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ЗВІТ 

Львівського міжобласного відділення НСТДУ 
за  2017-2021 роки. 

 
        Згідно Статуту ЛМВ НСТДУ, звітно – виборна конференція ЛМВ 
відбулася 19 червня 2017 р., де був затверджений Статут ЛМВ зі змінами, та 
обрані керівні органи: 
- Голова правління відділення – народний артист України Ф.М.Стригун, 
правління ЛМВ у складі 27 чол.., обрані 4 заступники Голови правління,  
затверджений відповідальний секретар – засл. працівник культури України 
В.С.Григоренко. 
 У Львівське міжобласне відділення, як територіальний осередок 
НСТДУ, входять 28 первинних організацій у 8 областях України. 
 За період 2017 -2021рр., згідно плану звіту, затвердженого НСТДУ: 
 
1. Голова  правління – народний артист України Федір СТРИГУН. 
 
2. Відповідальний секретар – заслужений діяч мистецтв України Юрій 
ЧЕКОВ (призначений розпорядженням Голови правління та затверджений 
Правлінням ЛМВ 01 вересня 2018 р.  після передчасної смерті 
В.С.Григоренка у червні  2018 р.)  
 
3. Члени правління: 
1. СТРИГУН Федір Миколайович - народний артист України, лауреат  
Національної премії України ім.Т.Шевченка, Голова ЛМВ НСТД України 
2. ШУМЕЙКО Григорій Григорович  -  народний артист України, голова 
первинного осередку НСТД України Львівського Національного драмтеатру 
ім.М.Заньковецької. 
3. КОВАЛЬЧУК Роман Ярославович  -   заслужений артист України, голова 
первинного осередку  НСТДУ Львівського Національного драмтеатру 
ім.М.Заньковецької. 
4. МОВЧАН  Любов  Михайлівна  -  голова первинного осередку НСТДУ 
Львівського першого театру для дітей та юнацтва. 
5.БЕРЕЗА Микола Мечиславович  -  директор Львівського  академічного 
театру ім.Леся Курбаса. 
6. КАБАНОВА Світлана  Євгенівна  -   заслужена  артистка України, голова 
первинного осередку Львівського академічного театру ляльок.   
7. КРАВЧУК  Олексій Анатолійович   -   заслужений діяч мистецтв України, 
директор-художній керівник  Львівського театру «І люди, і ляльки» 
8. ГНАТЕНКО  Микола Григорович   -   засл.діяч мистецтв України, 
директор-художній  керівник Львівського  академічного музично-
драматичного театру ім.Ю.Дрогобича. 
9. ГЛИВА Анатолій Миколайович -   засл.діяч мистецтв України, директор-
художній керівник Волинського академічного драмтеатру ім.Т.Шевченка. 
10. ПОШТАРУК Данило Андрійович  -  заслужений діяч мистецтв України, 
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директор-художній керівник Волинського академічного обласного театру 
ляльок. 
11. ШЕРШУН  Василь  Васильович  -  заслужений артист України, голова  
первинного осередку НСТДУ Закарпатського  академічного  обласного 
драмтеатру ім.братів Шерегіїв. 
12. ГРИГОР’ЄВА Елла Корнелівна  -  засл.арт.України, голова первинного 
осередку НСТДУ Закарпатського академічного  обласного театру ляльок. 
13. ФУРДЬ  Василь  Михайлович   -   засл.арт.України Закарпатського 
драмтеатру, голова первинного осередку НСТДУ Мукачівського 
драматичного театру. 
14. ЗАЙЦЕВ  Олег  Дмитрович   -   засл.працівник культури України, голова 
Закарпатського палацу для дітей та юнацтва  «ПАДІЮН». 
15. ШИМАНСЬКИЙ Олександр Георгійович   -  народний артист України, 
голова первинного осередку НСТДУ Івано-Франківського Нац.академічного 
театру ім.Ів.Франка. 
16. ЯНУШ  Роман  Степанович  -   голова первинного осередку НСТДУ 
Івано-Франківського академічного  обласного  театру  ляльок.  
17. ЧИБОРАК Дмитро Іванович  -  народний артист України, директор-
художній керівник Коломийського академічного драмтеатру ім.І.Озаркевича. 
18. ПЕТРІВ  Володимир  Юліанович – народний артист України, лауреат  
національної премії України ім.Т.Шевченка, директор-художній керівник 
Рівненського  академічного драмтеатру.  
19.ДАНИЛЮК  Володимир Іванович -  засл.працівник культури України, 
директор-худодній керівник  Рівненського акад.обл.театру ляльок. 
20. РЕПКА Борис Данилович  -  засл.арт.України, директор-худ.керівник 
Тернопільського акад.драмтеатру ім.Т.Шевченка. 
21. ШЕЛЕП Іван Васильович  -  засл.діяч мистецтв України, художній 
керівник Тернопільського акадобл. театру актора і ляльки. 
22. ПОПАЧ Павліна Андріївна  -  засл.арт.України, голова первинного 
осередку НСТДУ Хмельницького академічного муздрамтеатру ім.МСтариц. 
23. БРИЖАНЬ Сергій Миколайович -  засл.діяч мистецтв України головний 
режисер Хмельницького академічного обласного театру ляльок «Дивень».  
24. МАРЧАК Юрій Михайлович – засл.артист України, директор-художній 
керівник Чернівецького академічного драмтеатру ім. О.Кобилянської. 
25. СЕНДЕЦЬКИЙ Андрій Владиславович  -  директор Авторського 
Драматичного театру « 
26. КОЗЛОВСЬКИЙ Тарас Вікторович  -  голова первинного осередку НСТД 
України Чернівецького акад.обласного  театру  ляльок.  
- з 2017 – 2020 рр. – Ярослав Федоришин. 
 
4. Кількість проведених засідань та питання, які на них розглядались:   
 
1).Засідання  Правління:  5 листопада  2018 року. 
    Порядок денний: 
1. Вручення мистецької відзнаки  ЛМВ НСТД України та департаменту з 
питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 
адміністрації «Театральна  перспектива»   
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(заснована з метою відзначення творчих досягнень молодих театральних 
митців, нагороджується творча молодь віком до 35 років за вагомі творчі 
здобутки у театральному сезоні в різних номінаціях) 

- заступник  голови ЛМВ НСТДУ  Сендецький Андрій 
2 .Про затвердження кандидатур   на здобуття  премій НСТДУ        

- відповідальний  секретар  ЛМВ НСТДУ   Юрій  Чеков  
3. Про діяльність театральних творчих колективів  в рамках    
впровадження в дію Закону «Про внесення  змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері  
культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури».  
 Це питання має велике значення  для подальшої діяльності театральних 
колективів та розвитку національної культури України. 
           Доповідач:   Голова ЛМВ НСТДУ, народний артист України  
           Стригун  Федір         1 
          виступ Голови НСТДУ, народного артиста України 
                                      Струтинського  Богдана      
                                              
2). засідання правління  - 4 листопада 2019 року. 
 Запрошені  директори театрів, режисери  та голови первинних осередків 
НСТД України. 
  Порядок  денний  засідання: 
1. Урочистості  з нагоди святкування 80-річчя голови Правління ЛМВ 
НСТДУ, народного артиста України Федора СТРИГУНА. 
2. Питання про дію закону України  «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів країни щодо запровадження контрактної форми у сфері 
культури та конкурсної процедури призначення керівників  державних  та 
комунальних закладів культури» у театрах та вручення нагороди молодим  
митцям  «Театральна  перспектива» 
3. Різне. 
 
3).  13 вересня  2021 р. - засідання правління  в м. Івано-Франківську  на 
базі Івано - Франківського Національного академічного драматичного  театру  
ім. Івана Франка.  
          Порядок денний: 
1. Підготовка до з’їзду НСТД України, який відбудеться 1-го листопада ц.р. 
у м.Києві. 
2. Про видання журналу ЛМВ НСТДУ «Театральна бесіда».   
3. Різне. 
 Виступили: Ф.М.Стригун. 
          
5. Особи, яких відділення подавало на здобуття стипендій: 
 За  поданням  ЛМВ  отримують стипендії такі творчі діячі: 
Довічні: 
1. Литвиненко Тїсія Йосипівна  - Львів 
2. Сатарова Жанна Георгіївна  - Львів 
3. Гонта Марія Євгенівна   - Тернопіль 
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4. Поштарук Данило Андрійович  - Луцьк 
5. Кедич Христина Іванівна   - Львів 
6. Кабанова Світлана Євгенівна  - Львів 
 
Дворічні: 
Отримують: 
1. Батов Олег Миколайович    - Львів 
2. Куприянова Валентина Миколаївна - Львів 
3. Попач  Павліна  Андріївна   - Хмельницький 
4. Мелець Ярослав Антонович   - Ужгород  
 
 
У 2021 році ЛМВ подало на стипендію наступних театральних діячів: 
 
1. Долоянц Олександр Акимович  - Хмельницький 
2. Грядова Людмила Степанівна  - Львів 
3. Приходько Людмила Іванівна  - Луцьк     
4. Стригун Федір Миколайович                -  Львів 
 
6. Особи, яких відділення подавало на здобуття звань, нагородження 
орденами: 
Подали:  
1.Сендецького Андрія Владиславовича    - На почесне звання «Заслужений 
діяч мистецтв України» - 2019 р. (повтор – 2020 р.) 
2. Венгжин Ольгу Федорівну  -  На почесне звання «Заслужений  працівник 
культури України» - 2018 р.  (повтор – 2020р.)  
3. Зайцева Олега Дмитровича – На почесне звання  «Заслужений працівник 
культури України» - 2019р. 
4. Гливу  Анатолія  Миколайовича  - На почесне звання «Заслужений діяч 
мистецтв України» - 2019р.  
5.Зайцева Емма Іванівна – Орден княгині Ольги  Ш ступеня – 2019р. 
6. Бовцайло Мар’яну Ярославівну – На почесне звання  «Заслужена артистка 
України» -  2021 р.  
7. Януш Роман Степанович  -  На почесне звання «Заслужений артист 
України»-2021р. 
 
Отримали: 
1.Зайцев Олег Дмитрович -  «Заслужений працівник культури України»- 
2020р. 
2.Глива Анатолій Миколайович – «Заслужений діяч мистецтв України» - 
2019р. 
3. Зайцева Емма Іванівна – Орден княгині Ольги Ш ступеня. – 2020р.  
 
7. Регіональні, міські премії, відзнаки, які отримали члени Спілки 
    за поданням відділення: 
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обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та 
архітектури (номінація «Драматургія. Театральне мистецтво» імені Бориса  
Романицького): 
2017 -  Цибульський  Адам  Миколайович    – нар.арт.України,  
                      Львівський акад.обл.драм. 
               театр ім.Ю.Дрогобича 
2018 - Гарасимчук Іван Іванович              -  актор Львівського акад. 
                драмтеатру ім.Ю.Дрогобича 
 
2019 – Гарасимчук Іван Іванович           - актор театру ім.Юр.Дрогобича  
2020 -  Баша Олена Петрівна        - нар.арт.України, Львівський 
              Перший акад.театр  для дітей 
              та юнацтва  
   Отримала: 
1. Баша  Олена  Петрівна         -  нар.арт.України, Львівський  
              Перший акад.театр для дітей 
              та юнацтва       
 
 2.  Мистецька відзнака Львівського міжобласного відділення 
   НСТДУ та департаменту з питань культури, національностей та релігій  
   Львівської обласної державної адміністрації «Театральна перспектива», 
   заснована з метою відзначення творчих досягнень молодих театральних  
   митців ( віком до 35 років)  за вагомі здобутки у театральному сезоні  у  
   8-ми номінаціях. (2017 – 2020 рр.) 
3. Театральна відзнака ЛМВ НСТДУ та департаменту культури, 
національностей та релігій Львівської ОДА «Театр. Тріумф. Львів» у 2019 р. 
 
10. Соціальна діяльність – заходи на підтримку ветеранів сцени, 
      видана допомога членам спілки: 
    
   1. Ластівка Петро Петрович   - 1000,00.грн. 
       ( головний режисер драмтеатру – м. Луцьк) 
   2.  Гончарук Микола Іванович – 1000,00 грн. 
       ( бувший директор Хмельницького обласного 
         театру ляльок). 
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ЗВІТ 
ревізійної  комісії 

 
1. Кількість членів 
    Львівське міжобласне відділення має 28 первинних осередків. 

- Станом на 01.10.2021 р.   -  770 членів спілки 
- прийнято до спілки  -   137 членів спілки 
- вибуло з різних причин  -   21  членів спілки 

           -   померло    -   19  членів спілки 
 
2. Надходження: 
- за бюджетною програмою 3801100: 
2017 –81000,00 
2018 –240000,00 
2019 –240000,00 
2020 –240000,00 
2021 –189000,00 
 
- членські внески: 
2017 – 8520,00 
2018 – 5920,00 
2019 – 14284,00 
2020 – 15018,00 
2021 – 16502,00 
 
- від місцевих органів самоврядування на реалізацію заходів: 
2017 – 26000,00 
2018 – 33000,00 
2019 – 94000,00 
2020 – 15000,00 
2021 – 12000,00 
 
 
3. Таблиця витрат на реалізацію заходів 

№ Назва заходу 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Збір та розробка матеріалів,робота з завлітами та 
головами первинних осередків НСТД України 
театрів регіону по підготовці та випуску чергового 
числа театрально-мистецького журналу ЛМВ НСТД 
України  »Театральна бесіда».: 

 20000.00    

 Регіональний конкурс молодих виконавців- читців 
української класики,(разом з кафедрою 
театрознавства та акторської майстерності ЛНУ 
ім.І.Франка). 

   20000.00  

 Відео-конференція театральних проектів (вистави, 
вертепи) «Різдв»яні історії» 
 
Проведення, організація, допомога в проведенні 
Львівського міжнародного фестивалю театрів 
ляльок «І людиі ляльки» 

 
 
5777,77 

    
20000.00 

2 Проведення  конференції з зав.літами театрів 
м.Львова,  відзначення активних учасників журналу 
«Театральна бесіда», визначення переможців 

 20000.00    
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 Конкурс  молодих виконавців творів Лесі Українки 
та Тараса Шевченка 
 
Організація та проведення завершення 
діяльностігенераьного директора Львівської опери 

 
 
5777,77 

 20000.00 20000.00 20000.00 

3 Огляд кращих вистав року у драматичних театрах 
та театрах ляльок відділення. Визначення лауреатів 
премії ЛМВ НСТД України «Галицька 
Мельпомена» за кращу виставу року. 

 20000.00    

 Урочистості з нагоди Міжнародного дня 
театру та вручення відзнак Департаменту з 
питань культури, національностей та релігії 
ЛОДА та ЛМВ НСТД України «Тріумф.Театр. 
Львів» 

  20000,00   

 Вручення відзнак ЛМВ НСТД України 
«Тріумф.Театр.Львів» за підсумками прем’єр 
театрів Львова та області за 2019р. 2020р. 
 
Шевченківські читання для учнів середніх шкіл 
 
Організація, проведення міжнародного Дня театру, 
вручення грамот НСТД України, привітання 
театральних діячів регіону 

 
 
 
 
5777,77 

  20000.00 
 
 
 
20000.00 

20000.00 

4 Проведення читацької конференції з членами 
НСТДУ у театрі естрадних мініатюр «І люди і 
ляльки». 
Творча допомога у створенні прим»єрної вистави 
театру ім.М.Заньковецької «Труффальдіно із 
Бергамо»,зустріч з постановчо. групою. 

 
 
5777,77 

20000.00    

 Регіональний конкурс молодих виконавців- читців 
української класики 
 
Літературно-мистецька акція «Поезія з-за 
грат»(Стусівські читання)- молоді актори та 
студенти ЛНУ ім.І.Франка  факультет  культури та 
мистецтв.  

  20000.00   
 
 
 
20000,00 

5 Театральний фестиваль «Прем’єри сезону – 
2018». на базі Івано-Франківського 
академічного драмтеатру ім.І.Франка.  
Мукачівський театральний фестиваль театрів 
національних меншин «Театральна весна-2018» на 
базі Мукачівського драматичного театру 
Організаційна та творча допомогау проведенні 
регіонального театрального фестивалю»Прем»єри 
сезону -2017»в Івано-Франківському академічному 
драмтеатрі ім. І.Франка 

 
 
 
 
 
5777,77 

16780.00 
 
 
 
3220.00 

   

 Конкурс відео проектів молодих виконавців 
«Великдень в українській поезії»     20000.00 

 Міжнародний театральний фестиваль 
національних меншин «Етно-Діа-Сфера» 
Розробка, підготовка сценарію проведення разом з 
департаментом культури ЛОДА творчого проекту 
«Театральна перспектива»9молоді актори м. 
Львова), визначення умов конкурсу, вручення 
дипломів 

 
 
7000,00 

 20000.00   

6 Регіональний семінар голів первинних 
осередків НСТД України  з питань  зростання 
нових членів НСТД України організації 
творчих процесів та запровадження нових 
проектів. 

 20000.00    

 5-ий Міжнародний фестиваль театрів ляльок « 
І люди і ляльки».   20000.00   

 Конкурс відео- робіт поезії К.Войтили (св..Івана-
Павла 2) до його 100 річчя в рамках «Фестивалю 
студентських дипломних робіт та презентації 
молодих акторів випускників мистецьких шкіл» 
разом з кафедрою театрознавства та акторської 
майстерності ЛНУ ім.І.Франка. 
Організаційне та фінансове забезпечення випуску 
двох чисел театрально-мистецького журналу 
«Театральна бесіда»,39 число присв»ятити 100-
річчю НАУД ім. М.Заньковецької 

 
 
 
 
4587,20 

  20000.00  

 Мистецька благодійна акція в підтримку захисників 
України- театралізоване дійство  «Крила» ( поезія 
та пісні на вірші Л.Костенко).   
Підготовка та проведення звітно-виборчої 
конференції ЛМВ НСТД У.Семінар гоів осередків 

 
 
 

    
 
20000.00 
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НСТДУ театрів ЛМВ НСТДУ про зміни в 
організації сплати членських внесків 

6000,00 

7 Збір та розробка матеріалів,робота з завлітами та 
головами первинних осередків НСТД України 
театрів регіону по підготовці та випуску чергового 
числа театрально-мистецького журналу ЛМВ НСТД 
України »Театральна бесіда» 

 20000.00 20000.00   

 В рамках 5-го Міжнародного фестивалю театрів 
ляльок « І люди і ляльки»: премєра вистави «Діти 
Ноя» Е.-Е. Шмітта  в театрі «І люди і ляльки» 
 

    
20000  

 Мистецький проект відео-інтерв»ю «Глядачі 
про театр» 
 
 
Організаційна та творча допомогау проведенні 
Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок 
«Дивень»на базі Хмельницького академічного 
обласного театру ляльок 
 
Організаційна та творча допомога у 
проведенні Міжнародного театрального 
фестивалю театрів ляльок «І люди і ляльки» на 
базі Львівського театру-студії «І люди і 
ляльки» 

 
 
 
4587,20 
 
 
 
 
7000,00 

    
20000.00 

9 Розширене засідання Правління ЛМВ НСТД України  
«Досвід розвитку та удосконалення творчого 
процесу». 
Міжнародний театральний фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори-2018.Дебют» на 
базі Тернопільського академічного драматичного 
театру ім.Т.Г.Шевченка. 
Регіональний відбірко вий конкурс читців 
ім.Л.Українки 
 

 20000.00 
 
 
 
1340,00 
 
 
18660,00 

   

 
 
 
8 

Театральний конкурс молодих виконавців 
«Театральна перспектива» 
Організаційна та творча допомога у проведенні 
Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори-2017.Дебют» 
Організаційна та творча допомога у проведенні 
Міжнародного фестивалю театрів ляльок 
«Інтерлялька» на базі Закарпатського театру ляльок 
 

 
4587,20 
 
 
4587,20 

 20000.00 20000  

 Св»яткування  300-сот річчя  інтермедій  Я. 
Гаватовича у м.Камянка-Струмілова у 1619р.(м. 
Кам»янка-Бузька  Львівської області) 

  19000,00   

 Всеукраїнський театральний фестиваль 
«Коломийське представлення -2019» на базі 
академічного театру ім..І.Озаркевича. 
 
Міжнародний театральний фестиваль моно 
вистав «Монологи над Ужем» (науково 
практична конференція «Український театр:» 

  1000,00 
 
 
 
 

  
 
 
49000,00 
 
 

10 Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев» 
на базі Львівського академічного духовного театру 
«Воскресіння», організаційна та матеріальна 
допомога 
Театральний конкурс молодих виконавців 
«Театральна перспектива» 
 
Театральний фестиваль «Подільська осінь» на базі 
Хмельницького академічного драматичного театру 

 18660.00 
  
 
 
1340.00 

20000.00 
 
 
 
 
 
 
 
20000.00 

  

 Міжнародний театральний фестиваль моно вистав 
«Монологи над Ужем» (науково практична 
конференція «Український театр: історія, освіта, 
експеримент»   
Організаційна та творча допомога у проведенні 
регіонального театрального фестивалю комедії 
«Золоті оплески Буковини» у Чернівцях на базі 
академ. т-ру ім. О.Кобилянської 

 
 
 
4587,20 

   
40000.00 

 

11 Театральний конкурс  «Зірковий листопад». 
 
Фєєрія прем»єр театральний фестиваль «Зірковий 
листопаду Закарпатті» на базі Мукачівського 

 20000.00  
 
 
20000,00 
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драматичного театру 

 Літературно-мистецька акція «Поезія з-за 
грат»(Стусівські читання)- молоді актори та 
студенти ЛНУ ім.І.Франка  факультет  культури та 
мистецтв.    
Науково-практична конференція «Театр і час» з 
нагоди  80 річчя Львівського академічного  
обласного муздрамтеатру ім.Ю.Дрогобича 
 
Організаційна та творча допомога у проведенні 
регіонального фестивалю на базі Хмельницького 
академ. обл..драмт-ру ім. М.Старицького «На краю 
осені з Мельпоменою» 

 
 
 
 
 
4587,20 

   
20000.00 
 
 
 
20000.00 

 

12 Нарада-семінар голів первинних осередків 
НСТД України  та завідуючих  
літературною частиною театрів. 
Організаційна та творча допомога у 
проведенні Всеукраїнськоготеатрального 
фестивалю «Коломийські представлення» на 
базі академічного театру ім. І.Озаркевича 

 
 
 
4587,95 

20000.00    

 Збір та розробка матеріалів,робота з завлітами та 
головами первинних осередків НСТД України 
театрів регіону по підготовці та випуску чергового 
числа театрально-мистецького журналу ЛМВ НСТД 
України»Театральна бесіда».: 
 

  20000.00   

 Фестиваль мистецьких шкіл регіону «Сучасна 
Українська п»єса» 
 

    
20000.00  

 Всього 81000,00 240000.00 240000.00 240000 189000,00 

 
 
Надходження (за джерелами надходжень та суми за роками): 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
(на 01.10.) 

 -за бюджетною програмою 3801100,здійснення 
культурно-мистецьких заходів національними 
творчими спілками та Всеукраїнським 
товариством «Просвіта» 

 
81000,00 

 
240000,00 

 
240000,00 

 
240000,00 

 
189000,00 

 -членські внески 8520,00 5920,00 14284,00 15018,0 16502,00 

 -благодійні внески - - - - - 

 -гранти - - - - - 

 -від місцевих органів самоврядування, 
(обласні,міські)на реалізацію заходів 

26000,00 33000,00 94000,00 15000,0 12000,00 

 -інші надходження(надходження від 
театрів для показу своїх вистав) 

- - - - - 
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Таблиця витрат на реалізацію заходів 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
(на 01.10.) 

 -за бюджетною програмою 3801100,здійснення 
культурно-мистецьких заходів національними 
творчими спілками та Всеукраїнським 
товариством «Просвіта» 

 
 
81000,00 

 
 
240000,00 

 
 
240000,00 

 
 
240000,00 

 
 
189000,00 

 -членські внески - - - - - 

 -благодійні внески - - - - - 

 -гранти - - - - - 

 -від місцевих органів самоврядування, 
(обласні,міські)на реалізацію заходів 
 

26000,00 33000,00 94000,00 15000,00 12000,00 

 -інші надходження(надходження від 
театрів для показу своїх вистав) 

- - - - - 

 
 
 
 
 
Відповідальний секретар  
ЛМВ НСТД України 
Заслужений діяч мистецтв України             Юрій  ЧЕКОВ 


