шевченка, Сполучені Штати Америки – за 

вагомий особистий внесок у розвиток міждержа-

вного співробітництва, зміцнення міжнародного 

авторитету України, популяризацію її історико-

культурної спадщини 

Заслужений працівник культури України 

Корбан  

Андрій Костянтинович 

– директор Міжнародного українського культур-

ного центру у Фінляндії – за вагомий особистий 

внесок у розвиток міждержавного співробітниц-

тва, зміцнення міжнародного авторитету Укра-

їни, популяризацію її історико-культурної спад-

щини 

Лівша  

Ана Марія 

– активістка української громади, Аргентинська 

Республіка – за вагомий особистий внесок у роз-

виток міждержавного співробітництва, зміц-

нення міжнародного авторитету України, попу-

ляризацію її історико-культурної спадщини 

Мурза  

Анатолій Володимирович 

– артист-бандурист, скарбник управи Української 

капели бандуристів Північної Америки імені Та-

раса Шевченка, Сполучені Штати Америки – за 

вагомий особистий внесок у розвиток міждержа-

вного співробітництва, зміцнення міжнародного 

авторитету України, популяризацію її історико-

культурної спадщини 
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ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ  

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Орден «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина» 

ступінь – медаль «За заслуги» 

Лопата 

Євгенія Валеріївна 

– українська культурна менеджерка та переклада-

чка, директорка Міжнародного поетичного фес-

тивалю Meridian Czernowitz, програмна менедже-

рка Літературного центру ім. Пауля Целана (м. 

Чернівці) – за заслуги в досягненні загального 

блага 
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