
Вручено дипломи стипендіатам іменних стипендій Харківської 

обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі 

культури і мистецтва за 2018 рік: 

БУРЦЕВУ Микиті Вікторовичу, студенту кафедри сольного співу та 

оперної студії Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського, ˗ стипендію імені Миколи Федоровича Манойла з 

вокального мистецтва; 

МЕЛЬНИКОВІЙ Олені Володимирівні, майстру народного мистецтва 

України, ˗ стипендію імені Федора Івановича Гнідого з декоративно-

ужиткового мистецтва; 

ГАЙДУКУ Дмитру Андрійовичу, промисловому дизайнеру, ˗ стипендію 

імені Володимира Євграфовича Татліна з дизайну; 

СЛОБОДЯНИК Світлані Юріївні, поетесі, члену Харківської обласної 

організації Національної спілки письменників України, ˗ стипендію імені 

Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка з літератури; 

СТАВИЦЬКОМУ Арсенію Андрійовичу, студенту оркестрового 

факультету Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревсього, ˗ стипендію імені Іллі Ілліча Слатіна з музичного 

мистецтва; 

КУРДІНОВСЬКІЙ Катерині Олександрівні, керівнику фольклорного 

гурту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», ˗ стипендію імені Гната Мартиновича Хоткевича 

з нематеріальної культурної спадщини; 

КІЛОЧКУ Максиму Миколайовичу, художнику, члену Харківської 

організації Національної спілки художників України, ˗ стипендію імені 

Сергія Івановича Васильківського з образотворчого мистецтва; 

ЯКОВЛЄВІЙ Віолеті Андріївні, актрисі ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА», ˗ стипендію імені Леся Степановича Курбаса з театрального 

мистецтва; 

КНЯЗЬКОВУ Олексію Сергійовичу, артисту-солісту балету 

ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені 

М.В. Лисенка», ˗ стипендію імені Павла Павловича Вірського з 

хореографічного мистецтва. 

 

Вручено дипломи володарям Гранд-премій Харківської обласної 

державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузі культури і 

мистецтва за 2018 рік: 

БОЛДИРЄВУ Володимиру Олександровичу, народному артисту 

України, професору, завідуючому кафедри сольного співу Харківського 

національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, ‒ у номінації 

«Вокальне мистецтво»; 

КРАВЧЕНКО Наталії Дмитрівні, майстру народного мистецтва з 

писанкарства, члену Харківського обласного осередку Національної спілки 



майстрів народного мистецтва України, ‒ у номінації «Декоративно-ужиткове 

мистецтво»; 

ШЕХОВЦОВУ Олександру Олександровичу, дизайнеру, художнику, 

заслуженому діячу мистецтв України, ‒ у  номінації «Дизайн»; 

ТАРАНЕНКО Ользі Степанівні, поетесі, прозаїку, члену Харківської 

обласної організації Національної спілки письменників України, ˗ у номінації 

«Література»; 

ГЕЙКО Галині Василівні, керівнику і диригенту хору української пісні 

«Вишиванка», солістці і хормейстеру вокального ансамблю «Циркунівські 

зорі» Циркунівського сільського Будинку культури Циркунівської сільської 

ради Харківського району Харківської області, ˗ у номінації «Музичне 

мистецтво»; 

ШИШКІНІЙ Олені Анатоліївні, викладачу хорових дисциплін 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ 

МИСТЕЦТВ», керівнику народного фольклористичного гурту 

«Слобожаночка», ˗ у номінації «Нематеріальна культурна спадщина»; 

АЛАТАРЦЕВУ Михайлу Дмитровичу, художнику, члену Харківської 

організації Національної спілки художників України, ˗ у номінації 

«Образотворче мистецтво»; 

РОЖЕНКО Ірині Ігорівні, актрисі ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА», ˗ у 

номінації «Театральне мистецтво»; 

КЛЕПІКОВІЙ Ірині Вікторівні, головному балетмейстеру ОБЛАСНОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХАРКІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 

ТЕАТРУ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ, заслуженій артистці України, ˗ у номінації 

«Хореографічне мистецтво». 

 

Вручено диплом володарю премії імені О.С. Масельського у галузі 

культури і мистецтва за 2018 рік: 

КОВТУНУ Віктору Івановичу, голові правління Харківської організації 

Національної спілки художників України, народному художнику України. 
 


