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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїн-

ських, 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. 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, зав. сектору довідкової роботи 

відділу ДІФ Інформаційного центру з питань ку-

льтури та мистецтва 
  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
 

 

mailto:div@nplu.org;
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Премія «Книга року ВВС – 2016» 
 
Малярчук 

Тетяна 

– письменниця, публіцистка (м. Івано-Франківськ) – за 

роман «Забуття» 

Премія «Дитяча книга ВВС – 2016» 
 
Ткачук 

Галина 

– письменниця, літературознавець (м. Хмельницький) – 

за збірку дитячих страшилок «Тринадцять історій у те-

мряві» 

Міжнародна літературна премія імені Веніаміна Блаженного 

(Білорусь) 
 
Дзюби Сергій 

і Тетяна 

– письменники (м. Чернігів) – за чотиритомник «Вірші 

60-ма мовами світу», нові книжки і публікації та ваго-

мий внесок у сучасну літературу 

Міжнародна літературна премія ім. І. Вільде 
 
Бакуменко 

Олександр 

– письменник, літературознавець – за роман «Король Ри-

нкової вулиці» 

Масляник 

Олександр 

– письменник, видавець – за книгу новел «Каміння на 

всіх» 

Міжнародна літературна премія «Воїн світла»  

(заснована Національною спілкою письменників України та опози-

ційною Спілкою білоруських письменників) 
 
Хомич Микола – письменник – за роман «Загадка гробниці» 

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

Микола 

– літературознавець, директор Інституту літератури ім. 

Т. Шевченка НАН України (м. Київ) – за визначний 

внесок в українську літературу, подвижницьку держа-

вотворчу діяльність  

Шевчук 

Валерій 

– письменник (м. Київ) – за книгу спогадів «На березі 

часу. Ті котрі поруч» 

Коцюбинська 

Михайлина  

(м. Київ, посмерт-

но);  

– літературознавці – за визначну наукову та громадську 

діяльність 
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Коцюбинський 

Юлій (м. Чернігів, 

посмертно) 

Гальченко 

Сергій 

– заступник директора Інституту літератури ім. Т. Шев-

ченка НАН України, літературознавець (м. Київ) – за 

підготовку факсимільних видань рукописної та маляр-

ської спадщини Тараса Шевченка, випущених до 200-

річчя від дня його народження 

Шевченко 

Віталій 

– письменник, журналіст, краєзнавець, громадський діяч 

(м. Ічня, Чернігівська обл.) – за підготовку низки ав-

торських та колективних історико-краєзнавчих видань 

про Ічнянщину («Енциклопедія Ічнянщини», «Оживає 

минувшина» в трьох томах, «Літератори Ічнянщини. 

100 імен…», «Щоденники Костянтина Самбурського за 

1918–1928 роки») 

Шевченко 

Станіслав 

– письменник, перекладач (м. Київ) – за багатогранне ви-

світлення українських реалій у поетичних збірках 

«Квіти небесні земної любові», «Під сузір’ям Пасіки», 

«Дім для душі»; за пропаганду української культури 

медійною, літературною та кіносценарною діяльністю; 

за творчий внесок у зближення української та сусідніх 

культур, зокрема його двомовними перекладними ви-

даннями з польської літератури та іншими творами 

Більченко 

Євгенія 

– письменниця, доктор культурології (м. Київ) – за тала-

новитий поетичний внесок у сприяння миру і міжкуль-

турного діалогу 

Марчук 

Володимир 

– художник, голова правління Волинської організації 

Національної спілки художників України (м. Луцьк) – 

за багаторічну натхненну працю зі створення та розбу-

дови одного з найбільших культурних просторів Захід-

ної України – Галереї мистецтв у Луцьку, поглиблення 

культурно-мистецької комунікації українсько-

польського пограниччя у царині сучасного іконопису і 

сакрального живопису, постійну та всебічну промоцію 

талановитої української молоді 

Сухоніс Фідель – письменник, тележурналіст, редактор журналу «Борис-

тен» (м. Дніпро) – за багаторічну письменницьку та 

журналістську роботу, спрямовану на ознайомлення 

читача з життям і діяльністю західної української діас-

пори, зокрема за видання художньо-публіцистичних 

збірників і книг: «Українська Америка зблизька», «Ук-

раїна за Атлантикою», «Америка у вишиванці», «Кали-

нова гілка кленового дерева», «Ріо де Україна» та «І 

знову я в Америці» 

Заржицька Еліна – письменниця (м. Дніпро) – за значні успіхи в націона-
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льно-патріотичному вихованні дітей та підлітків, при-

щеплення їм патріотичного ставлення до рідної землі 

засобами художньої літератури 

Палинський 

Віктор 

– письменник, есеїст (м. Львів) – за талановиту інтерпре-

тацію гоголівської містичної теми у сучасній прозі, бе-

режливо-новаторське ставлення до барокових літера-

турних традицій та майстерні стилістичні експеримен-

ти у царині літературно-мистецької есеїстики 

Леус Елла – письменниця (м. Одеса) – за книгу-дилогію «Антипа-

дение» 

Євса Андрій  

(посмертно) 
– перекладач (м. Одеса) – за переклади творів класиків 

світової літератури та сучасних українських письмен-

ників, значний внесок у пропаганду української літера-

тури в світі 

Хрикін 

Святослав 

(посмертно) та 

Рибалкін 

Станіслав 

(посмертно) 

– письменники (м. Чернігів) – за подвижницьку літера-

турну діяльність 

Вощевська 

Марія 

– краєзнавець (м. Київ) – за книжку-дослідження «Мій 

край. Люди і долі» 

 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Гончара 

(українсько-німецька) 

Номінація «Проза» 

Андрішко Олег – письменник, мовознавець (с. Вітрівка, Дніпропетровсь-

ка обл.) – за роман «Пісня цапів» 

Номінація «Поезія» 

Антощак 

Микола 

– поет, журналіст (м. Вінниця) – за збірку поезій «Тисяча 

степових років» 

Астапенко 

Ігор 

– поет (м. Київ) – за збірку поезій «Лихотомія» 

Номінація «Публіцистика» 

Конотоп Аліна – письменниця (с. Великі Кринки, Полтавська обл.) – за 

збірку нарисів та етюдів «Жінка на українських прос-

торах» 

Номінація «Літературознавча праця» 

Червоний Петро – письменник (м. Дніпро) – за літературно-фольклорне 

дослідження «Босорканя. Страшилки з берегів Дніпра» 
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Премія німецьких меценатів та Всеукраїнського фонду відтво-

рення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені 

Олеся Гончара 
 
Миколаєнко  

Алла 

– поетеса, журналістка (м. Київ) – за збірку поезій «Зате-

мнення води» 

Міжнародна премія «Золотий асик» 

(Казахстан) 
 
Слапчук Василь – письменник, літературний критик, з.д.м. України – за 

значний внесок в літературу та пропаганду загально-

людських цінностей 

Літературна премія ім. Дж. Конрада-Коженьовського  

(заснована Польським Інститутом у Києві) 

«Кращий літературний дебют» 

Слоньовська 

Жанна 

– письменниця, журналістка, перекладач (Україна–

Польща) – за роман «Дім з вітражем» (український пе-

реклад, «Видавництво Старого Лева», м. Львів) 

Міжнародна премія ім. П. Куліша 

(літературно-мистецька) 
 
Чілачава Рауль – грузинський і український письменник (м. Київ) – за 

вибрані поезії та переклади у двох книгах «Світло са-

мотньої зірки» 

Деко Олександр – український письменник (Ізраїль) – за роман «Солов’ї 

співають на світанні» 

Холодний  

Микола  

(посмертно) 

– письменник (м. Остер, Чернігівська обл.) – за визнач-

ний внесок в українську літературу 

Блехман 

Михайло 

– український письменник (Канада) – за книгу оповідань 

«Час збирати метафори» 

Городницький 

Анатолій 

– письменник, громадський діяч (м. Львів) – за змістов-

ний внесок у розвиток національного літературного 

процесу та активну участь у відродженні духовної ку-

льтури і новаторський підхід у впровадженні жанрової 

стилістики сучасного європейського зразка та за книж-

ку «Українська готика» 

Вовк Ірина та 

Гринько Роман 

– поетеса, науковець та актор (м. Львів) – за особистий 

внесок у популяризацію українського художнього сло-

ва, української культури у циклах авторських програм 

на львівському радіо 
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Кічура Леся – журналіст, редактор Національного академічного укра-

їнського драматичного театру ім. М. Заньковецької, 

доцент кафедри української преси Львівського націо-

нального університету ім. І. Франка – за популяризацію 

сучасної української літератури і культури, значний 

внесок у розвиток газет та журналів для дітей і молоді 

Пероганич Юрій 

та Череп-

Пероганич Тетя-

на 

– громадський діяч та письменниця (м. Київ) – за ство-

рення популярного порталу «Жінка–Українка» та ве-

лику громадську діяльність 

Пиниця Петро 

(посмертно) 

– письменник (м. Городня, Чернігівська обл.) – за книж-

ку віршів «Ухожу в кленовые метели», а також по-

движницьку літературну діяльність 

Ткач Лариса – письменниця (м. Чернігів) – за книгу віршів «Кришта-

лева роса» 

Гринь Микола – публіцист, журналіст, краєзнавець (м. Прилуки, Черні-

гівська обл.) – за значний публіцистичний доробок та 

краєзнавчу книжку «Козацьке. Матеріали до історії рі-

дного села над Супій-рікою і його найближчої округи» 

Свіжак Йосип – письменник (м. Чортків, Тернопільська обл.) – за ваго-

мі літературні здобутки, активне сприяння сучасному 

літературному процесу в Україні 

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

книги «Катрени оголошених картин», «За Емінеску до 

себе», «Молитва за любов», «Український порідник», 

«Буремні буриме свободи», «Віщий зблиск табуна» 

Арсенія Велика 

(справж. – Дани-

люк Людмила) 

– письменниця (м. Одеса) – за книжку есеїв і новел «Срі-

бний перетин» 

Леус Елла – письменниця (м. Одеса) – за роман-утопію «Кат» 

Премія імені Юзефа Лободовського 

(м. Люблін, Польща) 

Номінація «Письменники з країн Східної Європи, книжки яких перекла-

дено польською мовою» 

Дзюби Сергій та 

Тетяна  

– письменники (м. Чернігів) – за книгу «Розмова чолові-

ка та жінки» (перекладачі – Кжемінська Роксана – Ве-

лика Британія, Тилютка Анна та Хлопек-Лабо Маріан-

на – Польща) 

Премія Уряду Російської Федерації 2016 року в галузі культури 

(м. Москва) 
 
 – Творча група авторів фільму «Незламна» («Битва за 
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Севастополь»). Режисер – Мокрицький Сергій (Кіно-

компанія «Film.ua», Україна–Росія) 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. М. Сингаївського 
 
Стрілецький Іван – письменник, краєзнавець – за книгу «Велика княгиня 

Русі – українка Олена Глинська» 

Волощук Василь – співак, з.а. України – за цикл пісень «Черемховий гай» 

Васильчук  

Віктор 

– письменник, журналіст – за книгу «Казки від дяді Віті» 

Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні за кращий переклад  

творів з французької мови на українську) 

Номінація «Література» 

Славінська Ірина – за переклад книги «Не сподівайтеся позбутися книжок» 

Умберто Еко та Жана-Клода Кар’єра («Видавництво 

Старого Лева», м. Львів) 

Номінація «Гуманітарні та суспільні науки» 

Рябчій Іван – за переклади книг «Двоє добродіїв із Брюсселя» Еріка-

Емманюеля Шмітта та «Божество різанини» Ясміни 

Реза («Видавництво Анетти Антоненко», м. Львів) 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 
 
Шовкошитний 

Володимир 

– поет, прозаїк, публіцист (м. Київ) – за історичну трило-

гію «Кров – свята» 

Нахлік Євген – літературознавець (м. Львів) – за наукову книгу «Від 

преромантизму до постмодернізму» 

Неборак Віктор – письменник (м. Львів) – за книгу «Лексикон А.Г.» 

Більченко  

Євгенія 

– письменниця, перекладач, культуролог (м. Київ) – за 

поетичну творчість, значний науковий доробок та не-

байдужу громадську позицію 

Пархоменко 

Людмила 

– поетеса, журналістка (м. Чернігів) – за значну творчу 

діяльність 

Мартинюк 

Микола 

– письменник, літературознавець, перекладач, видавець 

(м. Луцьк, Волинська обл.) – за внесок у зближення та 

популяризацію європейських культур і літератур у чи-

сленних творчих міжнародних видавничих та перекла-

дацьких проектах 

Яструбецька 

Галина 

– письменниця, літературознавець (м. Луцьк, Волинська 

обл.) – за монографію «Динаміка українського літера-

турного експресіонізму» 
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Левченко 

Галина 

– літературознавець, літературний критик (м. Житомир) 

– за монографію «Міф проти історії: Семіосфера лірики 

Лесі Українки» 

Просяник Іван – письменник, публіцист, художник (с. Курінь, Чернігів-

ська обл.) – за книги «Зело таємниче», «Златоцвіт», 

«Скарбниця молодечої сили» 

Гончаренко Олег – письменник, перекладач (м. Мелітополь, Запорізька 

обл.) – за переклад повісті казахського письменника 

Ауезхана Кодара «Поріг неповернення» українською 

мовою і книги віршів «Собор одкровень» та «Астрофі-

зми Вічної Гончарні» 

Ільїн Володимир 

(посмертно) 

– письменник, перекладач (м. Київ) – за книги віршів та 

визначну перекладацьку діяльність 

Міжнародна премія Всесвітньої організації фотографів WPO 

«Sony World Photography Awards» 

(м. Лондон, Велика Британія) 

Номінація «Національна категорія» 

І премія – Леонідович Ігор 

ІІ премія – Леонов Олексій 

ІІІ премія – Молоток Валерій 

Міжнародна літературна премія імені Ернеста Хемінгуея  

(заснована канадським видавництвом «Litsvet» та журналом  

«Новий Світ») 

Номінація «Країни і континенти» 

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

творчість, що єднає народи 

 

Премія «The Television Academy Honors»  

Американської телеакадемії 

(США) 
 – Документальний фільм «Зима у вогні» (США–Велика 

Британія–Україна). Режисер – Афінеєвський Євген  

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка 

 
Нікітюк Марися – письменниця, сценаристка, кінорежисер – за книгу 

«Безодня» 
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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Гуйда Михайло – художник – за цикл живописних творів «В єдиному 

просторі» 

Номінація «Публіцистика і журналістика» 

Лук’яненко  

Левко 

– публіцист – за твори у 13-ти томах «Шлях до відро-

дження» 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Поклітару Раду – балетмейстер – за балети «Лебедине озеро», «Жінки в 

ре мінорі», «Довгий різдвяний обід» та балет-триптих 

«Перехрестя» 

Номінація «Кінематографія» 

Сенцов Олег – режисер – за художні фільми «Гамер» і «Носорог» 

Номінація «Концертно-виконавське мистецтво» 

Швачка 

Анжеліна 

– артистка  – за виконання провідних партій в оперних 

виставах та популяризацію української музичної спад-

щини 

Державна премія України імені Олександра Довженка 

 
Олендер Віктор – кінорежисер документального історико-біографічного 

кінопроекту «Костянтин Степанков. Спомини після 

життя» – за видатний внесок у розвиток українського 

кіномистецтва 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – творчий колектив художнього фільму «Трубач» кіно-

компанії «Укркіно» (режисер-постановник – Матешко 

Анатолій) 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Чубач Ганна – письменниця, з.д.м. України – за книгу «Малюємо, чи-

таємо, пишемо» (м. Чернівці, вид-во «Букрек») 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Джанік’ян Арсен – художник-графік – за художнє оформлення п’яти каз-
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кових повістей про Мері Поппінс англійської письмен-

ниці Памели Треверс (м. Київ, вид-во «Рідна мова») 

Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 
 
Рябчій Іван – письменник, журналіст, перекладач – за переклад із 

французької мови книжки «Двоє добродіїв із Брюссе-

ля» Еріка-Емманюеля Шмітта (м. Львів, «Видавництво 

Анетти Антоненко») 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення моло-

ді у розбудові України 
 
Дмитрук  

Анастасія 

– поетеса, громадський діяч (Чернігівська обл.) 

   

Премія Верховної Ради України педагогічним працівникам зага-

льноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 
 
Кучма 

Олександр 

– директор комунального позашкільного навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-

юнацький кіноцентр "Веснянка" Дніпропетровської 

обласної ради» – за особливі успіхи у здійсненні нав-

чання і виховання учнів, вихованців, слухачів 

Премія Президента України «Українська книжка року» 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 

Стельмащук 

Галина 

– за книжкове видання «Українські народні головні убо-

ри» (м. Львів, «Видавництво "Апріорі"») 

Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» 

Жадан Сергій – за книжкове видання «Месопотамія» (м. Харків, вид-во 

«Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"») 

Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» 

Рогожа Віталій – за книжкове видання «Запороги: роман-трилогія» – Ч.1. 

«Петро Сагайдачний» (м. Київ,  «Видавничо-

книготорговельна компанія "Самміт-книга"») 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ  ПРЕМІЇ 

Премія ім. О. Білецького 

(у галузі літературної критики) 
 
Карасьов 

Михайло 

– письменник, сценарист, педагог, краєзнавець (м. Обу-

хів, Київська обл.) – за рецензії та оглядові статті на 

сторінках літературних журналів та газет  

Премія ім. К. Білокур 
 
Колечко Тетяна – (м. Київ) – за серії гарячої емалі «Українські мотиви» 

та «Святкові» 

Колечко Сергій – (м. Київ) – за серії гарячої емалі «Скіфська доба» та 

«Українська міфологія» 

Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Поезія» 

Петренко  

Микола 

– за збірку поезії «Перетин» 

Блават Улита 

(Дяченко Лідія) 

– за збірку поезії «Червонилами серця» 

Номінація «Проза» 

Костенко Ганна – за книгу «Те, що позбавляє сну» 

Номінація «Літературознавство» 

Хороб Степан – за книги «Діалоги у відсвіті слова» та «Збережені миті» 

Номінація «Перша книжка» 

Демчук Сергій – за книгу «Тіні на сходах» 

 

Премія Всеукраїнського культурно-наукового фонду Тараса  

Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» 
 
Довжик Василь – поет, прозаїк, драматург, перекладач, актор, з.д.м. Ук-

раїни (м. Київ) – за багаторічну плідну працю на ниві 

популяризації найкращих зразків української класичної 

та сучасної літератури під час численних виступів в 

Україні та за її межами й у своїх радіопрограмах 

Яременко Василь – письменник, публіцист (м. Київ) – за багаторічну пос-

лідовну подвижницьку працю на терені українського 

духовного відродження, виховання патріотизму та 

державницьких світоглядних засад у молодого поко-
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ління 

Коновал Олексій – громадський діяч української еміграції, пошуковець та 

дослідник невідомих сторінок української культурної 

спадщини на чужині, упорядник видань та публікацій у 

часописах зарубіжжя та України (США) – за багаторіч-

ну подвижницьку науково-пошукову працю на терені 

української культури, невтомну діяльність в численних 

українських громадських закладах США та щедре усе-

бічне доброчинне сприяння багатьом культурницьким і 

соціальним проектам в Україні 

Літературна премія імені Олеся Гончара 
 
Ткач Михась 

(Михайло) 

– письменник, публіцист – за книгу новел і оповідань 

«Хочеться грози»  

Слапчук Василь – письменник, літературний критик, з.д.м. України – за 

роман «Та сама курява дороги» 

Премія ім. М. Дерегуса 

(у галузі образотворчого мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Петрук Роман – (м. Луцьк, Волинська обл.) – за живописну серію тво-

рів «Портрети сучасників»: «Микола Стороженко. Во-

знесіння», «Спас Нерукотворний», «Свята рівноапос-

тольна княгиня Ольга» та ін. 

Номінація «Графіка» 

Животкова 

Тетяна 

– (м. Київ) – за серію робіт в техніці акварелі «Прохорів-

ські враження»: «Сині двері», «Кукурудза», «Cabbage» 

Премія ім. Н. Забіли 
 
Повх Лідія – письменниця, літературознавець, педагог (Закарпатська 

обл.) – за поетичні твори для дітей, надруковані на сто-

рінках журналу «Малятко» 

Всеукраїнська літературна премія імені Зореслава 
 
Кешеля Дмитро – письменник, драматург, сценарист, з.ж. України (м. 

Ужгород, Закарпатська обл.) – за роман-феєрію «Прит-

чі долини снів», опублікований у книзі «Молитва за 

втраченими світами» 

Зимомря Микола – літературознавець, критик, перекладач (м. Дрогобич, 

Львівська обл.) – за книгу «Образки Срібної землі» та 

за популяризацію українського художнього слова у 

польському і німецькому мовному середовищах 
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Мушинка 

Микола 

– український та словацький письменник, фольклорист – 

за літературознавчі праці, у яких досліджено літерату-

ру Закарпаття у контексті загальноукраїнського літера-

турного процесу 

Літературна премія ім. М. Кирієнка-Волошина 

(м. Одеса) 

Номінація «Проза» 

Рядченко Сергій – письменник (м. Одеса) – за книгу «Субота для люди-

ни» 

Полевіна Ольга – письменниця, літературний критик, публіцист, музи-

кант (м. Кропивницький) – за роман «Королева поли-

ну» 

Номінація «Поезія» 

Карпінос Ірина – письменниця, автор-виконавець пісень, актриса (м. Ки-

їв) – за книгу «Перевернутий світ» 

Вертіль 

Олександр 

– письменник, перекладач, журналіст (м. Суми) – за збір-

ку «Брати Бурлюки» 

Премія Національної спілки кінематографістів України 

Номінація «Кращий ігровий фільм» 

 – фільм «Пісня пісень». Режисер – Нейман Єва 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

 – фільм «Хуізмістерпутін?». Режисер – Балаян Валерій 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Професіонали» (анімаційний серіал, фільми 

«Столяр», «Журналіст», «Художник»). Режисер – Ко-

валь Степан 

Номінація «Кращий короткометражний фільм» 

 – фільм «Rocketman». Режисери – Кушнарьов Денис, 

Муленко Дмитро 

Номінація «Кращий фільм-дебют» 

 – фільм «Жилець». Режисер – Матешко Анастасія 

Спеціальна премія ім. О. Довженка – Почесна відзнака НСКУ за видатний 

внесок в українське та світове кіномистецтво 

 
Лисецький  

Сергій 

– кінорежисер, кінооператор, з.д.м. України 
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Музична премія ім. В. Косенка 
 
Герасименко 

Оксана, 

– бандуристка, композитор, педагог (м. Львів), 

Горова Леся, – співачка, композитор (м. Львів), 

Донник Лариса – композитор, педагог (м. Харків) – за значні досягнення 

в галузі музичної творчості для дітей та юнацтва 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського 
 
Куцевол Ольга – письменниця, педагог (м. Вінниця) – за книгу «Ви-

вчення життя і творчості Михайла Коцюбинського че-

рез рецепцію літературних і літературно-

документальних джерел» 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександри Кравченко 

(м. Дніпро, Дніпропетровська обл.) 
 
І премія – Кільченський Володимир (м. Дніпро) – за трилогію 

«Присмак волі» 

ІІ премія – Марсюк Василь (м. Київ) – за роман у віршах «Донець-

ка прелюдія» 

ІІІ премія – Яворська Євгенія (м. Кам’янське, Дніпропетровська 

обл.) – за повість «Алхімія долі» 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богда-

на та Левка Лепких 

(м. Тернопіль) 
 
Мацьків Леся 

(сценічний псев-

донім – Леся  

Горлицька) 

– співачка, композитор, диригент (м. Бучач, Тернопіль-

ська обл.) – за поетичну, композиторську, педагогічну 

та благодійну діяльність останніх років 

Покусінські 

Людмила та  

Олексій 

– науковці, дослідники української вишиванки (м. Бор-

щів – м. Рибниця, Україна–Молдова) – за монографію 

«Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. Техні-

ка шитва. Колекція Борщівського краєзнавчого музею» 

Фарина Ігор – поет, перекладач, літератор, журналіст (м. Шумськ, 

Тернопільська обл.) – за книги есеїстики «Вогнище на 

дощі», «Шумська мелодія», повість «Кулемет» 

Фольварочний 

Василь 

– поет, прозаїк, драматург, з.д.м. України (м. Київ) – за 

роман-епопею «Симон Петлюра» (у п’яти книгах), ро-

ман «Хрещеники Сталіна», роман-сповідь «Розчахнута 

душа» 
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Премія ім. М. Лисенка 
 
Швачко Тетяна – музикознавець – за серію монографій і статей, присвя-

чених оперному виконавству України та багаторічну 

популяризацію української музичної культури 

Юріна Людмила – композитор – за монооперу «Леді Лезарус», симфоніч-

ний твір «Пангея» та композицію «Дрейф» для камер-

ного оркестру 

Премія ім. Б. Лятошинського 
 
Кривопуст 

Богдан 

– композитор – за Концерт для скрипки та симфонічного 

оркестру та твір «Квітка папороті» для скрипки і каме-

рного оркестру  

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

Номінація «Література і публіцистика» 

Карпенко 

Володимир 

– письменник (Полтавська обл.) – за І том «Втеча» рома-

ну «АМБА» 

Номінація «Краєзнавство і народна творчість» 

Лисенко Микола – краєзнавець, дослідник роду Т. Г. Шевченка (с. Шевче-

нкове, Черкаська обл.) – за книгу «Коріння Шевченко-

вого роду» 

Номінація «Мистецтво і монументальна скульптура» 

Білоконь Олена – співачка, з.а. України (м. Полтава) – за авторський диск 

«Осяяна любов’ю» 

Премія ім. І. Огієнка 

Номінація «Література» 

Сірик Анатолій – письменник, перекладач, краєзнавець (м. Житомир) – 

за книгу в 2-х томах «Чуднів на самій бистрині історії» 

Номінація «Мистецтво» 

Шевченко Євген – мистецтвознавець, дослідник традиційної народної ку-

льтури, з.д.м. України (м. Київ) 

 

Номінація «Наука» 

Фаріон Ірина – мовознавець, доктор філологічних наук, громадський 

діяч (м. Львів) – за фундаментальне дослідження з іс-

торії мови та діяхронної соціолінгвістики у монографії 

«Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у 

XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійс-

ність, мовна перспектива» 
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Номінація «Освіта» 

Шевченко 

Віталій 

– письменник, журналіст, краєзнавець, громадський діяч 

(м. Ічня, Чернігівська обл.) – за низку гуманітарних 

проектів та краєзнавчі дослідження  

Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність, спрямована на 

утвердження державності України, миру і злагоди в ній» 

Габанець 

Володимир 

– письменник, громадський діяч (м. Бердичів, Житомир-

ська обл.) 

Семистяга 

Володимир 

– історик, краєзнавець, громадський діяч, з.п.о. України 

(Луганська обл.) 

Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото» 
 
Гончарук Олена – солістка Національної опери України (м. Київ) 

Школьна Тетяна – солістка Національної філармонії України (м. Київ) 

Коляда Олесь – композитор (м. Бердичів, Житомирська обл.) 

Шаварська Ніна – поетеса (м. Київ) 

Вокальний дует 

«Росичі»  

– (м. Київ) 

Народний ама-

торський фольк-

лорний колектив 

«Молодички» Са-

синівського СБК 

Пирятинського 

р-ну, Полтавська 

обл. 

–  

Народний само-

діяльний хоровий 

колектив села 

Березова Рудка 

Пирятинського 

р-ну, Полтавська 

обл. 

–  

Свято Маркіян – співак (м. Львів) 

Стельмах 

Валентина  

– співачка (м. Пирятин, Полтавська обл.) 

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 
 
Кирпа Галина – письменниця, перекладачка (м. Київ) – за книгу «Ну й 

гарно все придумав Бог» (м. Київ, вид-во «Веселка») 

Костюк 

Володимир 

– письменник, краєзнавець, актор і режисер Національ-

ної кіностудії ім. О. Довженка (м. Київ) – за книгу «Га-

дяч у колонії Російської імперії» (м. Київ, вид-во 
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«Майстер книг»), а також за видання попередніх років 

Пономаренко 

Марія 

– письменниця (м. Житомир) – за збірку прозових творів 

«Під блакитною парасолькою» (м. Житомир, ПП «Ру-

та»), а також за велику просвітницьку роботу з юними 

читачами 

Степаненко 

Василь 

– письменник, перекладач, видавець – за книгу «Міфи і 

легенди Греції» (м. Київ, вид-во «Веселка») 

Яременко Василь – письменник, педагог (м. Київ) – за книгу «Від Володи-

мира Мономаха до Романа Галицького: Київський лі-

топис 1113–1199» (м. Київ, вид-во «Веселка») 

Премія ім. Л. Ревуцького 
 
Кияниця Віталій – композитор, піаніст – за виконавську і композиторську 

діяльність 2014–2016 років 

Супрун 

Катерина 

– солістка-інструменталістка – за концертні програми 

2014–2015 років 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського 
 
Мудрик Ксенія – завідувачка музею С. В. Руданського у с. Хомутинці 

(Вінницька обл.) – за багаторічну працю з пропаганди 

життя і творчості Степана Руданського, розбудову му-

зею всесвітньо відомого письменника – класика укра-

їнської літератури 

Всеукраїнська літературна премія імені Уласа Самчука 
 
Кралюк Петро – письменник, публіцист (м. Ківерці, Волинська обл.) – 

за збірку історичної прози «Синопсис» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Задорожна Олена – поетеса (м. Полтава) – за збірку поезій «Той, що зумів 

воскреснути» 

Номінація «Кращий художній твір» 

Доляк Наталія – письменниця (м. Вінниця) – за роман «Загублений між 

війнами» 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
Середюк 

Олександр 

– історик, краєзнавець, публіцист, засновник і директор 

Музею історії сільського господарства Волині-

скансену (с. Рокині, Волинська обл.) – за вагомий вне-

сок у дослідження і збереження культурної спадщини 
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України та розвиток музейної справи 

Хомич Петро – краєзнавець, дослідник історії Волинської області, ди-

ректор Маневицького краєзнавчого музею (смт Мане-

вичі, Волинська обл.) – за вагомий внесок у досліджен-

ня і збереження культурної спадщини України та роз-

виток музейної справи 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 
 
Денисова 

Наталія 

– головний художник Харківського державного академі-

чного театру ляльок ім. В. Афанасьєва  

Премія ім. С. Данченка 
 
Павлюк Сергій – головний режисер Херсонського обласного академіч-

ного музично-драматичного театру ім. М. Куліша 

Премія ім. М. Заньковецької 
 
Яценко Тамара – провідна артистка Київського академічного Молодого 

театру, н.а. України 

Премія ім. М. Крушельницького 
 
Чулков Сергій – головний режисер Дніпродзержинського академічного 

музично-драматичного театру імені  Лесі Українки, 

з.д.м. України (м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.) 

Премія ім. Ф. Нірода 

(у галузі сценографічного мистецтва) 

 

Ридванецький 

Сергій 

– головний художник Черкаського академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру  

ім. Т. Г. Шевченка 

Премія ім. В. Писарєва 
 
Ісакова Світлана – провідна артистка балету Харківського національного 

академічного  театру опери та балету ім. М. Лисенка 

Премія ім. М. Садовського 
 
Гнатенко Микола – директор – художній керівник Львівського академічно-

го обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дро-

гобича (м. Дрогобич), з.д.м. України 
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Премія ім. П. Саксаганського 
 
Кліщевська  

Ірина 

– директор – художній керівник Київського академічного 

театру «Колесо», н.а. України 

Премія в галузі театрознавства і театральної критики 
 
Абрамова Тетяна – головний редактор інформаційно-аналітичного культу-

рологічного часопису «Театр Плюс» 

Премія «Наш Родовід» 
 
Тягнієнко 

Михайло 

– актор Харківського академічного російського драмати-

чного театру ім. О. С. Пушкіна 

 
* * * 

Всеукраїнська премія імені академіка П. Тронька Національної  

спілки краєзнавців України 

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності 

академіка Петра Тронька» 

Согоян Фрідріх – скульптор, н.х. України та Росії 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність  

в краєзнавстві» 

Кушнір 

В’ячеслав 

– голова правління Одеської обласної організації НСК-

рУ, декан історичного факультету Одеського націона-

льного університету ім. І. Мечникова 

Коваленко 

Олександр 

– голова правління Чернігівської обласної організації 

НСКрУ, директор Інституту історії, етнології та право-

знавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського націо-

нального педагогічного університету ім. Т. Г. Шевчен-

ка 

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

Чабан Анатолій – професор кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки Черкаського національного універси-

тету ім. Богдана Хмельницького 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів,  

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

Вакулишин 

Сергій 

– києвознавець, завідувач Зразкового музею історії Свя-

тошинського району м. Києва 

Вєтров Ігор – краєзнавець, заступник декана факультету історичної 

освіти НПУ ім. М. Драгоманова (м. Київ) 
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Премія ім. І. Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації» 

Біленко 

Володимир 

– за книгу «Я тілько хаточку в тім раї…» Важкий шлях 

Тараса Шевченка до мрії, яка не збулася» 

Колектив авторів 

газети «Приазов-

ский рабочий» (м. 

Маріуполь, Доне-

цька обл.): 

  

Свістун 

Катерина  

– за репортаж «Сердца Переяславщины бьются в такт с 

мариупольскими» 

Семусев Ігор – за матеріали рубрики «Маріуполь – це Україна» 

Панков  

Олександр та 

Комарова Аліна 

– за репортаж з обстріляного російськими терористами 

селища Сартани 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

Творча група фі-

лії НТКУ 

«Центральна ди-

рекція Канал 

«Культура» (у 

складі: Тетяна 

Боришпол, Ігор 

Приміський, 

Сергій Байдець-

кий) 

– за документальний фільм «Вставай, Маріє!» 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Авторська група: 

Бухтатий Олек-

сандр, Радченко 

Олександр, Голо-

вченко Гліб 

– за наукову монографію «Україна медійна: на порозі 

інформаційної революції» 

Премія ім. Богдана Хмельницького  

(за краще висвітлення військової тематики у творах  

літератури та мистецтва) 
 
Тимчук 

Володимир 

– письменник, поет, педагог (м. Львів) – за збірку віршів 

«Вогнити! Вижити! Перемогти!» 
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Всеукраїнська премія ім. Л. Череватенка 

(м. Буча, Київська обл.) 
 
Слабошпицький 

Михайло 

– письменник, літературознавець – за книгу «Наближен-

ня до суті. Літературні долі» 

Луків Микола – поет – за книгу поезії «По вічному колу» 

Мовчан Павло – поет, перекладач, сценарист – за поетичну книгу «Ма-

терик» 

Куліда Сергій – письменник, журналіст – за книгу історичних розсліду-

вань «Красные шпионы. Под грифом "Секретно"» 

Іващенко Тетяна – драматург – за вагомий внесок у сучасну українську 

драматургію  

Забарило 

Людмила 

– за збереження архіву Л. В. Череватенка 

Славинський 

Микола 

– прозаїк, журналіст – за книгу «Колеги: шляхи та роздо-

ріжжя» 

Бондаренко 

Станіслав 

– поет, журналіст – за збірку поезії «Ніж і ніжність» 

Поліщук Ярослав – літературознавець, культуролог, краєзнавець – за книгу 

літературної критики «Реактивність літератури» 

Фадеєв 

Олександр 

– письменник – за книгу «Долітописна історія України» 

Васильчук  

Віктор 

– письменник, журналіст – за повість «Буча» 

Шовкошитний 

Володимир та 

– письменник, публіцист 

Косін Юрій – фотохудожник – за художньо-документальну повість 

«Я бачив» 

Штонь Григорій – письменник, сценарист, літературознавець – за книгу 

«Утікач» 

Жулинський 

Микола 

– літературознавець – за роман у монологах «Моя Друга 

світова» 

Премія ім. В. Чорновола  

(журналістика та публіцистика) 

Номінація «Журналістика» 

Земляний 

Володимир 

– письменник, журналіст – за публіцистичну збірку 

«Русский разухай, или украинские грабли» 

Номінація «Кращий літературний твір на патріотичну тематику» 

Гринів Олег – письменник, журналіст, педагог – за книгу «Маєстат 

національної гідності» 
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Літературна премія Валерія Шевчука 
 
Гусейнов 

Григорій 

– за роман «Одіссея Шкіпера та Чугайстра: Окупаційний 

роман» (премія за 2015 рік) 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича 

(м. Коростень, Житомирська обл.) 
 
Литовченки 

Тимур та Олена 

– за книгу прози «Фатальна помилка» 

Коляда Олесь – за книгу пісень на вірші М. Сингаївського «Реквієм 

Чорнобривцю» 

Косенко 

Олександр 

– за книгу поезій «Гартування води» 

Титов Василь – за книгу рубаїв «Серцем шукаю тебе» 

Осипчук 

Наталія 

– за роман «Осінь. До запитання…» 

Дев’ятко Наталія – за книгу фольк-реалістичних оповідань «Злато сонця, 

синь води» 

 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Обласна премія ім. М. Аркаса 

(Миколаївська обл.) 

Номінація «Традиційна народна творчість та художня самодіяльність» 

Максимчук 

Вікторія 

– керівник народного хору «Зоряниця» Миколаївського 

міського Палацу культури «Молодёжный» – за особис-

тий внесок у розвиток української національної куль-

тури, збереження та популяризацію народної творчості, 

високий рівень виконавської майстерності 
Творча група 
Миколаївського 
обласного центру 
народної творчо-
сті та культурно-
просвітницької 
роботи у складі: 
Баштової Наталії, 
Кривцової Вале-
нтини, Стрелець-
кої Галини та Ко-
зирєвої Єлизаве-
ти  

– за виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини», 

створений з метою підтримки талантів Миколаївщини, 

популяризації українських традицій та відображення 

стану сучасної культури півдня України 
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Номінація «Просвітницька діяльність» 

Топчій  

Володимир 

– директор Миколаївського зоопарку, з.п.к. України – за 

вагомий внесок у розвиток культурно-просвітницької 

галузі міста Миколаєва та Миколаївської області 

Кручиніна 

Євгенія 

– директор Дитячої художньої школи м. Миколаєва – за 

особистий внесок у розвиток початкової художньої 

освіти Миколаївщини та високу професійну майстер-

ність 

Номінація «Професійне мистецтво» 

Ігнатьєв Олег – головний режисер Миколаївського академічного укра-

їнського театру драми та музичної комедії – за значний 

внесок у розвиток та збереження української націона-

льної культури – створення циклу вистав, присвячено-

го видатним діячам української культури 

Номінація «Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво» 

Гуменний Юрій – художник – за значний особистий внесок у розвиток 

образотворчого мистецтва 

Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження та охорона 

культурної спадщини» 

Колектив доч. п. 

«Науково-

дослідного центру 

"Лукомор’є" ДП 

«Науково-

дослідний центр 

"Охоронна архе-

ологічна служба 

України"»: Гос-

подаренко Окса-

на, Смирнов Ле-

онід, Бондаренко 

Денис, Козленко 

Роман, Філатов 

Дмитро 

– за багаторічні рятувальні археологічні дослідження 

пам’яток на території Миколаївської області та відк-

риття нових об’єктів 

Премія ім. Л. Бразова 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Хало Ольга – письменниця – за поетичну збірку «Благословенні на 

любов» 
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Номінація «Проза» 

Пустовгар  

Галина 

– письменниця, журналістка – за книгу «Насправді це 

про любов» 

Номінація «Драматургія» 

Крим Анатолій – письменник, драматург, сценарист, з.д.м. України – за 

історичну драму «Остання любов Гетьмана» 

Номінація «Критика і літературознавство» 

Ленська  

Світлана 

– літературознавець – за монографію «Українська мала 

проза 1920–1960 років: на перетині жанру і стилю» 

 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  

І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. А. Кримського 
 
Клименко 

Олександр 

– письменник, літературний критик, музикант – за акти-

вну участь у вітчизняному літературному процесі та 

видання роману «Прихована фортеця» 

Премія ім. Й. Кондзелевича 
 
Вронська  

Руслана 

– майстриня художнього лозоплетіння, педагог, з.м.н.тв. 

України – за вагому організаційно-виставкову, культу-

рно-громадську, творчу і просвітницьку діяльність, 

пов’язану з пропагуванням українського образотворчо-

го і декоративно-ужиткового мистецтва, високий про-

фесіоналізм та творчу активність 

Премія ім. І. Стравінського 
 
Мішеніна 

Світлана 

– концертмейстер, педагог – за активну концертну діяль-

ність та розвиток фортепіанної школи Волині, високий 

професіоналізм, виконавську майстерність, вагомий 

внесок у збагачення музичного життя краю та популя-

ризацію творчості Ігоря Стравінського 

Премія ім. С. Кривенького 
 
Ансамбль пісні і 

танцю «Барві-

нок» Ківерцівсь-

кого РБК ім. М. 

П. Ковальова 

– за активну творчу діяльність з розвитку і популяризації 

народного пісенного та хореографічного мистецтва, 

високу майстерність виконання, активну участь у куль-

турно-мистецькому та патріотичному житті краю 
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Премія ім. О. Цинкаловського 
 
Марчук Галина – краєзнавець, голова обласної організації Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури, гро-

мадська діячка – за вагомий особистий внесок у дослі-

дження, вивчення і популяризацію історії та культури 

рідного краю, активну громадську діяльність 

Премія ім. В. Хурсенка 
 
Бень Сергій – концертмейстер, вокаліст, педагог – за вагомий особис-

тий внесок у розвиток українського вокального мисте-

цтва, високу виконавську майстерність 

* * * 

Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича 

(Чернівецька обл.) 

Номінація «Література та мистецтво» 

Максимчук  

Віктор 

– письменник, публіцист, головний редактор журналу 

«Німчич» 

Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди 

творчості Сидора Воробкевича та інших видатних митців Буковини» 

Полянко Олег – за збірки статей про С. Воробкевича та православ’я на 

Буковині 

Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах» 

Моклович 

Михайло 

– викладач хорових дисциплін Чернівецького училища 

мистецтв ім. С. Воробкевича 

Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 
Пархоменко 

Людмила 

– письменниця, журналістка (м. Чернігів) – за книгу вір-

шів «У цього неба дивні кольори» та значний внесок у 

пропаганду української літератури 

Багряна Анна – українська письменниця, художниця, перекладач (Бол-

гарія) – за повість для дітей «Ґеня» 

Нестеренко  

Петро 

– письменник (м. Суми) – за книги прози «Ковток дже-

рельної води», «Бентежне Придесіння», «Не запізнися з 

коханням» 

Ясенчук 

Олександр 

– краєзнавець, журналіст (м. Чернігів) – за документаль-

но-публіцистичну книжку «Сіверщина в боротьбі за 

волю» 
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Самойленко 

Григорій 

– літературознавець, філолог, педагог, з.д.н. і т. України 

(м. Ніжин, Чернігівська обл.) – за монографію «Розви-

ток художньої культури на Чернігівщині в ХІХ – на 

початку ХХ ст.» 

Биш Олексій – актор Чернігівського обласного молодіжного театру, 

з.а. України – за постановку на сцені повісті О. Довже-

нка «Зачарована Десна» 

Обласна літературна премія «Дебют Срібної Землі» 

(Закарпатська обл.) 

 

Черничко  

Марічка 

– поетеса – за збірку поезій «Чотири стільці» 

Чепелюк Олеся – письменниця – за п’єсу «Не зрадь!» 

Обласна премія ім. П. Демуцького 

(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.) 

Номінація «Аматорські академічні хори» 

 – Народний аматорський хор  духовної музики «Відро-

дження» Ватутінського міського палацу культури (ке-

рівник – Ткаченко Галина) 

Номінація «Аматорські народні хори» 

 – Народний аматорський ансамбль народної пісні «Зоре-

цвіт» Канівського РБК (керівник – Апонасевич Ната-

лія) 

Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Народний аматорський ансамбль камерного співу 

«Елегія» Шполянського РБК ім. М. В. Гоголя (керівник 

– Чорногал Олена) 

Номінація «Композитори» 

Стадник 

Олександр 

– диригент, композитор, фольклорист, н.а. України 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Фольклорний колектив «Вишуканка» Бачкуринського 

СБК Монастирищенського р-ну (керівник – Романова 

Олена) 



 28 

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини» 

(м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Кваша Микола – головний диригент Академічного театру музики, пісні і 

танцю «Зоряни», з.п.к. України 

Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної спад-

щини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Каленик 

Людмила  

– керівник Народного аматорського ансамблю болгарсь-

кої пісні «Хубавіца» Вільшанського РБК 

Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної 

спадщини» 

Ноженко 

Валентина 

– головний зберігач фондів Кіровоградського обласного 

художнього музею (м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Гладка Надія – директор Долинської районної бібліотеки для дорослих 

Обласна мистецька премія ім. Г. Жуковського 

(Рівненська обл.) 
 
Ковальчук  

Віктор 

– художній керівник Народного фольклорного гурту 

«Веснянка», дослідник традицій культури області – за 

вагомий внесок у справу дослідження й популяризації 

етнокультурної спадщини Рівненщини та виховання 

молодого покоління на народних традиціях рідного 

краю 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Ф. Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Дурунда Андрій – письменник – за книгу «Чаша» 

Номінація «Поезія» 

Кухта Василь – письменник – за збірку поезій «Страсті за голубою 

трояндою» 

Повх (Ходанич) 

Лідія 

– письменниця, педагог – за збірку поезій «Розкажи про 

все вітру» 
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Номінація «Література для дітей» 

Малик (Курій) 

Галина 

– письменниця – за книгу «Їде грудень на коні» 

Номінація «Художній переклад» 

Ліхтей Тетяна – письменниця – за ініціювання та реалізацію міжнарод-

ного перекладацького проекту «Між Карпатами і Тат-

рами» (з нагоди його 15-річчя) 

Премія ім. Д. Задора 

(у галузі музичного і виконавського мистецтва) 

Номінація «Композитор» 

(за твір великої форми) 

 
Меденці Роман – композитор, диригент, викладач Ужгородського дер-

жавного музичного училища ім. Д. Задора – за вокаль-

ний цикл «Поезії Кобзаря» на слова Т. Шевченка для 4-

х солістів у супроводі фортепіано  

Номінація «Композитор» 

(за твір малих форм) 

 
Шрайнер 

Шандор 

– композитор, співак, педагог – за збірку обробок народ-

них мелодій Закарпаття для тараготу і оркестру 

Номінація «Фольклорист» 

Шостак Віктор – художній керівник Народного фольклорно-

етнографічного ансамблю «Ужгород» Ужгородського 

міського центру дозвілля – БК – за видання пісенних та 

музичних творів Закарпаття «Музика незабутніх пред-

ків» 

Номінація «Художній колектив» 

Заслужений ака-

демічний Закар-

патський народ-

ний хор  

– за концертну програму «Перлина Срібної Землі» (кері-

вник – з.п.к. України Петій-Потапчук Наталія) 

Номінація «Соліст, дует, тріо» 

Матій Петро – соліст Заслуженого академічного Закарпатського на-

родного хору – за концертну програму «Молюся за Ук-

раїну» Іштвана Мартона 

Премія ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 
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Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-

постановча група 

Закарпатського 

академічного об-

ласного україн-

ського музично-

драматичного те-

атру ім. братів 

Ю.-А. та Є. Ше-

регіїв  

– за виставу «В Парижі гарне літо» за п’єсою О. Гавроша 

(режисер – Філіппов Анатолій) 

Номінація «Актору – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Мацак Анатолій – актор Закарпатського академічного обласного україн-

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

та Є. Шерегіїв – за роль Йовжки у виставі «В Парижі 

гарне літо» за п’єсою О. Гавроша (режисер – Філіппов 

Анатолій) 

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

Григор’єва Елла – актриса Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок «Бавка», з.а. України – за роль у виставі «Сни 

Ахнеуса» за творами Ч. Діккенса (режисер – Білінська 

Юлія) 

Номінація «Актрисі – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Білак Кароліна – актриса Закарпатського академічного обласного укра-

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

та Є. Шерегіїв – за роль Боженки у виставі «Пригоди 

бравого солдата Швейка» за твором Я. Гашека (режи-

сер – з.а. України Шершун Василь) 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Петій Мирослав 

та 

– директор Закарпатського академічного обласного теат-

ру ляльок «Бавка», 

Малишка Ніна – керівник літературно-драматичної частини Закарпатсь-

кого академічного обласного театру ляльок «Бавка» – 

за науково-популярне видання книги-альбому «Театр 

граючої ляльки Срібної Землі» 

Андрієць Василь – мистецтвознавець – за монографію «Український театр 

на Закарпатті у творчій спадщині Василя Гренжі-

Донського» 
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Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

(за кращий традиційний реалістичний твір) 

 
Шолтес Петро – художник – за твір «Осінь під замком» 

 

     Номінація «Живопис» 

(за кращий новаторський твір) 

 
Сіма-Павлишин 

Наталія 

– художниця, з.х. України – за твір «Що таке осінь?» 

Кондратюк  

Олена 

– художниця – за твір «Лінія Арпада» 

Номінація «Станкова графіка» 

Дідик Надія – художниця – за диптих «Діалог» 

Номінація «Прикладна графіка» 

Дзись-

Войнаровський 

Микола 

– художник-графік – за ілюстрацію «Голова Ангела» до 

біблійного циклу «Псалми Давида» 

Номінація «Скульптура» 

Ходанич  

Михайло 

– скульптор, графік – за скульптурний твір «Чіпляючи 

темні глибини» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Олашин Василь – скульптор – за монументальний твір «Святий Михаїл» 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Росул 

Мирослава 

– художник-кераміст – за твори «Пенелопа», «Він і Во-

на» 

Номінація «Мистецтвознавча праця» 

Ерфан 

Франциско, 

– директор Закарпатського обласного художнього музею 

ім. Й. Бокшая, 

Біксей Людмила, – заступник директора з наукової роботи, 

Рижова Галина, – завідувач фондами, 

Приходько 

Олена 

– завідувач експозиційного відділу, мистецтвознавець – 

за мистецький альбом «Закарпатський обласний худо-

жній музей ім. Й. Бокшая. 70 років» 
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***** 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Театральна діяльність» 

Павлюк Сергій – головний режисер Херсонського академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру ім. М. 

Куліша – за популяризацію українського театрального 

мистецтва, постановку вистав «Остання любов Гетьма-

на» А. Крима та «Опера жебраків» Д. Гея Полтавського 

академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. М. В. Гоголя 

Номінація «Слово» 

Іванченко 

Наталія 

– артистка розмовного жанру Полтавської обласної філа-

рмонії – за моновистави за творами українських пись-

менників: «Катерина» (за Т. Шевченком), «Кайда-

шиха» (за І. Нечуєм-Левицьким), «Геєна» (за О. Хало), 

«Маруся Чурай» (за Л. Костенко) та ін. 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Куліш Микола – композитор, керівник фольклорного народного аматор-

ського колективу «Піснеграй» (Миргородський р-н) – 

за творчий доробок, популяризацію українських музи-

чних творів 

Номінація «Поетичний твір» 

Нечитайло 

Сергій 

(літ. псевдонім 

Сергій Осока) 

– поет, перекладач – за збірку поезій «Небесна падалиця» 

Номінація «Сучасна проза» 

Віценя Лідія – поетеса, публіцистка за художньо-документальну по-

вість «Прости за все… Одинадцять сходинок у віч-

ність» 

Козюри Ігор  

та Валерій 

– авторський колектив дослідників-краєзнавців – за кни-

гу «Історія крізь долі» (абетка славетних краян) 

Номінація «Медіапроект» 

Фільчак 

Світлана 

– старший редактор відділу підготовки інформаційних 

програм Полтавської ОДТРК «Лтава» – за нариси цик-

лу радіопрограм «Академія мистецтв», «Професія – ка-

зкар», «Натхненням віяло з війни» та ін. 
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Номінація «Подія року» 

Неживий Олексій – прозаїк, критик – за дослідження життєпису видатного 

українського письменника Григора Тютюнника у кни-

гах: «Життя у слові: джерелознавча проблематика тво-

рчості Григора Тютюнника», «Уклін рідній землі пол-

тавській», «Григір Тютюнник: мить і вічність» 

Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Ткач Лариса – письменниця – за збірку поезій «Кришталева роса» 

Номінація «Проза» 

Пономаренко 

Любов 

– письменниця – за збірку новел «Синє яблуко для Ілон-

ки» 

Номінація «Народознавство» 

Ковальчук 

Олександр 

– літературознавець, педагог – за монографію «Візуальне 

у творчості М. Коцюбинського» 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Кріп Євген – художник-монументаліст, живописець – за цикл робіт 

«Чернігів–45» 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Творче 

об’єднання «Ак-

тор і лялька» Че-

рнігівського об-

ласного дитячого 

(лялькового) теа-

тру ім. О. Довже-

нка (керівник – 

Маджуга Роман) 

– за цикл вистав «В своїй хаті своя правда, і сила, і воля» 

Обласна премія ім. Г. Леончук 

(Рівненська обл.) 
 
Гринбокий 

Леонід 

– художник декоративно-ужиткового мистецтва (керамі-

ка) – за популяризацію етнокультурної спадщини Рів-

ненщини 

Премія ім. Я. Лукавецького 

(Івано-Франківська обл.) 
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Номінація «Образотворче мистецтво» 

Майко Федір – художник – за великі творчі здобутки 

Номінація «Народне мистецтво» 

Чулак Марія – майстриня бісероплетіння – за вагомий внесок у розви-

ток декоративно-ужиткового мистецтва та книгу «Бісе-

рні прикраси Карпатського краю» 

Номінація «Дизайн» 

Парцей Оксана, 

Клицюк Ірина 

– художники-дизайнери – за оформлення екстер’єрів се-

редовищ м. Івано-Франківська 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Грегорійчук 

Зоряна 

– за роботи, виконані у техніці писанкарства 

Премія ім. Б. Возницького  

(збереження культурної спадщини) 
 

Откович 

Мирослав 

– за інновації у реставраційній практиці за останні 3 роки 

та ряд проектів, які реконструюють давню історію та 

культуру України 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Івашків Василь – за літературно-наукове видання «Пантелеймон Куліш». 

Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. – 

Київ : Критика, 2015. – Т. ІІІ : Записки о Южной Руси : 

[у 2 кн.]. 

Премія ім. С. Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Бірюльов Юрій – за книги «Львівська скульптура від раннього класици-

зму до авангардизму (середина XVIII – середина ХХ 

ст.)» та «Мистецтво львівської сецесії» (друге, змінене 

видання) 
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Премія ім. О. Кульчицької 
(дизайн) 

 

Холодило  

Наталія 

– за авторські колекції одягу упродовж 2014–2016 років 

Премія ім. І. Левинського 

(архітектура) 
 

Чурилик Ярема 

та Ірина 

– за архітектурні об’єкти, виконані упродовж останніх 

трьох років 

Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 

 
Людкевич Марія – за книгу «Ярко і змій Головастик» 

Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 

 
Яциняк Василь – за концертні програми творів українських композито-

рів 

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 

 
Магунь Марія, 

Легін Софія, Си-

глова Анастасія, 

Метельський Ро-

ман 

– за створення низки музейних проектів, які популяри-

зують спадщину Михайла Грушевського 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 

 
Одрехівський 

Василь 

– за роботи в галузі скульптури та організацію проектів 

візуального мистецтва, виконані упродовж 2014–2016 

років 

Премія ім. З. Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 

 
Рудик Ігор – за роботу «Сакрально-декоративний комплекс "Хресна 

дорога"» 
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Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 

 
Болкун Андрій – за цикл публікацій протягом останніх трьох років 

 

Премія ім. М. Шашкевича 

(поезія) 
 

Кіс Ольга – за збірку поезій «Числа пророчі. Вибране» 

* * *  

Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «Індивідуальна краєзнавча праця» 

Степенькін 

Станіслав 

– краєзнавець, завідувач історичного музею Корсунь-

Шевченківського державного історико-культурного 

заповідника – за працю «Хрестоматія з історії Корсун-

щини ХІ – початку ХІХ століть» 

Номінація «Колективна краєзнавча праця» 

Авторський  

колектив 

Кам’янського 

державного  

історико-

культурного  

заповідника  

– за книгу «Незбагненна. Земна. Героїчна» 

Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка 

(м. Кіровоград) 

Номінація «Поезія» 

Шпирко Оксана – за поетичну збірку «Та, що чекала вітрила» 

Номінація «Проза» 

Чорноіван 

Олексій 

– за роман у п’яти томах «Гуляйпільська застава» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Михида Людмила – за книгу «Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. 

Мала проза» 

Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди 

(за кращий літературний твір на патріотичну тематику, м. Львів) 
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І премія – Проць Любов – поетеса, педагог (м. Дубляни, Львівсь-

ка обл.) – за збірку поезії «Знамена вітру» 

ІІ премія – Цвід Антонія – поетеса (м. Київ) – за книгу «Графіті 

небесних амфор» 

 – Марущак Анатолій – поет (м. Херсон) – за поетичну 

збірку «Книга живих» 

Обласна премія ім. І. Марчука 

(в галузі образотворчого мистецтва, м. Тернопіль) 

Номінація «Малярство» 

 – Шачко Павло (Тернопільська ДХШ) 

Номінація «Графіка» 

 – Ялова Вікторія (Підволочиська ДХШ, Тернопільська 

обл.) 

Премія імені Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Література, літературознавство» 

Луньова Тетяна – письменниця, видавець – за книгу для дітей «Зайченят-

ко У» 

Гринь Надія – письменниця – за книгу-реквієм «Дорога в безсмертя: 

Дмитро Коряк» 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Нестуля 

Людмила 

– режисер, журналіст, коментатор редакції підготовки 

художніх програм філії НТКУ «Полтавська регіональна 

дирекція "Лтава"» – за просвітницький телевізійний 

проект «З одвічністю на "ти". Полтавщина архітектур-

на» 

Номінація «Мистецтво» 

Раковський 

Володимир 

– музикант, композитор, з.п.к. України – за творчий до-

робок 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Колінько 

Валентина 

– майстер художнього килимарства, з.м.н.тв. України – 

за творчий доробок 

Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута 

(Черкаська обл.) 
 
Лавріненко Іван – художник – за макет пам’ятного знака «Герої не вми-

рають, вони лише у іншу форму переходять» 
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Постоловка Діана 

(Драбівська 

ДШМ) 

– за роботу «Берегиня» 

Филь Олена 

 (Драбівська 

ДШМ) 

– за роботу «Це країна моя» 

Поліщук  

Веніамін  

(Уманська ДШМ) 

– за роботу «Чумацький шлях» 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Яковлєва Лариса – художник, викладач відділу образотворчого мистецтва 

Кіровоградської ДШМ (м. Кропивницький) – за твор-

чий доробок різних років, що утверджують традиції 

національного образотворчого мистецтва 

Номінація «Новітні спрямування» 

Остроухов 

Володимир 

– художник (м. Кропивницький) – за творчі доробки і 

експериментальне новаторство в образотворчому мис-

тецтві краю 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Цуканов Микола – власник приватної галереї «Єлисаветград» (м. Кропив-

ницький) – за підготовку видань «Лекарство от де-

прессии», «Провінційна галерея» та серії альбомів 

«Палітра степового краю» 

Премія ім. Т. Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 
Різників Олекса – письменник, мовознавець (м. Одеса) – за повість 

«Маюнелла» 

 

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилології 

і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Геральдика та вексилологія» 

Філімонов 

Володимир 

– художник – за розроблення геральдичної символіки 

села Крупське, Кіровоградська обл. 
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Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Гарбузенко 

Лариса 

– художниця декоративного мистецтва, педагог – за тво-

рчий доробок у техніках: декоративний розпис, вити-

нанка, набійка, батик 

Премія ім. В. Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 
 
Дейчаківський 

Ігор 

– директор Української гімназії № 1 м. Івано-

Франківська 

Карась Ганна – завідувач кафедри академічного та естрадного співу 

Інституту мистецтв Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника 

Флис Світлана – науковий співробітник Яремчанського музею етногра-

фії та екології Карпатського краю 

Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра 

(Запорізька обл.) 

Номінація «Літературні твори» 

Білокопитов 

Микола 

– поет-сатирик, критик, журналіст, голова Всеукраїнсь-

кої асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ» 

Номінація «Публіцистичні роботи» 

Стадніченко 

Ольга 

– кандидат філологічних наук, завідувач кафедри украї-

нознавства Запорізького національного університету 

Номінація «Виконавська майстерність» 

Бакум Юрій – актор Запорізького академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара, 

н.а. України 

Номінація «Автор-початківець» 

Муха Олена – журналіст, головний спеціаліст Департаменту культу-

ри, туризму, національностей та релігій облдержадмі-

ністрації 

Премія ім. І. Рєпіна 

(Харківська обл.) 

Номінація «Живопис» 

Ковтун Віктор – н.х. України – за цикл творів «Моя Україна» 

Номінація «Графіка» 

Ігуменцев Віктор – з.х. України – за цикл гравюр різцем «Спогади» 
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Номінація «Мистецтвознавство» 

Денисенко Ольга, 

Кацай Вікторія 

– за виставково-видавничий проект «Незабуті імена зем-

ляків» 

Премія ім. П. Рудя 

(Сумська обл.) 

Номінація «Мистецтво» 

Народний  

аматорський  

театр  

Конотопського 

міського БК 

«Зірковий» 

– за неодноразові перемоги в театральних конкурсах 

Номінація «Художня література» 

Положій Євген – письменник, журналіст – за книгу «Іловайськ» 

Номінація «Журналістика» 

Абаровська 

Жанна 

– журналістка, заступник редактора Недригайлівської 

районної газети «Голос Посулля» – за ряд публікацій з 

краєзнавства, культури та мистецтва 

Номінація «Краєзнавство» 

Карпенко 

Микола 

– вчитель історії Сумської гімназії № 1, завідувач музею 

Г. Кондратьєва (м. Суми) – за значний внесок в розви-

ток краєзнавства Сумщини, популяризацію історії рід-

ного краю, національних українських традицій і видат-

них діячів області 

Обласна премія ім. І. Свєшнікова 

(Рівненська обл.) 
 

Кічатий Леонід – директор Державного історико-культурного заповідни-

ка міста Дубно 

Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Проза» 

Батіг Михайло – поет, журналіст – за книгу «Сад білих тіней» 

Номінація «Поезія» 

Михайлів 

Любомир 

– письменник, журналіст, краєзнавець – за книги «Соня-

чні бджоли», «Як маків цвіт», «Йшли батальйони на 

Схід» 
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Номінація «Документальна і науково-критична література» 

Кіндратюк 

Богдан 

– науковець, дослідник – за монографічне дослідження 

«Дзвонарська культура України» 

Номінація «Твори або роботи, які популяризують творчість В. Стефаника і 

написані письменниками, котрі проживають за межами області» 

Горак Роман – письменник-есеїст (м. Львів) – за книгу «Василь Сте-

фаник» (у двох томах) 

Літературно-мистецька премія імені Бориса Тена 

(Житомирська обл.) 
 
Дацюк Василь – письменник, перекладач 

Редчиць Іван – поет, перекладач 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія імені Володимира Гнатюка 
(етнографія, музейна справа) 

 
Собкович 

Наталія 

– художник, мистецтвознавець – за низку ювілейних ми-

стецьких видань до 100-річчя українсько-

американського художника Якова Гніздовського 

Премія імені Петра Медведика 

(краєзнавство) 
 
Група рецензен-

тів: Уніят Віктор, 

Мельничук Бог-

дан, Ониськів 

Михайло 

– за енциклопедичне видання – тритомник «Тернопіль-

щина: історія міст і сіл» 

Премія імені Іванни Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 
 

Дем’янова Ірина – письменниця, краєзнавець – за серію книжок для дітей 

«Все навколо веселково» 

Премія імені Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 
 

Мосійчук 

Ярослава 

– актриса, н.а. України – за роль Подорожньої у виставі 

«Наречена світанкової зорі» А. Касона Тернопільсько-
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го академічного обласного українського драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка 

Премія імені Михайла Бойчука 

(образотворче мистецтво) 
 
Витягловські 

Тетяна та 

Михайло 

– художники – за арт-проекти «Вади цивілізації», «Свято 

неба і землі» 

Премія імені Соломії Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Семчишин 

Володимир 

– за аранжування музичних творів для оркестру, хору, 

вокальних та інструментальних ансамблів та гармоні-

зацію духовних творів 

Премія імені Володимира Здоровеги 

(журналістика) 
 
Хаварівський 

Богдан  

(посмертно),  

Снітовський 

Олег 

– за упорядкування фотокниги «Я – серед вас… Іван Ма-

рчук і Тернопільщина» 

Премія імені Георга Пінзеля 

(архітектура) 
 
Вербовецький 

Юрій 

– архітектор – за творчу роботу «Реставрація та присто-

сування Замку XVII ст. в м. Скалат Підволочиського 

району» 

Премія імені Ярослава Стецька 

(публіцистика) 
 

Чубата Дарія – письменниця, публіцист – за книгу «Камертон чистих 

дум» 

Премія імені Ярослави Музики 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Мавдюк Руслан – майстер художньої різьби по дереву – за різьблені ву-

личні композиції об’ємних фігур козацької доби у місті 

Збаражі на території Національного заповідника «Зам-

ки Тернопілля» 
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* * *  

Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки 

(м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

 – Аксьоненко Наталія 

 – Лелях-Бегутова Світлана 

Номінація «Література» 

 – Цимбалюк Григорій 

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність» 

 – Народний аматорський (драматичний) театр Ємільчин-

ського РБК 

 – Народний камерний хор вчителів ДШМ м. Новограда-

Волинського 

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки» 

 – Гудзь Леся 

Обласна літературна премія ім. М. Федунця 

(Хмельницька обл.) 
 
Шмурикова Ніна – за поетичну збірку «Я родом із листопада» 

Обласна премія ім. Н. Хасевича 

(Рівненська обл.) 
 
Чорний Євген – живописець, графік 

Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Література» 

Запаринюк 

Роман 

– поет, публіцист – за видання книжок: «Світ Настуні та 

Софійки», збірки поезій «Доля» та художньо-

публіцистичного нарису «Сіяч правди – і біль його ду-

ші» 

Номінація «Науково-дослідницька і пошукова робота та краєзнавство» 

Сіреджук Петро – історик, краєзнавець – за книгу «Інвентар Снятинсько-

го староства 1752 р.» 

Номінація «Концертно-виконавська діяльність» 

Народний ама-

торський жіно-

– за активну музично-виконавську діяльність, участь у 

відзначенні 140-річчя від дня народження Марка Чере-
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чий вокальний 

ансамбль «Еле-

гія» (художній 

керівник – Садо-

ва Марія) 

мшини (2014 р.), у програмі презентації книги В. Сте-

фаника «Моє слово» та багатьох інших районних куль-

турно-мистецьких заходах 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Курилюк Ганна – художниця, педагог – за високі багаторічні творчі здо-

бутки в живописі та графіці, активну виставкову діяль-

ність 

* * *  

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 
Гончарук Ніна – художниця-вишивальниця, з.м.н.тв. України – за ваго-

мий внесок у популяризацію творчої спадщини Вели-

кого Кобзаря 

Творчий колек-

тив Хмельниць-

кого обласного 

академічного те-

атру ляльок (ди-

ректор – з.п.к. 

України А. Пун-

дик)  

– за вагомий внесок у популяризацію творчої спадщини 

Великого Кобзаря 

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини 

краю, розвиток музейної справи» 

Тютюшкін Юрій – за ілюстративний матеріал до книг, видань та публіка-

ції Ю. Тютюшкіна та статті про нього («Люки рідного 

міста») 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Озеров Петро – за наукове дослідження по генеалогії корінних жителів 

одного населеного пункту «Родова книга корінних жи-

телів старообрядного села Красний яр»; «Найдавніше 

минуле Новомиргородщини» 
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МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

 

Міська премія ім. С. Величка 

(м. Полтава) 

Номінація «Відображення історії України в художній літературі» 

Шкурупій 

Володимир 

– письменник 

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини Полтавського 

краю» 

Ольховська 

Людмила 

– провідний науковий співробітник Полтавського літера-

турно-меморіального музею Володимира Короленка  

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва» 

Левченко  

Григорій 

– завідувач кафедри музики Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В. Короленка, з.д.м. Ук-

раїни  

Номінація «За сприяння розвитку Державного історико-культурного запо-

відника "Поле Полтавської битви"» 

Лебединський 

Олег 

– художник, керівник проекту «Інша реальність» 

Номінація «Дослідження в царині історії України» 

Сітарчук Роман – історик, педагог  

Номінація «Відображення національної історії у засобах масової  

інформації» 

Іванченко  

Наталія,  

Старіков Дмитро 

– автори документальних телевізійних фільмів історико-

культурної тематики про видатних полтавців (Полтав-

ська ОТРК «Лтава») 

Міська молодіжна літературно-мистецька премія  

ім. М. Вінграновського 

(м. Біла Церква, Київська обл.) 
 
Носовська Алла – поетеса – за збірку «Час відрощувати крила» 

Смєлова Крістіна – художниця – за творчі здобутки в галузі станкового 

живопису й активну виставкову діяльність 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка 

(м. Івано-Франківськ) 
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Михайлів 

Любомир 

– за збірку сонетів «За день до весни» 

Зеленчук Василь – за цикл сонетів у колективній збірці «Карпати на 

трьох» 

Міська премія «Кам’янське мистецьке перевесло» 

(у галузі культури, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.) 
 
Василенко 

Геннадій 

– артист драми вищої категорії Академічного музично-

драматичного театру імені Лесі Українки м. 

Кам’янського – за виконання ролі Гамлета у виставі 

«Гамлет» за трагедією В. Шекспіра 

Майборода Олег – поет – за цикл розвиваючих книжок для дітей молод-

шого віку 

Циганок Ніна – історик, краєзнавець, ветеран музейної справи – за ви-

дання історико-публіцистичного краєзнавчого збірника 

«Війна очима "дітей війни"» 

Молодіжний гурт 

етно-співу «Спі-

ваночки» 

(Кам’янський му-

зичний коледж) 

– за відродження нематеріальної культурної спадщини 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини» та популяризацію 

фольклорної культури краю 

Колектив бібліо-

теки-філії № 8 

ЦБС м. 

Кам’янського 

(директор – Гон-

чар Т. М.) 

– за впровадження та поширення проекту «Бібліотерапія: 

робота з дітьми особливої турботи», за підтримку ді-

тей, що потребують психокорекції за допомогою книг 

та читання 

Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. Є. Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Даниленко 

Володимир 

– письменник,  літературознавець – за книгу «Грози над 

Туровцем» 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Цалик Станіслав, – сценарист, 

Чорний Олег, – кінорежисер, 

Маловіцький 

Олег 

– кінооператор – за повнометражний документальний 

фільм «Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди» 
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Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Фільц Богдана – композитор, музикознавець, з.д.м. України – за хоро-

вий реквієм «Пам’яті героїв Небесної сотні», кантати: 

«Любіть Україну», «Юнакові», «Пори року»; сакральні 

твори хору a cappella 

Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Мельник 

Олександр 

– художник монументально-декоративного мистецтва – 

за твори «Пробудження», «Дзвонар» та «Спломенілий 

цвіт» 

Премія ім. А. Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Гирич Віктор – театральний режисер, н.а. України – за постановку ви-

стави «Сон» за творами Т. Г. Шевченка в Київському 

академічному театрі юного глядача на Липках 

Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Мельничук 

Андрій 

– письменник, з.ж. України – за книгу «Погляд крізь час» 

та серію публікацій про відомих столичних діячів літе-

ратури і мистецтва 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Доріченко 

Олександр 

– майстер народного малярства – за серію робіт «Козаць-

ке плесо історії» 
 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – вистава «Оскар» Е.-Е. Шмітта Київського муніципаль-

ного академічного театру ляльок (режисер – Урицький 

Михайло) 

Номінація «Краща музична вистава» 

 – вистава «Пой, Лола, пой!» О. Чепалова за мотивами 
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роману Г. Манна Київського академічного театру дра-

ми і комедії на лівому березі Дніпра (режисер – Бого-

мазов Дмитро) 

Номінація «Краща вистава для дітей» 

 – вистава «Чому довгий ніс у слона» за Р. Кіплінгом Ки-

ївського муніципального академічного театру ляльок 

(режисер – Урицький Михайло) 

Номінація «Краща камерна вистава (вистава малої сцени)» 

 – вистава «Сталкери» П. Ар’є спільного проекту Театру 

«Золоті ворота» та Київського академічного Молодого 

театру (режисер – Жирков Станіслав) 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Урицький 

Михайло 

– театральний режисер – за постановку вистави «Оскар» 

Е.-Е. Шмітта Київського муніципального академічного 

театру ляльок 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Ганноченко 

Олександр 

– актор, з.а. України – за роль Гнуса у виставі «Пой, Ло-

ла, пой!» А. Чепалова за мотивами роману Г. Манна 

Київського академічного театру драми і комедії на лі-

вому березі Дніпра (режисер – Богомазов Дмитро) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Вітовська Ірма – актриса, з.а. України – за роль Баби Прісі у виставі 

«Сталкери» П. Ар’є спільного проекту Театру «Золоті 

ворота» та Київського академічного Молодого театру 

(режисер – Жирков Станіслав) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Суржиков  

Дмитро 

– актор – за роль Мервіна у виставі «Однорукий»  

М. Мак-Дона Київського академічного Молодого теат-

ру (режисер – Білоус Дмитро) 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Хохлаткіна  

Олена 

– актриса, н.а. України – за роль Уліти у виставі «Ліс»  

О. Островського Національного академічного драмати-

чного театру ім. І. Франка, м. Київ (режисер – Богома-

зов Дмитро) 

Номінація «Краща сценографія» 

Данько Микола – за постановку вистави «Чому довгий ніс у слона» за  

Р. Кіплінгом Київського муніципального академічного 

театру ляльок (режисер – Урицький Михайло) 
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Номінація «Краще музичне оформлення» 

Полянський 

Тимур 

– за виставу «Він і вона» А. Чехова Київського академіч-

ного драматичного театру на Подолі (режисер-

постановник – Кудлінський Володимир) 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Скляренко 

Олексій 

– за постановку вистави «Пой, Лола, пой!» А. Чепалова 

за мотивами роману Г. Манна Київського академічного 

театру драми і комедії на лівому березі Дніпра (режи-

сер – Богомазов Дмитро) 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Олійник Дмитро – за роль Міті у виставі «Мітіне кохання: щоденник» за І. 

Буніним Театру «Золоті ворота», м. Київ (режисер – 

Бєлозоренко Влада) 

Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Кон Сергій – за постановку вистави-балету «Лялька. Нова історія 

Коппелії» Л. Деліба Київського муніципального акаде-

мічного театру опери і балету для дітей та юнацтва 

Мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(м. Рівне) 
 
Гурістюк 

Олександр 

– художник (м. Рівне) 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

Номінація «Література та публіцистика» 

Мирний 

Володимир 

– поет, прозаїк, перекладач – за книгу «Янголи ридали в 

небесах» 

Номінація «Краєзнавство та народна творчість» 

Карпенко 

Олександр 

– письменник, історик, краєзнавець – за книги «Покли-

кані серцем», «Нариси з історії Лубенського краю в пе-

ріод війни і окупації», матеріали публікацій в газетах 

«Вісник», «Лубенщина» 

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура» 

Черкас Валерій – фотокореспондент – за фотоальбом «Автограф на зем-

лі. Семен Антонець» 

Таран Ольга – художниця – за творчий доробок у жанрі живопису і 

графіки 
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Міська літературна премія ім. Т. Мельничука 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 
 
Кметюк Надія – поетеса – за збірку поезій «Повертайтеся живими!» 

Міська премія ім. В. Павлюка 

(у галузі народного мистецтва, м. Рівне) 
 
Цапун Раїса – педагог, фольклорист, етнограф, збирачка та виконави-

ця народних пісень, керівник фольклорного гурту 

«Джерело» 

Премія імені Уласа Самчука 

(м. Рівне) 
 
Одерако Ірина – письменниця (м. Рівне) – за соціально-побутовий ро-

ман «Від світанку і до вічності» 

Міська премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Бабій Василь – письменник, краєзнавець – за книги прози: «Мій мале-

нький Париж – Івано-Франківськ», «Станіслав», 

«Францішек, або Повернення до Станіславова» 

Бреславська- 

Кемінь Світлана 

– поетеса, педагог – за поетичні збірки «Два кроки до 

раю» та «Переступи поріг» 

Номінація «Журналістика» 

Іроденко Ольга – за телевізійну програму «Шлях до Європи» на облас-

ному ТБ «Галичина» 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  

у галузі культури і мистецтва 

(м. Хмельницький) 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація  

української мови» 

Олійник 

Володимир 

– поет, голова Хмельницької міської літературної спілки 

«Поділля» – за літературні видання та популяризацію 

української мови та літератури 

Номінація «Журналістика» 

Слободянюк 

Тетяна 

– завідувач відділу національного відродження, культури 

та освіти обласної газети «Подільські вісті» – за високу 

професійну майстерність і вагомі здобутки у медіа-
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сфері  

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Лопатін 

Олександр 

– художник-живописець, педагог – за високу професійну 

майстерність, активну виставкову діяльність, вагомий 

особистий внесок у розвиток та популяризацію образо-

творчого та декоративно-ужиткового мистецтва в місті 

Хмельницькому 

Бучківська 

Галина 

– майстер з художньої обробки шкіри, вишивки та виго-

товлення народної ляльки, педагог – за високу профе-

сійну майстерність, вагомі здобутки у науково-

педагогічній діяльності, особистий внесок у розвиток 

та популяризацію образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва 

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Цмур Оксана – педагог, художній керівник та диригент камерного ор-

кестру Хмельницького музичного училища ім. В. Заре-

мби – за високу професійну майстерність, активну кон-

цертну діяльність, вагомий особистий внесок у розви-

ток та популяризацію музичного мистецтва у місті 

Хмельницькому 

Номінація «Режисура та театральне мистецтво» 

Тітов Анатолій – педагог, режисер зразкового театру-студії «Чарівна 

скринька» Хмельницької ДШМ – за високу професійну 

майстерність, вагому творчу діяльність, значний осо-

бистий внесок у розвиток театрального мистецтва у 

місті Хмельницькому 

Міська премія ім. М. Ярошенка 

(м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Трохимець- 

Милютін Віктор 

– живописець, графік, монументаліст 

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Соболевський 

Олексій 

– художник-графік 

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Журавльов 

Сергій 

– художник-кераміст 
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Номінація «Громадська діяльність. Організація і проведення мистецьких 

акцій» 

Титаренко 

Валентина 

– декан факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка 

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Бабенко Віктор – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

психолого-педагогічного факультету Полтавського на-

ціонального педагогічного університету імені В. Г. Ко-

роленка 

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції Полтавсь-

кого художнього музею (Галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка» 

Кучковський 

Дмитро 

– інженер, громадський активіст 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Літературна премія журналу «Березіль» 
 
І премія – Пагутяк Галина – за роман-містерію «Гіркі землі» 

ІІ премія – Короненко Світлана – за добірку поезій 

ІІІ премія – Слабошпицький Михайло – за розділи з майбутньої 

книжки «Основний час» 

Премія ім. А. Бортняка 

(заснована ГО «Вінницьке земляцтво у Києві») 
 
Гарвасюк Василь – поет, прозаїк (смт Муровані Курилівці, Вінницька обл.) 

Мистецька премія «Глодоський скарб» 
(заснована письменником і головним редактором часопису  

«Кур’єр Кривбасу» Г. Гусейновим) 

 

Яцканин Іван – український письменник, перекладач, головний редак-

тор часопису «Дукля» та журналу «Веселка» (Словач-

чина) 
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Міжнародна грантова премія Говорунів на підтримку молодих  

керамістів 

(заснована О. Говорун (США) та Національним музеєм-заповідником 

українського гончарства в Опішному, Полтавська обл.) 
 
Литвиненко 

Аліна 

– художник-кераміст (м. Олександрія, Кіровоградська 

обл.) – за монументальну глиняну скульптуру «Люди-

на, що пірнає» 

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») 
 

Караташ 

Володимир 

– письменник, педагог – за книгу споминів «На барика-

дах Кенгіра» 

Театральна премія «Дзеркало сцени» 
(заснована інформаційно-аналітичним тижневиком  

«Дзеркало тижня. Україна») 
 
 – вистава «Оскар і Рожева Пані» Е.-Е. Шмітта (режисер – 

н.а. України Держипільський Ростислав). Незалежний 

арт-проект, створений митцями з Івано-Франківська, 

Києва, Харкова та інших міст 

Поетична премія «Золотий кларнет» 
(заснована Київською організацією Національної спілки письменників  

України) 
 
Астапенко Ігор – поет, перекладач (м. Біла Церква, Київська обл.) – за 

поетичну збірку «Щільник» 

Премія імені Ірини Калинець  

(заснована Міжнародним благодійним фондом імені Ярослава Мудрого) 

Номінація «За громадську позицію та мужність – особі, котра активно від-

стоює українські позиції у державотворчому процесі» 

Горбаль Микола – поет, музикознавець, педагог, громадський діяч (м. Ки-

їв) 

Номінація «За низку публікацій, в яких утверджується авторитет України 

та вивчаються "білі плями історії України"» 

Зиль Андрій – письменник, публіцист, краєзнавець (м. Бориспіль, Ки-

ївська обл.) 
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Номінація «За виявлення та популяризацію героїчних сторінок в історії 

України» 

Зайцев Юрій – письменник, історик, українознавець, педагог (м. 

Львів) 

 

Літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та готельним 

комплексом «Буковина», м. Чернівці) 

Номінація «Література та мистецтво» 

Мельничук 

Богдан 

– письменник, драматург, журналіст, краєзнавець, з.д.м. 

України (с. Молотків, Тернопільська обл.) 

Номінація «Живопис та графіка» 

Криворучко 

Орест 

– живописець, графік, з.х. України (м. Чернівці) 

Номінація «Наукова розвідка» 

Кирилюк 

Світлана 

– поетеса, літературознавець (м. Чернівці) 

Номінація «Громадський діяч» 

Мінченко Тамара – педагог, українознавець, з.п.о. України (м. Чернівці) 

Премія ім. М. Лучкая 

(заснована Мукачівською греко-католицькою єпархією,  

Закарпатська обл.) 
 
Сирохман 

Михайло 

– художник, мистецтвознавець, дослідник дерев’яних 

церков Закарпаття – за серію публікацій та книг про 

сакральні та культурні пам’ятки МГКЄ (Мукачівської 

греко-католицької єпархії) 

Гаврош 

Олександр 

– письменник, журналіст – за книги, в яких описано жит-

тя Івана Фірцака (більше відомого як Кротон або Іван 

Сила) 

Українська музична премія «M1 Music Awards 2016» 

(заснована телеканалом «М1», м. Київ) 

Номінація «Прорив року» 

ALEKSEEV – співак 

Номінація «Золотий грамофон» 

Тіна Кароль – співачка, з.а. України 
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Номінація «Проект року» 

«MOZGI» – гурт танцювальної електронної музики 

Номінація «Альтернатива» 

«The HARDKISS» – англомовний музичний гурт 

Номінація «Хіт року» 

(спільно з радіостанцією Хіт FM) 

 
 – пісня «У мами» (Потап і Настя) 

Номінація «Кліп року» 

 – LOBODA «До біса кохання» (режисер – Н. Крапівіна) 

Номінація «Співак року» 

MONATIK – співак, композитор 

Номінація «Співачка року» 

LOBODA – співачка 

Номінація «Гурт року» 

 – гурт «Время и Стекло» 

 

Премія від хіт-

параду «Dance 

Parade» від Kiss 

FM 

– музичний проект A. Shine – It’s not over 

Премія ім. Дж. Мейса 

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

Тримбач Сергій – кінознавець, кіносценарист, історик кінематографа, за-

ступник голови НСКУ, з.д.м. України – за громадянсь-

ку позицію в публіцистиці 

Літературна премія ім. Б. Нечерди 
(Ліги українських меценатів та редколегії часопису «Київ») 

 
Власенко Власта – поетеса (м. Надвірна, Івано-Франківська обл.) – за пое-

тичну добірку, опубліковану в газеті «Слово Просвіти» 

Премія ім. Д. Нитченка 

(Ліги українських меценатів) 
 

Голота Любов – письменниця, головний редактор газети «Слово Про-

світи», з.п.к. України (м. Київ) 

Гриценко Павло – мовознавець, директор Інституту української мови 
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НАН України (м. Київ) 

Петренко 

Микола 

– письменник (м. Львів) 

Премія «Обличчя року» від газети «Культура і життя»  

Міністерства культури України 

Дмитрук 

Анастасія  

– поетеса 

Косін Юрій – фотохудожник, педагог, мандрівник  

Машталір 

Іван-Ян 

– фотокореспондент, актор, меценат 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся 

(заснована ГО «Сумське земляцтво у м. Києві») 
 
Дупляк Степан – поет (м. Київ) – за ліричну збірку «Увертюра зорепаду» 

Літературно-мистецька премія «Благодійного фонду Віктора Ро-

манюка» 

(м. Стрий, Львівська обл.) 
 
Ханас Зеновія – краєзнавець, заступник директора з наукової роботи 

Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» – за мо-

нографію «Нириси з історії жіночого руху Стрийщини» 

Премія імені Софії Русової 

(Ліги українських меценатів та українського клубу «Ярославів Вал») 
 
Дацюк Галина – письменниця, журналістка – за патріотичні та культу-

рологічні передачі на Українському радіо, громадську 

діяльність, популяризацію імені та творчої спадщини 

Софії Русової, а також співупорядкування й переклад 

книжки «На хресній дорозі» 

Премія ім. В. Свідзінського 

(Ліги українських меценатів та редколегії журналу «Київ») 
 
Малкович Іван – поет, видавець – за книгу «Подорожник» 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» 
Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Гладун Дарина (м. Хмельницький–Київ) – за збірку 

«Спершу було дерево» 

 – Єфіменко Оксана (м. Харків) – за збірку без назви 

 – Дикобраз Вікторія (м. Рівне) – за збірку «Необхідне 

підкреслити» 
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ІІІ премія – Антощак Микола (м. Бердянськ–Вінниця) – за збірку 

поезій «Тисяча степових років» 

 – Бодасюк Олена (м. Київ) – за збірку «Стихії» 

 – Дрогомирецька Христина (м. Львів) – за збірку «Ана-

томія кімнати» 

 – Єрьоменко Наталія (м. Чернівці) – за збірку «Ця прогу-

лянка триває надто довго» 

 – Загладько Ірина (м. Луцьк) – за збірку «Все, що губить-

ся в піску» 

 – Мимрук Олександр (м. Київ) – за збірку «Цукровик» 

 – Рудик Катерина (м. Вінниця–Київ) – за збірку «Книжка 

тіней» 

 – Шкабара Сергій (м. Київ) – за збірку «Проміння всере-

дині флейти» 

Номінація «Проза» 

ІІ премія – Максименко Олена (м. Київ) – за повість «Неприкаяні» 

ІІІ премія – Єщенко Марина (м. Київ) – за повість «Бібліотекарки 

не виходять заміж» 

 – Комберянов Сергій (м. Київ) – за повість «Крадії 

пам’яті» 

 – Мельникова Діана (м. Донецьк–Київ) – за щоденникову 

повість «Записки донецького укропа» 

Номінація «Дитяча література» 

ІІІ премія – Петренко Юлія (м. Ніжин, Чернігівська обл.) – за казку 

«Королівство образотворчості» 

Премія ім. В. Стуса 

(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції) 
 
Коваль 

Олександра 

– президент громадської організації «Форум Видавців» 

(м. Львів) – за особливий внесок в українську культуру 

та стійкість громадянської позиції 

Премія ім. Є. Чикаленка 

(Ліги українських меценатів) 
 
Союз українок 

Австралії 

– за фінансову підтримку Міжнародного конкурсу з ук-

раїнської мови імені Петра Яцика 

Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
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Кебуладзе 

Вахтанґ 

– письменник, філософ, перекладач (м. Київ) – за книгу 

«Чарунки долі» 

Музична премія «Yuna» 

(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром  

та фахівцем телерадіосфери П. Шильком) 

Номінація «Кращий соло-артист» 

Джамала – співачка, н.а. України 

Номінація «Кращий рок-гурт» 

 – гурт «The Hardkiss» 

Номінація «Кращий поп-гурт» 

 – гурт «Время и Стекло» 

Номінація «Кращий альбом» 

Monatik – за музичний альбом «Monatikзвучит» 

Номінація «Кращий відеокліп» 

Monatik  – «Кружит» 

Номінація «Кращий дует» 

Джамала і  

етно-гурт 

«ДахаБраха» 

– за пісню «Заманили» 

Номінація «Відкриття року» 

 – гурт «Грибы» 

Номінація «Краща пісня» 

Джамала – співачка, н.а. України – за пісню «1944» 

Номінація «Краще концертне шоу» 

 – гурт «The Hardkiss» – за концерти до 5-річчя гурту 

Номінація «Новий подих» 

 – Cepasa – музикант, вокаліст, саунд-продюсер 

Номінація «Кращий менеджмент артиста» 

 – «Mozgi Entertainment» – продюсерський центр 

Номінація «За особливі досягнення у музиці» 

 – гурт «ТНМК» 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АРК 

БК 

ДМШ 

ДП 

Доч.п. 

ДХШ 

ДШМ 

з.а. 

 

з.в. 

 

з.д.м. 

 

з.д.н.і т. 

 

з.ж. 

 

з.м.н.тв. 

 

з.п.к. 

 

з.п.о. 

 

з.х. 

 

з.ю. 

 

КНУКіМ 

 

КНУТКІТ 

ім. І. Карпенка-Карого 

 

КПНЗ 

 

н.а. 

 

НААНУ 

 

НПУ ім. М. Драгоманова 

 

 

– Автономна Республіка Крим 

– будинок культури 

– дитяча музична школа 
– державне підприємство 

– дочірнє підприємство 

– дитяча художня школа 

– дитяча школа мистецтв 

– заслужений артист (при пріз-

вищах) 

– заслужений вчитель (при прі-

звищах) 

– заслужений діяч мистецтв (при 

прізвищах) 

– заслужений діяч науки і техні-

ки (при прізвищах) 

– заслужений журналіст (при 

прізвищах) 

– заслужений майстер народної 

творчості (при прізвищах) 

– заслужений працівник культу-

ри (при прізвищах) 

– заслужений працівник освіти 

(при прізвищах) 

– заслужений художник (при 

прізвищах) 

– заслужений юрист (при прі-

звищах) 

– Київський національний уні-

верситет культури і мистецтв 

– Київський національний уні-

верситет театру, кіно і телеба-

чення ім. І. Карпенка-Карого 

– Київський професійний навча-

льний заклад 

– народний артист (при прізви-

щах) 

– Національна академія аграр-

них наук України 

– Національний педагогічний 

університет ім. М. Драгомано-

ва 
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НСКрУ 

 

НСПУ 

 

НСТДУ 

 

НТКУ 

 

НСХУ 

 

н.х. 

 

ОДТРК 

 

ПП «Рута» 

ПХМГМ 

ім. М. Ярошенка 

 

РБК 

СБК 

ХНУ ім. В. Каразіна 

 

ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Національна спілка краєзнав-

ців України 

– Національна спілка письмен-

ників України 

– Національна спілка театраль-

них діячів України 

– Національна телекомпанія Ук-

раїни 

– Національна спілка художни-

ків України 

– народний художник (при прі-

звищах) 

– обласна державна телерадіо-

компанія 

– поліграфічні послуги «Рута» 

– Полтавський художній музей 

(Галерея мистецтв) ім. М. 

Ярошенка 

– районний будинок культури 

– сільський будинок культури 

– Харківський національний 

університет ім. В. Каразіна 

– централізована бібліотечна си-

стема 



ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ ....................................................................................... 3 

Премія «Книга року ВВС – 2016» ..................................................................... 3 

Премія «Дитяча книга ВВС – 2016» .................................................................. 3 

Міжнародна літературна премія імені Веніаміна Блаженного ....................... 3 

Міжнародна літературна премія ім. І. Вільде ................................................... 3 

Міжнародна літературна премія «Воїн світла»  (заснована Національною 

спілкою письменників України та опозиційною Спілкою білоруських 

письменників) ...................................................................................................... 3 

Міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя («Тріумф»)............................ 3 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Гончара .................................... 5 

Премія німецьких меценатів та Всеукраїнського фонду відтворення 

видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара 6 

Міжнародна премія «Золотий асик» (Казахстан)……………………………6 

Літературна премія ім. Дж. Конрада-Коженьовського  (заснована 

Польським Інститутом у Києві) ......................................................................... 6 

Міжнародна премія ім. П. Куліша (літературно-мистецька) .......................... 6 

Премія імені Юзефа Лободовського (м. Люблін, Польща) ............................ 7 

Премія Уряду Російської Федерації 2016 року в галузі культури ................. 7 

(м. Москва) ........................................................................................................... 7 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. М. Сингаївського ................ 8 

Премія ім. Г. Сковороди (заснована Посольством Франції в Україні за 

кращий переклад  творів з французької мови на українську) ........................ 8 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  «Сад божественних 

пісень» .................................................................................................................. 8 

Міжнародна премія Всесвітньої організації фотографів WPO «Sony World 

Photography Awards» (м. Лондон, Велика Британія) ....................................... 9 

(м. Лондон, Велика Британія) ............................................................................ 9 

Міжнародна літературна премія імені Ернеста Хемінгуея  (заснована 

канадським видавництвом «Litsvet» та журналом  «Новий Світ») ................ 9 

Премія «The Television Academy Honors» Американської телеакадемії 

(США) ................................................................................................................... 9 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка ................................ 9 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ ........................................................................................... 10 

Національна премія України імені Тараса Шевченка ................................... 10 

Державна премія України імені Олександра Довженка ................................ 10 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) ................................ 10 

Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського ................................ 11 



 62 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України ............................................................................................. 11 

Премія Верховної Ради України педагогічним працівникам 

загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів .......................................................................................... 11 

Премія Президента України «Українська книжка року» .............................. 11 

ВСЕУКРАЇНСЬКі  ПРЕМІЇ .............................................................................. 12 

Премія ім. О. Білецького (у галузі літературної критики) ............................ 12 

Премія ім. К. Білокур ........................................................................................ 12 

Літературна премія «Благовіст» ...................................................................... 12 

Премія Всеукраїнського культурно-наукового фонду Тараса  Шевченка «В 

своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» ................................................................. 12 

Літературна премія імені Олеся Гончара ........................................................ 13 

Премія ім. М. Дерегуса (у галузі образотворчого мистецтва) ...................... 13 

Премія ім. Н. Забіли .......................................................................................... 13 

Всеукраїнська літературна премія імені Зореслава ....................................... 13 

Літературна премія ім. М. Кирієнка-Волошина   ........................................... 14 

Премія Національної спілки кінематографістів України .............................. 14 

Музична премія ім. В. Косенка ........................................................................ 15 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського ........................... 15 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександри  Кравченко…………15 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка 

Лепких  ........................................................................................................................ 15 

Премія ім. М. Лисенка ...................................................................................... 16 

Премія ім. Б. Лятошинського ........................................................................... 16 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика ................................................ 16 

Премія ім. І. Огієнка .......................................................................................... 16 

Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото» ................. 17 

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки ...................................... 17 

Премія ім. Л. Ревуцького .................................................................................. 18 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського ............... 18 

Всеукраїнська літературна премія імені Уласа Самчука .............................. 18 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка .................................... 18 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського (краєзнавча) ................................ 18 

      ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ 

        УКРАЇНИ…………………………………………………………………..19                            

Премія ім. В. Афанасьєва ................................................................................. 19 

Премія ім. С. Данченка ..................................................................................... 19 

Премія ім. М. Заньковецької ............................................................................ 19 

Премія ім. М. Крушельницького ..................................................................... 19 



 63 

Премія ім. Ф. Нірода ......................................................................................... 19 

Премія ім. В. Писарєва ...................................................................................... 19 

Премія ім. М. Садовського ............................................................................... 19 

Премія ім. П. Саксаганського ........................................................................... 20 

Премія в галузі театрознавства і театральної критики .................................. 20 

Премія «Наш Родовід» ...................................................................................... 20 

Всеукраїнська премія імені академіка П. Тронька Національної  спілки 

краєзнавців України .......................................................................................... 20 

Премія ім. І. Франка (у галузі інформаційної діяльності) ............................. 21 

Премія ім. Богдана Хмельницького (за краще висвітлення військової 

тематики у творах  літератури та мистецтва) ................................................. 21 

Всеукраїнська премія ім. Л. Череватенка  ...................................................... 22 

Премія ім. В. Чорновола (журналістика та публіцистика)............................ 22 

Літературна премія Валерія Шевчука ............................................................. 23 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича  .................................. 23 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ .............................................................................................. 23 

Обласна премія ім. М. Аркаса  ......................................................................... 23 

Премія ім. Л. Бразова  ....................................................................................... 24 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ У 

ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  І МИСТЕЦТВА ................................. 25 

Премія ім. А. Кримського ................................................................................. 25 

Премія ім. Й. Кондзелевича ............................................................................. 25 

Премія ім. І. Стравінського .............................................................................. 25 

Премія ім. С. Кривенького ............................................................................... 25 

Премія ім. О. Цинкаловського ......................................................................... 26 

Премія ім. В. Хурсенка ..................................................................................... 26 

Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича  ...................................... 26 

Премія ім. Л. Глібова  ....................................................................................... 26 

Обласна літературна премія «Дебют Срібної Землі»  ................................... 27 

Обласна премія ім. П. Демуцького (у галузі аматорської художньої 

творчості) ........................................................................................................... 27 

Обласна премія у галузі культури  «Духовний скарб Кіровоградщини»....28 

Обласна мистецька премія ім. Г. Жуковського  ............................................. 28 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА………………………………….28 

Премія ім. Ф. Потушняка .................................................................................. 28 

Премія ім. Д. Задора .......................................................................................... 29 

Премія ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв ................................ 29 

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі .................................................................. 31 

Обласна премія ім. І. Котляревського ............................................................. 32 



 64 

Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського ................................. 33 

Обласна премія ім. Г. Леончук ......................................................................... 33 

Премія ім. Я. Лукавецького .............................................................................. 33 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В 

ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА 

АРХІТЕКТУРИ ................................................................................................. 34 

Премія ім. А. Вахнянина ................................................................................... 34 

Премія ім. Б. Возницького ................................................................................ 34 

Премія ім. М. Возняка ....................................................................................... 34 

Премія ім. С. Гординського .............................................................................. 34 

Премія ім. О. Кульчицької ................................................................................ 35 

Премія ім. І. Левинського ................................................................................. 35 

Премія ім. Б. Лепкого ........................................................................................ 35 

Премія ім. С. Людкевича .................................................................................. 35 

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких .......................................................................... 35 

Премія ім. І. Труша ............................................................................................ 35 

Премія ім. З. Флінти .......................................................................................... 35 

Премія ім. В. Чорновола ................................................................................... 36 

Премія ім. М. Шашкевича ................................................................................ 36 

Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича ........................................... 36 

Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка ................................................ 36 

Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди .................................. 36 

Обласна премія ім. І. Марчука ......................................................................... 37 

Премія імені Панаса Мирного ......................................................................... 37 

Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута ...................................................... 37 

Премія ім. О. Осмьоркіна (у галузі образотворчого мистецтва  та 

мистецтвознавства) ........................................................................................... 38 

Премія ім. Т. Осьмачки ..................................................................................... 38 

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилології і 

декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка ....................... 38 

Премія ім. В. Полєка ......................................................................................... 39 

Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра .................................... 39 

Премія ім. І. Рєпіна ............................................................................................ 39 

Премія ім. П. Рудя ............................................................................................. 40 

Обласна премія ім. І. Свєшнікова .................................................................... 40 

Премія ім. В. Стефаника ................................................................................... 40 

Літературно-мистецька премія імені Бориса Тена ........................................ 41 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ................................................................ 41 



 65 

Премія імені Володимира Гнатюка ................................................................. 41 

Премія імені Петра Медведика ........................................................................ 41 

Премія імені Іванни Блажкевич ....................................................................... 41 

Премія імені Леся Курбаса ............................................................................... 41 

Премія імені Михайла Бойчука ........................................................................ 42 

Премія імені Соломії Крушельницької ........................................................... 42 

Премія імені Володимира Здоровеги .............................................................. 42 

Премія імені Георга Пінзеля ............................................................................ 42 

Премія імені Ярослава Стецька ....................................................................... 42 

Премія імені Ярослави Музики ....................................................................... 42 

Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки ....................... 43 

Обласна літературна премія ім. М. Федунця .................................................. 43 

Обласна премія ім. Н. Хасевича ....................................................................... 43 

Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини ............................. 43 

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка  ................................................................ 44 

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова  ................................................ 44 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ .................................................................................................. 45 

Міська премія ім. С. Величка ........................................................................... 45 

Міська молодіжна літературно-мистецька премія  ім. М. Вінграновського ... 45 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка ............................................................. 45 

Міська премія «Кам’янське мистецьке перевесло» ....................................... 46 

Мистецька премія «Київ» ................................................................................. 46 

Премія ім. Є. Плужника .................................................................................... 46 

Премія ім. І. Миколайчука................................................................................ 46 

Премія ім. А. Веделя ......................................................................................... 47 

Премія ім. С. Шишка ......................................................................................... 47 

Премія ім. А. Бучми .......................................................................................... 47 

Премія ім. А. Москаленка ................................................................................. 47 

Премія ім. С. Колоса ......................................................................................... 47 

Театральна премія «Київська пектораль» ....................................................... 47 

Мистецька премія ім. Г. Косміаді  ................................................................... 49 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика  ..................................................... 49 

Міська літературна премія ім. Т. Мельничука ............................................... 50 

Міська премія ім. В. Павлюка .......................................................................... 50 

Премія імені Уласа Самчука ............................................................................ 50 

Міська премія ім. І. Франка .............................................................................. 50 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  у галузі культури і мистецтва 50 

Міська премія ім. М. Ярошенка ....................................................................... 51 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  ОРГАНІЗАЦІЙ ............................ 52 

Літературна премія журналу «Березіль» ......................................................... 52 



 66 

Премія ім. А. Бортняка  ..................................................................................... 52 

Мистецька премія «Глодоський скарб» .......................................................... 52 

Міжнародна грантова премія Говорунів на підтримку молодих  керамістів  53 

Премія ім. Ю. Горліса-Горського .................................................................... 53 

Театральна премія «Дзеркало сцени» ............................................................. 53 

Поетична премія «Золотий кларнет» ............................................................... 53 

Премія імені Ірини Калинець ........................................................................... 53 

Літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської ..................................... 54 

Премія ім. М. Лучкая ........................................................................................ 54 

Українська музична премія «M1 Music Awards 2016» .................................. 54 

Премія ім. Дж. Мейса ........................................................................................ 55 

Літературна премія ім. Б. Нечерди .................................................................. 55 

Премія ім. Д. Нитченка ..................................................................................... 55 

Премія «Обличчя року» від газети «Культура і життя» ................................ 56 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся ......................... 56 

Літературно-мистецька премія «Благодійного фонду Віктора Романюка» 56 

Премія імені Софії Русової ............................................................................... 56 

Премія ім. В. Свідзінського .............................................................................. 56 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» ............................................. 56 

Премія ім. В. Стуса ............................................................................................ 57 

Премія ім. Є. Чикаленка ................................................................................... 57 

Премія ім. Ю. Шевельова ................................................................................. 57 

Музична премія «Yuna» .................................................................................... 58 

Список скорочень .................................................................................................. 59 

 



Міністерство культури України 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

 

 

ЛАУРЕАТИ МІЖНАРОДНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПРЕМІЙ  

У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА  

 РОКУ 

 
 
 
Складач О. М. Ісаченко, зав. сектору довідкової роботи 

відділу ДІФ  Інформаційного центру з питань ку-

льтури та мистецтва 

 

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора  

 
 

 

 

Київ        2017 

 

 
 

Комп’ютерне опрацювання 

 та редагування  І. Г. Піленко 

 
 
 

Підписано до друку 28.03.2017. 

Формат 60х84/16. 

Папір друк. 

Офсетний друк. 

Умовн. друк. арк. 3,72. 

Б/т. прим. Зам. 35. 

 

01001, Київ-1, Грушевського, 1. 

Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. 

Тел. 278–85–12 

 
 
 


