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ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ*
ОРДЕНИ УКРАЇНИ
Орден «За заслуги»

*

Кравченко
Олександр Іванович

–

Слапчук
Василь Дмитрович

–

Ліознов
Григорій Семенович

–

Павлінов
Сергій Миколайович

–

Толок
Анатолій Степанович

–

ІІ ступеня
артист-вокаліст, провідний майстер сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» –
за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та
високу професійну майстерність
письменник, громадський діяч, член Національної спілки письменників України – за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Волинської області,
значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 75-річчя від дня утворення
області
ІІІ ступеня
художній керівник та головний диригент хору
Одеської державної музичної академії імені
А. В. Нежданової – за значний особистий внесок
у державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
артист-вокаліст, провідний майстер сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» –
за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та
високу професійну майстерність
провідний майстер сцени Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру
імені М. Куліша – за значний особистий внесок
у розвиток національної культури і мистецтва,
вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Прізвища, імена осіб, назви закладів вказано у відповідності з тим, як їх подано у першоджерелах.
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Орден «За мужність»
Сенцов
Олег Геннадійович

ІІІ ступеня
– кінорежисер, сценарист, Автономна Республіка
Крим – за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
Орден князя Ярослава Мудрого

Стригун
Федір Миколайович

IV ступеня
– художній керівник Національного академічного
українського драматичного театру імені Марії
Заньковецької, м. Львів – за значний особистий
внесок у соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 23-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом
Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
Орден княгині Ольги

І ступеня
– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени
Тимошко-Горюшко
театрально-видовищного закладу культури «КиТамара Михайлівна
ївський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток
театрального мистецтва, багаторічну плідну
працю та високу професійну майстерність
ІІ ступеня
Маковецька-Трофимчук – артистка-вокалістка, провідний майстер сцени
театрально-видовищного закладу культури «КиЛюдмила Георгіївна
ївський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток
театрального мистецтва, багаторічну плідну
працю та високу професійну майстерність
ІІІ ступеня
– завідувач відділу Львівської національної галеКозинкевич
реї мистецтв імені Б. Г. Возницького – за значОксана Володимирівна
ний особистий внесок у розвиток національної
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та
високу професійну майстерність, з нагоди Все4

Марущак Віра Іванівна

Ноздріна
Людмила Федорівна

українського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– бібліотекар відділу Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва – за значний особистий
внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
– директор Бердянського краєзнавчого музею відділу культури виконавчого комітету Бердянської
міської ради, Запорізька область – за значний
особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Української держави, вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю та з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ УКРАЇНИ
Народний артист України
– актор державного підприємства «Національний
Алдошин
академічний театр російської драми імені Лесі
Віктор Павлович
Українки», м. Київ – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– артистка-вокалістка, провідний майстер сцени
Бельська
театрально-видовищного закладу культури «КиЛюдмила Василівна
ївський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток
театрального мистецтва, багаторічну плідну
працю та високу професійну майстерність
– артист-вокаліст, провідний майстер сцени театБондаренко
рально-видовищного закладу культури «КиївсьСергій Григорович
кий національний академічний театр оперети» –
за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та
високу професійну майстерність
– провідний майстер сцени Івано-Франківського
Добряк-Готв’янська
академічного обласного українського музичноЖанна Володимирівна
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–
Завгородній
Микола Володимирович

Лапіна Ірина Іванівна

–

Лихач
Олег Миколайович

–

Осик Ольга Терентіївна

–

Сомов
Лев Миколайович

–

Стахів
Остап Миколайович

–

драматичного театру імені Івана Франка – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу
професійну майстерність
соліст-вокаліст Одеського академічного театру
музичної комедії імені М. Водяного – за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди
Дня Незалежності України
артистка-вокалістка, провідний майстер сцени
театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток
театрального мистецтва, багаторічну плідну
працю та високу професійну майстерність
провідний соліст опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
артистка драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка – за вагомий особистий
внесок у соціально-економічний, культурноосвітній розвиток Волинської області, значні
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
та з нагоди 75-річчя від дня утворення області
актор Київського академічного театру драми та
комедії на лівому березі Дніпра – за вагомий
особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Української держави, значні трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю
бандурист, м. Львів – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
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Фуштей
Ірина Ярославівна

Ященко
Анатолій Федорович

– артистка-вокалістка хору Івано-Франківського
національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» – за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній
розвиток
Української держави, значні трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю
– провідний
майстер
сцени
театральновидовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі
Дніпра» – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній
розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України

Народний художник України
– художник, професор кафедри образотворчого та
Бондар Іван Іванович
декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького – за значний особистий внесок у
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави,
вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну
працю та з нагоди 23-ї річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
Заслужений артист України
– актор державного підприємства «Національний
Авдєєнко
академічний театр російської драми імені Лесі
Євген Олександрович
Українки», м. Київ – за значний особистий внесок
у
соціально-економічний,
науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 23-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом
Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
– артистка драми Івано-Франківського академічБаранкевич
ного
обласного
українського
музичноГалина Євгенівна
драматичного театру імені Івана Франка – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу
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Бойко
Сергій Валентинович

–

Вєннікова
Вікторія Вікторівна

–

Вітушинський
Віктор Антонович

–

Гаврилів Ігор Іванович

–

Гедзя
Галина Володимирівна

–

Глущенко
Тетяна Григорівна

–

професійну майстерність
провідний
майстер
сцени
театральновидовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі» – за
значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва
артистка-вокалістка професійного театру-студії
Палацу студентів Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків
– за значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний,
науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
провідний майстер сцени Івано-Франківського
академічного обласного українського музичнодраматичного театру імені Івана Франка – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу
професійну майстерність
артист драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м. Львів – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
артистка-вокалістка Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю
пісні і танцю «Гуцулія» – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
артистка Одеського академічного українського
музично-драматичного театру імені В. С. Василька – за значний особистий внесок у розвиток
національної культури і мистецтва, вагомі творчі
здобутки та високу професійну майстерність, з
нагоди Всеукраїнського дня працівників культу8

Гнатковський
Олексій Іванович

–

Грегорчак-Одринська
Галина Василівна

–

Ільченко
Юлія Володимирівна

–

Качмарик-Комановська
Ольга Ярославівна

–

Клюшнікова
Наталія Миколаївна

–

Ковальчук
Роман Ярославович

–

Корінна
Тамара Анатоліївна

–

ри та майстрів народного мистецтва
артист драми Івано-Франківського академічного
обласного українського музично-драматичного
театру імені Івана Франка – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва,
значні творчі здобутки та високу професійну
майстерність
артистка-вокалістка
театрально-видовищного
закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий
внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну
майстерність
артистка балету театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність
артистка драми Івано-Франківського академічного
обласного
українського
музичнодраматичного театру імені Івана Франка – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу
професійну майстерність
атристка-вокалістка професійного театру-студії
Палацу студентів Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків
– за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
соліст опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії
Крушельницької – за значний особистий внесок
у державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
провідний майстер сцени, артистка драми Сумського обласного академічного театру драми та
музичної комедії імені М. С. Щепкіна – за значний особистий внесок у розвиток національної
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Кривошеєва
Ярослава Василівна

–

Кузнєцов
Володимир Дмитрович

–

Курцебі
Василь Григорович

–

Новак Ірина Дмитрівна

–

Орліченко
Світлана Борисівна

–

Петрик
Володимир Васильович

–

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та
високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
артистка-вокалістка Національної філармонії
України, м. Київ – за вагомий особистий внесок
у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
провідний
майстер
сцени
театральновидовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі» – за
значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм, з
нагоди Дня Незалежності України
диригент Івано-Франківського національного
академічного Гуцульського ансамблю пісні і
танцю «Гуцулія» – за вагомий особистий внесок
у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
актриса державного підприємства «Національний академічний театр російської драми імені
Лесі Українки», м. Київ – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
актриса Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
артист балету Івано-Франківського національного
академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» – за значний особистий внесок у
розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну май10

Петровська
Оксана Іванівна

–

Рожок Зоя Василівна

–

Розгоній
Наталія Михайлівна

–

Романенко
Євген Ігорович

–

Санін
Олесь Геннадійович

–

Середа-Голдун
Ася Михайлівна

–

Шевченко

–

стерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
артистка драми, провідний майстер сцени Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка
– за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
солістка Національного академічного театру
опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, м.
Київ – за вагомий особистий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, значні
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
артистка балету Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні
і танцю «Гуцулія» – за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, значні трудові досягнення, багаторічну
сумлінну працю
артист Центру української пісні «Народна філармонія», м. Київ – за значний особистий внесок
у розвиток національної культури і мистецтва,
вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
кіноактор, сценарист, кінорежисер-постановник
Національної кіностудії художніх фільмів імені
О. Довженка, м. Київ – за значний особистий
внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
артистка-вокалістка
театрально-видовищного
закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий
внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну
майстерність
артистка-вокалістка Івано-Франківського націо11

Наталія Степанівна

нального академічного Гуцульського ансамблю
пісні і танцю «Гуцулія» – за значний особистий
внесок у соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 23-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом
Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року

Заслужений діяч мистецтв України
– художній керівник театрально-видовищного заБілоус
кладу культури «Київський академічний МолоАндрій Федорович
дий театр» – за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
– викладач комунальної установи початкового
Галішевський
спеціалізованого мистецького навчального заАнатолій
кладу «Тернопільська музична школа № 1» імені
Володимирович
Василя Барвінського – за значний особистий
внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
–
публіцист, м. Київ – за значний особистий внеГонський
сок у розвиток національної культури і мистецтВолодимир Васильович
ва, вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– виконувач обов’язки професора кафедри НаціоГудько
нальної музичної академії України імені
Анатолій Тимофійович
П. І. Чайковського, м. Київ – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– художній керівник народного аматорського анЖелезняк
самблю танцю «Карпати» Івано-Франківського
Георгій Васильович
муніципального центру дозвілля – за значний
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Кравченко
Ярослав Охрімович

–

Мартинюк
Святослав Леонтійович

–

Меркович
Йосип Михайлович

–

Михайлова
Тетяна Віталіївна

–

Михальчук
Сергій Євгенович

–

Нестеренко
Ірина Аркадіївна

–

особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди
Дня Незалежності України
професор кафедри Львівської національної академії мистецтв – за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави,
значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну
працю
директор Косівського інституту прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв – за вагомий особистий
внесок у соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
директор Одеського обласного театру ляльок –
за значний особистий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
та з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
завідувач кафедри Київського національного
університету театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
кінооператор-постановник товариства «Фільмотехнік», м. Київ – за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави,
значні трудові досягнення, багаторічну сумлінну
працю
режисер-постановник Національної філармонії
України, м. Київ – за значний особистий внесок
у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сум13

Петранюк
Володимир Іванович

–

Пучко-Колесник
Юлія Віталіївна

–

Рощина
Тетяна Олександрівна

–

Сніжко
Тетяна Миколаївна

–

Троїцький
Владислав Юрійович

–

лінну працю та з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта
проголошення незалежності України 1 грудня
1991 року
директор
комунального
театральновидовищного закладу культури Дніпровського
району м. Києва «Театр української традиції
"Дзеркало"» – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
виконувач обов’язки доцента кафедри Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну
майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
завідувач кафедри Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ –
за вагомий особистий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, значні
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
лектор-музикознавець Вінницької обласної філармонії – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі
творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва
художній керівник, директор підприємства
«Центр сучасного мистецтва "Дах"», м. Київ – за
значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва

Заслужений майстер народної творчості України
Герман Ірина Семенівна – майстер народних художніх промислів художньої вишивки, м. Тернопіль – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
14

професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– майстер народного мистецтва, Волинська обМахонюк
ласть – за значний особистий внесок у державне
Галина Петрівна
будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
– художник-іконописець, Тернопільська область –
Шерстій
за значний особистий внесок у соціальноВолодимир Михайлович
економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, вагомі
трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю
та з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
Заслужений працівник культури України
– голова Івано-Франківської організації НаціонаБаран
льної спілки письменників України – за вагомий
Євген Михайлович
особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Української держави, значні трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю
– директор Ківерцівського районного будинку куБовканюк
льтури імені М. П. Ковальова, Волинська обОлександр
ласть – за значний особистий внесок у розвиток
Никифорович
національної культури і мистецтва, вагомі творчі
здобутки та високу професійну майстерність, з
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– художній керівник Будинку народної творчості
Буздуга
та дозвілля села Горбова, Чернівецька область –
Марія Дмитрівна
за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
– керівник вокальної студії «Вікторія» ЦентральноГатрич
го парку культури і відпочинку імені Т. Г. ШевчеЛюдмила Дмитрівна
нка, м. Чернівці – за значний особистий внесок у
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави,
вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну
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Жир Галина Іванівна

–

Ковалюк
Михайло Корнилович

–

Косих
Алла Никифорівна

–

Кулінець
Володимир Олексійович

–

Наконечна
Любов Миколаївна

–

Недовінчаний
Анатолій

–

працю та з нагоди 23-ї річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
керівник зразкового аматорського хореографічного ансамблю «Веселка» Долинського районного будинку культури, Кіровоградська область
– за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
режисер народного театру Вижницького народного будинку творчості та дозвілля, Чернівецька
область – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній
розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
викладач комунального закладу «Рівненська дитяча музична школа № 2» – за значний особистий внесок у соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 23-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом
Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року
художній керівник зразкового художнього колективу вокально-хореографічного ансамблю «Дивограй», Львівська область – за значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
директор Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка, Чернігівська область – за значний особистий внесок у державне
будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
композитор-пісняр, Полтавська область – за значний особистий внесок у розвиток національної
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Олександрович

Пап
Вільгельм Вілмошович

–

Паращук
Наталія Миколаївна

–

Разорьонова
Тетяна Василівна

–

Сидорчук
Юлія Петрівна

–

Сокур
Сергій Михайлович

–

культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та
високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
керівник гуртка «Ромський дитячий ансамбль
"Лаутарі"» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН" – за
значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва
заступник директора департаменту культури,
туризму, національностей та релігій Запорізької
обласної державної адміністрації – за значний
особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва
директор Немішаївської дитячої школи мистецтв, Київська область – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва
директор Будинку культури с. Ярунь НовоградВолинського району, Житомирська область – за
значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність, з нагоди
Всеукраїнського дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва
викладач Бориспільської дитячої музичної школи, Київська область – за значний особистий
внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
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Татарова Алла Іванівна

Трохименко
Галина Володимирівна

Хабалікян
Галина Миколаївна

Цуркан
Вадим Лауренційович

Шевцова
Ірина Миколаївна

Шелешко
Марія Миколаївна

– заступник директора Кіровоградського музичного училища – за значний особистий внесок у
державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
– директор обласного комунального закладу «Харківська обласна бібліотека для дітей» – за значний особистий внесок у розвиток національної
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та
високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– начальник костюмерного цеху театральновидовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» – за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність
– артист балету театрально-видовищного закладу
культури «Київський національний академічний
театр оперети» – за вагомий особистий внесок у
розвиток театрального мистецтва, багаторічну
плідну працю та високу професійну майстерність
– викладач Ужгородського коледжу культури і
мистецтв, Закарпатська область – за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди
Дня Незалежності України
– директор Калинівського районного будинку культури, Вінницька область – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Заслужений працівник освіти України
– викладач Миколаївського коледжу культури і
Ковальчук
мистецтв – за значний особистий внесок у дерНаталія Павлівна
жавне будівництво, соціально-економічний, на18

уково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
Заслужений художник України
Дідик Іван Михайлович – художник, Закарпатська область – за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм, з нагоди
Дня Незалежності України
– художник, Дніпропетровська область – за значЖежер
ний особистий внесок у розвиток національної
Анатолій Михайлович
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та
високу професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– художник декоративно-прикладного мистецтва,
Ковач
м. Херсон – за значний особистий внесок у дерОлександр
жавне будівництво, соціально-економічний, наАдальбертович
уково-технічний, культурно-освітній розвиток
України, вагомі трудові здобутки та високий
професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності
України
– художник, м. Івано-Франківськ – за значний осоКрасьоха
бистий внесок у державне будівництво, соціальВасиль Андрійович
но-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України
– художник, Київська область – за значний особисПацан Юрій Іванович
тий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу
професійну майстерність, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
– художник, м. Миколаїв – за значний особистий
Покосенко
внесок у державне будівництво, соціальноОлександр Данилович
економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм, з нагоди Дня Незалежності України

19

ВІДЗНАКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН – ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА
Командорський хрест із зіркою Ордена відродження Польщі
– поет і перекладач, посол – за видатні досягнення
Павличко Дмитро
в галузі літератури, за популяризацію польської
культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
Кавалерський хрест Ордена За заслуги Республіки Польща
Ярмілко Збіґнєв

– член головного правління Товариства польської
культури Львівщини – за активну участь у польсько-українській співпраці, побудові взаєморозуміння між двома народами, а також у діяльності для польської громади

Золотий хрест За заслуги Республіки Польща
– публіцист – за видатні досягнення в галузі літеВозняк Тарас
ратури, за популяризацію польської культури, за
плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– діяч спілки „Дзиґа”, м. Львів – за видатні досягІващишин Маркіян
нення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– перекладач – за видатні досягнення в галузі ліПавлишин Андрій
тератури, за популяризацію польської культури,
за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– директор Товариства імені Я. Корчака – за видаПетровська Світлана
тні досягнення в галузі літератури, за популяризацію польської культури, за плідну співпрацю з
польськими діячами культури і літератури
Срібний хрест За заслуги Республіки Польща
– письменник, поет і перекладач – за видатні досяІздрик Юрій
гнення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– публіцист – за видатні досягнення в галузі літеПавлів Володимир
ратури, за популяризацію польської культури, за
плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– видавець – за видатні досягнення в галузі літераФінберг Леонід
тури, за популяризацію польської культури, за
плідну співпрацю з польськими діячами культури
і літератури
20

Почесна відзнака Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща «Заслужений для польської культури»
– перекладач й видавець – за видатні досягнення в
Антоняк Божена
галузі літератури, за популяризацію польської
культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– письменник, літературознавець, перекладач – за
Бойченко Олександр
видатні досягнення в галузі літератури, за популяризацію польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– письменник, поет і перекладач – за видатні досяБондар Андрій
гнення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– піаніст, музикознавець – за активну участь у
Єрмінь Йожеф
польсько-українській співпраці, побудові взаєморозуміння між двома народами, а також у діяльності для польської громади
– письменник і перекладач – за видатні досягненЖадан Сергій
ня в галузі літератури, за популяризацію польської культури, за плідну співпрацю з польськими
діячами культури і літератури
– письменниця й перекладач – за видатні досягКіяновська Маріанна
нення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– директор Національного музею у Львові імені
Кожан Ігор
Андрея Шептицького – за активну участь у
польсько-українській співпраці, побудові взаєморозуміння між двома народами, а також у діяльності для польської громади
– композитор – за активну участь у польськоЛанюк Юрій
українській співпраці, побудові взаєморозуміння
між двома народами, а також у діяльності для
польської громади
– письменниця й перекладач – за видатні досягМатіяш Богдана
нення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– письменниця й перекладач – за видатні досягМатіяш Дзвенислава
нення в галузі літератури, за популяризацію
польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
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Сливинський Остап

Стус Дмитро

Чайковський Богдан

– письменник й перекладач – за видатні досягнення в галузі літератури, за популяризацію польської культури, за плідну співпрацю з польськими
діячами культури і літератури
– публіцист, видавець, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка (м. Київ) –
за видатні досягнення в галузі літератури, за популяризацію польської культури, за плідну співпрацю з польськими діячами культури і літератури
– директор Львівського історичного музею – за
активну участь у польсько-українській співпраці, побудові взаєморозуміння між двома народами, а також у діяльності для польської громади
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