
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

______________________                       № ___________

Про нагородження Почесними відзнаками Львівської обласної ради
«30 років незалежності України»

        Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рішення Львівської обласної ради від 13.07.2021             
№ 185 «Про Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років незалежності 
України»,  

за утвердження та розбудову незалежної України:

1. Нагородити Почесною відзнакою Львівської обласної ради                     
«30 років незалежності України»:

Терещук Галину Богданівну – журналістку Радіо Свобода;
Кушніра Богдана Івановича – журналіста, письменника, власного 

кореспондента газети «Голос України»;
Савельєва Миколу Володимировича – журналіста, головного редактора 

газети «Ратуша»;
Гулика Ігоря Костянтиновича – журналіста, головного редактора сайту 

«Еспресо.Захід»;
Кравса Євгенія Володимировича – спортивного фотокореспондента, 

члена Національної спілки журналістів України і Національної спілки 
фотохудожників України;

Проць Оксану Михайлівну – директора благодійного фонду «Людина 
починається з добра»;

Гудя Богдана Васильовича – професора, доктора історичних наук, 
директора Інституту європейської інтеграції Львівського національного 
університету імені Івана Франка;

Аушріса Кріщюнаса – керівника Інституту розвитку культурних, 
спортивних, наукових і комерційних зв’язків Каунаса та Львова;

Курпіля Степана Володимировича – українського політика, народного 
депутата України, голову Львівської обласної організації Національної спілки 
журналістів України;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Гринь Ірину Іванівну – голову суспільно-культурного товариства 

«Холмщина»; 
Середу Володимира Миколайовича – громадського діяча, голову 

Об'єднання товариств депортованих українців «Закерзоння», першого голову 
Львівського регіонального суспільно-культурного товариства «Надсяння»;

Григорія Купріяновича – українського історика, громадського діяча і 
публіциста, голову Українського товариства в Любліні; 

Марію Туцьку – членкиню Головної ради Об’єднання українців в Польщі;
Петра Тиму – голову Об'єднання українців у Польщі;
Щербу Катерину Василівну – ветерана УПА, зв’язкову командира УПА 

Романа Шухевича;
Посівнича Миколу Романовича – історика та громадського діяча, 

кандидата історичних наук, члена редакційної колегії наукового збірника 
«Український визвольний рух», редакційної ради «Літопис УПА»;

Николишина Юрія Ігоровича – письменника, фотографа, видавця, 
кандидата економічних наук, громадського діяча;

Білинця Василя Ярославовича – депутата Славської селищної ради, 
учасника Помаранчевої Революції та Революції Гідності, волонтера;

Мудрик Наталію Йосипівну – співзасновницю ГО «Кам’янка-Бузька 
агенція розвитку малого та середнього бізнесу», депутатку Кам’янка-Бузької 
районної ради V та VII скликань;

Горготу Лесю Зіновіївну – журналістку, начальника відділу 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадянами Золочівської міської 
ради;

Біля Романа Івановича – заслуженого артиста України, Національного 
академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької;

Бонковську Олександру-Андріану Богданівну – народну артистку 
України, актрису Національного академічного українського драматичного 
театру імені Марії Заньковецької театру імені Марії Заньковецької;

Саєнка Юрія Ростиславовича – композитора, заслуженого діяча 
мистецтв України, завідувача музичної частини Першого Українського театру 
для дітей та юнацтва у м. Львові;

Вергелес Тетяну Володимирівну – журналістку, головного редактора 
інформаційної агенції ZIK, відповідального редактора Національного 
університету «Львівська політехніка»;

Винничука Юрія Павловича – письменника, журналіста, редактора;
Горностай Марію Іванівну – хореографа, художнього керівника 

зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Сонечко» у м. Львові;
Данильчук Лідію Миколаївну – акторку театру, заслужену артистку 

України, співзасновницю незалежного творчого об'єднання «Театр у кошику» 
Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса;

Демцю Михайла Івановича – художника-постімпресіоніста та 
експресіоніста, народного художника України;

Забілого Руслана Володимировича – історика, фахівця з історії ОУН-
УПА, директора Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів 
«Тюрма на Лонцького» у Львові;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Ірину Долю – співачку, композитора, поетесу, викладача 

вокалу, керівника пісенної майстерні «Передвістя»;
Кияновську Любов Олександрівну – педагога, музично-громадського 

діяча, заслужену діячку мистецтв України, професора, доктора 
мистецтвознавства;

Камінського Віктора Євстахійовича – українського композитора, 
професора, проректора з наукової роботи Львівської національної музичної 
академії імені М. Лисенка;

Козака Богдана Миколайовича – народного артиста України, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Косіва Михайла Васильовича – народного депутата України І, ІІ, ІІІ, ІV, 
VI скликань, заслуженого діяча мистецтв України, громадського діяча;

Кульчицького Андрія Стефановича – голову Львівського обласного 
об’єднання Української спілки ветеранів Афганістану, голову Львівської 
обласної організації «Союз Чорнобиль України», громадського діяча;

Кушніра Романа Михайловича – голову Наукового товариства 
імені Т. Шевченка, професора, доктора фізико-математичних наук, директора 
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача;

Легкодуха Віктора Вікторовича – майора Збройних Сил України, 
учасника національної збірної «Ігри Нескорених»;

Мазур Ірину Володимирівну – хореографа, режисер-постановника, 
керівника модерн-балету «Життя», генерального директора мистецького центру 
«Кубок Лева», народну артистку України;

Малиця Ореста Григоровича – директора КЗ ЛОР «Львівський музей 
історії релігії»;

Медвідя Любомира Мирославовича – академіка, народного художника 
України, лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка;

Дмитраха Мирослава Романовича – першого заступника голови 
Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина»;

Музичук Анну Олегівну – шахістку, гросмейстера, міжнародного 
майстра, дворазову чемпіонку світу з блискавичних шахів (2014р., 2016р.) та 
віце-чемпіонку світу серед жінок 2017 році;

Музичук Марію Олегівну – шахістку, гросмейстера, міжнародного 
майстра, чемпіонку світу серед жінок 2015 року;

Муху Оксану Володимирівну – співачку, заслужену артистку України;
отця Михайла Нискогуза – настоятеля парафії святого Йосафата у 

м. Червонограді, капелана Львівського Крайового Братства вояків УПА;
Отковича Тараса Мирославовича – художника-реставратора, кандидата 

мистецтвознавства, завідувача Львівської філії Національного науково-
дослідного реставраційного центру України;

Піняжка Тараса Олеговича – члена Національної скаутської організації 
України – пластуна сеньйора Пласту в Австрії, керівника проєкту «Врятуй 
могилу героя»;

Перуна Михайла Євгеновича – доцента кафедри богослів’я Українського 
Католицького Університету;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%B7_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_2015
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Пігуру Семена Семеновича – учасника вокального гурту «Орфей», 

заслуженого артиста України.
2. Контроль  за  виконанням    розпорядження  покласти  на керуючого 

справами обласної ради М. Литвинюк.

Підстава: лист постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та 
промоції (вх № К107вн-159 від 05.11.2021).

Ірина ГРИМАК
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