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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних 

(всеукраїнського значення, регіональних, обласних, міських) премій у галузі 

культури і мистецтва, категорію надання (рід діяльності), за яку відбувається 

нагородження. 

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. 

Прізвища та імена осіб вказано у відповідності з тим, як їх подано у першодже-

релах. 

Розраховано на працівників  культурно-мистецьких закладів. 

 
 
Наша адреса:                          04070, м. Київ-70, Боричів узвіз, 13 

 

 

Тел. / факс 

 

 

425–23–26 

Ел. пошта: div@nplu.org; info_nplu@ua.fm 

  

Складач В. Г. Щербакова, головний бібліотекар відділу 

ДІФ Інформаційного центру з питань культури та 

мистецтва 

  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора  

mailto:div@nplu.org;
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Міжнародна літературна премія «Angelus – 2013» 

(Польща) 
 

Забужко Оксана – письменниця – за книгу «Музей покинутих секретів» 

Премія Фундації Антоновичів 

(США) 
 

Фінберг Леонід – директор Центру юдаїки НаУКМА та головний 

редактор видавництва «Дух і Літера» – за внесок у 

розвиток української культури 

Літературна премія ім. І. Бахманн 

(Австрія) 
 

Петровська Катя – письменниця – за книгу «Можливо Естер» («Vielleicht 

Esther») 

Премія Британського Королівського філармонічного товариства 

Номінація «Диригент року» 

Карабиць 

Кирило 

– диригент 

Премія ім. Ж. Верна 

(Посольства Республіки Франція в Росії) 
 

Чебаненко Сергій – письменник (м. Луганськ) – за оповідання «Обратной 

силы не имеет» 

Міжнародна премія ім. В. Винниченка 

 
Жадько Віктор – публіцист, прозаїк, краєзнавець – за книги: «Іду за 

Шевченком» та «Черкащина. Універсальна 

енциклопедія» 

Леп’явка Сергій – історик, краєзнавець – за книгу «Чернігів. Історія 

міста» 

Марчук Анатолій – з.х. України, доброчинець – за створення Макарівської 

картинної галереї, спорудження пам’ятників на 

Київщині: святителю Димитрію Ростовському, 

письменникам В. Малику, М. Олійнику, П. Сиченку 
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Славинський 

Микола 

– поет, прозаїк, критик – за художньо-документальну 

оповідь «Євген Товстуха: двадцять тисяч секретів», 

поетичні збірки «Зупини мене, Господи», «Срібне 

диво», «Зачароване коло кохання», «Тайнопис миті», 

«Світова вдова» та значний внесок у розвиток 

національного книговидання 

Стадниченко 

Володимир 

– публіцист, журналіст, культуролог – за книгу 

публіцистики «Садівник щастя» 

Міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя («Тріумф») 

 
Забарний 

Олександр  

(письменник), 

Ральченко  

Ірина (директор 

Чернігівського 

обласного 

художнього 

музею ім. Г. 

Галагана),  

Божок Віталій 

(письменник, 

журналіст) 

– за значний внесок у пропаганду української культури, 

зокрема участь у літературно-мистецьких проектах 

радіо «Новий Чернігів» 

Мозоль Віктор – меценат (м. Луцьк, Волинська обл.) – за значну 

благодійну діяльність 

Максимець 

Микола 

– письменник (м. Чернівці) – за книгу прози «Таємниця 

гори діда Лева» та значну видавничу діяльність 

Малахута  

Микола 

– письменник (м. Луганськ) – за багаторічну творчу 

діяльність, подвижницьку видавничу, редакторську та 

перекладацьку працю 

Лазарук Віктор – письменник (м. Луцьк, Волинська обл.) – за перший 

том роману-есе «Світязь» 

Чистяк Дмитро  – письменник, перекладач (м. Київ) – за плідну 

перекладацьку творчість із популяризації 

франкомовних авторів в Україні й українських – за 

кордоном, а також оригінальний письменницький 

доробок 

Міжнародна літературна премія ім. Олеся Гончара 

(українcько-німецька) 

Номінація «Поезія» 

Герасим’юк 

Олена 

– поетеса (м. Київ) – за збірку поезій «Глухота» 
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Ілля Тарас – поет (м. Київ) – за збірку поезій «Коріння океану» 

 

Номінація «Проза» 

Хіміч Марія – прозаїк (с. Тетерівка, Житомирська обл.) – за повість 

«Байстрючка» 

Номінація «Мала проза» 

Лиса Наталя 

(Ната 

Чайковська) 

– прозаїк (с. Смолява, Волинська обл.) – за збірку новел 

«По суті» 

Павленко Леся – прозаїк (с. Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) 

– за збірку оповідань «Жоржиновий бог» 

Номінація «Літературознавча праця» 

Гай Юрій – літературознавець (м. Біла Церква, Київська обл.) – за 

літературознавче дослідження «Письменники дивізії 

"Прапороносців"» 

Номінація «Публіцистика» 

Чіпко Ганна – публіцист (м. Київ) – за художньо-публіцистичні етюди 

«Примхи Амура» 

Номінація «Дитяча проза» 

Гужва  

(Сторожівська) 

Світлана 

– прозаїк (с. Сторожове, Полтавська обл.) – за збірку  

«У помасі лелечого крила» 

Премія ім. Міхая Емінеску 

(Румунія) 

 
Кириченко Юрій – поет – за яскраво виражений романтизований образ 

ліричної довершеності і національної свідомості 

Премія Дж. Конрада-Коженьовського 

(заснована Польським Інститутом у Києві) 
 
Малярчук Тетяна – письменниця – за послідовну реалізацію творчого 

шляху, інноваційні форми руйнування стереотипів і 

універсальність послання 

Міжнародна літературна премія ім. І. Кошелівця 

(Ізраїль)  
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Горбатюк Василь – письменник – за розділи з роману «Ще настане ваша 

пора», опубліковані в літературно-художньому журналі 

«Соборність» 

 

Міжнародна премія ім. П. Куліша 

(літературно-мистецька)  

 
Дзюба Сергій, 

Кулаковська 

Ірина 

– письменники – за роман для дітей із радіоверсією 

«Потягуськи» 

Корсак Іван – письменник, публіцист – за історичні книги 

«Немиричів ключ», «Завойовник Європи», «Корона 

Юрія ІІ» та «Діти Яфета» 

Павлишин  

Андрій 

– перекладач, публіцист – за численні художні переклади 

із польської мови 

Погорецький 

Володимир 

– письменник – за створення та редагування літературно-

мистецького журналу «Золота Пектораль» 

Терлецький  

Віктор 

– письменник – за книги «Розіллюсь по рідному краю», 

«П. Куліш у взаєминах із земляками» і «Пантелеймон 

Куліш – біограф Гоголя», а також численні публікації в 

наукових журналах про життя і творчість П. Куліша 

Телевізійна премія «МУЗ-ТВ – 2013. Перезавантаження» 

(Росія) 

Номінація «Краща виконавиця» 

Ані Лорак  

(Кароліна Куєк) 

– співачка, н.а. України 

Номінація «Кращий альбом» 

Дорн Іван – співак – за альбом «Co’N’Dorn» 

Премія «Ніка» Академії кінематографічних наук Росії 

Номінація «Кращий фільм країн СНД і Балтії» 

 – художній фільм «Вечное возвращение» (режисер –  

н.а. України К. Муратова) 

Паризька літературна премія 

(Франція)  

 
Лавочкіна (Гітін) 

Світлана  

– письменниця й перекладач 

Премія «TV Drama Awards Made in China» 
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(телевізійна премія, КНР) 

Номінація «Краща іноземна актриса» 

Каптелова Ірина – актриса (м. Дніпропетровськ) – за головну жіночу роль 

у телесеріалі «Моя Наташа» 

Премія «Книга року Бі-Бі-Сі» 

 
Мельник  

Ярослав 

– за книгу «Далекий простір» (Харків, вид-во «Клуб 

сімейного дозвілля», 2013) 

Премія «Дитяча книга року Бі-Бі-Сі» 

 
Мар’яна і Тарас 

Прохаськи 

– за повість «Хто зробить сніг» (Львів, Видавництво 

Старого Лева, 2013) 

Міжнародна відзнака ім. О. Ковча 

(Італія) 

 
Костенко Ліна – поетеса – за значний внесок у розвиток діалогу культур 

і народів, міжрелігійного та міжнаціонального  

порозуміння, благодійної діяльності, за особистий 

життєвий приклад жертовності й гуманізму 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 

 
Вольвач Павло – письменник (м. Київ) – за створення поетичного образу 

героя сучасності 

Голобородько 

Василь 

– письменник (м. Луганськ) – за поетичні книги «Ми 

йдемо» та «Білі кімнатні рослини» 

Звєрєв Микола – голова-засновник Благодійного фонду наукових 

досліджень історичного середовища «ФоНДІС» (м. 

Чернігів) – за значну меценатську діяльність, зокрема 

підтримку літературно-мистецьких проектів радіо 

«Новий Чернігів» 

Мосенкіс Юрій – мовознавець, доктор філологічних наук (м. Київ) – за 

внесок у дослідження проблеми походження 

української мови та інтерпретацію стародавніх текстів 

Чілачава Рауль – письменник, перекладач, літературознавець (м. Київ) – 

за визначний внесок в українську літературу 

* * *  

Премія ім. О. де Бальзака 
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(створена громадською організацією «Альянс Франсез»  

для художників м. Львова та області) 

 
Давиденко 

Людмила 

– художниця (м. Львів) 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка 

 
Богомазов 
Дмитро 

– режисер-постановник – за вистави «Гамлет» У. 
Шекспіра (Одеський академічний український 
музично-драматичний театр ім. В. Василька), «Гості 
прийдуть опівночі» А. Міллера (Київський 
академічний театр драми і комедії на лівому березі 
Дніпра) та «Щуролов» О. Гріна (Київський театр 
«Вільна сцена») 

Коваленко Леонід 
(Леонід Горлач) 

– поет – за книгу поезій «Знак розбитого ярма» 

Печерний Петро – художник – за серію керамічних тарелей за мотивами 
творів Тараса Шевченка 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

 
Алещенко Юлія – живописець, член НСХУ, м. Суми 

Васюк-Аль-Хадді 

Юлія 

– викладач народного співу Вінницького училища 

культури і мистецтв ім. М. Леонтовича 

Гринчак Ганна – артистка Національного академічного театру 

російської драми ім. Лесі Українки, член НСТДУ, м. 

Київ 

Кобликов 

Олександр 

– студент кафедри еквілібристики та жонглювання 

відділення циркового мистецтва Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтва 

Соколовська  

Аліса 

– художній керівник зразкового художнього колективу 

«Театр естрадного та сучасного танцю "Лоск"» 

комплексного позашкільного навчально-виховного 

закладу «Палац позашкільної роботи, творчості дітей 

та учнівської молоді м. Луганська» 

Супонькіна-

Лагнюк Валерія 

– керівник зразкового аматорського ансамблю сучасного 

танцю «Едельвейс» комунального закладу 

«Рівненський міський палац культури» Рівненської 

міської ради 
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Шеремет Ліна – артистка-вокалістка ІІ категорії комунального 

підприємства «Житомирська філармонія» 

 

 

 

 

Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки  

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

Андрієнко  

Віктор,  

Письменний Ігор, 

Філіпов Ігор, 

Кришталович 

Олександр,  

Стецюк Ігор 

– творчий колектив повнометражного дитячого фільму 

«Іван Сила» 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Гуменюк Надія – письменниця, з.ж. України – за книгу «Шуршик В. та 

інші: Казки з Яринчиного саду» 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – колектив Запорізького академічного обласного театру 

юного глядача – за виставу «Я не прощаюся...» (за 

оповіданням О. Артеменко) 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Ковальчук  

Вікторія 

– художниця (м. Львів) – за книгу «Про фею Дорофею» 

Премія Президента України «Українська книжка року» 

Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» 

Кіркєне Гене,  

Сас Петро 

– за книжкове видання «Хотинська битва 1621 – битва за 

Центральну Європу» («Балтія–друк») 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 

Пошивайло 

Олександр 

– за книжкове видання «Опішнянська мальована миска 

другої половини ХІХ–початку ХХ століття» 

(Національний музей-заповідник українського 

гончарства) 
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Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» 

Череватенко 

Леонід 

– за книжкове видання «Закляте залізо» (Товариство з 

обемеженою відповідальністю «Часопис "Дух і 

Літера"») 

Премії Автономної Республіки Крим 

Номінація «Література (поезія, проза, публіцистика, драматургія, 

переклад, гумор, сатира)» 

Дубинянська 

Ольга 

– за книги віршів «Двойное преломление», «На краю 

времени» 

Митрохін 

Валерій 

– за збірку віршів «Инкунабула», романи «Овен», 

«Скорпий» 

Номінація «Музика і виконавська майстерність» 

Каріков Джеміль – музичний редактор – за відродження і розвиток 

кримськотатарської інструментальної музики, 

проведення творчих концертних програм 

Сатановський 

Михайло 

– художній керівник і балетмейстер-постановник 

народного ансамблю танцю «Юність» – за концертну 

діяльність, високу виконавську майстерність і розвиток 

народного хореографічного мистецтва серед 

студентської молоді 

Номінація «Образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура, 

народне мистецтво, фотомистецтво)» 

 
Лец Борис – скульптор – за серію скульптурних портретів 

Юрьєв 

Олександр 

– художник – за серію робіт «Сімферопольські мотиви» 

 

ПРЕМІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ 

Премія ім. О. Білецького 

(у галузі літературної критики) 
 
Родик 

Костянтин  

– літературний критик 

Пастух Богдан – літературознавець 
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Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Поезія» 

Пасічник Наталія – за поетичну збірку «Пастух бджіл» 

Лазуткін Дмитро – за поетичну збірку «Добрі пісні про поганих дівчат» 

Чистяк Дмитро – за поетичну збірку «Надсадний сад» 

Номінація «Перша книжка автора» 

Бандурович  

Ірина 

– за збірку поезій «Зліпок янгола» 

Завгородня Інна – за книгу «Банальності» 

 

 

Премія ім. Остапа Вишні 

 
Савчук Микола – за укладання книги «Український гумористично-

сатиричний альманах» (Коломия, вид-во «Вік», 2012) 

Премія Всеукраїнського культурно-наукового фонду  

Тараса Шевченка  

«В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» 

 

Коваль Роман – письменник, краєзнавець – за подвижницьку діяльність 

в організації вшанувань героїв визвольної боротьби 

українців за свою незалежність, зокрема холодноярців, 

спорудження їм пам’ятників, відновлення могил, 

найменування їхніми іменами вулиць, повернення з 

небуття багатьох історичних постатей 

Кльотцл Руперт – доктор магістр (Австрія), популяризатор української 

культури, благодійник – за активну участь в житті 

української громади Австрії, подвижницьку діяльність 

в організації заходів з поширення української 

культури, українських народних традицій і звичаїв, 

вагомий внесок у розвиток зв’язків між Україною та 

Австрією в галузях мистецтва, культури, науки  

Палієнко Микола – письменник – за багаторічну плідну працю на ниві 

популяризації Шевченкового слова і думки: 

організацію урочистостей, конференцій, створення 

гуртків, центрів, радіо- й телепередач, ініціативу та 

участь у встановленні пам’ятників Кобзареві на 

Одещині 
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Літературна премія ім. Олеся Гончара 

Абліцов Віталій – за книгу «Діалог через океан: Юрій Шевельов – Олесь 

Гончар» 

Премія Всеукраїнського Фонду відтворення видатних пам’яток  

історико-архітектурної спадщини  

ім. Олеся Гончара 

 
Шовтута 

Олександр 

– (посмертно) – за збірку вибраних поезій «Дзвони 

врятованого сонця»  

 

 

 

Всеукраїнська премія ім. Б. Грінченка 

 
Степаненко 

Микола 

– за вагомий внесок у розбудову незалежної України, 

утвердження державності української мови, розвиток 

національної культури, відродження історичної 

пам’яті, формування національної свідомості, 

просвітницьку й подвижницьку діяльність в ім’я 

України 

Всеукраїнська літературна премія ім. Зореслава 
 

Кремінь Дмитро – поет (м. Миколаїв) – за книгу «Замурована музика. 

Поезії і симфонії» 

Ходанич Петро – прозаїк (Закарпатська обл.) – за книгу «Косіння трави. 

Повість. Оповідання» 

Премія ім. В. Косенка 

 
Волонтир 

Володимир 

– диригент, педагог, композитор, музично-громадський 

діяч – за хорові твори для дітей та юнацтва 

Кириліна Ірина – композитор, з.д.м. України – за збірку пісень та 

компакт-диск «Дітям України. Пісні Ірини Кириліної 

на вірші українських поетів» 

Премія ім. М. Коцюбинського 

 
Гарвасюк Василь – поет (Вінницька обл.) – за збірку поезій «Вишневий 

рід» 
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Премія ім. Г. Кочура 

 
Гамада Роман – перекладач (м. Львів) – за серію видань «Скарби 

Сходу» (переклад із персидської) 

Криштальська 

Олена 

– перекладач (м. Луцьк, Волинська обл.) – за антологію 

іспанської та латиноамериканської лірики XVI–XX 

століть «Пульсуючі струни» 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. братів Богдана та 

Левка Лепких 

 
Гончаренко Олег – письменник (м. Мелітополь, Запорізька обл.) – за 

багаторічну творчу діяльність і за книгу поезій 

«Катрени оголошених картин (навіяне живописом 

Івана Марчука)» 

Дуда Ігор – мистецтвознавець, краєзнавець, з.п.к. України (м. 

Тернопіль) – за творчі дослідження у царині 

українського мистецтвознавства та багаторічну 

краєзнавчу діяльність 

Тихий Богдан – художник, краєзнавець, громадсько-культурний діяч 

(м. Бережани, Тернопільська обл.) – за популяризацію 

творчості братів Богдана та Левка Лепких та особистий 

внесок у збереження історико-культурної спадщини 

Премія ім. М. Лисенка 

 
Стеценко 

Володимир 

– композитор – за творчі здобутки в жанрі хорової 

музики (на українські народні та духовні тексти) 

Сюта Богдан – музикознавець – за наукові праці 2006–2011 років 

Чекан Юрій – музикознавець – за музикознавчі праці 2007–2012 років 

та досягнення в педагогічній діяльності 

 
ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 

 
Терновий Сергій – директор Луганського академічного обласного театру 

ляльок 

Премія ім. М. Бровуна 

 

Шкляренко 

Віталій 

– директор Запорізького академічного обласного театру 

юного глядача 
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Премія ім. С. Данченка 
 

Павлюк Сергій – режисер Херсонського обласного академічного 

музично-драматичного театру ім. М. Куліша 

Премія ім. М. Заньковецької 
 

Попач Павлина – актриса Хмельницького академічного обласного 

музично-драматичного театру ім. М. Старицького, з.а. 

України 

Премія ім. М. Крушельницького 

 
Побережець 

Віктор 

– актор Харківського академічного театру музичної 

комедії, з.а. України 

Премія «Наш родовід» 

 
Коротіна Лідія – мистецтвознавець 

Премія ім. Ф. Нірода 

(у галузі сценографічного мистецтва) 
 
Данилів Ярослав – головний художник Львівського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. Ю. 

Дрогобича  

(м. Дрогобич) 

Премія ім. В. Писарєва 

 
Коршунова 

Євгенія 

– солістка балету Львівського національного 

академічного театру опери і балету ім. С. 

Крушельницької 

Премія ім. М. Садовського 

 
Кривцун Надія – актриса Вінницького обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Садовського, з.а. України 

Премія ім. П. Саксаганського 

 
Стасенко 

В’ячеслав 

– режисер Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. Саксаганського (м. Біла 

Церква) 

Премія у галузі театрознавства і театральної критики 
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Неволов Василь – мистецтвознавець, з.п.к. України 

* * *  

ПРЕМІЇ КРИМСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Аносова 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Губарєв  

Олександр 

– за виставу «Не покидай меня» О. Дударєва, поставлену 

на сцені Севастопольського драматичного театру ім.  

Б. Лавреньова Чорноморського флоту РФ 
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Номінація «Краща публікація про театр» 

Макаров Дмитро – кореспондент Севастопольської газети «Флаг Родины» 

ЧФ – за серію публікацій про театр 

Премія ім. Г. Апітіна 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Оршанська 

Людмила 

– актриса Севастопольського театру для дітей та молоді 

«На Великій Морській» – за роль Васси Желєзнової у 

виставі «Васса Желєзнова» М. Горького 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Таганов Віталій – актор Севастопольського академічного російського 

драматичного театру ім. А. В. Луначарського – за роль 

Петра Сидоркіна у виставі «Голубка» М. Дьярфаша 

Номінація «Краща роль молодого артиста» 

Александрін 

Валерій 

– актор Севастопольського театру для дітей та молоді 

«На Великій Морській» – за роль Дональда Байкера у 

виставі «Эти свободные бабочки» за п’єсою Л. Герша 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Аносова Інна – актриса Кримського академічного російського 

драматичного театру ім. М. Горького – за роль Шифри 

у виставі «Шлюбний контракт» Е. Кішона 

Котляренко  

Ольга 

– актриса Кримського академічного українського 

музичного театру – за роль Дружини у виставі «Давай 

займёмся...» за п’єсою В. Красногорова 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Джелілов Ельдар – актор Кримськотатарського академічного музично-

драматичного театру – за роль Бреда Піта у виставі 

«Дорогая Памела» за п’єсою Дж. Патріка 

* * *  

ПРЕМІЇ КРИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 

Літературна премія ім. Шаміля Алядіна 

Номінація «Поезія» 

Зеті Певат – поетеса 

Номінація «Проза» 

Едемова Уріє – прозаїк 
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Номінація «Публіцистика» 

Куртнезір Закір – поет, прозаїк 

Премія ім. О. Купріна 

Номінація «Краща повість або оповідання» 

Лободінов Андрій – письменник (м. Севастополь) – за повість 

«Византийские игры» 

Номінація «Краща поема або вірш» 

Сєдєльніков 

Олександр 

– поет (м. Сімферополь) – за вірш «Город у моря» 

Премія ім. С. Руданського 

Номінація «Поезія» 

Шупта Дмитро – поет (м. Одеса) – за збірку віршів «Око курячого бога» 

Проценко 

Володимир 

– поет (м. Севастополь) – за збірку віршів 

«Севастопольські мелодії» 

Номінація «Проза» 

Стус Віктор – письменник (м. Сімферополь) – за роман «Помста 

атлантів. Стріла для мудреця» 

Номінація «Літературознавство і критика» 

Вишняк Михайло – літературознавець (м. Сімферополь) – за книгу-

антологію «Слово рідне, українське» 

* * *  

Літературно-мистецька премія ім. І. Нечуя-Левицького 

 
Бурдак Іван – письменник – за романи «Відданість», «Сини і дочки 

Чорнобиля», «Діти війни» 

Губа Микола – меценат – за створення власним коштом музею книги в 

м. Миргороді (Полтавська обл.) 

Краснюк Марія – директор школи с. Зачепилівка (Полтавська обл.) – за 

популяризацію творчості І. Нечуя-Левицького 

Кулиняк Данило – письменник – за книги «Козак у рясі. Агапій 

Гончаренко. Споминки», «Реріх. Поема цикл» 

Червяк Петро – науковець – за видання «Російсько-український 

медичний словник», «Нариси з етико-соціолінгвістики» 

і першої україномовної «Медичної енциклопедії» 
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Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото» 

 
Ляпаненко 

Микола 

– поет, журналіст 

Кучерява Зоя – поетеса 

Мирвода  

Світлана 

– співачка, бандуристка, з.а. України 

Гончарук Олена – співачка 

Луценко Лідія – журналістка 

Радушинська 

Оксана 

– поетеса 

Шупта Дмитро – поет 

Премія ім. І. Огієнка 

 
Клічак Василь – доцент кафедри видавничої справи і редагування 

Інституту журналістики Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка, директор видавничого 

центру «Просвіта» (м. Київ) 

Козак Сергій – головний редактор газети «Літературна Україна»  

(м. Київ) 

Колодний 

Анатолій 

– релігієзнавець (м. Київ) 

Павленко Марія – письменниця (м. Житомир) 

Рабенчук Віктор – письменник (м. Вінниця) 

Яковчук 

Олександр 

– композитор, викладач кафедри композиції 

Національної музичної академії України ім. П. 

Чайковського  

(м. Київ) 

Літературно-мистецька премія ім. Олени Пчілки 

 
Баклай Наталя – письменниця – за збірку поезій «Серцевина» і за 

значну громадську та просвітницьку роботу 

Терен (Таран) 

Віктор 

 

– письменник – за збірку повістей і оповідань «Хлопчик 

з планети "Ч" та Вогняні Пси» 

Лідовий Ігор, 

Недвига Галина, 

Недовіс  

Людмила,  

Недовіс 

Олександр 

– члени редакційної колегії літературно-краєзнавчого 

альманаху «Мистецьке гроно» – за пошуково-

дослідницьку роботу, популяризацію літератури 

рідного краю 
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Премія ім. М. Рильського 

 

Чердаклі 

Анатолій 

– за переклад книжки Р. Капущинського «Подорожі за 

Геродотом» (з польської) 

Чистяк Дмитро – за переклад книжки М. Юрсенар «Твори» (з 

французької) 

Всеукраїнська премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Кращий художній твір» 

Климчук 

Олександр 

– письменник (м. Київ) – за романи «Я єсьм»... (Іван 

Марчук) та «Факторія Завойка» 

Номінація «Краща перша поетична книга» 

Желєзняк Олена – поетеса (м. Черкаси) – за збірку віршів «Шукаючи 

ключі до світу» 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
 

Войцехівський 

Борис 

– культуролог – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини держави та розвиток 

музейної справи 

Грузська Лариса – директор Житомирського обласного краєзнавчого 

музею – за вагомий внесок у дослідження і збереження 

культурної спадщини держави та розвиток музейної 

справи 

Коцур Віктор – ректор Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету ім. Г. Сковороди (Київська 

обл.) – за вагомий внесок у дослідження і збереження 

культурної спадщини держави та розвиток музейної 

справи 

Махінчук 

Микола 

– з.ж. України – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини держави та розвиток 

музейної справи 

Сікорська 

Валентина 

– ветеран краєзнавчого руху на Київщині – за вагомий 

внесок у дослідження і збереження культурної 

спадщини держави та розвиток музейної справи 

Премія ім. В. Сосюри 

 

Дроздовський 

Дмитро 

– літературознавець, перекладач, письменник – за 

поетичну збірку «Паперова людина» 

Кремінь Дмитро – поет, публіцист, перекладач – за поетичну збірку 

«Сльози Сухого Фонтану» 
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Премія ім. В. Стуса 

 

Лижичко Руслана – співачка, н.а. України 

Вакарчук 

Святослав 

– лідер рок-гурту «Океан Ельзи», з.а. України 

Положинський 

Олександр 

– лідер гурту «Тартак» 

Премія ім. П. Тичини 

 

Крижанівська 

Тетяна 

– поетеса – за поетичну збірку «Золоті поля: сто віршів» 

* * *  

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ ІМ. АКАДЕМІКА П. ТРОНЬКА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності 

академіка П. Тронька» 

Вощевська Марія – дослідниця історії рідного села Галиця (Чернігівська 

обл.) 

Данилюк Юрій – (посмертно) автор наукових праць із краєзнавчої 

тематики та проблем політичних репресій 1920–1980 

рр. в УРСР 

Мохорук Дмитро – колекціонер, автор художньо-краєзнавчих творів 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність в 

краєзнавстві» 

Прокопчук 

Віктор 

– професор Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І. Огієнка (Хмельницька обл.) 

Устименко 

Василь 

– автор, упорядник книжок краєзнавчої тематики (м. 

Київ) 

Номінація «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу» 

Булаєвська 

Наталія 

– з.п.к. України, автор публікацій, присвячених 

краєзнавчій та пам’яткоохоронній роботі (Київська 

обл.) 

Комзюк Віра – завідувач Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки (Волинська обл.) 

Пушкар Наталія – головний хранитель Волинського краєзнавчого музею 
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Номінація «За видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів, 

описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей тощо» 

Мовчан 

Володимир,  

Нерубайський 

Іван,  

Олійник Василь 

– авторський колектив праці «Криві Коліна крізь терни і 

роки. В історії села – історія України» (Тальнівський 

район, Черкаська обл.) 

Аржевітін 

Станіслав 

– засновник музею-скансену «Старе село» в с. Колочава 

(Закарпатська обл.), автор книг з історії краю 

Мельник Валерій – автор краєзнавчих публікацій та публікацій, 

присвячених природі Волині 

Премія ім. І. Франка 

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація у друкованих засобах масової інформації» 

Кулиняк Данило – за матеріал «Благочестя нерушимий блюститель 

Данило Братковський» 

Номінація «Кращий твір у радіомовній сфері» 

Наумчук 

Вікторія  

(автор і ведуча),  

Паламарчук  

Тетяна  

(оператор) 

– творча група Національної радіокомпанії України – за 

радіопередачу «Живий голос Василя Стуса» 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

Чередниченко 
Іванна 

– за телепрограму «Київська старовина. Світ мистецтва» 

(Національна телекомпанія України) 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Шпак Віктор – за монографію «Розвиток видавничої справи України в 

1990–2010 рр.» 

Премія ім. А. Шекери 

(у галузі хореографічного мистецтва) 

 
Буличов Ігор – соліст Національного академічного театру опери та 

балету ім. Т. Шевченка (м. Київ) 
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Всеукраїнська літературна премія ім. М. Чабанівського 

 
Кільченський 
(Гузенко) 
Володимир 

– за книгу «Присмак волі» (м. Дніпропетровськ) 

Пахомов 
Анатолій 

– за книгу «Останній подвиг Аркадія» (Полтавська обл.) 

Сіренко Михайло – за книгу «Задовго до пекторалі» (м. Київ) 

Премія ім. Д. Яворницького 

(краєзнавча) 
 
Андрушенко 

Віктор 

– ректор НПУ ім. М. Драгоманова 

Бакіров Віль – ректор ХНУ ім. В. Каразіна 

Бушин Микола – завідувач кафедри історії України Черкаського 

державного технологічного університету 

Косило Михайло – голова правління Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України 

Швидько Ганна – професор кафедри історії та політичної теорії 

Національного гірничого університету (м. 

Дніпропетровськ) 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Премія ім. Л. Бразова 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Вовченко Галина – за збірку «Фото. Поезії» 

Голобородько 

Тамара 

– за збірку «Стежинами Божого слова» 

Номінація «Проза» 

Кацай Олексій – за роман «Пекло» 

Номінація «Драматургія» 

Колектив 

Полтавського 

общинного 

театру  

«А ідіше мазл»  

ім. В. Бурлаки 

– за сценічне втілення п’єси «Танго-33» З. Сагалова 
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Номінація «Критика і літературознавство» 

Кобзар Олена – за монографію «Фрідріх Геббель: художні виміри 

міфу» 

Номінація «Публіцистика» 

Шмалько  

(Данько) Ніна  

– за книгу есей «Григір Тютюнник і Мануйлівка» 

Премія ім. С. Величка 

(Полтавська обл.) 

 
Григор’єв Віталій – за дослідження історії козацтва XVII–XX століть у 

південно-західній частині Полтавщини 

Козюра Ігор – за краєзнавчі дослідження Лубенщини 

Россоха Людмила – за дослідження історії Миргородщини та козацької 

тематики 

Свиридюк 

Наталія 

– за збереження і популяризацію народного мистецтва 

Премія ім. П. Верни 

(у галузі народного мистецтва, Київська обл.) 

 
Федорова Тетяна – майстер народної та авторської ляльки, з.м.н.тв. 

України 

Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 
Буденний Василь – письменник (м. Чернігів) – за твори для дітей «Рано-

вранці на зорі» та «Вундеркінди з нашого під’їзду» 

Коцюбинський 

Ігор 

– директор Чернігівського літературно-меморіального 

музею-заповідника М. Коцюбинського – за 

упорядкування книг зі спадщини М. Коцюбинського та 

його нащадків, надрукованих в останні роки 

Савенок 

Владислав 

– письменник, журналіст (м. Чернігів) – за поетичну 

збірку «Заповіді любові» та громадську діяльність 

Слапчук Василь – письменник, з.д.м. України (м. Луцьк, Волинська обл.) 

– за роман «Дикі квіти» 
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Чернігівський 

академічний 

народний хор 

(художній 

керівник і 

головний 

диригент – з.д.м. 

України В. 

Коцур)  

– за збереження музичної спадщини, традицій 

українського народу, популяризацію та високохудожнє 

виконання народних пісень і танців 

Премія ім. Д. Загула 

(Чернівецька обл.) 
 
Ковалець Лідія – письменник, педагог 

 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва) 

Номінація «Графіка» 

Григор’єв Віталій – художник-графік – за твір «Дівчина в хустинці» 

(станкова графіка) 

Рейта Іван – художник-графік – за твір «Русалочка» (прикладна 

графіка) 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Кузьма Вікторія – художник – за твори «Діва з малятком», «Соняхи» 

Сочка Василь – художник – за декоративну серію «Проникнення», 

«Земля» 

Номінація «Живопис» 

Сяркевич Юрій – художник-живописець, з.х. України – за кращий 

традиційний реалістичний твір «Стара Верховина» 

Шепа Антон – художник-живописець, з.х. України – за кращий 

новаторський твір «Свідок історії» 

Номінація «Мистецтвознавча праця» 

Ерфан Франциск, 

Біксей Людмила, 

Рижова Галина, 

Приходько Олена 

– за мистецький каталог «Ужгород та ужгородці» 
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Номінація  «Монументальне мистецтво» 

Роман Василь – скульптор – за скульптурний твір «Портрет Л. М. 

Толстого» 

Номінація «Скульптура» 

Ходанич 

Михайло 

– скульптор – за серію скульптурних творів «Торс – І», 

«Торс – ІІ» 

Премія ім. Д. Задора 

(у галузі музичного і виконавського мистецтва) 

Номінація «Композитор» (за твір малих форм) 

Волонтир 

Володимир 

– композитор, з.д.м. України – за хорові духовні твори 

«Отче наш», «Богородиця діво, радуйся», «Kyrie» для 

мішаного хору а капела (2011–2013 рр.) 

Номінація «Композитор» (за твір великої форми) 

Теличко Віктор – композитор, з.д.м. України – за камерну симфонію 

«Ремінісценції» в 4 частинах для камерного оркестру 

(2012–2013 рр.) 

Номінація «Музикознавець» 

Мадяр-Новак 

Віра 

– музикознавець, фольклорист – за цикл музикознавчих 

статей до 100-річчя від дня народження Ю. Костюка і 

Д. Задора (2011–2013 рр.) 

Номінація «Фольклорист» 

Микуланинець 

Леся 

– за монографію «Етнокультурні виміри становлення та 

розвитку професійного музичного мистецтва 

Закарпаття другої половини ХХ століття» 

Номінація «Художній колектив» 

Оркестр 

народних 

інструментів 

Ужгородського 

державного 

музичного 

училища ім. Д. 

Задора 

– за концертну програму «Душі криниця» 

Камерний 

оркестр 

Закарпатської 

обласної 

філармонії  

– за концертну програму з нагоди відзначення 35-річчя з 

часу заснування колективу 
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Премія ім. Ф. Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Драматургія» 

Густі Василь – письменник, з.п.к. України – за книгу «Полин гіркий, 

полин солодкий» 

Номінація «Література для дітей» 

Гаврош 

Олександр 

– письменник – за книгу «Дідо – всевідо» 

Номінація «Літературна критика і літературознавство» 

Ігнатович 

Олександра 

– за книгу «Літературні портрети» 

Номінація «Поезія» 

Керита Христина – поетеса – за збірку поезій «У долонях світанку» 

Номінація «Проза» 

Балеза Юрій – письменник – за книгу «Бумеранг» 

Премія ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Актрисі – за кращу акторську роль у виставі для дітей» 

Кобзиста  

Світлана,  

Котик Світлана 

– актриси Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок – за ролі у виставі «Попелюшка» («Спогади про 

нездійсненне» Т. Габбе за мотивами казки Ш. Перро) 

Номінація «Актору – за краще втілення  

художнього образу сценічного героя» 

Барабаш Степан – актор Закарпатського обласного українського музично-

драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв – 

за роль Бабса у виставі «Здрастуйте, я ваша тітонька» 

Б. Томаса 

Номінація «Актрисі – за краще втілення художнього образу сценічного 

героя» 

Мавріц Світлана – актриса Закарпатського обласного українського 

музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та Є. 

Шерегіїв – за роль Каті у виставі «Майне лібе, Віра» О. 

Гавроша 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Андрієць Василь – мистецтвознавець – за театрознавчі праці 
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Номінація «Режисерсько-постановочна група» 

Тищук Євген 

(режисер-

постановник), 

Глухова Тетяна 

(художник-

постановник) 

– режисерсько-постановочна група Закарпатського 

обласного російського драматичного театру – за 

виставу «Смерть Тарєлкіна» за п’єсою О. Сухова-

Кобиліна 

 

* * *  

Премія ім. Н. Косарєвої 

(Хмельницька обл.) 

 
Бучківська 

Галина 

– завідуюча кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії – за внесок у скарбницю 

національного і подільського декоративно-прикладного 

мистецтва 

Літературна премія ім. Г. Косинки 

(Київська обл.) 

 
Карасьов  

Михайло 

– письменник – за книгу «В пошуках українського 

героя» 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Медіапроект» 

Ануфрієв Вадим 

(інженер 

відеомонтажу),  

Нестуля  

Людмила (автор 

сценарію і 

режисер),  

Святцева  

Наталія  

(оператор-

постановник), 

Янко Микола 

(оператор) 

– авторський колектив документального телевізійного 

фільму «Усе в тобі» Полтавської ОДТРК «Лтава», 

присвяченого творчій діяльності Г. Сковороди 
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Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Корольов 

Анатолій 

– викладач Лучанської ДШЕВ Лохвицького району 

Номінація «Подія року» 

Кигим Світлана 

(завідувач 

науково-

дослідного 

експозиційного 

відділу природи), 

Побоков Валерій 

(художник, 

завідувач 

науково-

дослідного 

відділу 

реставрації), 

Кондратенко  

Тамара 

(головний 

зберігач фондів) 

– авторський колектив працівників Полтавського 

краєзнавчого музею – за створення виставки «На 

шляху до ноосфери», присвяченої 150-річчю від дня 

народження В. Вернадського 

Номінація «Поетичний твір» 

Городницька 

Ярослава 

– заступник директора з навчально-виховної роботи 

Великобудищанської ЗОШ Диканського р-ну 

Манойленко 

(Новоселецька) 

Юлія 

– науковий співробітник Лубенського краєзнавчого 

музею 

 

Номінація «Слово» 

Діденко Олена – художній керівник Кременчуцького МПК, автор, 

режисер, сценарист і ведуча культурно-мистецьких 

заходів 

Номінація «Сучасна проза» 

Бобрищев 

Констянтин 

– письменник і публіцист 

Номінація «Театральна діяльність» 

Попов Юрій – н.а. України, актор Полтавського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру  

ім. М. Гоголя 
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Щокін Микола – ляльковод Полтавського академічного обласного 

театру ляльок 
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Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Костюченко 

Ольга 

– народна майстриня – за відродження й розвиток 

традиційного чернігівського мистецтва вишивки, 

вибійки і писанкарства 

Номінація «Народознавство» 

Забіяка Іван – кандидат історичних наук, доцент кафедри Інституту 

журналістики Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка – за наукове дослідження 

«Епістолярна спадщина Василя Горленка» 

Номінація «Поезія» 

Яровий 

Олександр 

– письменник, доцент Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка – за збірку віршів 

«Небесна твердь» 

Номінація «Проза» 

Сенцовський 

Володимир 

– письменник і журналіст – за книги «Глибинка, повита 

туманом» та «Лава під каштанами» 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Нечепа Василь – кобзар-лірник, н.а. України – за реалізацію проекту 

«Уклін тобі, Тарасе» 

Обласна краєзнавча премія 

(Житомирська обл.) 

 
Андрійчук 

Катерина 

– учениця ЗОШ ім. В. Бондарчука – за роботу «Дивосвіт 

Олексія Макаренка» 

Вітренко 

Валентин 

– краєзнавець – за роботу «Література волинських 

німців» 

Кодратова Анна, 

Словінський 

Владислав 

– за роботу «Невідомі імена історії Житомирщини» 

Костриця 

Микола 

– краєзнавець – за твори: «Співець морської романтики. 

Джозеф Конрад», «Солов’їна полісянка. Зоя Гайдай», 

«Я в серці маю те, що не вмирає. Леся Українка», 

«Храм святого Василія в Овручі» 

Мозговий Віктор – студент Житомирського коледжу культури і мистецтв 

ім. І. Огієнка – за підготовку документального фільму 

«Василь Фещенко. Людина – дитина світу» 
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Шилюк Дмитро – вчитель історії – за роботу «Маловідомі сторінки з 

історії Житомирщини» 

 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА 

АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Карпій Петро – за постановку вокально-хореографічної композиції 

«Роде наш красний» 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Лучук Іван – за наукову монографію «Мистецтво поетичне в 

дискурсі української лірики та письменницької 

критики», літературно-критичні й есеїстичні збірки 

«Літературний джаз», «Дикі думи» та ін. 

Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 
 

Бернакевич Леся – за романи «Заходить до хати вампір волохатий», 

«Лялька з болота», збірку повістей «Дорогі ви, наші 

цьоцю», роман «Жар-птиці гуртом не літають» 

Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 
 
Коструба Лілія – за концертні програми останніх трьох років та вагомий 

внесок у популяризацію творчості галицьких 

композиторів, зокрема С. Людкевича, та видання 

нотних збірок «Солоспіви А. Кос-Анатольського», 

«Вокальні та інструментальні твори Б. Дрималюка», 

«Вокальні твори О. Нижанківського» та ін. 

Премія ім. Б. Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 
 
Мірус Борис – за акторські роботи, виконані протягом 2011–2013 рр. 
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Премія ім. І. і В. Свенціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 

 
Корнєєва Галина – за оновлення музейної експозиції в музеї «Русалка 

Дністрова», розробку науково-експозиційних планів 

трьох новостворених музеїв Маркіяна Шашкевича (с. 

Нестаничі Радехівського р-ну, с. Новосілки Буського р-

ну, с. Деревня Жовківського р-ну) та участь у розробці 

туристичного маршруту «Дорогами Будителя 

Галичини М. Шашкевича» 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 
 

Буличев 

Анатолій 

– за творчі роботи в галузі станкового живопису, 

виконані протягом 2011–2013 років 

Премія ім. З. Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Мацієвський Ігор – за творчі роботи з художнього скла виконані протягом 

останніх трьох років 

Премія ім. М. Шашкевича 

(поезія) 
 
Каліка 

Володимир 

– за книгу віршів «Перепливу Дунай» 

* * *  

Літературна премія ім. Є. Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 
 
Архангельський 

Олександр 

– за переклад на російську мову віршів Є. Маланюка 

«Єдиним словом, єдиним болем...» 

Загравенко 

Анатолій 

– за книгу «Твори», т. 2: повість, оповідання 

Михида Сергій – за книгу «Психопоетика українського модерну» 
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Премія ім. Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 
 
Галаган 

Ростислав 

– керівник народного самодіяльного гурту «Сусіди» 

Глобинського РБК – за творчий доробок 

Закорка Ольга – майстер художньої вишивки, з.м.н.тв. України – за 

творчий доробок 

Лукацький 

Олександр 

– меценат – за надання благодійної допомоги та 

підтримку обдарованих дітей 

Пушко 

Олександр 

– поет – за збірку поезій «Завтра» 

Стадниченко 

Володимир 

– з.ж. України – за книгу «Садівник щастя» 

Київська обласна музична премія 

 
 – народний ансамбль народних інструментів «Доля»  

Богуславської ДШМ 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтва» 

Френчко 

Людмила 

– мистецтвознавець 

Номінація «Національна традиція» 

Попов В’ячеслав – художник 

Номінація «Новітні спрямування» 

Пунгіна Ольга – художниця 

Премія ім. Т. Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 

Дочинець 

Мирослав 

– прозаїк, публіцист – за книгу «Вічник. Сповідь на 

перевалі духу» 

Премія ім. В. Поліщука 

(Рівненська обл.) 
 
Криловець 

Анатолій 

– письменник – за збірку «Поезії взаємне почуття» 
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Премія ім. І. Рєпіна 

(Харківська обл.) 

Номінація «Живопис і графіка» 

Чурсіна Віра – художниця, з.д.м. України (м. Харків) – за цикл 

акварельних натюрмортів 

Номінація «Монументальне і декоративно-ужиткове мистецтво» 

Курсін Дмитро – художник-монументаліст (м. Харків) – за вітражі храму 

Озерянської ікони Божої Матері і Покровського 

монастиря 

Номінація «Скульптура» 

Бетліємська 

Людмила 

– скульптор (м. Харків) – за цикл робіт «Кіт, що 

відпочиває», «Лисичка-фенек» та «Поклик» 

Обласна літературна премія ім. С. Реп’яха 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Поезія» 

 – Баран Іван 

 – Чала Марія 

Номінація «Проза» 

 – Ломоносов Михайло 

 – Потапенко Вікторія 

 

Премія ім. П. Рудя 

(Сумська обл.) 

Номінація «Культура і народна творчість» 

Білевич Ігор – майстер народного мистецтва 

Номінація «Мистецтво» 

 – творчий колектив Сумської обласної організації НСХУ 

Номінація «Художня література» 

Нестеренко 

Петро 

– прозаїк, публіцист 

Премія ім. Д. Нарбута 

(Черкаська обл.) 
 

Крючков Віктор – художник – за розробку серії плакатів, присвячених 

творчості та постаті Т. Шевченка 
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Фільов 

Олександр 

– учень Звенигородської ДШМ – за роботу «Куди веде 

Чумацький шлях» 

Премія ім. Світочів 

(Рівненська обл.) 
 

Євтушок 

Олександр 

– письменник – за повість «Пиво з абрикосів» 

Премія ім. В. Симоненка 

(Черкаська обл.) 
 

Тупицький Юрій – письменник – за роман «Далекий поклик любові» 

Премія ім. В. Смоляка 

(у галузі театрального мистецтва, Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Краща акторська робота» 

Суржа Юрій – н.а. України – за роль брата Лоренцо в трагедії «Ромео 

і Джульєтта» В. Шекспіра (Івано-Франківський 

академічний обласний український музично-

драматичний театр ім. І. Франка) 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Грицан Надія – доцент кафедри театрального і хореографічного 

мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника, автор 

сценарію і режисер-постановник вистави молодіжного 

поетичного театру «Повертай до свого Звідтіля» за 

романом А. Герман 

Номінація «Краща сценографічна робота» 

Держипільський 

Ростислав 

– художній керівник Івано-Франківського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру 

ім. І. Франка – за сценографію вистави «...Майже 

ніколи не навпаки» за повістю М. Матіос 

Номінація «Краща театральна вистава» 

 – «Земля» за О. Кобилянською (Коломийський 

академічний український драматичний театр ім. І. 

Озаркевича. Режисер – Д. Чиборак) 

Премія ім. І. Сошенка 

(у галузі образотворчого мистецтва, Київська обл.) 
 

Куций Степан – скульптор, з.х. України 
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Премія ім. М. Старицького 

(літературно-мистецька, Черкаська обл.) 

Номінація «За високохудожні драматичні твори, сценарії, історико-

документальні дослідження життєвого шляху та творчої спадщини  

М. Старицького» 

Наєнко Михайло – письменник, доктор філософських наук 

 

Номінація «За сценічні та екранні роботи митців театру та аматорів 

драматичного жанру» 

Вігран Наталія – артистка Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. 

Шевченка, з.а. України 

Номінація «За екранні та ефірні роботи митців кіно, телебачення та радіо» 

Рибак Г. – старший редактор дирекції радіомовлення Черкаської 

ОДТРК 

Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Документальна і науково-критична література» 

 – лауреатів не визначено 

Номінація «Поезія» 

Ясінський  

Ярослав 

– за збірку поезій «Ордалія» 

Номінація «Проза» 

Вайно Марія – за книги «Шкіци на одвірках» та «Станіславські 

фрески» 

Премія ім. В. Шутова 

(Донецька обл.) 
 

Пантазьєв Ілля – поет 

Пастушок 

Людмила 

– поетеса 

Пославський 

Володимир 

– публіцист 
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МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

Міська літературна премія ім. М. Гоголя 

(м. Полтава) 
 

І премія – Курочка Ніна (гімназія № 6) 

 – Хавер Анна (гімназія № 6) 

 – Скрипик Анна (ПНПУ ім. В. Г. Короленка) 

ІІ премія – Гузь Анастасія (ЗОШ № 5) 

 – Корабельнікова Марія (ПНВО № 14) 

 – Денисенко Ксенія (ЗОШ № 24) 

 – Ярмак Олександр (Полтавська обласна школа-інтернат 

№ 2 ім. Н. Крупської) 

ІІІ премія – Таран Ярина (ЗОШ № 4) 

 – Ютченко Анна (гімназія № 9) 

Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Полєва Вікторія – композитор – за твір «Ars moriendi» – книгу пісень для 

голосу, фортепіано, тинг-ша та фонограми 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Шинкаренко 

Ольга 

– за серію творів (2010–2012 рр.) 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Лемешева 

Людмила 

(кінодраматург, 

з.д.м. України), 

Лисенко Сергій 

(режисер) 

– за документальний фільм «Таємна свобода» 
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Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Осипець  

Валентина  

(Валентина  

Давиденко) 

– за високу професійну майстерність, культурно-

просвітницькі та мистецькі програми радіо «Голос 

Києва» («Світ розмаїтий», «Портрети і дзеркала», 

«Художнє ательє») 

Премія ім. Є. Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Славінський 

Микола 

– поет, прозаїк, критик – за поетичну збірку «Тайнопис 

миті» 

Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Корчовий Василь – скульптор – за серію робіт (2010–2012 рр.) 
 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Соловей Антон – за роль Саші-Колі у виставі «Найлегший спосіб кинути 

палити» М. Дурнєнкова (спільний проект 

Національного центру театрального мистецтва ім. Леся 

Курбаса та театру «Відкритий погляд») 

Номінація «Краща дитяча вистава» 

 – «Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена (Київський 

муніципальний академічний театр ляльок. Режисер – 

М. Урицький) 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – «Опіскін. Фома!» за Ф. Достоєвським (Київський 

академічний театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра. Режисер – О. Лісовець) 

Номінація «Краща камерна вистава» 

 – «Корабель не прийде» за Н.-М. Штокманном (Новий 

драматичний театр на Печерську. Режисер – О. 

Крижанівський) 
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Номінація «Краща музична вистава» 

 – балет «Перехрестя» на музику М. Скорика 

(Національна опера України, м. Київ). Хореограф – Р. 

Поклітару 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Лісовець Олексій – вистава «Опіскін. Фома!» за Ф. Достоєвським 

(Київський академічний театр драми і комедії на 

лівому березі Дніпра) 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі» 

Кузнєцов 

Володимир 

– за роль Лемареса у виставі «Лист Богу» А. Крима 

(Київський академічний драматичний театр на Подолі) 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі» 

Паріс Лариса – за роль у виставі «Елліни, етюди до трагедії "Аякс"» за 

Софоклом (театр «Студія Паріс») 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі другого плану» 

Стальчук Олег – за роль Барана у виставі «Перехресні стежки» І. 

Франка (Національний академічний драматичний театр 

ім. І. Франка) 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі другого плану» 

Кістень Катерина – за роль Княгині у виставі «Святою ніччю» за 

оповіданнями А. Чехова (Новий драматичний театр на 

Печерську) 

Номінація «Краща сценографія» 

Орлов Борис,  

Рубашкін Ігор 

– вистава «Корабель не прийде» за Н.-М. Штокманном 

(Новий драматичний театр на Печерську) 

Номінація «Краще музичне оформлення вистави» 

Курій Олександр – вистава «Войцек. Карнавал плоті» Г. Бюхнера 

(Київський академічний театр драми і комедії на 

лівому березі Дніпра) 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Семьошкіна 

Ольга 

– за вистави «Перехресні стежки» І. Франка, «Сон 

смішної людини» за Ф. Достоєвським (Національний 

академічний драматичний театр ім. І. Франка) 

 

* * *  
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Мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(м. Рівне) 

 
Литвин 

Костянтин 

– живописець (посмертно) 

Премія ім. Уласа Самчука 

(м. Рівне) 

 
Шморгун Євген – письменник – за історичні романи «... І пітьма не 

здолала його» та «Твердь» 

Премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Карп’юк Василь – за збірку віршів «Brustury» 

Пушик Степан – за прозовий твір «Блискавиці б’ють у найвищі дерева» 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Всеукраїнська мистецька премія ім. О. Білаша 

(заснована Українським фондом культури та благодійним фондом  

ім. О. Білаша) 

 
Линник Микола – театрознавець, музикознавець і видавець 

Мокренко 

Анатолій 

– співак, н.а. України 

Павличко 

Дмитро 

– поет і громадський діяч, Герой України 

Премія «Бронек – 2013» 

(заснована театрознавцем, онукою актора і режисера,  

н.а. СРСР А. Бучми – В. Заболотною) 

 
Авдєєнко  

Вікторія 

– актриса Київського академічного Молодого театру – за 

віртуозну гру у виставі «Янгольська комедія» Л. 

Хохлова (за мотивами п’єси «Фердінандо» А. Ручелло) 
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Богомазов 

Дмитро 

– театральний режисер, з.д.м. України – за глибоке 

відтворення української ментальності та порушення 

законів теорії драми у виставі «Morituri te salutant» за 

новелами В. Стефаника Національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Колектив 

пластичної 

вистави 

«GOGOLпошук» 

за творами М. 

Гоголя Нового 

драматичного 

театру на 

Печерську (м. 

Київ) 

– за сміливе переосмислення культурних міфів 

Колесникова 

Любов 

– актриса Чернігівського обласного академічного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. 

Шевченка – за професійність та жіночу сміливість у 

виставі «Каліка з острова Інешмаан» М. МакДонаха 

Кондратовська 

Надія,  

Ніжерадзе 

Ніна 

– актриси Національного академічного театру російської 

драми ім. Лесі Українки (м. Київ) – за партнерство у 

виставі «Доктор» Б. Нушича 

Нищук Євген – актор, з.а. України – за талановите поєднання вірша та 

драми у виставі «Прекрасний звір у серці» за віршами 

М. Вінграновського у Київській академічній майстерні 

театрального мистецтва «Сузір’я» 

Петрожицький 

Олексій 

– актор Київського академічного театру юного глядача 

на Липках – за талановитий початок творчого шляху 

Сомов Лев – за пластичне вирішення вистави «Чого хочуть жінки?» 

за Аристофаном у Київському академічному театрі 

драми і комедії на лівому березі Дніпра 

Струтинський 

Богдан 

– художній керівник Київського національного 

академічного театру оперети, з.д.м. України – за 

докорінне оновлення творчого обличчя київської 

оперети 

 – Вистава «Тартюф» за Ж.-Б. Мольєром 

Дніпродзержинського музично-драматичного 

театру ім. Лесі Українки (режисер – С. Чулков) 

Премія «Звук павутинки» ім. В. Близнеця 

(Ліги українських меценатів) 

 
Гуменюк Надія – письменниця, з.ж. України – за книжку «Шуршик В. та 

інші: Казки з Яринчиного саду» 
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Премія ім. Б. Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток 

музейної справи України» 

(заснована Національним культурно-мистецьким та музейним 

комплексом «Мистецький арсенал» (м. Київ) спільно з Львівською 

національною галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та благодійним 

фондом «Мистецький арсенал») 
 

Пошивайло 

Олесь 

– провідний науковий співробітник Національного 

музею-заповідника українського гончарства в 

Опішному (Полтавська обл.) 

Мистецька премія «Глодоський скарб» 

(заснована письменником і головним редактором часопису  

«Кур’єр Кривбасу» Г. Гусейновим) 
 

Вовк Віра – українська письменниця, літературознавець, прозаїк, 

драматург і перекладач (Бразилія) 

Палій Лідія – українська поетеса, прозаїк, художниця, археолог 

(Канада) 

Премія ім. Дж. Мейса 

(заснована головним редактором газети «День» Л. Івшиною) 

 

Бойко 

Володимир 

– публіцист, педагог, громадський діяч 

Кралюк Петро – письменник, публіцист 

Премія ім. В. Земляка 

(заснована Житомирською обласною організацією НСПУ та родиною 

житомирського фермера В. Колосівського) 
 

Сікорський 

Микола 

– за літературознавчу працю «Володар в царстві духа», 

присвячену творчості Т. Шевченка 

Сташук Василь – письменник – за роман «Западня для Івана 

Денисовича» 

Премія ім. О. Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та готельним 

комплексом «Буковина», м. Чернівці) 

 
Довгий Василь – драматург – за драму «Царівна» за мотивами 

однойменної повісті О. Кобилянської 

Мірошниченко 

Микола 

– художник – за серію жіночих портретів і скульптур 
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Нагірняк Іван – письменник – за серію оповідань 

Рибачук Марина – художниця – за серію робіт, присвячених О. 

Кобилянській 

Черкес Надія – письменниця – за книгу віршів та оповідань «Мачуха-

Чужина» 

Премія ім. А. Матросова 

(заснована оргкомітетом Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA) 
 

Течинський 

Олександр 

– кінорежисер – за дебютну стрічку «Сери та сеньйори» 

Літературна премія ім. Б. Нечерди 

(Ліги українських меценатів та редколегії часопису «Київ») 
 

Соловей Олег – поет, прозаїк і літературознавець (м. Донецьк) – за 

поетичну збірку «Час убивць» 

Премія ім. Олександра Олеся 

(заснована ГО «Сумське земляцтво у м. Києві») 
 
Головченко Іван – письменник, громадський діяч – за книгу «... У 

пошуках істини» 

Золотоноша Лілія  – поетеса – за збірку поезій «Хочу до тебе» 

Поклад Наталія – поетеса – за збірку „Поезії” 

Премія ім. С. Русової 

(Ліги українських меценатів та українського клубу «Ярославів Вал») 
 
Гриценко Павло – за утвердження національних пріоритетів та 

української мови в Україні 

Премія ім. В. Свідзінського 

(Ліги українських меценатів та редколегії журналу «Київ») 
 
Голота Любов – письменниця, публіцист – за книгу «Жіночий апокриф» 

Степула Надія – письменниця, есеїст – за книгу «Джмелиний блюз» 

Премія ім. Є. Чикаленка 

(Ліги українських меценатів) 
 
Палиця Ігор – народний депутат України – за фінансування 

культурно-освітніх програм на Волині 

 



 48  

Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-

Могилянською Бізнес-Школою, видавництвом «Дух і Літера» та 

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 

Портнов Андрій – історик, есеїст – за книгу «Історії для домашнього 

вжитку» 

Прохасько Тарас – письменник – за книгу «Одної і тої самої" 

Премія ім. В. Шевчука 

(започаткована Інститутом філології та журналістики Житомирського 

державного університету ім. І. Франка) 
 

Даниленко 

Володимир 

– прозаїк, критик, драматург – за книгу повістей «Тіні в 

маєтку Тарновських» 

Музична премія «Yuna – 2013» 

(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром та фахівцем 

телерадіосфери П. Шильком) 

Номінація «Кращий виконавець» 

Дорн Іван – співак 

Номінація «Краща виконавиця» 

Тіна Кароль – співачка, з.а. України 

Номінація «Кращий гурт» 

 – гурт «Океан Ельзи» 

Номінація «Кращий композитор» 

Вакарчук 

Святослав 

– з.а. України 

Номінація «Кращий автор слів» 

Вакарчук 

Святослав 

– з.а. України 

Номінація «Краща пісня» 

LOBODA – «40 градусов» 

Номінація «Кращий альбом» 

Гурт  

«Океан Ельзи» 

– альбом «Земля» 
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Номінація «Кращий відеокліп» 

Шкляревський 

Володимир 

– режисер – за кліп LOBODA «40 градусов» 

Номінація «Кращий дует» 

Ані Лорак і 

Григорій Лєпс 

– «Зеркала» 

Номінація «Відкриття року» 

Бушміна Єва – співачка 

Номінація «За особливі досягнення в музиці» 

 – гурт «Скрябін» 

Літературна премія клубу «Ярославів Вал» 

(започаткована Інститутом філології та журналістики Житомирського 

державного університету ім. І. Франка) 
 

Дочинець 

Мирослав 

– прозаїк, публіцист – за роман «Криничар» 

Премія ім. М. Ярошенка 

(заснована Полтавським художнім музеєм (Галерея мистецтв)  

ім. М. Ярошенка) 
 

Білоусько 

Олександр 

– історик-краєзнавець 

Іванюк Олексій – художник 

Матієшина 

Валентина 

– науковець, меценат 

Посполітак 

Микола 

– скульптор 

Путря Євген – графік, скульптор, краєзнавець 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АРК 

ДШЕВ 

 

ДШМ 

з.а. 

 

з.д.м. 

 

з.ж. 

 

з.м.н.тв. 

 

з.п.к. 

 

з.х. 

 

МПК 

н.а. 

 

НПУ ім. М. Драгоманова 

 

 

НСТДУ 

 

НСХУ 

 

ОДТРК 

 

РБК 

ХНУ ім. В. Каразіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Автономна Республіка Крим 

– дитяча школа естетичного 

виховання 

– дитяча школа мистецтв 

– заслужений артист (при 

прізвищах) 

– заслужений діяч мистецтв (при 

прізвищах) 

– заслужений журналіст (при 

прізвищах) 

– заслужений майстер народної 

творчості (при прізвищах) 

– заслужений працівник 

культури (при прізвищах) 

– заслужений художник (при 

прізвищах) 

– міський палац культури 

– народний артист (при 

прізвищах) 

– Національний педагогічний 

університет ім. М. 

Драгоманова 

– Національна спілка 

театральних діячів України 

– Національна спілка 

художників України 

– обласна державна 

телерадіокомпанія 

– районний будинок культури 

– Харківський національний 

університет ім. В. Каразіна 
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