
Олег Семенович Слєпцов 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ 

1982 – Диплом ІІ степени за дипломную работу «Межшкольный политехнический 

центр в г. Макеевка». Смотр дипломных работ студентов архитектурной 

специальности в Баку, Союз архитекторов СССР. 20.03.1982 г. Москва. 

1985 – Почетная грамота ЦК ЛКСМ Украины за активное участие в 

республиканской выставке художественного творчества молодых архитекторов. 

1985 – Почетная грамота Украинского республиканского правления Научно-

технического общества строительной индустрии по итогам Республиканского 

конкурса за 1984 год на лучшие работы по техническому прогрессу в строительстве 

за работу «Нащельник вертикального деформационного шва». 

1986 – Грамота за лучшую работу молодого изобретателя КиевЗНИИЭП 1986 года. 

1986 – Диплом победителя конкурса на звание «Лучший по профессии» за лучшую 

НИР года молодых ученых КиевЗНИИЭП. ІІІ место. 

1992 – Diploma shotokan karate-do international federation № 119700 sho-dan Oleg 

Sleptsov, Ukraine, 20.04.1992. Chif examiner Hirokazu Kanazawa. – Чорний Пояс з 

карате. 

1994 – Почесна грамота голови правління Черкаського обласного відділення Спілки 

архітекторів України за участь в конкурсі на кращий проект Свято-Миколаївської 

Української Православної Автокефальної церкви в м. Черкаси (заохочувальна 

премія). 

2000 – Лауреат Державної премії України в галузі архітектури за наукові труди з 

теорії архітектури «Основи теорії містобудування» і «Архитектурно-

конструктивные системы гражданских зданий». Указ Президента України № 

780/2000 від 12.06.2000. 

2004 – Подяка Київського міського голови Омельченка О.О. «За вагомі досягнення в 

професійній діяльності, багаторічну працю та з нагоди дня архітектора». 01.07.2004, 

№ 28406. 

2004 – Диплом за досягнення значних особистих успіхів у творчості в 

Міжнародному фестивалі сучасної пісні «ШЛЯГЕР РОКУ» за 2004 рік. 11.12.2004. 

2005 – Диплом за перемогу пісні «Києве мій» - автор, композитор в Міжнародному 

фестивалі сучасної пісні «ШЛЯГЕР РОКУ» за 2005 рік. 10.12.2005. 



2006 – Диплом видано як підтвердження перемоги пісні «Возвращение домой» в 

Міжнародному фестивалі сучасної пісні «ШЛЯГЕР РОКУ» за 2006 рік. 09.12.2006 р. 

2007 – Диплом за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури – як 

архітектура, композитора і співака в Міжнародному фестивалі сучасної пісні  

«ШЛЯГЕР РОКУ» за 2007 рік. 18.01.2007. 

2007 – Диплом Національної програми «МИСТЕЦЬКИЙ ОЛІМП УКРАЇНИ» «За 

вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України». 

2007 – Диплом учасника всеукраїнського проекту «Національні лідери України» «За 

високу національну гідність, патріотизм та значний внесок у розбудову української 

держави». 

2007 – Всеукраїнський конкурс «Суспільне визнання». Диплом. 

2007 – Почесна відзнака «Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації. Інвестиції». 

Національний рейтинг України. 

2007 – Орден Рівноапостольного Князя Володимира Великого ІІІ ступеня «За 

заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української 

Православної Церкви». УПЦ КП. Указ № 1743 від 4.04.2007. 

2007 – Орден Святого Миколая Чудотворця «За заслуги з відродження духовності в 

Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви». УПЦ КП. Указ 

№ 528 від 19 жовтня 2007. 

2007 – Кавалер Міжнародного Ордену Святого Станіслава ІІІ ступеня №698/2007 від 

14.12.2007. 

2007 – Переможець конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в 

експлуатацію у 2007 році в Україні у номінації «Навчальні заклади» за високу якість 

проектних робіт «Міжнародний університет «Україна» для маломобільних груп 

населення по вул. Крамського 10 в м. Києві. Наказ Мінрегіобуду України № 354 від 

04.08.2008 р. 

2008 – Звезда: 381107438, Имя: Олег Слепцов, Созвездие Лира. International Star 

Catalogue «Space-earth». President of JSC «Space-Earth» pilot-cosmonant Gerrman 

Titov. Прямое восхождение [RA]: 191846.46. Склонение [DEC]: +334228.9. Место 

наблюдения: г. Киев. Дата 18.01.2008. 

2008 – Подяка голови Солом’янської районної в м. Києві Державної адміністрації 

«За вагомий особистий внесок у створенні духовних і матеріальних цінностей та 

досягнення високої майстерності у професійній діяльності. № 61 від 25.01.2008. 



2008 – Почесне звання: «Заслужений архітектор України». Указ Президента України 

№ 475 від 22.05.2008. 

2008 – Лауреат ТОП 100 премии журнала А+С «Архитектурный триумф» «За 

развитие высокой архитектуры на отечественной почве в 2008 году». 26.12.2008. 

2009 – Диплом Комітету з Державної премії в галузі архітектури від 29.05.2009. За 

проект та реалізацію «Міжнародного університету «Україна» для маломобільних 

груп населення по вул. Крамського 10 в м. Києві. 

2010 – Почесна грамота Будівельної Палати України за сумлінну працю, вагомий 

внесок у розвиток будівельної науки України та з нагоди 80-річчя від дня 

заснування КНУБА. Наказ № 12 від 24.12.2010. 

2011 – Диплом Комітету з Державної премії в галузі архітектури від 27.05.2011. За 

проект та реалізацію «Реконструкції типової школи № 177 по вул. Курській 12 в м. 

Києві під Гімназію Новітніх біотехнологій». 

2012 – Подяка міського голови м. Славутич на честь 25-річчя заснування міста. 

2012 – Почесна грамота Міністерства регіонального будівництва та житлово-

комунального господарства України на честь 20-річчя від дня заснування ТОВ 

НПАБ «ЛІЦЕНЗіАРХ». Наказ 31 «ПГ». 18.04.2012. 

2012 – Орден Святого Архістратига Михаїла «За заслуги з відродження духовності в 

Україні та утвердження Помісної Православної Церкви». УПЦ КП. Указ № 2345 від 

19.04.2012 р. 

2012 – Блок марок «Олег Слєпцов – архітектор, художник, музикант». УкрПошта. 

ПК «Україна» замовлення 2-3280 від 06.06.2012. 

2013 – Грамота Митрополита Черкаського і Канівського «За заслуги перед 

Черкаською єпархією Української Православної Церкви». УПЦ МП. 07.01.2013. 

2013 – Медаль Святого преподобномученика Макарія архімандрита Канівського ІІ 

ступеня. УПЦ МП. 07.01.2013. 

2013 – Подяка ректора Полтавського Національного Технічного Університету імені 

Юрія Кондратюка «За активне сприяння розвитку архітектурної освіти у 

Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка та з 

нагоди 55-річчя». 18.01.2013 р. 

2013 – Почесна відзнака Української академії архітектури Медаль «ЗОЛОТА 

КАРІАТИДА» в зв’язку з 55-річчям з дня народження. Наказ № 1, 18.01.2013р. 



2013 – Диплом Лауреата конкурсу Національної Спілки Архітекторів України 

«Реконструкція Привокзальної площі в м. Сімферополь, АР Крим» від 21.02.2013 р. 

2014 – Переможець Всеукраїнського комплексу «Житло 2014» у номінації «Кращий 

житловий комплекс Києва Бізнес-класу» «Житловий та офісний комплекс «Глорія 

Парк по проспекту Перемоги 90/1 в м. Києві». 

2014 – Ювілейна відзнака «200 років з Дня народження Т.Г. Шевченка». 10.12.2014. 

2015 – Грамота ректора Національного Університету «Львівська політехніка» «За 

заслуги перед Львівською політехнікою». 25.10.2015 р. 

2015 – Грамота «У Благословення за старанні труди на славу Святої Церкви та з 

нагоди 25-річчя заснування Свято-Іллінської парафії в м. Славутич». УПЦ МП. 

14.12.2015 р. 

2015 – Друга премія на конкурсі «Житловий будинок з торгово-офісними 

приміщеннями по вул. Ольги Кобилянської, 41 в м. Чернівці». 

2016 – Диплом Національної спілки архітекторів України «За участь в огляді-

конкурсі «Премія Національної спілки архітекторів України 2016». 2-4.03.2016. 

2016 – Орден Святого Юрія Переможця «За заслуги з відродження духовності в 

Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви». УПЦ КП. Указ 

№ 3335 від 23.11.2016 р. 

2017 – Грамота «За старанні труди на славу Святої Церкви». УПЦ МП. 20.07.2017. 

2017 – Медаль преп. Антонія і Феодосія. УПЦ МП. 20.07.2017 р. 

2018 – Орден «Хреста Спасителя». УПЦ КП. 18.01.2018. 

2018 – Грамота Національної Спілки Архітекторів України «За багаторічну плідну 

творчу діяльність в галузі архітектури і архітектурної науки, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки і виховання 

архітектурних кадрів, та у зв’язку з 60-річчям з дня народження». 18.01.2018р. м. 

Київ. 

2018 – Подяка Голови Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації 

Шкуро М.Ю. «За вагомий особистий внесок у розвиток Солом’янського району 

міста Києва та високі досягнення у професійній діяльності». 15.02.2018 № 154. 

2018 – Диплом Лауреата конкурсу «Простір» Національної Спілки Архітекторів 

України в номінації: «Малоповерхові житлові будівлі (реалізація) – Індивідуальний 

житловий будинок по вул. Нагірна, 25Б в Шевченківському районі Києва». Огляд-

конкурс «Премія Національної Спілки Архітекторів України». 27.06.2018 р. м. Київ. 



2018 – Диплом Лауреата конкурсу «Простір» Національної Спілки Архітекторів 

України в номінації «Інтер’єр (проект) – Формування внутрішнього простору 

учбового середовища у складі архітектурно-будівельної концепції розвитку 

КНУБА». Огляд-конкурс «Премія Національної Спілки Архітекторів України». 

27.06.2018 р. м. Київ. 

2018 – Третя премія архітектурного конкурсу «Детальний план території 

мікрорайонної багатоповерхової житлової та громадської забудови, обмеженої 

вулицями Старожинецькою, Рівненською, Героїв Майдану та Комарова в м. 

Чернівці». 3.08.2018 р. 

2018 – Грамота голови Солом’янської районної в м. Києві Державної адміністрації 

«За сумлінну та наполегливу працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

розробці проекту середньої загальноосвітньої школи № 22 у Солом’янському районі 

міста Києва». 26.10.2018 р. 

2018 – Перша премія архітектурного бліц-конкурсу «Дитячий дошкільний заклад на 

бульварі Буковинського Віче, 9 в м. Чернівці». 

2018 – Друга премія архітектурного бліц-конкурсу «Дитячий дошкільний заклад на 

бульварі Буковинського Віче, 9 в м. Чернівці». 

2018 – Перша премія архітектурного бліц-конкурсу «Загальноосвітня школа ІІ 

ступеню по вул. Г. Гроса, 8 в м. Чернівці». 

2018 – Друга премія архітектурного бліц-конкурсу «Загальноосвітня школа ІІ 

ступеню по вул. Г. Гроса, 8 в м. Чернівці». 

2018 – Третя премія архітектурного бліц-конкурсу «Загальноосвітня школа ІІ 

ступеню по вул. Г. Гроса, 8 в м. Чернівці». 

2019 – Почесне звання: «Народний архітектор України». Указ Президента України 

№ 188/2019 від 4.05.2019. 

2019 – Благословенна Грамота з відзнакою «За заслуги перед Помісною 

Православною церквою та побожним народом», УПЦ 19.11.2019. 

2020 – Відзнака Одеської державної академії будівництва та архітектури «За освітні 

та наукові досягнення» з нагоди 90-річчя Одеської державної академії будівництва 

та архітектури. 

2020 – Почесна грамота Київського національного університету будівництва та 

архітектури «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у науково-дослідній роботі і 

громадському житті університету та з нагоди відзначення 90-річчя від дня 

заснування Київського національного університету будівництва та архітектури. 


