
ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ 
 

 

 

Почесне звання "Заслужений артист України" надається 

Президентом України.  

Присвоюється режисерам, артистам театрів, кіно, 

естради, цирку, професійних ансамблів, хорових колективів, 

диригентам оркестрів, композиторам, музикантам, дикторам 

телебачення і радіомовлення за високу виконавську майстерність, 

створення високохудожніх образів, вистав, кінофільмів, що стали 

надбанням вітчизняної культурно-мистецької спадщини. 
 

2004 

За значний особистий внесок у створення і реалізацію інноваційної моделі регіонального 

розвитку, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 350-річчя заснування м. Харкова 

присвоєно: 

ПОДУС Олені Миколаївні
1
 – артистці Харків. обл. філармонії. 

________________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та 

організацій міста Харкова : Указ Президента України від 19 серп. 2004 р. № 929/2004. 
Урядовий кур'єр. 2004. 31 серп. (№ 162); Те саме. Президентський вісник. 2004. 10 верес. 
(№ 30); Те саме. Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/9292004-1848 (дата звернення: 02.10.2018);  
Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929/2004 (дата звернення: 02.10.2018).  

 

2006 

За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української 

держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 15-ї річниці незалежності України присвоєно: 

СКРИПЧУКУ Володимиру Петровичу
2
 – нач. оркестру, військ. диригентові Ін-ту підгот. 

слідчих кадрів для СБУ у складі НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та 

організацій з нагоди Дня незалежності України : Указ Президента України від 18 серп. 
2006 р. № 694/2006. Урядовий кур'єр. 2006. 30 серп. (№ 160); Те саме. Президент України 
: офіц. інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/6942006-4743 
(дата звернення: 20.10.2017); Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/694/2006 (дата звернення: 02.10.2018).  

 Щиро вітаємо диригента духового оркестру Академії Скрипчука Володимира Петровича. 
Vivat lex! 2006. 1 верес. 

 

                                                 
1
 Подус О. М. – солістка-вокалістка Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

2
 Скрипчук В. П. – худож. керівник та диригент дух. оркестру Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ 

ім. Ярослава Мудрого. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476/2001
http://www.president.gov.ua/documents/9292004-1848
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929/2004
http://www.president.gov.ua/documents/6942006-4743
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/694/2006


 

2007 

За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України 

присвоєно: 

СЕТ’ЯНУ Гаррі Григоровичу
3
 – солістові-вокалісту Культур.-просвітн. центру "Палац 

студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента України від 22 черв. 

2007 р. № 549/2007. Урядовий кур'єр. 2007. 4 лип. (№ 116); Те саме. Офіційний вісник 
Президента України. 2007. № 17. Ст. 289; Те саме. Президент України : офіц. інтернет-
представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/5492007-6077 (дата 
звернення: 02.10.2018); Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549/2007 (дата звернення: 02.10.2018).  

 

2009 

За вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини України, високу 

професійну майстерність та активну участь у проведенні Фестивалю мистецтв України присвоєно: 

СИДОРОВІЙ Світлані Володимирівні – солістці профес. театру-студії "Палацу 

студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про нагородження працівників культури і мистецтв Харківської області : Указ Президента 

України від 28 верес. 2009 р. № 774/2009. Урядовий кур'єр. 2009. 14 жовт. (№ 189);  
Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2009. № 31. Ст. 1005;  
Те саме. Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/7742009-9518 (дата звернення: 02.10.2018);  
Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774/2009 (дата звернення: 02.10.2018).  

 Вітаємо! Vivat lex! 2009. 19 жовт. 
 

2011 

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність присвоєно: 

ЄСАРТІЇ Анастасії Едуардівні – артистці-вокалістці Культур.-просвітн. центру "Палац 

студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та аматорів народного мистецтва : Указ Президента України від 
23 берез. 2011 р. № 331/2011. Офіційний вісник Президента України. 2011. № 8. Ст. 499;  
Те саме. Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/3312011-12865 (дата звернення: 02.10.2018);  
Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331/2011 (дата звернення: 02.10.2018).  

 

                                                 
3
 Сет’ян Г. Г. – соліст-вокаліст Культур.-просвітн. центру "Палац студентів" НЮАУ ім. Ярослава Мудрого (2006–

2012 рр.). 

http://www.president.gov.ua/documents/5492007-6077
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549/2007
http://www.president.gov.ua/documents/7742009-9518
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774/2009
http://www.president.gov.ua/documents/3312011-12865
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331/2011


 

2014 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-

технічний, культурно-освітній розвиток України присвоєно: 

ВЄННІКОВІЙ Вікторії Вікторівні – артистці-вокалістці профес. театру-студії "Палацу 

студентів" НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України : 

Указ Президента України від 23 серп. 2014 р. № 676/2014. Урядовий кур’єр. 2014. 
13 верес. (№ 168). С. 21–22; Те саме. Офіційний вісник Президента України. 2014. № 39. 
Ст. 1596; Те саме. Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/6762014-17576 (дата звернення: 02.10.2018);  
Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676/2014 (дата звернення: 02.10.2018).  

 Бойко О. Вітаємо з почесним званням! Vivat lex! 2014. 1 верес. 
 

*** 

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність присвоєно: 

КЛЮШНІКОВІЙ Наталії Миколаївні – артистці-вокалістці проф. театру-студії "Палацу 

студентів" НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва : Указ Президента України від 
7 листоп. 2014 р. № 856/2014. Офіційний вісник Президента України. 2014. № 43. 
Ст. 1947; Те саме. Президент України : офіц. інтернет-представництво.  
URL: http://www.president.gov.ua/documents/8562014-17973 (дата звернення: 02.10.2018);  
Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856/2014 (дата звернення: 02.10.2018).  

 Присвоєно почесне звання. Vivat lex! 2014. 1 груд. 
 

2016 

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-

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

професіоналізм присвоєно: 

КОСТИРКУ Яну Валерійовичу – артистові-вокалісту профес. театру-студії Палацу 

студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності 

України : Указ Президента України від 22 серп. 2016 р. № 338/2016. Офіційний вісник 
Президента України. 2015. № 28. Ст. 661; Те саме. Президент України : офіц. інтернет-
представництво. URL: http://www.president.gov.ua/documents/3382016-20385 (дата 
звернення: 02.10.2018); Те саме. Верховна Рада України : офіц. веб-портал.  
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338/2016 (дата звернення: 02.10.2018). 

 Гордість Університету. Vivat lex! 2016. 1 верес. 
 

2018 

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі 

здобутки та високу професійну майстерність присвоєно: 

ЛАШКУ Віталію Сергійовичу – артистові-вокалісту театру-студії Палацу студентів НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого.  

_______________________________________________________________________________ 
 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та майстрів народного мистецтва : Указ Президента України від 
9 листоп. 2018 р. № 362/2018. Президент України : офіц. інтернет-представництво. URL: 
https://www.president.gov.ua/documents/3622018-25446 (дата звернення: 15.11.2018). 

 За талант і наполегливу працю. Vivat lex! 2018. 20 листоп. 
 

http://www.president.gov.ua/documents/6762014-17576
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676/2014
http://www.president.gov.ua/documents/8562014-17973
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856/2014
http://www.president.gov.ua/documents/3382016-20385
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/338/2016
https://www.president.gov.ua/documents/3622018-25446

