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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїн-

ського значення, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури і 

мистецтва, категорію надання (рід діяльності), за яку відбувається нагороджен-

ня. 

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. Прізви-

ща та імена осіб вказано відповідно до того, як їх подано у першоджерелах. 

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Укладач О. М. Ісаченко, провідний бібліограф відділу 

ДІФ Інформаційного центру з питань культури та 

мистецтва 
  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Премія ім. Ханни Арендт 

(Фонду ім. Г. Бьолля та м. Бремена, Німеччина) 
 

Андрухович 

Юрій 

– письменник (м. Івано-Франківськ) – за збірку есеїв про 

Майдан та особистий внесок у боротьбу за демократію 

в Україні 

Премія «Battle of Crete Award – 2014» 

(м. Вашингтон, США) 

Номінація «Душа української революції» 

Лижичко Руслана – співачка та громадський діяч, н.а. України 

Премія «Білий слон» Гільдії кінознавців та кінокритиків Росії 

 

 – фільм «Вічне повернення». Режисер – н.а. України Кіра 

Муратова 

Літературна та перекладацька премія «Brücke Berlin – 2014» 

(Фонду BHF-Bank, Німеччина) 
 

Жадан Сергій – письменник, перекладач – за німецьке видання роману 

«Ворошиловград» 

Дуркот Юрій – перекладач – за німецьке видання роману С. Жадана 

«Ворошиловград» 

Міжнародна премія ім. В. Винниченка 

(м. Київ) 
 

Чепіга Костянтин – художник-живописець – за розпис Спасо-Преображен-

ського храму (м. Лубни, Полтавська обл.) 

Якимчук  

Олександр 
– актор Волинського обласного академічного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка  

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

 

Дроздовський 

Дмитро 

 

– письменник, перекладач, головний редактор журналу 

«Всесвіт» (м. Київ) – за редагування й тематичне осу-

часнення журналу іноземної літератури «Всесвіт», по-

пуляризацію англомовної та іспаномовної літератури, а 

також шекспірознавчих досліджень в Україні 
Шандар Олег – бізнесмен, меценат (м. Київ) – за послідовну й довго-

тривалу благодійницьку діяльність на користь вітчиз-

няної культури 
Ільїн Володимир – письменник (м. Київ) – за поему «Homo Karadagus», 

збірки лірики «Окремини душі» й «Епідемія самотно-

сті», а також переклади віршів Папи Іоанна Павла II 

українською мовою («Римський триптих») та Ігоря Ри-

марука – російською мовою («Доброе время твоё...») 
Лановик 

Мар’яна,  

Лановик Зоряна 

– літературознавці, доктори філологічних наук, професо-

ри Тернопільського національного педагогічного уні-

верситету ім. В. Гнатюка – за книгу «Українська усна 

народна творчість» 
Коцур  

Володимир 

– художній керівник і головний диригент Чернігівського 

академічного народного хору обласного філармонійно-

го центру фестивалів та концертних програм, з.д.м. Ук-

раїни 
Покришень  

Анатолій 

– завідувач художньо-постановочної частини Чернігівсь-

кого академічного народного хору обласного філармо-

нійного центру фестивалів та концертних програм 
Кравчук Юрій – генеральний директор – художній керівник Чернігів-

ського обласного філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм, з.д.м. України – за відродження 

самобутніх звичаїв і традицій українського народу, 

інноваційну діяльність у створенні репертуару, попу-

ляризацію фольклористики рідного краю 

Міжнародна літературна премія ім. Олеся Гончара 

(українсько-німецька) 
Номінація «Поезія» 

Люба Євгенія – за збірку поезій «Місто паломників» (м. Полтава) 

Пушко  

Олександр 

– за збірку поезій «Етіологія тиші» (м. Полтава) 

Номінація «Проза» 

Красножон  

Катерина 

– за повість-легенду «Ключі до коріння» (м. Вишневе, 

Київська обл.) 
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Харун Оксана – за збірку оповідань «Спроба» (м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Публіцистика» 

Божок Сніжана – за збірку статей «Обпалені пелюстки» (м. Корюківка, 

Чернігівська обл.) 

Номінація «Літературна праця, присвячена творчості Олеся Гончара» 

 – редакція альманаху «Соняшник» (м. Луганськ, голов-

ний редактор – В. Галич) – за підтримку молодих тала-

нтів  

Літературна премія «Дебют»  

(Росія) 

Номінація «Велика проза» 

Матковський 

Максим 

– за роман «Папуга в ведмежій барлозі» (м. Київ) 

Номінація «Поезія» 

Афанасьєва  

Анастасія 

– за збірку поезій «Відбитки» (м. Харків) 

Премія Європейської кіноакадемії «European Film Award, EFA» 

Номінація «EUROPEAN DISCOVERY 2014 – Prix FIPRESCI» 

(«Європейське відкриття – приз ФІПРЕССІ», Міжнародна федерація кінопреси) 

 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Мирослав Слабошпицький 

Міжнародна літературна премія «Золотий асик»  

(Казахстан) 
 

Дзюби Сергій  

і Тетяна 

– письменники (м. Чернігів) 

Міжнародна літературна премія «Золотий перстень»  

(Республіка Македонія) 
 

Дзюби Сергій  

і Тетяна 

– письменники (м. Чернігів) 
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Премія «International Women of Courage» 

(США) 
 

Лижичко Руслана – співачка, громадський діяч, волонтер Євромайдану,  

н.а. України 

Премія «Книга року ВВС Україна» 

 

Андрухович  

Софія 

– за роман «Фелікс Австрія» (Львів, Видавництво Старо-

го Лева) 

Номінація «Дитяча книга року ВВС» 

Штанко  

Катерина 

– за книгу «Дракони, вперед!» (Київ, видавництво  

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») 

Номінація «Книга десятиліття ВВС» 

Жадан Сергій – за роман «Ворошиловград» (Харків, видавництво «Фо-

ліо») 

Міжнародна премія ім. Є. Концевича 

 

Зайко Яків – письменник (м. Житомир) 

Шевчук Валерій – письменник (м. Житомир) 

Міжнародна премія ім. П. Куліша 

(літературно-мистецька) 
 

Голобородько  

Василь 

– письменник (м. Луганськ) – за визначний внесок в ук-

раїнську літературу 
Чистяк Дмитро – письменник, перекладач (м. Київ) – за коментований 

переклад з французької «Вибраних творів» Шарля Ван 

Лерберга 
Кудлик Роман – письменник (м. Львів) – за багатолітнє високоякісне 

редагування журналу «Дзвін» та поетичну творчість 
Ткач Микола – письменник (м. Київ) – за збірку поезій «У володіннях 

волоса» 
Констанкевич 

Ірина 

– літературознавець (м. Луцьк) – за активну діяльність та 

підтримку творчо обдарованої молоді 
Рябчій Іван – письменник, журналіст, перекладач (м. Київ) – за збір-

ку прози «Макарб» 
Палинський  

Віктор 

– письменник, есеїст, публіцист (м. Львів) – за здобутки 

в українській актуальній літературній критиці 
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Артарі-Колумб 

Борис 

– генеральний директор ПрАТ «Нова Лінія» (м. Київ) – 

за доброчинність на користь української літератури че-

рез підтримку окремого автора 
Клименко  

Олександр 

– письменник, літературний критик, музикант (м. Луцьк) 

– за книгу літературно-критичних есеїв та інтерв’ю 

«Від не-початку і до не-кінця» 
Максимець  

Микола 

– журналіст, письменник (м. Чернівці) – за оповідання, 

есеї, публіцистичні твори «Пастух білого птаха», «При-

їжджайте додому, синочки», «Троянда з Поліського 

краю», «Чернігів зустрічає земляків» 

Мистецька премія ім. К. Малевича 

(ініційована Польським Інститутом у Києві) 
 

Наконечна Лада – художниця (м. Київ) 

Літературна премія «Jan Michalski Prize» 

(Швейцарія) 
 

Жадан Сергій 

 

– письменник, поет, перекладач – за роман «Ворошилов-

град» (у перекладі французькою) 

Премія «Ніка» Академії кінематографічних наук Росії 

Номінація «Кращий фільм країн СНД і Балтії» 

 – фільм «Хайтарма». Режисер – Ахтем Сеїтаблаєв 

Мала Нобелівська премія 

(Міжнародна літературна премія ім. Л. Нобеля «Будон» Міжнародної 

Академії літератури та мистецтва Удмуртії, РФ) 
 

Дзюби Сергій  

і Тетяна 

– письменники (м. Чернігів) – за успішне втілення між-

народного літературного проекту «Вірші Сергія і Тетя-

ни Дзюби п’ятдесятьма мовами світу», зокрема поети-

чні збірки «Вибрані вірші» (США) та «Розмова чолові-

ка і жінки» (Польща) 

Премія «Нова культура нової Європи» ім. Станіслава Вінценза 

(м. Криниця Здруй, Польща) 
 

Жадан Сергій – письменник, поет, перекладач і музикант – за значні 

досягнення в популяризації культури Центральної та 

Східної Європи 
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Міжнародна літературна премія «Нові горизонти» 

(Росія) 

Номінація «Художній твір фантастичного жанру» 

 – повість «Душниця». Автор – письменник-фантаст Во-

лодимир Арєнєв 

Літературна премія «Карпіс Папазян» 

(Вірменія) 
 

Божко Олександр – літературознавець, перекладач – за популяризацію в 

Україні вірменської культури та  

літератури 

Міжнародна премія «Red Apple Awards – 2014» 

(м. Стамбул, Туреччина) 
 

Приз  

«Червоне яблуко» 

– Джамала (Сусана Джамаладинова), оперна і джазова 

співачка – за внесок у розвиток мистецтва та укріплен-

ня миру 

Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні за кращий переклад творів  

з французької мови на українську) 
 

Рєпа Андрій – за переклад книг «Теперішнє, нація, пам’ять» П’єра 

Нора (Київ, видавництво «Кліо») та «Учитель-незнай-

ко» Жака Рансьєра (Київ, видавництво «Ніка-центр») 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 

 

Дзюба Іван – літературознавець, Герой України (м. Київ) – за книгу 

«На трьох континентах. Книга 1» 
Шевчук Валерій – письменник (м. Київ) – за книгу «Пізнаний і непізна-

ний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима» 
Палиця Ігор – меценат (м. Луцьк) – за значну благодійну діяльність, 

вклад у розвиток і популяризацію національної культу-

ри, науки і книговидання 
Чистяк Дмитро – письменник, перекладач (м. Київ) – за визначні досяг-

нення в галузі французької філології та плідну працю з 

популяризації доробку українських письменників і на-
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уковців за кордоном 
Степаненко  

Микола 

– літературознавець, публіцист (м. Полтава) – за науко-

во-краєзнавчі дослідження «Літературні, літературно-

мистецькі премії в Україні», «Літературно-мистецька 

Полтавщина», а також за гончарознавчі дослідження 

останніх років 
Сулейман Сейран – кримськотатарський письменник, перекладач (м. Сім-

ферополь) – за власний поетичний доробок та перекла-

ди кримськотатарською мовою творів видатних україн-

ських письменників 
Вишневська  

Надія 

– художниця (м. Львів) – за невтомне збагачення україн-

ської культури літературними скарбами Сходу 
Петренко  

Микола 

– письменник (м. Львів) – за поетичну збірку «Вічний 

втікач», присвячену Г. Сковороді 
Гамада Роман – сходознавець, літературознавець, перекладач (м. Львів) 

– за визначні здобутки в галузі сходознавства та укра-

їнські переклади 

Премія від Інституту культури Солензара 

(м. Париж, Франція) 
 

Герман Ганна – письменниця та журналістка – за книгу французькою 

«Дівчинка і косміти» 

Премія ім. Ернста Толлера 

(м. Нойбург, Німеччина) 
 
Петровська  

Катерина 

– за книгу «Можливо Естер» 

Міжнародна премія «Філантроп» 

(за видатні досягнення інвалідів у галузі культури  

та мистецтва, РФ) 
 
Спеціальна пре-

мія «Зростаючим 

надіям» 

– Чавалюк Зореслава (м. Київ) – виконавське мистецтво, 

інструментальне виконання 
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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Медвідь  
Любомир 

– художник – за цикл живописних творів «Ремінісценції»  

Дочинець  
Мирослав 
 

– письменник – за романи «Криничар. Діяріюш найбага-
тшого чоловіка Мукачівської домінії» та «Горянин. 
Води Господніх русел» 

Монастирська 
Людмила 

– артистка – за вокальні партії в оперних виставах 

Гаюк Ірина – культуролог-філософ – за книгу «Ілюстрована енцик-
лопедія вірменської культури в Україні» 

Василенко  
Василь  
(диригент-
постановник), 
Курочка Марія 
(режисер-
постановник,  
Німеччина), 
Стрельцова  
Людмила  
(хормейстер-
постановник), 
Рябенький Ва-
силь (посмертно; 
художній керівник 
проекту), 
Плеханова  
Тетяна (виконави-
ця вокальної партії) 

– члени колективу Донецького національного академіч-
ного театру опери та балету ім. А. Солов’яненка – за 
постановку опери Р. Вагнера «Летючий Голландець» 

Державна премія України імені Олександра Довженка 

 

Губа Володимир – композитор, н.а. України, лауреат премії ім. М. Лисен-

ка, член Національної спілки композиторів України та 

Національної спілки кінематографістів України – за ви-

датний внесок у розвиток українського кіномистецтва 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Кернер-Вернер 

Яна 

– художниця – за книгу «Квітко моя чарівна» (Київ, ви-

давництво «АВІАЗ») 



 

 
11 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – анімаційний серіал «Це наше і це твоє». Автор – Іванна 

Найда (телеканал ПЛЮСПЛЮС) 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – вистава «Котигорошко». Автор та режисер-постанов-

ник – Ярослав Грушецький, художник-постановник – 

Каріна Чепурна (Івано-Франківський академічний об-

ласний театр ляльок) 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Терен Віктор – письменник, поет – за книгу «Хлопчик з планети “Ч” та 

Вогняні Пси» (Київ, видавництво «Веселка») 

Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 

 

Гамада Роман – перекладач – за книги перекладів з перської мови «За-

хоплюючі розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме» 

Премія Президента України для молодих вчених 

Симоненко  

Тетяна, кандидат 

наук із соціальних 

комунікацій, науко-

вий співробітник 

Національної бібліо-

теки України ім.  

В. І. Вернадського-

Кухарчук  

Єлизавета, канди-

дат наук із соціаль-

них комунікацій, 

молодший науковий 

співробітник Націо-

нальної бібліотеки 

України ім. В. І. Вер-

надського 

–  за роботу «Бібліометричні дослідження української 

періодики» 

Тузов Владислав, 
кандидат культуро-

логії, учений секре-

тар Інституту проб-

лем сучасного мис-

тецтва Національної 

академії мистецтв 

України (м. Київ) 

– за роботу «Історичний культуротворчий контекст су-

часних культурологічних інновацій» 
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ПРЕМІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ 

Премія ім. О. Білецького 

(у галузі літературної критики) 
 

Славинський 

Микола 

– літературний критик, літературний оглядач журналу 

Верховної Ради України «Віче» (м. Київ) – за різножан-

рові літературно-критичні матеріали 

Премія ім. К. Білокур 

 

Балибердін  

Володимир 

– ювелірне мистецтво (м. Київ) 

Бабенко  

Олександр 

– художник (м. Полтава) 

Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Перша книжка автора» 

Безп’ятчук  

Жанна 

– за поетичну збірку «Між причалом і ядром» 

Номінація «Поезія» 

Миколаєнко  

Анна 

– за поетичну збірку «Наперсток для відьми» 

Номінація «Проза» 

Грищук  

Броніслав 

– за книгу «Де тінь твоя, дияконе?» 

Фінкельштейн 

Борис 

– за книгу оповідань «Оцифровка буття» 

Номінація «Народознавство» 

Мушкетик Леся – за монографію «Фольклор українсько-угорського пору-

біжжя» 

Премія Всеукраїнського культурно-наукового фонду  

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

 

Гальченко Сергій – заступник директора Інституту літератури ім. Т. Г. Ше-



 

 
13 

вченка НАН України, шевченкознавець (м. Київ) − за 

багаторічну працю пошуковця Шевченкової спадщини 

та популяризацію Шевченкового слова через ЗМІ 
Красицька  

Людмила 

– президент Всеукраїнського культурно-наукового фон-

ду Т. Шевченка (м. Київ) − за багаторічну подвижни-

цьку громадську працю на ниві української культури та 

вагомий внесок у розвиток культурних зв’язків як в 

Україні, так і на міжнародному рівні 

Премія ім. Остапа Вишні 

 

Демченко  

Валерій 

– за книгу «Який час, такі й герої. Сатира і гумор. Виб-

ране» 

Літературна премія ім. Олеся Гончара 

 

Пепа Вадим – за книгу «Пам’ять української душі» (м. Київ) 

Всеукраїнська премія ім. Б. Грінченка 

 

Загнітко  

Анатолій 

– за внесок в утвердження державної української мови, 

розвиток української культури, відродження історичної 

пам’яті, формування національної свідомості українсь-

кого народу, просвітницьку діяльність на Сході Украї-

ни (м. Донецьк) 
Глуховцева  

Катерина 

– за активну просвітницьку діяльність (м. Луганськ) 

Премія ім. М. Дерегуса 

(у галузі образотворчого мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Алещенко Юлія – художниця (м. Суми) 

Премія ім. Н. Забіли 

 

Возіянов Микола – письменник (м. Харків) – за опубліковані впродовж ро-

ку «малятківські» твори 

Всеукраїнська літературна премія ім. Зореслава 

 

Місевич Василь – поет (м. Чернівці) – за книгу «Солодкий присмак лобо-

ди» 
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Шип Юрій – поет (м. Ужгород) – за духовну лірику 2010–2014 років 
Ребрик Наталія – літературознавець (м. Ужгород) – за книгу «Люби своє: 

Апологія Чину» 

Літературна премія ім. Володимира Короленка 

 

Батурин Сергій – письменник (м. Київ) – за роман «Потомственный че-

кист» 
Птіцин Анатолій – письменник (м. Київ) – за книгу «Черная полоса» 

Літературна премія ім. Г. Кочура 

(у галузі поетичного художнього перекладу та перекладознавства) 
 

Борщевський 

Сергій 

– поет і перекладач (м. Київ) – за переклад з іспанської 

мови серії поетичних творів 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського 

 

Вітковський  

Вадим 

– письменник (м. Вінниця) – за сагу про подільське село 

Борівку «Повій, вітре… або Тіні незабутих предків» 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. братів Богдана та Левка 

Лепких 

 

Ваврик Оксана – мистецтвознавець (м. Київ – м. Тернопіль) – за книгу 

«Кобзарські школи в Україні» 
Обласна експери-

ментальна школа 

мистецтв (м. Тер-

нопіль, директор 

– О. Гайдукевич) 

–  за вагомий внесок у розвиток національної культури та 

високоорганізований навчальний процес 

Максимів Іван – видавець (м. Тернопіль) – за видавничу діяльність і по-

пуляризацію творчої спадщини братів Лепких 
Ничик Богдан − поліграфіст, редактор (м. Тернопіль) – за громадсько-

культурну діяльність і серію статей про творчість  

Б. Лепкого 

Премія ім. М. Лисенка 

 

Копиця Маріанна – музикознавець (м. Київ) – за досягнення у музикознав-

чій та педагогічній діяльності 

Крутиков  

Святослав 

– композитор (м. Київ) – за музичні твори 2010–2012 ро-

ків 
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Луніна Ганна – музикознавець (м. Київ) – за музикознавчі праці остан-

нього десятиліття 2004–2013 років 

Премія ім. Б. Лятошинського 

 

Зажитько Сергій – композитор (м. Київ) – за твори для солістів та камер-

ного оркестру 2008–2013 років 

Халітова Мерзіє – кримськотатарський композитор – за симфонічні твори 

2007–2011 років 

Премія Національної спілки кінематографістів України 

Номінація «Кращий фільм року» 

 – фільм «Хайтарма». Режисер – Ахтем Сеїтаблаєв 

Номінація «Кращий ігровий фільм» 

 – фільм «Хайтарма». Режисер – Ахтем Сеїтаблаєв 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Крамниця співочих пташок». Режисер – Анато-

лій Лавренішин 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

Номінація «Кращий фільм-дебют 2012−2013 рр.» 

 – фільм «Дорога». Режисер – Максим Ксьонда 
 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 

 

Василашко Орест – директор Чернівецького академічного обласного театру 

ляльок 

Премія ім. С. Данченка 

 

Кужельний  

Олексій 

– режисер, художній керівник Київської академічної 

майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» 

 – фільм «Лариса Кадочнікова. Автопортрет». Режисери – 

Дмитро Томашпольський та Лариса Кадочнікова 
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Премія ім. М. Заньковецької 

 

Натанчук  

Людмила 

– актриса Волинського обласного академічного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка  

(м. Луцьк) 

Премія ім. В. Левицької 

 

Андрусишина 

Жанна 

– провідна актриса Вінницького обласного українського 

музично-драматичного театру ім. М. Садовського 

Премія ім. Ф. Нірода 

(у галузі сценографічного мистецтва) 
 

Романченко  

Андрій 

– головний художник Київського національного акаде-

мічного театру оперети 

Премія ім. М. Садовського 

 

Коваль Ігор – директор Харківського академічного театру музичної 

комедії 

Премія ім. П. Саксаганського 

 

Білялов Білял – художній керівник Кримського академічного українсь-

кого музичного театру 

Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото» 

Пекун Оксана – співачка, н.а. України (м. Київ) 
Народний ама-

торський фольк-

лорний колектив 

«Криниці» 

  

Народний хор 

Володимира Но-

вікова 

  

Слєпцов  

Володимир 

− поет, засновник свята пісні «Дзвонкова криниця»  

(м. Карлівка, Полтавська обл.) 
Кульчицький 

Анатолій 

− керівник мистецького клубу «Осіннє золото» ім. Д. 

Луценка (м. Біла Церква, Київська обл.) 
Князький Орест − композитор-пісняр (Івано-Франківська обл.) 
Мука Олександр − режисер-постановник перших свят «Осіннє золото»  
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(м. Київ) 

Літературно-мистецька премія ім. І. Нечуя-Левицького 

 

Білий Іван − поет і публіцист (м. Донецьк) – за поетичні твори 

останніх років та упорядкування підручників «Сходин-

ки» та «Сходинки-2» 
Довгий Олексій − поет, перекладач (м. Київ) – за збірку поезій «Дихання 

вічності» 
Панко  

Валентина,  

Назаренко  

Галина 

− майстрині народного декоративного мистецтва (Дніп-

ропетровська обл.) – за примноження традицій петри-

ківського розпису 

Стадниченко  

Володимир 

− публіцист (м. Київ) – за книгу «Лоно Дунаю» 

Премія ім. І. Огієнка 

 

Кухарчук  

Олександр 

– письменник (м. Житомир) – за романи «Козацька Русь. 

Неопалима купина» та «Козацька Русь. Сплюндрована 

калина» 

Чирипюк Дмитро – режисер-постановник – за виставу «Перехресні стеж-

ки» за творами І. Франка Національного академічного 

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

Народний фольк-

лорний колектив 

«Руснаки» 

– (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) – за розвиток фольк-

лорного мистецтва краю 

Васильчук  

Віктор 

– видавець, журналіст (м. Коростень, Житомирська обл.) 

– за заснування премії ім. В. Юхимовича, за заснування 

літературно-мистецького свята «Просто на Покрову» 

Ломачук Дмитро – доктор культурології, режисер – за телесеріал «Логос» 

Літературно-мистецька премія ім. Олени Пчілки 

 

Гальченко Сергій – вчений-текстолог (м. Київ) – за наукові проекти (упо-

рядкування, коментарі): «Тарас Шевченко. Альбом ма-

люнків 1845 року», «Тарас Шевченко. Альбом ма-

люнків 1841−1843 рр.», «Тарас Шевченко. Прижиттєві 

видання творів 1841−1861 рр.» та ін. 
Кисіль Григорій – викладач декоративно-прикладного мистецтва (м. Пол-

тава) – за альбом «Українська вишивка. Портрети Та-

раса Шевченка» 
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Степаненко  

Микола 

– письменник, філолог (м. Полтава) – за книги «Думки 

вголос і про себе», «Літературно-мистецька Полтавщи-

на», «Олесеві Гончару – 95» 

Премія ім. Л. Ревуцького 

 

Войтенко  

Олексій 

– композитор (м. Київ) – за симфонічні й камерні твори 

2008−2013 рр. 
Писаренко Діна − піаністка (м. Донецьк) – за концертні програми 2013 

року 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія  

ім. С. Руданського 
 

Гайовий  

Григорій 

– письменник-гуморист (м. Київ) – за книгу політичної 

сатири «Б’ю на сполох» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Кращий художній твір» 

Пантюк Сергій – письменник (м. Київ) – за збірку поезій «Мовизна» та 

роман «Війна і ми» 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Прохорчук Ольга – поетеса (м. Київ) – за збірку поезій «Привези мені сон-

це» 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
 

Завальнюк  

Олександр 

– професор кафедри історії України Кам’янець-Поділь-

ського національного університету ім. І. Огієнка (Хме-

льницька обл.) – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини України та розвиток 

музейної справи 
Козій Ганна − соратник М. Сікорського, співавтор наукової концепції 

і структурного плану Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-

Хмельницькому (Київська обл.) – за вагомий внесок у 

дослідження і збереження культурної спадщини Украї-

ни та розвиток музейної справи 
Ткачук Ярослава − директор Коломийського музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського (Івано-



 

 
19 

Франківська обл.) – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини України та розвиток 

музейної справи 
Томенко Микола − народний депутат України, засновник фонду Миколи 

Томенка «Рідна країна» – за вагомий внесок у дослід-

ження і збереження культурної спадщини України та 

розвиток музейної справи 

Премія ім. В. Сосюри 

 

Клічак Василь – за добірку «…і звучать, і пахнуть ті слова, ніби грона 

молодих акацій» 
Козак Сергій, 

Протасова Ганна, 

Коновал Олексій 

− авторський колектив видання «Любіть Україну!» 

* * * 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ ІМ. АКАДЕМІКА П. ТРОНЬКА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності 

академіка П. Тронька» 

Баженов Лев – професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-По-

дільського національного університету ім. І. Огієнка 

(м. Хмельницький) 
Зиль Андрій – автор книг «Народознавець. П. П. Чубинський і його 

доба», «Сулимівський пантеон» 
Шакін Микола – краєзнавець, меценат (м. Харків) 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку  

діяльність в краєзнавстві» 

Звагельський  

Віктор 

– кандидат філологічних наук, ініціатор і організатор чи-

сленних наукових історико-краєзнавчих експедицій та 

конференцій на Сумщині 
Робак Ігор – професор, автор студій з історії охорони здоров’я, ме-

дичної служби Харківщини 
Романько  

Валерій 

– доцент кафедри історії та теорії літератури Донбасько-

го державного педагогічного університету (м. Слов’ян-

ськ, Донецька обл.) 
Тіміряєв Євген − завідувач науково-редакційної групи книги «Реабіліто-

вані історією. Житомирська область» (м. Житомир) 
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Номінація «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу» 

Арсенич Петро – громадський діяч і краєзнавець, дослідник маловідомих 

сторінок історії та культури Прикарпаття 
Зінченко Петро – засновник та керівник Іванківського народного крає-

знавчого музею (Київська обл.), автор книг з історії та 

археології Київщини 
Скавронський 

Павло 

– директор музею історії м. Бердичева (Житомирська 

обл.) 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів, опи-

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

Гальчак Сергій – завідувач кафедри журналістики Вінницького держав-

ного педагогічного університету ім. М. Коцюбинсько-

го, доктор історичних наук 
Конончук  

Тетяна,  

Кузьминець  

Олександр,  

Щербатюк  

Володимир 

– авторський колектив книги «Шевченків край. Історико-

етнографічне дослідження» 

Премія ім. І. Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «За кращу публікацію у друкованих  

засобах масової інформації» 

Усенко Павло – публіцист – за нарис «На Шевченковій орбіті: Зигмунт 

Сєраковський» 

Номінація «За кращий твір у телевізійній сфері» 

Качур  

Володимир,  

Потапчук  

Сніжана,  

Юрченко Степан 

– творча група Національної телекомпанії України – за 

документальний фільм «УГС. Українська гельсінська 

спілка. Вектор визначено» 

Номінація «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» 

Дзюба Тетяна – за монографію «Спрага народу і спрага Вітчизни. Пуб-

ліцистика другої половини XIX – першої третини  

XX ст.: модель національної ідентичності» 
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Всеукраїнська літературна премія ім. М. Чабанівського 

Номінація «Художня проза» 

Шакін Микола – письменник, художник і краєзнавець (м. Харків) – за 

книгу «Борщівська відьма» 

Номінація «Публіцистика» 

Гайворонський 

Петро 

– історик (м. Донецьк) – за документальну повість «Ми-

кола Момот: життя без антрактів» 

Номінація «Поезія» 

Романовський 

В’ячеслав 

– поет, журналіст (м. Харків) – за збірку вибраної інтим-

ної лірики «Ласкавка» 

Премія ім. В. Юхимовича 

 

Майборода Олег – за книгу «Не зовсім казки» (м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл.) 
Малюта Іван − за книгу «Агов!» (м. Київ) 
Пилипчук Ольга − за книгу «Синьооке Полісся» (м. Кременчук, Полтав-

ська обл.) 
Гончаренко Олег − за триптих «Мелітопольська паралель» (м. Мелітополь, 

Запорізька обл.) 
Цепкова Галина − за книгу «Одвічний дух життя» (м. Коростень, Жито-

мирська обл.) 
Цимбалюк  

Григорій 

− за книгу «Лицар нескореного духу» (м. Житомир) 

Премія ім. Д. Яворницького 

(краєзнавча) 
 

Мельниченко  

Василь 

– професор Черкаського національного університету  

ім. Б. Хмельницького – за книгу «Шевченкіана Черка-

щини» та інші шевченкознавчі праці 
Качкан  

Володимир 

− літературознавець, дослідник етнокультури, завідувач 

кафедри українознавства Івано-Франківського націо-

нального медичного університету 
Коцур Віктор − ректор Переяслав-Хмельницького державного педаго-

гічного університету ім. Г. Сковороди (Київська обл.), 

член Президії правління Національної спілки краєзнав-

ців України 
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ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Премія ім. А. Бортняка 

(заснована ГО «Вінницьке земляцтво» у Києві) 
 

Перебийніс Петро – поет, журналіст, громадський діяч 

Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 

Михайленко  

Валентина 

– письменниця (смт Короп, Чернігівська обл.) − за по-

етичну книгу «Маленька дівчинка на острові весни…» 
Корсак Іван – письменник (м. Луцьк, Волинська обл.) − за високоху-

дожні патріотичні романи на історичну тематику, що 

вийшли впродовж останніх років 
Павленко Сергій – журналіст, дослідник доби козацтва (м. Чернігів) − за 

книгу «Мікротопоніми. Чернігів – Сіверщина» 
Капела бандурис-

тів ім. Остапа  

Вересая Чернігів-

ського обласного 

філармонійного 

центру фестива-

лів та концерт-

них програм 

– за збереження музичної спадщини, традицій україн-

ського народу, популяризацію та високохудожнє вико-

нання народних пісень 

Обласна премія ім. П. Демуцького  

(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.) 
 

Присяжний Юрій – самодіяльний композитор і аранжувальник, керівник 

народного аматорського гурту «Шанс» Шполянського 

міського БК 

Премія ім. М. Дубова  

(Рівненська обл.) 
 

Савчук  

Володимир 

– письменник 

Прохорчук Ольга – поетеса 
Криловець  

Володимир 

− поет 
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Обласна премія у галузі культури «Духовний скарб  

Кіровоградщини – 2014» 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного,  

театрального, хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Голіусова Лариса – директор Кіровоградського музичного училища, з.д.м. 

України 

Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної спад-

щини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Бурлака  

Валентина 

– фольклорист, виконавиця народних пісень 

Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію  

культурної спадщини» 

Тупчієнко  

Микола 

– старший викладач кафедри гуманітарних наук та до-

кументознавства Кіровоградського національного тех-

нічного університету 

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Городецька  

Жанна 

– директор Олександрійської міської централізованої бі-

бліотечної системи 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Ф. Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Фединишинець 

Володимир 

– письменник – за книгу «Бранці лісу, або Хащовики» 

Номінація «Поезія» 

Федака Сергій – письменник – за книгу поезій «Калейдоскоп календа-

ря»» 

Номінація «Література для дітей» 

Шкіря Василь – письменник – за книгу «Таємниця смерекового замку» 

Номінація «Літературна критика і літературознавство» 

Федака Дмитро – літературознавець − за книгу «Олександр Духнович. 
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Сходинки у безсмертя» 

Премія ім. Д. Задора 

(у галузі музичного і виконавського мистецтва) 

Номінація «Музикознавець» 

Копинець Федір – доктор мистецтвознавства, з.а. України − за книгу 

«Словник церковно-півчих термінів» 

Номінація «Фольклорист» 

Хланта Василь – з.д.м. України − за збірник пісень «Пісня над Дунаєм. 

Народні пісні русинів (українців) Сербії» 

Номінація «Художній колектив» 

Духовий оркестр 

Закарпатської 

обласної  

філармонії 

– за концертну програму «ALMA LATINA» (керівник – 

Володимир Співак) 

Премія ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-

постановча група 

Закарпатського 

обласного держа-

вного україн-

ського музично-

драматичного те-

атру  

ім. братів Ю.-А. 

та Є. Шерегіїв 

– за виставу «У нашім раї на землі» за творами Т. Шев-

ченка 

Номінація «Актору – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Овдєєнко  

Станіслав 

– актор Закарпатського обласного державного російсько-

го драматичного театру (м. Мукачеве) − за роль сусіда 

у виставі «Дуже проста історія» Б. Томаса 

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

Кривчик Лариса – актриса Закарпатського обласного академічного театру 

ляльок (м. Ужгород) − за ролі у виставах «По щучому 

велінню» М. Кропивницького та «Як їжак і дітвора ря-
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тували гусеня» Н. Генет, Т. Гуревич 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Зайцев Олег – режисер, театрознавець, музеєзнавець – за книгу «Ре-

жисери Закарпатського театру XX століття» 

Номінація «Актрисі – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Якубик-Гамага 

Катерина 

– актриса Закарпатського обласного державного україн-

ського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. 

та Є. Шерегіїв − за роль фрекен Бок у виставі «Малюк і 

Карлсон» за А. Ліндгрен 

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Ландовська Анна – за твір «Осінь» 
Біба Сергій − художник-живописець – за серію творів «Зсуви» 

Номінація «Графіка» 

Фелдеші Петро – художник-графік – за твори «Небесна сотня», «Гей, 

пливе кача» 

Номінація «Скульптура» 

Олашин Василь – скульптор – за серію скульптурних творів «Створення» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Корж Богдан – скульптор – за скульптурний твір «Артеміда» 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Попова Наталія – художник декоративно-прикладного мистецтва – за де-

коративну серію «Спогади про зустріч» та «Червона 

чаша» 

Номінація «Мистецтвознавство» 

Сирохман  

Михайло,  

Габда Галина 

– колектив авторів – за художній альбом «Василь Габда» 
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Премія ім. Н. Косарєвої 

(Хмельницька обл.) 
 

Данилецька  

Олена 

– майстриня (м. Нетішин) – за вироби з лози 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Театральна діяльність» 

Голуб Василь – н.а. України, актор Полтавського академічного об-

ласного українського музично-драматичного театру  

ім. М. Гоголя – за популяризацію українського театра-

льного мистецтва 

Номінація «Слово» 

Кудряшов Гліб – доцент Полтавського національного педагогічного уні-

верситету ім. В. Г. Короленка, сценарист і ведучий об-

ласних культурно-мистецьких свят 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Бовтік Вікторія, 

Чугуєвець  

Тетяна,  

Шевченко Олена 

– тріо бандуристок «Вишиванка» – за творчу діяльність, 

яка сприяє розвитку національної культури 

Номінація «Поетичний твір» 

Кононенко Ма-

рина (літератур-

ний псевдонім − 

Ганна Краєвська) 

– член Полтавської обласної організації Національної 

спілки письменників України – за поетичну збірку «Під 

корою» 

Номінація «Сучасна проза» 

Шкурупій  

Володимир 

– член Національної спілки письменників України – за 

повість «Чи я в лузі не калина» 

Номінація «Подія року» 

Білоусько  

Олександр,  

Пустовіт Тарас 

– авторський колектив – за книгу «Тарас Шевченко і 

Полтавщина» 
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Номінація «Медіапроект» 

Шарбенко Олена – режисер Полтавської ОДТРК «Лтава» – за міні-доку-

ментальні фільми «Борис Мартос», «Оксана Мешко», 

«Микола Міхновський», «Небесна сотня» циклу «По-

борники незалежності України. Полтавщина» 

Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Матвейцов  

Володимир 

– художник – за цикл робіт «Від великого до смішного 

один крок, або Козацькому роду нема переводу» 

Номінація «Народознавство» 

Ключник  

Світлана 

– народознавець – за книгу «Слід вічності» 

Номінація «Поезія» 

Винник Тетяна – поетеса – за книгу «Прокинусь живою» 

Номінація «Проза» 

Забарний  

Олександр 

– прозаїк – за книгу «Грішниця» 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Капела бандурис-

тів ім. Остапа Ве-

ресая Чернігівсь-

кого обласного 

філармонійного 

центру фестива-

лів та концерт-

них програм 

– за цикл концертних програм 

Премія ім. Я. Лукавецького 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Павлик Тетяна – за цикл акварелей «Дорогою додому» 

Номінація «Архітектура» 

Представники 

села Гвізд  

– за спорудження церкви Преображення Господнього 
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Надвірнянського 

району 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА 

АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Мартинович  

Оксана 

– за твори з димленої, лощеної кераміки 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Пилипчук  

Святослав 

– за монографію «Фольклористична концептосфера Івана 

Франка» 

Премія ім. С. Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Шмагало  

Ростислав 

– за монографію «Енциклопедія художньої культури. 

Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія. 

4000 джерел бібліографії, 300 фотодокументів, 1000 

термінів» 

Премія ім. О. Кульчицької 

(дизайн) 
 

Турчин Віктор – за новації в графічному дизайні по формуванню інфор-

мативно-комунікативного середовища і систем візуаль-

ної комунікації та реклами Львівщини 

Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 
 

Яворська Ольга – за книгу «Незабуте» 
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Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 
 

Божик  

Олександр 

– за активну суспільно-громадську та концертну діяль-

ність, популяризацію музичного мистецтва серед насе-

лення, участь у благодійних проектах та представлення 

українського мистецтва у світі 

Премія ім. Б. Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 
 

Кипріян Мирон – за сценографічні роботи у Національному академіч-

ному українському драматичному театрі ім. М. Занько-

вецької, створені протягом останніх трьох років 

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 
 

Скоп Орест – за вагомий внесок у розвиток музейної справи Львів-

щини 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 
 

Косатий  

Олексій 

– за творчі роботи у галузі станкового живопису, створе-

ні протягом останніх трьох років 

Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 
 

Чумарна Марія – за книгу «За тебе молюсь… Штрихи до портрета про-

рока» 

Премія ім. М. Шашкевича 

(поезія) 
 

Шалата Михайло – за книги віршів «Перед Покровою», «Ім’я Шашкевича» 
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Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «Окремий автор» 

Борщ Микола – за книгу «З вершин славетних черкащан. Краєзнавчі 

нариси, вірші, поеми» 

Номінація «Авторський колектив» 

Кукса Надія,  

Діденко Яніна 

– за книгу «Чигиринщина в подорожніх нотатках відо-

мих особистостей XIX – I половини XX століття» 

* * *  

Літературна премія ім. Є. Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Царук Антоніна – поетеса − за книгу «Мовчання бруньки» 

Номінація «Проза» 

Кримський  

Анатолій 

– прозаїк − за книгу «Обрубані рамена» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Гольник Оксана – письменниця − за книгу «Міф у художньому світі Єв-

гена Маланюка» 

Премія ім. Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Література, літературознавство» 

Дідик (Снарська) 

Інна 

– член Національної спілки письменників України − за 

книгу поезій «Ад сэрца да сэрца – дарога…» 
Колісник Микола − член Полтавської спілки літераторів − за книгу «Прис-

трасть навіки одна. Поема про Панаса Мирного» 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Дзюба Сергій – член Національної спілки письменників України − за 

збірку рецензій «Несподівані зустрічі продовжують 

життя» 
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Номінація «Мистецтво» 

Єнко Ярослав – завідувач відділу експозиції Національного музею-

заповідника М. Гоголя − за створення документального 

фільму «Гоголь і Василівка» 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Гринь Григорій – з.м.н.тв. України − за творчий доробок (українська ви-

шивка) 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Шаповалов Ана-

толій 

– живописець (м. Кіровоград) 

Номінація «Новітні спрямування» 

Товкайло  

Володимир 

– художник, митець (м. Світловодськ) 

Премія ім. Т. Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 

Трубай Василь – письменник (м. Обухів, Київська обл.) – за книгу «На-

тюрморт з котами» 

Премія ім. В. Поліщука 

(Рівненська обл.) 
 

Мейта (Гуменюк) 

Світлана 

– письменниця – за збірку «Пора дощів» 

Премія ім. П. Рудя 

(Сумська обл.) 

Номінація «Журналістика» 

Дудченко  

Володимир 

– журналіст – за ряд краєзнавчих публікацій 

Номінація «Культура і народна творчість» 

Макаренко Ганна – завідувач відділу мистецтв Сумської обласної універ-

сальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської 



 

 
32 

Номінація «Мистецтво» 

Корінна Тамара – актриса Сумського обласного академічного театру 

драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна 

Номінація «Художня література» 

Пазинич Василь – письменник (м. Суми) – за книгу «Від схід сонця» 

Премія ім. Світочів 

(Рівненська обл.) 
 

Боровець Борис – письменник – за книги «Поліссям народжене слово», 

«Михайло Яцковський у документах, віршах та лис-

тах» 
Борейко Михайло − видавець – за активну видавничу діяльність 

Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Стринаглюк  

Любомир 

– за збірку поезій «Бентежні видива» 

Номінація «Проза» 

Деркачова Ольга – за роман «Крамниця щастя» 

Номінація «Документальна і науково-критична література» 

Хороб Марта – літературознавець − за книгу «Грані художнього буття: 

нариси з української літератури XX століття (дослід-

ження, статті, критичні етюди)» 

Літературно-мистецька премія ім. Бориса Тена 

(Житомирська обл.) 
 

Головецький  

Василь 

– керівник ОДТРК (м. Житомир) 
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ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія ім. В. Здоровеги 

(журналістика) 
 

Пархомчук-

Штокало  

Ярослава 

– за книгу «Снилося жито хлопчині» 

Премія ім. Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 
 

Гонта Марія – з.а. України – за роль бабусі у виставі «Супниця, або 

Порцелянові пристрасті» Р. Ламуре Тернопільського 

академічного обласного українського драматичного те-

атру ім. Т. Г. Шевченка 

Премія ім. Іванни Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 
 

Баліцька Марія – автор книг «Веселкове диво», «Вишиванка для Ісуса» 

та ін. 

Премія ім. Богдана Лепкого 

(література) 
 

Пасічник Наталія – поетеса, перекладач – за книгу «Пастух бджіл» 

Премія ім. Володимира Гнатюка 

(етнографія, музейна справа) 
 

Бірчак  

Володимир,  

Савка Орест 

– автори експозиції «Історико-меморіальний музей полі-

тичних в’язнів» 

Премія ім. Михайла Бойчука 

(образотворче мистецтво) 
 

Шупляк Олег – художник – за цикл робіт, присвячених Тарасові Шев-

ченку: «Наша дума, наша пісня», «Коліївщина», «Дух 

волі» 
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Премія ім. Ярослави Музики 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Павлова  

Людмила 

– автор виробів «Ляльки-мотанки у строях різних регіо-

нів України» 

Премія ім. Соломії Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Кіцила Юрій – композитор − за цикл романсів на вірші В. Вихруща 

«Бо Ти – блаженна і земна» та партитур «Дума про Ук-

раїну», «Христос воскрес» 

Премія ім. Петра Медведика 

(краєзнавство) 
 

Лазарович  

Микола 

– професор Тернопільського національного економічно-

го університету − за книгу «Чин легіону Українських 

січових стрільців на Тернопіллі» (друга половина 1915 

– початок 1918 р.) 

* * *  

Літературно-мистецька премія ім. Лесі Українки 

(Житомирська обл.) 
 

Пасічник  

Михайло 

– письменник, голова обласного відділення НСПУ 

Фещенко Василь − скульптор 
Рожик Віталій − скульптор 
Дишнієва  

Елеонора 

− заступник директора Житомирського музичного учи-

лища 
Павленко Марія − письменниця 
Невська  

Валентина 

− завідувач відділу Житомирського обласного краєзнав-

чого музею 
Хомич Микола − письменник 
Гамма Людмила − працівник культури 
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Обласна літературно-мистецька премія ім. Ю. Федьковича 

(Чернівецька обл.) 
 

Юрійчук  

Микола,  

Мельничук  

Богдан,  

Ковалець Лідія, 

Черняк  

Людмила,  

Балан Іван 

– колектив упорядників 5-томного видання «Творів»  

Ю. Федьковича 

Літературно-мистецька премія ім. М. Черемшини 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Література» 

Калачик Микола – директор Новоселицької ЗОШ (Городенківський р-н), 

член літературної студії «Калинове гроно» − за літера-

турну діяльність впродовж останніх років та видання 

четвертої книжки поезії «Сік землі» 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Остафійчук Іван – художник-графік − за патріотичні цикли графіки та ма-

лярства «Моя Україна», «Час», «Рецидив», ілюстру-

вання книг відомих поетів Д. Павличка, Л. Костенко,  

І. Драча 

Номінація «Журналістика» 

Григорак  

Володимир (пос-

мертно) 

– кореспондент районних газет (с. Кобаки, Косівський  

р-н) − за популяризацію творчості М. Черемшини, ви-

дання книжки «Вічноцвіт Черемшини» 

Номінація «Театрально-виконавська діяльність» 

Заренчук  

Параска 

– бібліотекар Стецівської ЗОШ (Снятинський р-н), від-

мінник народної освіти України − за соціальні концер-

ти, участь у всеукраїнських пісенних фестивалях, роз-

виток і пропаганду художньої самодіяльності в районі 

Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 
 

Шевченко Сергій – заслужений журналіст України – за історичний нарис 

«Соловецький вівтар української незалежності» 
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Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 

Творчий колек-

тив Хмельниць-

кої обласної  

універсальної на-

укової бібліотеки 

ім. М. Остров-

ського 

– за вагому подвижницьку діяльність, спрямовану на від-

родження духовності, розвиток національної культури, 

активну популяризацію творчої спадщини Великого 

Кобзаря 

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 
 

Голованова  

Ольга 

– за книгу «Злинка: від витоків до сьогодення» 

Терещенко  

Олександр 

− за краєзнавчо-дослідницький доробок 1998−2013 років 

Балацький  

Леонід 

− за проект «Історія міст і сіл України. Кіровоградська 

область», дослідження «Село Вогнівка», «Село Долин-

ське» Олександрійського р-ну 

* * *  

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

Міська молодіжна літературно-мистецька премія  

ім. М. Вінграновського 

(м. Біла Церква, Київська обл.) 
 

Ансамбль танцю 

«Суцвіття» 

– за високий рівень виконавської майстерності, активну 

концертну діяльність 
Фридинський  

Денис 
– хореограф − за високий професіоналізм та вагомий 

внесок у розвиток театрального мистецтва 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка 

(м. Івано-Франківськ) 
 

Павліха Іван – поет (Калуш – Нью-Йорк) − за збірку сонетів 
Шупта Дмитро – поет (м. Одеса) – за цикл сонетів 
Кузан Василь − поет (Закарпатська обл.) – за книгу «Все по 14 копійок, 

або Сонетний двір» 
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Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. А. Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Яблонська  

Галина 

– член Національної спілки театральних діячів України, 

н.а. України – за роль Олесі Богданівни у виставі «Са-

мотня леді» І. Афанасьєва Національного академічного 

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

Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Алексійчук Ірина – член Національної спілки композиторів України – за 

кантату-містерію «Колискові очерету» для солістів, 

мішаного хору та симфонічного оркестру 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Томашпольський 

Дмитро 

– член Національної спілки кінематографістів України, 

режисер, сценарист – за документальний фільм «Лари-

са Кадочнікова. Автопортрет» 

Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Шевченко Сергій – член Національної спілки журналістів України, жур-

наліст-публіцист – за збірник «Розвіяні міфи», серію 

публікацій «Київ Золотоверхий», «Свідомий киянин», 

«Соловецький реквієм» 

Премія ім. Є. Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Чабан Ганна – член Національної спілки письменників України – за 

поетичну збірку «Радість висоти» 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Корнієнко  

Валентина 

– член Національної спілки майстрів народного мистецт-

ва України – за серію творів «Жінки мого року» та 
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«Пори року» 

Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Недайборщ  

Володимир 

– член Національної спілки художників України, живо-

писець – за твори «Спас», «Богородиця з немовлям», 

розпис в інтер’єрі «Тріумф гармонії» 
 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Писаренко  

Владислав 

– за роль Лете у виставі «Потвора» М. фон Маєнбурга 

Київського академічного театру драми і комедії на лі-

вому березі Дніпра 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Семьошкіна 

Ольга 

– за постановку вистави «Morituri te salutant» за новелами 

В. Стефаника Національного академічного драматич-

ного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща сценографія» 

Друганов  

Олександр 

– за постановку вистави «Morituri te salutant» за новелами 

В. Стефаника Національного академічного драматич-

ного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща музична вистава» 

 – балет «Лебедине озеро. Сучасна версія» Театру сучас-

ної хореографії «Київ модерн-балет» під керівництвом 

Раду Поклітару 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі другого плану» 

Чайковська  

Валерія 

– за роль у виставі «Шиндай» І. Афанасьєва Київського 

академічного театру юного глядача на Липках 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі» 

Кондратовська 

Надія 

– за роль у виставі «Обіцянка на світанку» за Р. Гарі про-

дюсерської компанії «Доміно-Арт» 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі другого плану» 

Баша Василь – за роль у виставі «Morituri te salutant» за новелами  

В. Стефаника Національного академічного драматич-
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ного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі» 

Вертинський 

Олексій 

– за роль у виставі «Загадкові варіації» за п’єсою  

Е.-Е. Шмітта Київського академічного Молодого театру 
Ніщук Євген − за роль у моновиставі «Прекрасний звір у серці» за по-

езіями М. Вінграновського Київської академічної май-

стерні театрального мистецтва «Сузір’я» 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Богомазов  

Дмитро 

– театральний режисер – за постановку вистави «Morituri te 

salutant» за новелами В. Стефаника Національного ака-

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

Номінація «Краща вистава малої сцени» 

 – вистава «Прекрасний звір у серці» за поезіями М. Він-

грановського Київської академічної майстерні театра-

льного мистецтва «Сузір’я» 

Номінація «Краща дитяча вистава» 

 – вистава «Принцеса Лебідь» І. Пелюка та О. Харченка 

Київського академічного Молодого театру 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – вистава «Morituri te salutant» за новелами В. Стефаника 

Національного академічного драматичного театру ім.  

І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Сотніченко  

Валентина 

– за виставу «Потвора» М. фон Маєнбурга Київського 

академічного театру драми і комедії на лівому березі 

Дніпра 

Номінація «Краща музична концепція вистави» 

Карпенко  

Сусанна 

– вистава «Morituri te salutant» за новелами В. Стефаника 

Національного академічного драматичного театру ім.  

І. Франка (м. Київ) 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» 

Білецька Неоніла – н.а. України, актриса Київського академічного театру 

драми і комедії на лівому березі Дніпра 
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Премія ім. В. Кмецинського 

(краєзнавча, м. Камінь-Каширський, Волинська обл.) 
 

Кондратович 

Олександра 

– фольклорист, етнограф, дослідниця народної творчості 

Мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(м. Рівне) 
 

Мартиненко 

Анатолій  
(посмертно) 

– художник 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

Номінація «Краєзнавство та народна творчість» 

Рожко  

Володимир 

– краєзнавець, дослідник історичної Волині (м. Луцьк, 

Волинська обл.) – за книги «Шевченко і Волинь», 

«Дзвони Божих храмів історичної Волині X−XI ст.», 

«Хрести історичної Волині IX−XX ст.» 
Булда Микола − краєзнавець, з.п.к. України (смт Чорнухи, Полтавська 

обл.) – за книги «Край Григорія Сковороди», «Щодень 

ішли у небуття: хроніка голодомору 1932−1933 років у 

Чорнухинському районі Полтавської області» 

Номінація «Література та публіцистика» 

Сурмач Сергій – поет (АРК) – за книги поезій «Я, Віра», «Ангарський 

перевал», історичну поему «Полковник Зеленський» 
Солона Світлана − поетеса, публіцист, громадський діяч (смт Градизьк, 

Полтавська обл.) – за багаторічну пропаганду літерату-

ри Глобинського краю, активну участь у громадському 

житті та книгу «Градизьк на перехресті століть» 

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура» 

Рогозний  

Олександр 

– художник (м. Лубни) – за творчий доробок у жанрі жи-

вопису 
Народний  

аматорський 

академічний  

хоровий колек-

−  за успіхи в хоровому співі 
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тив «Камертон» 

(м. Лубни) 

Премія ім. А. Масельського в галузі культури і мистецтва 

(м. Харків) 
 

Вакуленко  

Тамара 

– член Національної спілки майстрів народного мистецт-

ва України 

Премія ім. Уласа Самчука 

(м. Рівне) 

 

Велесик Петро – письменник, поет, журналіст – за книгу новел «Лови 

кажанів»» 

Журналістська премія ім. Василя Симоненка 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

 

Кучеренко  

Людмила 

– журналістка та правозахисниця (м. Полтава) 

Панченко  

Олександр 

– журналіст, письменник, краєзнавець (м. Лохвиця, Пол-

тавська обл.) 

Міська премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Головчин Юлія – письменниця – за книгу «Притчі» 
Голод Богдан – письменник – за книгу бувальщин «Глибока дорога» 
Багірова Віра – письменниця – за книги віршів і прози «Золота паска», 

«Місто кохане моє», «Ми чекаємо Миколая» 

Міська премія ім. Б. Хмельницького  

у галузі культури і мистецтва 

(м. Хмельницький) 

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Народний  

ансамбль пісні та 

музики «Ретро» 

–  за професійну майстерність та активну концертну дія-

льність 

Номінація «Хореографія» 

Коваленко Олена –  за вагомі здобутки у розвитку та популяризації хорео-
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графічного мистецтва в місті Хмельницькому 

Номінація «Режисура та театральне мистецтво» 

Колектив  

Хмельницького 

академічного  

обласного театру 

ляльок (дирек-

тор – А. Пундік) 

–  за вагомі творчі здобутки у режисурі та постановці  

культурно-мистецьких проектів 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація  

української мови» 

Атаманчук Яків –  за вагомий внесок у популяризацію та вивчення укра-

їнської мови 

Номінація «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» 

Гончарук Ніна –  за вагомі здобутки у розвитку та популяризації декора-

тивно-прикладного мистецтва 

Номінація «Історико-краєзнавчі дослідження та збереження культурної 

спадщини» 

Кундельський 

Валерій 

–  за цикл науково-пізнавальних телепередач «Козацько-

му роду нема переводу», написання наукових праць у 

галузі історико-краєзнавчих досліджень 

 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Премія «Ars Translationis» ім. М. Лукаша 

(заснована редакцією журналу «Всесвіт») 
 

Ткаченко  

Всеволод 

– перекладач, поет, літературознавець (Київська обл.) 

Літературна премія журналу «Березіль» 

 

I премія – Гужва Валерій – за роман «Ближнє коло» 
II премія – Бондаренко Станіслав – за історично-детективну пое-
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му-кліп «Майдани і магнати, або Магія магми» 
 – Пагутяк Галина – за роман «Магнат» 
III премія – Кремень Дмитро – за поетичний цикл «Елегії з Понту» 
 – Матвієнко Петро – за публіцистичний виступ «Злочин 

без покарання» 
 – Пономаренко Любов – за оповідання «Гніздо ремеза»» 

Премія Української православної церкви Київського патріархату 

імені преподобного Паїсія Величковського 

Номінація «Література» 

Дзюби Сергій і 

Тетяна 

– письменники (м. Чернігів) 

Номінація «Духовне відродження» 

Симулик Василь – протоієрей, благочинний Хорольського р-ну (Полтав-

ська обл.), композитор, художник, поет і винахідник, 

будівничий храму у м. Хоролі 

Номінація «Мистецтво» 

Левченко  

Григорій 

– засновник та художній керівник народного хору «Кали-

на», диригент, композитор, професор Полтавського на-

ціонального педагогічного університету ім. В. Г. Коро-

ленка, з.д.м. України 

Мистецька премія «Глодоський скарб» 

(заснована письменником і головним редактором часопису  

«Кур’єр Кривбасу» Г. Гусейновим) 

 

Стех  

Марко Роберт 

– письменник, літературознавець, директор видавництва 

Інституту українських студій (Канада) 

Премія ім. Ю. Горліса-Горського 

(заснована президентом історичного клубу «Холодний Яр» Р. Ковалем,  

головним редактором газети «Козацький край» О. Островським  

та редакцією газети «Незборима нація») 
 

Силенко Тарас – кобзар, член історичного клубу «Холодний Яр» − за 

популяризацію української визвольної пісні 

Премія ім. В. Земляка 

(заснована Житомирською обласною організацією НСПУ та родиною 

житомирського фермера В. Колосівського) 
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Ярмолюк  

Микола 

– прозаїк − за книгу «Що було, що є, що буде» 

Талько-Петрук 

Ніна 

− поетеса і прозаїк – за книгу «Виласкавиці Волхвині» 

Премія ім. Ірини Калинець  

(заснована Міжнародним благодійним фондом ім. Ярослава Мудрого) 

Номінація «Виявлення та популяризація героїчних сторінок  

в історії України у музейній справі» 

Глинчак Василь − мистецтвознавець, телережисер-документаліст  

(м. Львів) 

Літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та готельним 

комплексом «Буковина», м. Чернівці) 
 

I премія – Куваєва Лариса (м. Чернівці) – художниця − за серію 

портретів Ольги Кобилянської  
II премія − Матковська Олена (м. Чернівці) – вчителька, вишива-

льниця – за серію вишиваних рушників, сорочок та 

серветок  

Премія ім. А. Матросова 

(заснована оргкомітетом Міжнародного фестивалю  

документального кіно про права людини Docudays UA) 
 

Васянович  

Валентин 

– режисер − за фільм «Присмерк» 

Премія ім. Дж. Мейса 

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

Торба Валентин – журналіст (м. Луганськ) − за громадянську позицію в 

галузі публіцистики 

Літературна премія ім. Б. Нечерди 

(Ліги українських меценатів та редколегії часопису «Київ») 
 

Проць Любов – за поетичну збірку «Полювання на світло» 
Антонишин  

Світлана 

− за поетичну збірку «Бар’єр» 
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Премія ім. Д. Нитченка 

(Ліги українських меценатів) 
 

Антипович Юрій – письменник і журналіст 
Баранов Віктор − голова НСПУ 
Науменко  

Володимир 

− головний редактор журналу «Березіль» 

Премія «Обличчя року»  

від української газети «Культура і життя»  

Міністерства культури України 

 

Мусієнко Наталія – культуролог 
Курков Андрій − письменник 
Свірко Олег − благодійник, бізнесмен, волонтер 

Премія ім. Софії Русової  

(Ліги українських меценатів та українського клубу «Ярославів Вал») 
 

Тимошик  

Микола 

– письменник, професор КНУКіМ – за подвижництво на 

ниві національно-культурного відродження й сумлінну 

педагогічну діяльність 

Премія ім. В. Свідзінського 

(Ліги українських меценатів та редколегії журналу «Київ») 
 

Гуменюк Борис – за поетичну збірку «Вірші з війни» 
Руденко Борис – за збірку поезій «Оселі» 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» 
Номінація «Поезія» 

II премія – Панасюк Лесик 
 – Люба Євгенія 
III премія − Бєляков Гєник 
 − Гаджій Оксана 
 − Шийчук Андрій 
 − Єрмак Ольга (псевдонім Мідна) 
 – Загладько Ірина 
 − Шендрик Олексій 

Номінація «Проза» 

III премія – Денис Христина 
 – Єщенко Марина 
 − Ославський Богдан 
 − Рис Галина 
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Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

Києво-Могилянською Бізнес-школою, видавництвом «Дух і Літера» та 

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 

Москалець  

Костянтин 

– письменник − за книгу «Сполохи» 

Музична премія «Yuna» 
(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 «Скрябін» 
Номінація «Кращий альбом» 

Гурт  

«The Hardkiss» 

– альбом «Stones and Honey» 

Номінація «Краща пісня» 

Гурт  

«The Hardkiss» 

– «Stones» 

Номінація «Кращий композитор» 

Меладзе  

Костянтин 

– з.д.м. України 

Номінація «Кращий автор слів» 

Кузьменко Анд-

рій 

– співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор 

Номінація «Кращий відеокліп» 

Шкляревський 

Володимир,  

Придувалов  

Віктор 

– режисери – за кліп гурту «Океан Ельзи» «Стіна» 

Номінація «Кращий дует» 

LOBODA  

та EMIN 

– «Смотришь в небо» 

Номінація «Відкриття року» 

 – гурт «ONUKA» 

Літературна премія клубу «Ярославів Вал» 

(започаткована Інститутом філології та журналістики  

Житомирського державного університету ім. І. Франка) 
 

Слапчук Василь – поет, прозаїк, літературний критик, з.д.м. України  

(м. Луцьк) – за роман-автокоментар «Книга забуття» 
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