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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 
 

Тел. 

 

425–23–26 

 

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

Укладач О. М. Ісаченко, завідувач сектору довідкової ро-

боти відділу ДІФ Інформаційного центру з питань 

культури та мистецтва 

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заступник генерального дирек-

тора 

 

mailto:div@nplu.org;
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Міжнародна літературна премія «Арка» 

(Сербія) 
 
Дзюби Сергій і 

Тетяна 

– письменники, перекладачі (м. Чернігів) – за книгу пое-

зії «На острові, далекому, мов сльози Єви…» (вид-во 

«Арка», Сербія) 

Міжнародна літературна премія «Vilenica»  

(у рамках ХХХІІ міжнародного літературного фестивалю у Словенії) 
 
Головна премія – Андрухович Юрій – письменник, публіцист, перекла-

дач (м. Івано-Франківськ) 

ІІ премія – Любка Андрій – письменник, публіцист, перекладач  

(м. Ужгород) 

Міжнародна літературна премія ім. І. Бабеля 

(м. Одеса) 
 
І премія – Гончарова Маріанна – письменниця (м. Чернівці) – за 

оповідання «Янкель, інклоц ін барабан» 

ІІІ премія – Гедеонов Олексій – письменник (м. Київ) – за опові-

дання «Середина снігу» 

Міжнародна літературна премія ім. І. Багряного  

(заснована Фундацією імені Івана Багряного, США) 
 
Гриценко Павло – вчений, директор Інституту української мови НАН 

України – за працю «Від смальтинок до цілості ідіолек-

ту Івана Багряного» 

Премія «Книга року ВВС – 2017» 
 
Калитко 

Катерина 

– письменниця, перекладач (м. Вінниця) – за збірку опо-

відань «Земля Загублених, або Маленькі страшні каз-

ки»  

Премія «Дитяча книга ВВС – 2017» 
 
Коршунова Анна – письменниця, журналіст (м. Суми) – за книгу «Комп і 

компанія» 
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Міжнародна літературна премія імені Веніаміна Блаженного 

(Білорусь) 
 
Гончаренко Олег, 

 

Ананьєва Олена  

– 

 

– 

 

 

письменник, публіцист, перекладач (м. Мелітополь, 

Запорізька обл.)  

письменниця, журналіст, мистецтвознавець (м. Одеса – 

м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – за книги та пуб-

лікації останніх років і значний особистий внесок у су-

часну словесність 

Міжнародна премія Всеукраїнського культурно-наукового фонду 

Тараса Шевченка «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля» 
 
Клочек Григорій – літературознавець, критик, педагог (м. Кропивницький) 

Шугай  

Олександр 

– письменник (м. Київ) 

Макаренко 

Катерина 

– керівник Народного аматорського колективу Театру 

української пісні «Калина» КЗ «Охтирський міський 

центр культури і дозвілля» (Сумська обл.) 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. В. Винниченка 

(м. Київ) 
 
Коропенко  

Сергій 

– прозаїк, кінодраматург (м. Київ) – за історико-

ізотеричну трилогію «Русь. Легенда про Рюрика», 

«Русь. Час мечів», «Русь. Битва князів» 

Лазебник 

Станіслав 

– журналіст, дипломат (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл.) – за книгу нарисів «Люди українського закордон-

ня» 

Савенко 

Олександр 

– публіцист, тележурналіст (м. Київ) – за програму 

«Український клуб» на каналі Київської державної ре-

гіональної телерадіокомпанії 

Літературна премія Вишеградського Східного партнерства  

(Visegrad Eastern Partnership Literary Award, м. Братислава,  

Словаччина) 
 
Андрухович  

Софія 

– письменниця, публіцист, перекладач (м. Івано-

Франківськ) – за роман «Фелікс Австрія» («Видавницт-

во Старого Лева», м. Львів) 
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Міжнародна літературна премія «Воїн світла»  

(заснована Національною спілкою письменників України та опози-

ційною Спілкою білоруських письменників) 
 
Чех Артем – письменник – за щоденник солдата про війну на Дон-

басі «Точка нуль» 

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

(посмертно) 

– 

 

письменник (м. Київ) – за визначний внесок в україн-

ську літературу 

Жиленко Ірина 

(посмертно) 

– письменниця, журналіст (м. Київ) – за визначний вне-

сок в українську літературу 

Жангожа Рустем – письменник, культуролог, літературний критик, мисте-

цтвознавець, вчений (м. Київ) – за вагомий науковий, 

творчий внесок у популяризацію української народної 

та писемної культури 

Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець (м. Одеса – 

м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – за роман-

трилогію «Біженці. No way SOS» та з нагоди 25-річчя 

діяльності Творчої асоціації «Золоті майстри Одеси» 

Пероганич Юрій, 

Череп-Пероганич 

Тетяна 

– 

– 

громадський діяч, 

письменниця, публіцист (м. Київ) – засновники та очі-

льники всеукраїнського порталу «Жінка-Українка» – за 

значну творчу та громадську діяльність 

Кузьменко 

Володимир 

– літературознавець, доктор філологічних наук, профе-

сор (м. Київ) – за визначну наукову діяльність 

Гольцов Віталій – художній керівник Чернігівського обласного театру 

ляльок ім. О. Довженка, з.а. України (м. Чернігів) – за 

створення дилогії вистав за творами Т. Шевченка та  

М. Коцюбинського («Великий льох» Т. Шевченка,  

«Казковий світ Михайла Коцюбинського» – за творами 

«Хо» та «Ялинка»); за створення репертуару за україн-

ськими народними казками, популяризації його засо-

бами театру ляльок (вистави за п’єсами: «Вовченятко з 

казкової торби», «Як король мову шукав», «Казка про 

Котигорошка») 

Коваль Тетяна – директор Чернігівського обласного театру ляльок  

ім. О. Довженка (м. Чернігів) – за значну театральну 

діяльність і популяризацію творів сучасних українсь-

ких письменників 

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

Запорізька обл.) – за створення мобільної виставки фо-

то-поетичних колажів «АТО. Моменти істини» і перек-

лади українською мовою роману «Римські цифри»  
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М. Блехмана та повісті «День, коли обвалився світ»  

Р. Сейсенбаєва, надруковані в журналі «Всесвіт»  

Терехович Леонід 

(посмертно) 

– письменник (Чернігівська обл.) – за мужню, самовідда-

ну, подвижницьку, патріотичну, національно-

визвольну діяльність в умовах тоталітаризму та книжку 

віршів «Свідомо став на муку» 

Інютін Валерій 

(посмертно) 

– фотохудожник, фотожурналіст (м. Чернігів) – за видат-

ну творчу діяльність 

Божок Сніжана – журналіст (м. Бобровиця, Чернігівська обл.) – за значну 

публіцистичну, журналістську та громадську діяльність 

Теленько Богдан – письменник, журналіст, громадський діяч (м. Хмель-

ницький) – за плідну багаторічну діяльність в галузі 

культури 

Міжнародна літературна премія імені Гомера 

(Греція) 
 
Дзюби Сергій і 

Тетяна 

– письменники, перекладачі (м. Чернігів) – за творчий 

доробок 

 

Міжнародна українсько-німецька літературна премія імені Олеся 

Гончара 

(м. Київ) 

Номінація «Проза. Романи, повісті» 

Чіпко Ганна – письменниця (м. Київ) – за роман «Гривна» 

Номінація «Мала проза» 

Карп’юк Марія – письменниця (м. Київ) – за збірку оповідань та новел 

«Дорога додому»  

Номінація «Поезія» 

Поліщук Кирило – письменник, громадський діяч (м. Кропивницький) – за 

збірку «Ліс, про який ніхто не знав» 

Номінація «Публіцистика» 

Пічак Назар – випускник Академії СБУ (м. Івано-Франківськ) – за 

художньо-публіцистичний нарис «Обличчя війни. (Ан-

тивоєнні уроки Олеся Гончара)» 

Номінація «Літературознавча праця» 

Мостова Софія – студентка Київського національного університету  

ім. Т. Шевченка (с. Жизномир, Бучацький р-н, Терно-

пільська обл.) – за літературознавчу працю «Олесь 

Гончар – захисник рідної мови» 
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Міжнародна літературна премія ім. О. Жданова 

(м. Мінськ, Білорусь) 
 
Дзюби Сергій і 

Тетяна  

– письменники, перекладачі (м. Чернігів) – за поетичні 

збірки 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. П. Куліша 
 
Шевчук Валерій – письменник (м. Київ) – за двотомник прози «Порослий 

кульбабами дворик» 

Барка Василь 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач – за визначний 

внесок в українську літературу 

Шевельов Юрій 

(посмертно) 

– славіст-мовознавець, історик української літератури, 

літературний і театральний критик, громадсько-

культурний діяч в США – за визначний внесок в украї-

нську літературу 

Горлач Леонід – письменник (м. Київ) – за визначний внесок в україн-

ську літературу 

Стех  

Марко-Роберт 

– канадський літературознавець та письменник українсь-

кого походження, директор видавництва КІУС, мене-

джер проекту «Інтернетової Енциклопедії України» 

при Канадському інституті українських студій, викла-

дач курсу української культурної історії в Йоркському 

університеті в Торонто – за літературознавчу есеїстику 

(представлену, серед іншого, у збірці есеїв «Есеїстика у 

пошуках джерел») та за серію понад 80-и просвітниць-

ких культурологічних телепередач «Очима культури» 

Шовкошитний 

Володимир 

– письменник, публіцист, видавець, державний та гро-

мадський діяч (м. Київ) – за визначний внесок в україн-

ську літературу 

Жукова Олена – письменниця, сценарист, головний редактор журналу 

«Новий світ» (Канада) – за творчість, що єднає народи 

Моклиця Марія – поетеса, літературознавець (м. Луцьк) – за книгу віршів 

«Сезонна графіка» 

Федина Вікторія – художниця (м. Луцьк) – за графіку до книги віршів 

«Сезонна графіка» 

Шутько  

Людмила 

– українська письменниця (Італія) – за книжку для дітей 

«Чи є душа у дерева?» 

Гурт «Смоляни»: 

Євченко Ольга, 

Перець Микола, 

Кизюн Роман 

(Чернігівська 

обл.) 

– за значну творчу, патріотичну і благодійну діяльність 

та пропаганду української пісні 

Блоха Юрій – директор обласного історико-меморіального музею-
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заповідника П. Куліша «Ганнина Пустинь» (хутір Мот-

ронівка, с. Оленівка, Борзнянський р-н, Чернігівська 

обл.) – за подвижницьку пропаганду творчості Панте-

леймона Куліша та Ганни Барвінок 

Петренко  

Микола 

– письменник (м. Львів) – за послідовний багаторічний 

розвиток ґрунтівських традицій Пантелеймона Куліша 

в сучасній українській літературі 

Пилип’юк 

Василь 

– фотохудожник (м. Львів) – за органічну поезію у фото-

мистецтві та фотомистецькі ілюстрації поетичних про-

ектів світового рівня 

Кузан Василь – письменник (Закарпатська обл.) – за поетично-

філософське осмислення сучасності у книзі «Втомопо-

вінь» та тексти понад 150-ти пісень, які виконують ві-

домі артисти України 

Савчин Ярослав – письменник, журналіст (Івано-Франківська обл.) – за 

книги поезій «Живиця», «Знаки сонця», «Індульгенція 

присутністю», «Вересневі ікони», «Світанок мальв» 

Лукінюк 

Михайло 

– письменник (м. Київ) – за книгу «Руйнуймо міфи» 

Сотник (Чепка) 

Ольга 

– поетеса (м. Умань, Черкаська обл.) – за книгу віршів 

«Моїх надій озимина пророща» 

Андрушко Марія – тележурналіст (м. Луцьк) – за цикл телевізійних філь-

мів про українську літературу 

Фетисов Віталій – тележурналіст (м. Луцьк) – за цикл телевізійних філь-

мів про українську літературу 

Погорецький 

Василь 

– письменник, публіцист, історик, священик (Тернопіль-

ська обл.) – за книжки «На роздоріжжі», «Синдром ми-

лосердя» та духовно-просвітницьку діяльність 

Адель 

Станіславська 

(справж. – Федо-

рів Олександра) 

– письменниця (м. Івано-Франківськ) – за книгу прози 

«Правда і кривда»  

Муратов Наіль – письменник (м. Одеса) – за книгу прози «Психопат» 

Пилипчук Ольга – письменниця (хутір Мотронівка, с. Оленівка, Борзнян-

ський р-н, Чернігівська обл. – м. Кременчук, Полтавсь-

ка обл.) – за книгу віршів «На гостину до Куліша» 

Ільїн Володимир 

(посмертно) 

– письменник, перекладач, науковець (м. Київ) – за под-

вижницьку літературну діяльність  

Струтинський 

Василь  

(посмертно) 

– письменник (м. Чернігів) – за подвижницьку літерату-

рну діяльність 
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Міжнародна літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської 

 (заснована редакцією газети «Буковинське віче» та готельним ком-

плексом «Буковина», м. Чернівці) 
 
Анепська Діана – актриса Чернівецького обласного академічного музич-

но-драматичного театру ім. О. Кобилянської, з.а. Укра-

їни 

Жиряда Марія – майстер народного ткацтва (с. Буківка, Герцаївський р-

н, Чернівецька обл.) 

Тирон Манолій – живописець, з.х. України (м. Чернівці) 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 
 
Калинець Ігор – письменник (м. Львів) – за книгу «Молімось зорям да-

льнім» 

Качуровський 

Ігор (посмертно) 

– український письменник, перекладач, літературозна-

вець, педагог, радіожурналіст (Німеччина) – за визнач-

ний внесок в українську літературу 

Коцюбинська 

Михайлина  

(посмертно) 

– літературознавець, громадський діяч (м. Київ) – за ви-

значний внесок в українську літературу 

Бойчук Богдан 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач (США) – за ви-

значний внесок в українську літературу 

Кралюк Петро – письменник, публіцист, педагог, з.д.н. і т. України  

(м. Острог, Рівненська обл.) – за створення нової кон-

цепції з історії філософії України та популяризацію 

української філософської думки 

Ягодкін Генрі – професор Національної академії образотворчого мис-

тецтва і архітектури, з.х. України (м. Київ) – за цикл 40 

робіт, присвячених видатному українцю Г. С. Сковоро-

ді 

Слободян Зоя – співачка, композитор (м. Івано-Франківськ) – за ваго-

мий внесок в українську авторську пісню 

Стефурак  

Неоніла 

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

книгу вибраного «Два світи» 

Савчин Ярослав – поет, журналіст (Івано-Франківська обл.) – за книгу 

вибраних поезій «Читання ватри» 

Погорецький 

Василь 

– письменник, історик, педагог, науковець, священик  

(м. Копичинці, Тернопільська обл.) – за значну наукову 

і духовну діяльність та за дослідження «Життя і твор-

чість Григорія Сковороди крізь призму української ду-

ховної історії» 
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Покришень 

Анатолій 

– поет, завідувач постановочної частини Чернігівського 

обласного філармонійного центру фестивалів та конце-

ртних програм (м. Чернігів) – за утвердження гуманіс-

тичних ідей у сфері національної культури і суспільно-

го життя, що сприяють формуванню світогляду люди-

ни та її моральних критеріїв 

Теребун Сергій – генеральний директор – художній керівник Чернігівсь-

кого обласного філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм (м. Чернігів) – за значну концерт-

ну діяльність й утвердження високої духовності 

Гурт «Смоляни»: 

Євченко Ольга, 

Перець Микола, 

Кизюн Роман 

(Чернігівська 

обл.) 

– за визначну творчу та патріотичну діяльність  

 

Сухоніс Фідель – письменник, тележурналіст, редактор всеукраїнського 

щомісячника «Бористен» (м. Дніпро) – за системне ви-

світлення теми боротьби українського народу проти 

російської агресії на Донбасі, за укладання та видання 

художньо-публіцистичного збірника «Українські воїни 

Добра і Правди» (про бійців АТО) та книги про україн-

ських волонтерів «Мобілізовані серцем» 

Заржицька  

Еліна 

– письменниця (м. Дніпро) – за книжки «Легенди про 

козаків» та «Як козак морському царю служив», котрі 

сприяють розвитку у дітей і підлітків духовності, пат-

ріотизму, поглиблення знання національної культури, 

інтересу до історії рідного краю 

Міжнародна літературна премія імені Уласа Самчука 

(За 2016 рік) 

Номінація «Проза» 

Жулинський 

Микола 

– письменник, літературознавець (м. Київ) – за роман 

«Моя Друга світова» та «творче продовження Самчу-

кової традиції»  

Номінація «Література й публіцистика» 

Горобець 

Олександр 

– письменник, журналіст (м. Вінниця) – за книгу «Свічка 

на вітрі» та внесок у розвиток української літератури і 

публіцистики  

(За 2017 рік) 

Номінація «Проза» 

Білик Леся – письменниця, педагог (м. Зборів, Тернопільська обл.) – 
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за повість «Промені й тіні Кароля Юзефа Ліпінського» 

Номінація «Література й публіцистика» 

Ткачівський 

Ярослав 

– письменник, поет-пісняр, журналіст, з.п.к. України  

(м. Івано-Франківськ) – за роман «Навія» 

Міжнародна літературно-мистецька премія «Світ Пограниччя» 

 
Дзюби Тетяна і 

Сергій 

– письменники, перекладачі (м. Чернігів) – за визначну 

перекладацьку діяльність 

Корсак Іван – письменник, журналіст (м. Луцьк) – за відновлення  

історичної правди про видатних діячів України 

Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець (м. Одеса – 

м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) – за зміцнення 

творчих зв’язків між народами 

Премія американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт 

«Свобода писати» 

 (США) 
 
Сенцов Олег – кінорежисер, письменник, сценарист (м. Сімферополь, 

АРК) – за сміливість висловлювань  

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. М. Сингаївського 

Номінація «Поетична творчість» 

Калиновська 

Наталія 

– поетеса, педагог (м. Львів) – за збірку «Бруківка… 

Осінь… Листопад» 

Номінація «Пісенна творчість» 

Каро 

Олександра 

– поет-пісняр (м. Тернопіль) – за збірку «У кожного своя 

весна» 

Міжнародна літературна премія ім. Е. Хемінгуея  

(заснована канадським видавництвом «Litsvet» та журналом  

«Новий Світ») 
 
Чілачава Рауль – грузинський і український письменник, перекладач  

(м. Київ) – за творчість, що єднає народи 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка 

 
Камиш Маркіян – письменник (м. Київ) – за повість «Чормет» 

Почесна відзнака «За популяризацію творчості Олеся Ульяненка» 

Пуніна Ольга – письменниця (м. Донецьк) – за книгу «Самітний геній. 

Олесь Ульяненко: літературний портрет» 
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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Номінація «Література, публіцистика, журналістика» 

Малкович Іван – поет, видавець (м. Київ) – за книгу поезій «Подорож-

ник з новими віршами» 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Фроляк Богдана – композитор (м. Львів) – за музику на твори Т. Шевчен-

ка: симфонія-реквієм «Праведная душе…», хорова кан-

тата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені» 

Номінація «Візуальні мистецтва» 

Малишко  

Микола 

– художник, скульптор – за художній проект «Лінія» 

(скульптура) 

Номінація «Кіномистецтво» 

Коваль Степан – режисер анімаційного кіно – за мультиплікаційний 

цикл «Моя країна – Україна», створення оригінальної 

пластичної кіномови і вагомий внесок в українську та 

європейську анімацію 

Державна премія України імені Олександра Довженка 

 
Роговцева Ада – актриса театру та кіно, Герой України, н.а. України  

(м. Київ) – 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» 

 – анімаційний серіал «Професіонали». Режисер – Коваль 

Степан (ТОВ «Новаторфільм», м. Київ) 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Морозенко Марія – письменниця – за повісті «Іван Сірко – великий харак-

терник. Іван Сірко – Славетний Кошовий» («Видавни-

цтво Старого Лева», м. Львів), «Я закохалася»  

(ВЦ «Академія», м. Київ) 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Іванова Катерина – художниця – за оформлення книжок «Йде до нас коля-

дочка», «Лісовий урок» С. Шаповалова та «Пісня тоне-

нької очеретини» В. Чухліба (вид-во «Авіаз», м. Київ) 
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Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 

(За 2016 рік) 
 
Степаненко 

Василь 

– поет, перекладач – за переклад з грецької мови поеми 

«Еротокрит» Віцендзоса Корнароса (вид-во «Веселка», 

м. Київ) 

(За 2017 рік) 

Баликова Ніна – літературознавець, перекладач – за літературний пере-

клад з давньояпонської мови збірки оповідань та ле-

генд Кенко-хоші «Нотатки знічев’я» (вид-во «Либідь», 

м. Київ) 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення моло-

ді у розбудові України 2016 року 

Номінація «За культурно-мистецьку та наукову діяльність, збереження і 

популяризацію історичної та культурної спадщини» 

Кравець Данило – науковий співробітник відділу рукописів Львівської 

національної наукової бібліотеки України ім. В. Сте-

фаника НАН України 

Груняшина 

Вікторія 

– завідувач Сергіївського сільського клубу, Херсонська 

обл. 

Премія Верховної Ради України педагогічним працівникам зага-

льноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 
 
Брежинський 

Євген 

– художній керівник народного художнього колективу 

Ансамбль танцю «Танцювальна корпорація друзів» За-

карпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості «Падіюн» – за особливі успіхи у здійсненні 

навчання і виховання учнів, вихованців, слухачів 

Премія Президента України «Українська книжка року» 

Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» 

Дочинець 

Мирослав 

– письменник, журналіст – за книжкові видання «Синій 

зошит. Аркуші днів світящих» та «Лад» (ВПК «Кар-

патська вежа», м. Мукачево, Закарпатська обл.) 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 

Корнійчук 

Володимир 

– письменник, журналіст, театральний критик – за книж-

кове видання «Марія Заньковецька» (ТОВ «Видавниц-

тво "Криниця"», м. Київ) 
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Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» 

Стус Тетяна – письменниця, літературний критик – за книжкове ви-

дання «Їжак Вільгельм» (ТОВ «Видавництво "Віват"», 

м. Харків) 

 
* * *  

Премія ім. К. Білокур 

(за визначні твори традиційного народного мистецтва) 
 
Шулепа Ольга – майстер художньої обробки шкіри (м. Івано-

Франківськ) – за серію робіт 

Премія ім. М. Дерегуса 

(за визначні живописні та графічні твори, що відзначаються  

високим професіоналізмом) 
 
Чабаник Василь – художник-графік, з.д.м. України – за серії графічних 

робіт «Українська абетка» та «Видатні діячі мистецт-

ва» 

Музична премія ім. В. Косенка 

(за видатні досягнення в галузі музичної творчості для дітей та 

юнацтва) 
 
Теличко Віктор – композитор, піаніст, педагог – за твори для дітей та 

юнацтва останніх років 

Премія імені Леся Курбаса 

(за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва 

України) 
 
Дмитрієва 

Оксана 

– режисер Харківського державного академічного театру 

ляльок ім. А. Ф. Афанасьєва, актриса, з.а. АРК – за по-

становку вистави «Вишневий сад» А. Чехова 

Премія ім. М. Лисенка 

(за видатні музичні твори) 

Номінація «За видатні досягнення у професійній композиторській  

творчості» 

Безбородько Олег – композитор, піаніст, педагог – за твори «Concerto gros-

so ma non molto» для скрипки, фагота та струнного ор-

кестру, Концерт для скрипки з духовим оркестром та 
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Концерт для флейти з камерним оркестром 

Номінація «За видатні досягнення у професійному виконавському  

мистецтві» 

Єрминь Йосип – піаніст, з.а. України, з.д.к. Республіки Польща – за 

концертні програми української музики 2012–2017 рр. 

Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві» 

Невінчана  

Тамара 

– музикознавець, музично-громадський діяч – за статті, 

написані у 2012–2016 рр. 

Премія ім. Б. Лятошинського 

(за видатні досягнення у сфері професійної композиторської  

творчості) 
 
Шимко 

Олександр 

– композитор, керівник музичної частини Національного 

академічного театру російської драми імені Лесі Укра-

їнки (м. Київ) – за твір «Концерт для віолончелі та 

симфонічного оркестру» 

Премія ім. Л. Ревуцького 

(за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері  

професійного композиторського і виконавського мистецтв) 
 
Павлов Андрій – скрипаль, соліст Національного камерного ансамблю 

«Київські солісти» (м. Київ) – за концертні програми 

української академічної музики, виконані протягом 

2014–2017 рр. 

Премія ім. А. Шекери 

(у галузі хореографічного мистецтва) 
 
Омельченко 

Дмитро 

– артист балету, автор та постановник балетних вистав 

Дніпропетровського академічного театру опери та ба-

лету – за постановку сучасного балету «Carmen&Jose» 

 

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної  

спадщини 

 
Чекун Домініка – виконавець та знавець поліських народних пісень, 

з.п.к. України (с. Старі Коні, Зарічненський р-н, Рів-

ненська обл.) 

 
 



 16 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ  ПРЕМІЇ 

 

Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Поезія» 

Кіс Ольга – поетеса (м. Золочів, Львівська обл.) – за збірку «Числа 

пророчі» 

Номінація «Проза» 

Горбатюк Василь – письменник (м. Хмельницький) – за книгу повістей та 

оповідань «Птиці над нами» 

Номінація «Перша книжка» 

Позняк Надія – поетеса (м. Суми) – за збірку поезій «Шкіра» 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія «В ім’я добра»  

ім. С. Олійника 
 
Білокопитов 

Микола 

– поет, сатирик, критик, журналіст (м. Запоріжжя) – за 

книгу «Чортзнащо наснилося мені» 

Бошков Віталій – письменник (м. Одеса) – за збірку «Жарти не з олійни-

ці» (переклади віршів С. Олійника гагаузькою мовою) 

Всеукраїнська літературна премія імені Ірини Вільде 
 
Пахомова Тетяна – письменниця, педагог (м. Радехів, Львівська обл.) – за 

роман «Я, ти і наш мальований і немальований Бог» 

Косян Марія – письменниця (м. Київ) – за роман-утопію «Коли у місті 

N дощить» 

Літературна премія імені Василя Земляка 

(м. Житомир) 
 
Васильчук  

Віктор 

– письменник, публіцист, журналіст, літературознавець, 

громадський діяч – за цикл публікацій «Останній бій 

знайденця» 

Марищенко 

Ярослав 

– письменник (м. Житомир) – за книгу «Східний фронт» 

Національна кінопремія України «Золота дзиґа» 

(за професійні досягнення у розвитку українського кіно) 

Номінація «Кращий фільм» 

Головний приз – фільм «Гніздо горлиці». Режисер – Ткаченко Тарас 
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«Золота Дзиґа» 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Головна роль». Режисер – Буковський Сергій 

Номінація «Кращий ігровий короткометражний фільм» 

 – фільм «Кров’янка». Режисер – Непиталюк Аркадій 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Микита Кожум’яка». Режисер – Манук Депоян 

Номінація «Кращий композитор» 

Загайкевич Алла – за фільм «Жива ватра». Режисер – Костюк Остап 

Номінація «Кращий актор» 

Лінецький  

Віталій  

(посмертно) 

– за головну роль у фільмі «Гніздо горлиці». Режисер – 

Ткаченко Тарас 

Номінація «Кращий актор другого плану» 

Боклан Микола – за роль у фільмі «Гніздо горлиці». Режисер – Ткаченко 

Тарас 

Номінація «Краща актриса» 

Зюбіна Римма – за головну роль у фільмі «Гніздо горлиці». Режисер – 

Ткаченко Тарас 

Номінація «Краща актриса другого плану» 

Васько Наталя – за роль у фільмі «Гніздо горлиці». Режисер – Ткаченко 

Тарас 

Номінація «Кращий режисер» (з врученням Премії ім. Ю. Іллєнка) 

Ткаченко Тарас – за фільм «Гніздо горлиці» 

Номінація «Кращий оператор-постановник» 

Кузьменко  

Микита,  

Поздняков 

Олександр 

– за фільм «Жива ватра». Режисер – Костюк Остап 

Номінація «Кращий художник-постановник» 

Батенєв 

Олександр,  

Бржестовський 

Сергій 

– за фільм «Моя бабуся Фані Каплан». Режисер – 

Дем’яненко Олена 

Номінація «Кращий сценарій» 

Дем’яненко Оле- – за сценарій фільму «Моя бабуся Фані Каплан».  
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на,  

Томашпольський 

Дмитро 

Режисер – Дем’яненко Олена 

Номінація «За внесок у розвиток українського кіно» 

Кадочникова 

Лариса 

– актриса, н.а. України 

Премія Національної спілки кінематографістів України 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

 – фільм «Десять секунд». Режисер – Гонтарук Юлія 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – «Микита Кожум’яка». Режисер – Манук Депоян 

Номінація «Кращий короткометражний фільм» 

 – фільм «24». Режисер – Битюцький Станіслав 

Номінація «Кращий фільм-дебют» 

 – фільм «Спогади мерця». Режисер – Засєєв Микола 

 – фільм «Виклик». Режисер – Харченко Олег 

Спеціальна премія ім. О. Довженка  

(почесна відзнака НСКУ за видатний внесок в українське  

та світове кіномистецтво) 

 
Сивокінь Євген – режисер-аніматор, художник, педагог, з.д.м. України 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського 

Номінація «Науково-популярна література» 

Доляк Наталія – письменниця, драматург, журналіст, актриса (м. Він-

ниця) – за книгу «Загублений між війнами: белетризо-

ваний роман-біографія» 

Номінація «Художня література» 

Татчин Сергій – поет, художник (м. Вінниця) – за збірку віршів «Пташ-

ка» 

Всеукраїнська музична премія ім. М. Леонтовича 

(м. Вінниця) 

Номінація «Професійні композитори» 

Швед Михайло – композитор (м. Київ) – за твір «І день іде, і ніч іде…» 

Номінація «Професійні хорові колективи» 

 – Муніципальний академічний камерний хор «Київ» (ке-

рівник – з.д.м. України М. Гобдич) 
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Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів  

Богдана та Левка Лепких 

(м. Тернопіль) 
 
Купчинський 

Олег 

– історик, філолог, археограф (с. Сороцьке, Тернопільсь-

ка обл.) – за серію літературо- і мистецтвознавчих дос-

ліджень останніх років 

Погорецький 

Василь 

– письменник, історик, священик (м. Копичинці, Терно-

пільська обл.) – за книги прози та поезії «На роздоріж-

жі», «Хрест на вістрі буття», «Україна іде…», «Рах-

манне роздолля» та публікації під рубрикою «Духовні 

обереги» в журналі «Літературний Тернопіль» 

Михальська 

Лариса 

– тележурналіст (м. Тернопіль) – за цикл програм «Від-

верті діалоги» 

Шупляк Олег – художник, педагог, з.х. України (м. Бережани, Терно-

пільська обл.) – за серії живописних картин «Двовзо-

ри» та «Рідна земля» 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

Номінація «Література і публіцистика» 

Кревська Ганна – поетеса (м. Лубни, Полтавська обл.) – за книгу поезій 

«Імена снігу» 

 – М’ятович Валерій – редактор, з.ж. України (м. Кропив-

ницький) – за книгу «Номенклатурний декамерон» 

Номінація «Краєзнавство і народна творчість» 

 – Творчий колектив документального фільму «Земля, що 

торкається неба» (режисер – Нестуля Людмила,  

м. Полтава) 

Номінація «Мистецтво і монументальна скульптура» 

 – Народний аматорський квартет «Гілея» (с. Михнівці, 

Лубенський р-н, Полтавська обл.) – за творчий доробок 

у жанрі пісенної творчості 

 – Розсохань Ольга – майстер народної творчості (ошиба-

на; смт Чорнухи, Полтавська обл.) – за творчий доро-

бок художніх робіт 

Літературна премія ім. М. Масла 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За кращий художній твір» 

Іванов Дмитро – поет (м. Чернігів) – за збірку поезій «Родинний вітер» 

Коваленко 

Валентина 

– поетеса (с. Білозір’я, Черкаська обл.) – за збірку поезій 

«Приворот-зілля»  
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Літературна премія ім. В. Мисика 
 
Борщевський 

Сергій 

– поет, перекладач (м. Київ) – за переклади творів мекси-

канської письменниці Хуани Інес де ла Крус 

Всеукраїнська премія ім. І. Огієнка 

Номінація «Література» 

Мацько Віталій – письменник, журналіст, перекладач, літературознавець 

(м. Хмельницький) 

Номінація «Мистецтво» 

Бутковський 

Микола 

– художник-живописець (м. Житомир) 

Буравський 

Микола 

– художній керівник Київського академічного театру 

українського фольклору «Берегиня», н.а. України  

(м. Київ) 

Номінація «Наука» 

Філіпчук Георгій – педагог, науковець, з.д.н. і т. України (м. Київ) 

Номінація «Освіта» 

Дацюк Галина – журналіст, громадський діяч, головний редактор голо-

вної редакції інформаційно-пізнавальних передач ТО 

«Культура» Національної радіокомпанії України  

(м. Київ) 

Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність» 

Святненко 

Володимир 

– письменник, краєзнавець, громадський діяч (м. Київ) 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся 

(заснована ГО «Сумське земляцтво у м. Києві») 
 
Горішна Наталія – поет, перекладач (м. Черкаси) – за книгу поезії «Люб-

лю» 

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

Наталя 

– співачка (м. Київ) 

Закордонець 

Леонід 

– поет-пісняр, з.д.м. України (м. Ірпінь, Київська обл.) 

Карасьова Каріна – співачка, з.а. України (м. Київ) 

Швидкий 

Олександр 

– композитор, поет, аранжувальник і виконавець, музи-

кант (м. Київ) 

Народний ама-   
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торський хоро-

вий колектив 

апарату Верхов-

ної Ради України, 

м. Київ 

Народний ама-

торський вока-

льний ансамбль 

«Джерело» Пиря-

тинського РБК, 

Полтавська обл. 

  

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 
 
Топачевський 

Андрій 

– письменник, кінодраматург (м. Київ) – за науково-

пізнавальну книгу «З Божого саду. Рослини і тварини у 

Святому Письмі» 

Дідик-Снарська 

Інна 

– редактор телебачення, автор телевізійних проектів 

ОДТРК «Лтава» (м. Полтава) – за документальний 

фільм «Стежками Лесі Українки» 

Отець Андрій 

(Андрій Власен-

ко, м. Київ)  

– за фотоальбом «Земські школи Опанаса Сластіона» 

Пилип’юк-

Диркавець 

Олександра 

– поетеса, редактор Всеукраїнського дитячого журналу 

«Дзвіночок» (м. Івано-Франківськ) – за редакційно-

просвітницьку діяльність і збірку віршів «Котик зорі 

рахував» 

Скупейко Лукаш – літературознавець, редактор журналу «Слово і час»  

(м. Київ) – за збірку статей про Лесю Українку  

«Апологія особистості» 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського 
 
Космеда Тетяна, 

Осіпова Тетяна, 

Піддубна Наталія 

– авторський колектив ХНПУ ім. Г. Сковороди – за мо-

нографію «Степан Руданський: феномен моделювання 

"живого" мовлення українців» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Бик Олексій – поет, бард, журналіст (м. Полтава) – за збірку поезій 

«Вірші на руці» 

Номінація «Кращий художній твір» 

Короненко 

Світлана 

– письменниця (м. Київ) – за збірку поезій «Вірші з осе-

ні» 
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Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
 
Мельник Віра – краєзнавець (м. Переяслав-Хмельницький, Київська 

обл.) 

Копійченко 

Лариса 

– керівник науково-редакційної групи Житомирської об-

ласної редколегії науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією» 

Погорілець Олег – археолог, директор Державного історико-культурного 

заповідника «Межибіж» (Хмельницька обл.) 

Пась Наталія – краєзнавець, директор Камінь-Каширського народного 

краєзнавчого музею (Волинська обл.) 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 
 
Горбатенко 

Оксана 

– провідний майстер сцени Київського муніципального 

академічного театру ляльок на лівому березі Дніпра – 

за вагомий внесок у розвиток театру ляльок 

Премія ім. С. Данченка 
 
Проскурня 

Сергій 

– театральний режисер, продюсер – за творчі досягнення, 

естетичну довершеність, утвердження принципів духо-

вності  

Премія ім. М. Заньковецької 
 
Яблонська  

Галина 

– н.а. України, актриса Національного академічного дра-

матичного театру ім. І. Франка (м. Київ) – за створення 

ролей високого художнього рівня, що стали подією в 

театральному мистецтві України 

Премія ім. М. Крушельницького 
 
Фролов 

Володимир 

– н.а. України, артист Одеського академічного театру 

музичної комедії ім. М. Водяного – за створення обра-

зів Тев’є-Тевель та Мойсея  

Премія ім. Ф. Нірода 
 
Абманов 

Олександр 

– художник-постановник Харківського театру для дітей 

та юнацтва – за художнє оформлення (сценографія та 

костюми) вистав сезону 2016–2017 рр. 
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Премія ім. М. Садовського 
 
Дорофєєв Сергій – директор Луганського обласного академічного україн-

ського музично-драматичного театру – за збереження 

на українській території Луганського обласного акаде-

мічного українського музично-драматичного театру  

у м. Сєвєродонецьку та популяризацію національної 

культури 

Премія ім. П. Саксаганського 
 
Глова Степан – н.а. України, провідний майстер сцени Національного 

академічного українського драматичного театру  

ім. М. Заньковецької (м. Львів) – за професіоналізм, 

високу акторську майстерність, творення неповторних 

образів, яскравість, індивідуальність, талановиті орга-

нізаторські здібності 

Премія ім. В. Ревуцького 

(заснована НСТДУ та Об’єднанням митців української сцени у   

м. Торонто, Канада) 
 
Гайдабура 

Валерій 

– з.д.м. України, доктор мистецтвознавства – з нагоди 

80-річного ювілею та 50-річчя театральної діяльності, 

багаторічну співпрацю з українською діаспорою США 

та Канади 

Премія в галузі театрознавства і театральної критики 
 
Ботунова Галина – з.п.к. України, завідувач кафедри театрознавства теат-

рального факультету ХНУМ ім. І. Котляревського – за 

фундаментальну працю «Театральна освіта в Харкові: 

від драматичної школи до Національного університе-

ту», присвячену 100-річчю заснування ХНУМ  

ім. І. Котляревського 

Премія «Наш Родовід» 
 
Сребницький 

Едуард 

– н.а. України, соліст-вокаліст Дніпропетровського ака-

демічного театру опери та балету – за самовіддане ба-

гаторічне служіння театральному мистецтву України, 

високий професіоналізм, сумлінне відповідальне став-

лення до професії та театру 

 
* * * 
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Літературна премія ім. П. Тичини 
 
Демиденко                 

Андрій 

– поет-пісняр, н.а. України – за книгу поезій «Вибухають 

кульбаби» 

Славинський            

Микола 

– прозаїк, журналіст, літературний критик – за збірку 

«Магнічний кристал» 

 

Всеукраїнська премія імені академіка П. Тронька Національної  

спілки краєзнавців України 
 
Кремень Василь – вчений, державний та громадський діяч, педагог  

(м. Київ) 

Бакіров Віль – вчений, соціолог, ректор ХНУ ім. В. Каразіна 

Губерський 

Леонід  

– вчений, Герой України, ректор Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка, з.п.о. України 

Завгородня 

Тетяна 

– педагог, вчений, завідувач кафедри педагогіки  

ім. Б. Ступарика Прикарпатського національного уні-

верситету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Шваб Анатолій – історик, педагог, краєзнавець, декан історичного факу-

льтету Східноєвропейського національного університе-

ту імені Лесі Українки (м. Луцьк) 

Премія імені Богдана Хмельницького  

(за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та 

мистецтва) 

Номінація «Літературні твори військової тематики» 

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

обл.) – за виставку фото-поетичних колажів «АТО. 

Моменти істини» 

Номінація «Музичні твори військової тематики» 

Ткачук Анатолій – композитор, диригент, з.д.м. України (м. Чернігів) – за 

марші «Гордість України», «Героям Слава!», «Пере-

можець» 

Номінація «Твори кіномистецтва військової тематики» 

Сладкевич Антон – актор, продюсер (м. Київ) – за фільм «Полон» 

Номінація «Твори образотворчого мистецтва військової тематики» 

Величко Юрій – фотохудожник (м. Дніпро) – за виставку робіт «Життя 

на нулі» 
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Премія ім. І. Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації» 

Шпак Віктор – історик, науковець, з.ж. України (м. Київ) – за публіка-

цію «Від стародубської різні до путінських "народних 

республік"» 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

Каляндрук Тарас – режисер (м. Львів) – за фільм «Віденські стежки Івана 

Франка. Подорож на захист честі» 

Номінація «Кращий твір у радіомовній сфері» 

Сергійчук Тетяна – журналіст, радіоведуча (м. Київ) – за заключний випуск 

культурологічно-публіцистичної програми «Світоч» на 

Першому каналі «Українського радіо» 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Тихолоз Богдан 

та Наталія 

– літературознавці, педагоги (м. Львів) – за науково-

просвітницький інтернет-проект «Франко: Наживо» 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Чабанівського 

Номінація «Проза» 

Матвієнко 

Людмила 

– письменниця (Одеська обл.) – за збірку оповідань 

«Обійми Сущого» 

Номінація «Публіцистика» 

Михайлин Ігор – письменник, журналіст, літературний критик (м. Ме-

рефа, Харківська обл.) – за книгу «Літературна Харкі-

вщина. Проза» 

Номінація «Поезія» 

Возіянов Микола – письменник-гуморист (м. Харків) – за збірку поезій «А 

білим віршам музика наснилась» 

Всеукраїнська премія ім. Л. Череватенка 

(м. Буча, Київська обл.) 
 
Баран Євген – письменник, літературознавець, критик (м. Івано-

Франківськ) – за книгу «Шоколадна Україна» 

Ткачівська  

Марія 

– письменниця (м. Івано-Франківськ) – за книгу «Я і мій 

Дон Жуан»  

Адель Станіслав-

ська 

– письменниця (м. Івано-Франківськ) – за книгу «Правда 

і кривда» 

Слоньовська 

Ольга 

– письменниця, літературознавець, педагог (м. Івано-

Франківськ) – за книгу «Упольоване покоління» 
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Премія ім. В. Чорновола  

(журналістика та публіцистика) 
 
Суходуб Зиновій – письменник, публіцист, з.ж. України (м. Львів) – за 

книгу (із компакт-диском) «Ліна Костенко. Любов’ю – 

Пам’яттю Причастя: діалоги з Поетесою» (вид-во «Ап-

ріорі», м. Львів) 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича 

(м. Коростень, Житомирська обл.) 
 
Романько  

Валерій 

– письменник, краєзнавець, журналіст (м. Слов’янськ, 

Донецька обл.) – за книгу літературних портретів та 

хрестоматійний матеріал «Слов’янськ літературний: 

перша половина ХІХ – початок ХХ століття» 

Кухарчук Петро – письменник, педагог (м. Житомир) – за книгу «Коло» 

Сидорук 

Валентина 

– письменниця (м. Чорноморськ, Одеська обл.) – за кни-

гу «Життя після війни» 

Дячишин Богдан – письменник (м. Львів) – за книгу «Крихти живого часу 

Андрія Содомори» 

Позняк Надія – поетеса (м. Суми) – за збірку поезії «Шкіра» 

Клюско Анатолій – поет (м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) – за 

збірку поезії «Філософія кохання» 

 
 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Обласна літературно-краєзнавча премія ім. В. Баженова 

(Хмельницька обл.) 

Номінація «Література» 

Радушинська 

Оксана 

– письменниця, журналіст – за роман-фентезі «Коли сон-

це було стозрячим. Амулет волхва» 

Номінація «Краєзнавство» 

Шевченко 

Володимир 

– письменник, з.ж. України – за історико-краєзнавче ви-

дання «Ой, Кармелюче, по світу ходиш…» 

Григоренко 

Олександр 

– історик, науковець – за вагомий внесок в дослідження 

історії України і, зокрема, Поділля 
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ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  

І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Й. Кондзелевича 
 
Галькун Тетяна – живописець, н.х. України – за вагомий особистий вне-

сок у розбудову мистецького життя Волині, виховання 

молодих художників та створення циклу робіт «Щеза-

юче Полісся» 

Премія ім. С. Кривенького 
 
Народний ама-

торський театр-

студія  

«ГаРмИдЕр»  

Луцького РБК 

– за активну творчу діяльність з розвитку аматорського 

театрального мистецтва, популяризацію та утверджен-

ня новаторського підходу до творчого вирішення та 

втілення мистецьких проектів на актуальні теми сього-

дення, активну участь у культурно-мистецькому житті 

краю 

Премія ім. А. Кримського 
 
Назарук Євгенія – письменниця, педагог – за вагомий особистий внесок у 

дослідження, вивчення і популяризацію рідної мови, 

видання книг «Медунки у грудні», «Гостини в частини 

мови» 

Премія ім. М. Куделі 
 
Хмілевська Ірина – фольклорист, педагог, провідний методист з народної 

творчості обласного науково-методичного центру ку-

льтури Волині (м. Луцьк), з.д.м. України – за вагомий 

особистий внесок у дослідження, вивчення і популяри-

зацію фольклору рідного краю, здійснення режисерсь-

ко-постановочних робіт при підготовці та проведенні 

культурно-мистецьких заходів, фольклорних свят 

Премія ім. І. Стравінського 
 
Стефанишин 

Мирослав 

– композитор, диригент, фольклорист, музикознавець, 

з.д.м. України – за високий професіоналізм, виконавсь-

ку майстерність, вагомий особистий внесок у збагачен-

ня музичного життя краю та популяризацію творчості 

Ігоря Стравінського 
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Премія ім. В. Хурсенка 
 
Гнатюк Леонід – артист оркестру Волинського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру  

ім. Т. Г. Шевченка (м. Луцьк) – за високу професійну 

майстерність у виконанні творів оперного, українсько-

го класичного, українського народного, українського 

естрадного та зарубіжного естрадного репертуарів, ви-

сокий художній рівень 

 

Премія ім. М. Царенка 
 
Рожнова Любов – керівник обласного науково-методичного центру куль-

тури Волині (м. Луцьк) – за визначний особистий вне-

сок у збагачення, розвиток національної культурно-

мистецької спадщини, багаторічну сумлінну працю, 

високий професіоналізм 

Премія ім. О. Цинкаловського 
 
Дем’янюк 

Олександр,  

Пасюк Ігор 

– краєзнавці, дослідники воєнної історії Волині – за ва-

гомий особистий внесок у дослідження, вивчення і по-

пуляризацію історії рідного краю, ряд публікацій, 

створення та публікацію багатотомного видання  

«Воєнна історія Волині» 

 

* * * 

Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича 

(Чернівецька обл.) 

Номінація «Література і мистецтво» 

Сидорчук Леонід – головний балетмейстер Заслуженого академічного Бу-

ковинського ансамблю пісні і танцю ім. А. Кушніренка 

Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди 

творчості Сидора Воробкевича та інших видатних митців Буковини» 

Процюк Василь – педагог, доцент кафедри музики, заступник директора з 

виховної роботи педагогічного коледжу Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича 

Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах» 

Катеринчук 

Микола 

– викладач педагогічного коледжу Чернівецького націо-

нального університету ім. Ю. Федьковича 
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Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 
Фриз Володимир – поет, перекладач (м. Чернігів) – за книгу перекладів із 

польської і німецької мов «Поезія любові» 

Сорока Петро – письменник, літературознавець (м. Тернопіль) – за кни-

гу «Жезл і посох», а також за художні і публіцистичні 

твори, надруковані в журналі «Літературний Чернігів» 

Сенцовський 

Володимир 

– письменник (м. Борзна) – за книжку для дітей «Гойда-

гойдає човника вусатий сом» 

Маринчик 

Станіслав 

– письменник, краєзнавець (м. Ічня) – за книгу «Сузір’я 

талантів» 

Кияновський 

Віктор 

– громадський діяч, меценат (м. Ічня) – за визначну бла-

годійну та громадську діяльність 

Актори Чернігів-

ського обласного 

театру ляльок 

імені О. Довжен-

ка: Олійник Оле-

ксандр, Лахно 

Марина, Рудько 

Ольга, Коваль 

Тетяна – худож-

ник, директор те-

атру, Гольцов Ві-

талій – режисер, 

художній керів-

ник, Покришень 

Анатолій – пись-

менник, драма-

тург 

– за втілення на сцені театру ляльок вистав за творами 

чернігівських авторів (вистави «Фізкульт-привіт» за  

Є. Коніщевою, «Ласий ведмідь і Кракатунчик» за  

М. Ткачем і С. Дзюбою, «Тигруня» за В. Топчієм) 

Обласна премія ім. П. Демуцького 

(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.) 

Номінація «Аматорські академічні хори» 

 – Народна аматорська хорова капела Шевченківського 

СБК (Звенигородський р-н) 

Номінація «Аматорські народні хори» 

 – аматорський хоровий колектив «Джерело» Черкаського 

міського БК ім. І. Кулика 
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Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль 

«Гайдамаки» Шполянського РБК 

Номінація «Композитори» 

Вовк Дмитро – композитор, керівник народного аматорського чолові-

чого вокального ансамблю «Гайдамаки» Шполянського 

РБК 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Народний аматорський фольклорний колектив «Кали-

нова родина» Кантакузівського СБК (Драбівський р-н) 

Обласна літературна премія ім. М. Дубова 

(Рівненська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Матвійчук Юрій – поет – за книгу поезії «Хамелеон» 

Номінація «Проза» 

Циганчук Ксенія – письменниця – за книгу «Коли приходить темрява» 

Номінація «Літературна критика і літературознавство» 

Криловець  

Наталія 

– письменниця, публіцист – за літературну критику та 

упорядкування українсько-канадського альманаху 

«Крила» 

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини» 

(м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Бушмакіна Олеся – артистка драми Кіровоградського академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру  

ім. М. Л. Кропивницького 

Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної спад-

щини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Батько Людмила – керівник народного аматорського фольклорного анса-

мблю «Кумоньки» Аджамського міського БК (Кірово-

градський р-н) 
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Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної 

спадщини» 

Ткаченко Тетяна – директор Кіровоградського обласного художнього му-

зею 

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Полудень Тамара – директор Компаніївської ЦБС 

 

Обласна літературна премія ім. Д. Загула 

(Чернівецька обл.) 
 
Антофійчук 

Володимир 

– завідувач факультету української літератури Черніве-

цького національного університету ім. Ю. Федьковича 

Кисилиця 

Марина 

– поетеса, журналіст 

Гафюк 

Володимир 

– громадський діяч 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Ф. Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Кешеля Дмитро – письменник – за книгу «Дай сили заплакати» 

Номінація «Поезія» 

Нейметі Мар’яна – письменниця – за збірку поезії «Йод» 

Номінація «Драматургія» 

Горват 

Олександр 

– письменник – за книгу «Серцеструс» 

Шкіря Василь – письменник – за книгу «Ранок вечора мудріший» 

Номінація «Літературна критика і літературознавство» 

Густі Василь – письменник, публіцист, з.п.к. України – за книгу 

«Вклоняюсь колосу й зернині» 

Номінація «Художній переклад» 

Юричкова 

Валерія 

– літературознавець, перекладач – за переклади «Дмитро 

Кремень у дзеркалі художнього перекладу» та «Поезія 

Петра Скунця у словацькому перекладі Валерії Юрич-

кової», опубліковані в збірниках «Між Карпатами і Та-

трами» 
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Премія ім. Д. Задора 

(у галузі музичного і виконавського мистецтва) 

Номінація «Композитор» 

 
Симфонічний ор-

кестр Ужгород-

ського музичного 

коледжу ім.  

Д. Задора» (кері-

вник – з.а. Украї-

ни В. Цанько) 

– за концертну програму «Viva students» 

Номінація «Художній колектив» 

Естрадно-

духовий оркестр 

Ужгородського 

музичного коле-

джу ім. Д. Задора 

(керівник – з.а. 

України Ф. То-

мич) 

– за концертну програму «La Grande Parade» 

Номінація «Соліст, дует, тріо» 

Садварій Яна – солістка Заслуженого академічного Закарпатського на-

родного хору, з.а. України – за сольну концертну про-

граму «Ой беру я ягудки…» 

Номінація «Музикознавець» 

Юрош Олена – викладач Ужгородської ДМШ № 1 ім. П. Чайковського 

– за музикознавчу працю «Ужгородська дитяча музич-

на школа № 1 ім. П. Чайковського: віхи становлення» 

Премія імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-

постановча група 

Закарпатського 

академічного об-

ласного україн-

ського музично-

драматичного те-

атру ім. братів 

Ю.-А. та Є. Ше-

– за виставу «Круті віражі» Е. Ассу (режисер-

постановник – з.а. України М. Фіщенко) 
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регіїв 

Номінація «Актрисі – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Варга Вікторія – актриса Закарпатського академічного обласного украї-

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

та Є. Шерегіїв – за роль Духи у виставі «Задуши мене в 

обіймах» А. Несина та роль Мами у виставі «Вільні ме-

телики» Л. Герша 

Номінація «Актору – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Геляс Любомир – актор Закарпатського академічного обласного україн-

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

та Є. Шерегіїв (м. Ужгород) – за роль Доні у виставі 

«Вільні метелики» Л. Герша та Царя у виставі «Диво-

вижна пташечка» за творами І. та Я. Златопольських 

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

Опіок Андрій – актор Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок (м. Ужгород) – за роль Лиса у виставі «Фарбо-

ваний лис» за мотивами казки І. Франка 

Слов’янин 

Микола 

– артист балету Закарпатського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. братів 

Ю.-А. та Є. Шерегіїв (м. Ужгород) – за роль Підгенера-

ла у виставі «Дивовижна пташечка» за творами І. та  

Я. Златопольських 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Зайцев Олег,  

 

 

Попова Людмила 

– 

 

 

– 

заступник директора Закарпатського академічного об-

ласного українського музично-драматичного театру  

ім. Ю.-А. та Є. Шерегіїв (м. Ужгород), 

театрознавець (м. Ужгород) – за монографію «Худож-

ник театру Емма Зайцева» 

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

(за кращий традиційний реалістичний твір) 

 
Вовчок Василь – художник-живописець – за твір «Ужгород святковий» 

      

Номінація «Живопис» 

(за кращий новаторський твір) 
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Усик Тарас – живописець, з.х. України – за твір «Їхав козак за Ду-

най…»      

Номінація «Станкова графіка» 

Пал Василь – художник-графік – за диптих «Потрібен діалог» 

Номінація «Прикладна графіка» 

Когутич Василь – художник-графік – за композицію «Створення гармо-

нії» 

Номінація «Скульптура» 

Дем’ян Іван – скульптор – за твір «Готика» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Колектив авто-

рів: Данилич Та-

рас – живопи-

сець, н.х. Украї-

ни, Ходанич Пет-

ро – скульптор, 

різьбяр по дереву, 

Ходанич Михай-

ло – художник, 

скульптор  

– за твір «Іконостас. Церква Успіння Пресвятої Богоро-

диці в с. Дубриничі» 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Сопільняк 

Олександр 

– художник-кераміст – за твір «Квартал» 

Номінація «Мистецтвознавча праця» 

Колектив авто-

рів: Небесник 

Іван – ректор За-

карпатської ака-

демії мистецтв, 

з.п.о. України, 

Луценко Ігор – 

доцент кафедри 

рисунку Закар-

патської академії 

мистецтв, Копри-

ва Аттіла – до-

цент кафедри об-

разотворчого ми-

стецтва Закар-

патської академії 

– за серію мистецтвознавчих статей, опублікованих у 

«Віснику Закарпатської академії мистецтв. Ч. 9» 



 35 

мистецтв 

* * * 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Театральна діяльність» 

Остапенко 

Анжеліка 

– заступник директора з творчої діяльності Полтавського 

академічного обласного театру ляльок, з.а. України – за 

популяризацію українського театрального мистецтва та 

творчий доробок 

Білялов Шевкет – композитор (м. Сімферополь, АРК) – за популяризацію 

українського театрального мистецтва, музику до виста-

ви «Майстер і Маргарита» Полтавського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру 

ім. М. В. Гоголя 

Номінація «Слово» 

Якименко Алла – завідувач Войнихівським БК, Лубенський р-н – за по-

пуляризацію української мови 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Гармаш Микола – артист-вокаліст – соліст КП культури і мистецтв «Пол-

тавська обласна філармонія» – за творчий доробок, по-

пуляризацію кращих зразків української пісні 

Номінація «Сучасна проза» 

Роговий Юрій – письменник, педагог – за творчий доробок 

Номінація «Медіапроект» 

Купченя Дмитро – журналіст, редактор ОДТРК «Лтава» – за медіапроект 

«Культурний простір» 

Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Мойсієнко 

Анатолій 

– поет (м. Київ) – за книгу «Леза зел» 

Номінація «Проза» 

Сидоренко  

Тетяна 

– письменниця, журналіст (м. Ніжин, Чернігівська обл.) 

– за книгу «Ігри з Іваном» 

Номінація «Народознавство» 

Горобець Сергій, 

Бутко Сергій 

– історики, краєзнавці, дослідники (м. Чернігів) – за кни-

гу «Хроніки війни більшовиків з українським народом. 
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Голодомор 1932–1933 років на Чернігівщині: виконавці 

злочину» 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Іваньков  

Анатолій 

– майстер художньої обробки дерева, з.м.н.тв. України 

(м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл.) – за відро-

дження і розвиток чернігівського традиційного мистец-

тва 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Гофурова Рената – режисер-постановник, керівник Творчої експеримента-

льної майстерні Чернігівського обласного театру ля-

льок ім. О. Довженка – за виставу «Ми» за мотивами 

творів поетів Розстріляного Відродження 

Літературно-мистецька премія «Кришталева вишня» 

(Вінницька обл.) 

Номінація «Поезія, проза» 

Девдера  

Катерина 

– за книгу поезій «Літери і стихії» 

Юрчак Юрій – за книгу поезій «Симетрія слова» 

Номінація «Літературні дослідження, краєзнавство, громадська, літерату-

рна, видавнича та культурно-просвітницька діяльність, переклади» 

Крижанівський 

Микола 

– за подвижницьку діяльність у царині літератури і книгу 

«Третя куля, або Остап Гоголь полковник Могилівсь-

кий» 

Номінація «Архітектура, живопис, графіка, театр, музика, хореографія» 

Ніколаєва  

Вікторія 

– майстриня гончарного мистецтва (м. Вінниця) 

Волинець Алла – художній керівник Теплицького РБК, майстер худож-

нього читання 

Грудін Віктор – композитор-оранжувальник, керівник зразкового ама-

торського оркестру народних інструментів «Барвінок» 

Гонтівського СБК (Чернівецький р-н) 

Премія ім. Я. Лукавецького 

(у галузі мистецтва та архітектури, Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Грицюк Петро, 

Заставний Олег 

– художники (м. Івано-Франківськ) – за особистий ваго-

мий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю  

Номінація «Народне мистецтво» 

Приймак Дарія – майстер народного мистецтва (ткацтво, м. Косів, Івано-
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Франківська обл.) – за збереження та відновлення тех-

нології виготовлення народного килима 

Номінація «Дизайн» 

Бейлах Оксана – мистецтвознавець, художник, дизайнер (м. Івано-

Франківськ) – за популяризацію народних традицій у 

сучасному одязі 

 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Мурин Ганна та 

Мурин  

Володимир 

– за твори, виконані з рогози 

Премія ім. Б. Возницького  

(збереження культурної спадщини) 
 

Мокрій 

Володимир 

– за вагомий особистий внесок у порятунок, збереження 

та промоцію пам’яток культури і мистецтва, що знахо-

дяться у зібранні музею 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Купчинський 

Олег 

– за книгу «Взаємне листування Михайла Грушевського 

та Мирона Кордуби» 

Премія ім. С. Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Тканко Зеновій – за монографію «Мода в Україні ХХ століття» 

Луковська Ольга – за наукову монографію «Художнє ткацтво Львова дру-

гої половини ХХ століття» 

Премія ім. О. Кульчицької 
(дизайн) 

 

Богуцька 

Роксолана 

– за авторські колекції одягу 
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Премія ім. І. Левинського 

(архітектура) 
 

Криворучко 

Ольга 

– автор реалізованого проекту реконструкції пл. Митної 

у Львові  

Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 

 
Грунська Тетяна – за книгу «Кохання по-чоловічому»  

Мазій Роман – за роман-епопею «Поклик землі» 

Дячишин Богдан – за книгу «Крихти живого часу Андрія Содомори» 

Николишин 

Юрій 

– за книги «Там, де живе душа», «Бота – Фікс. Невидима 

нитка життя» 

Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 

 
Федина Софія – за серію виступів та мистецьких проектів для учасників 

АТО 

Премія ім. Б. Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 
 
Цибульський 

Адам 

– за акторські роботи у Львівському академічному обла-

сному музично-драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича 

(м. Дрогобич) 

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 

 
Гелитович Марія – за підготовку виставки «"Юрій змієборець і святі вої-

ни". Ікони XIV–XIX ст. зі збірки Національного музею 

у Львові імені Андрея Шептицького» 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 

 
Яремчук 

Любомир 

– за творчі роботи в галузі станкового живопису 

Ніколаєвський 

Олександр 

– за жанрово-різноманітний творчий доробок 
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Премія ім. З. Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 

 
Дмитрик Роман – за творчі роботи в ділянці студійного скла та декорати-

вно-ужиткової пластики 

Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 

 
Шпіцер Василь – за книгу «Україна і "московскоє время"» 

Залізняк Богдан – за книгу «Діалоги тривають» 

Марухняк Йосип, 

Пастернак Надія 

– за книги «Молитва і пісня Михайла Вербицького», 

«Границі долі Осипа Маковея», «Відлуння дзвонів Ма-

ркіяна Шашкевича» 

Премія ім. М. Шашкевича 

(поезія) 
 

Тимчук 

Володимир 

– за збірку поезій і перекладів «Вогнити! Вижити! Пере-

могти!» 

Дяк Олександр – за збірку «Звуки непереможні», «Мрія про рівновагу» 

Гентош Іван – за збірку «Страсті земні» 

Карташ-Карп 

Юлія 

– за збірку «Уроки гравітації» 

 

* * *  

Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «Індивідуальна краєзнавча праця» 

Чос Володимир – письменник, журналіст, краєзнавець – за серію крає-

знавчих книг: «Мліїв – село козацької слави», «Орло-

вець – історія і люди», «Мої прекрасні земляки», «Пет-

ропавлівка: від минулого до сьогодення» та вагомий 

особистий внесок у розвиток краєзнавства на Черка-

щині 

Номінація «Колективна краєзнавча праця» 

Скороход 

Людмила, Харче-

нко Юлія, 

Гур’єва Лариса 

– авторський колектив регіональної газети «Сміла» – за 

книгу «Сміливі зі Сміли» 
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Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Луценко Артем – поет (м. Кропивницький) – за книгу «Півкроки» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Гурбанська 

Антоніна 

– літературо- та мовознавець, педагог (м. Київ) – за кни-

гу «Слово. Людина. Світ» 

Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди 

(за кращий літературний твір на патріотичну тематику, м. Львів) 
 
І премія – Антонишин Світлана – поетеса (Львівська обл.) – за 

книгу «Свіча-До-Ля» 

ІІ премія – Кюнцлі Романа – поетеса (м. Львів) – за книгу «Щоб 

промінь волі не погас» (вірші українських поетів, зде-

більшого політв’язнів, у перекладі російською мовою 

М. Каганцова) 

ІІІ премія – Листопад Антоніна – письменниця (м. Сорокине, Лу-

ганська обл.) – за книгу «Солоний Хрещатик» 

 – Космач Анна – поетеса, журналіст (с. Білоберізка, Іва-

но-Франківська обл.) – за книгу «Проти ночі» 

Обласна премія ім. І. Марчука 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Тернопіль) 

Номінація «Малярство» 

 – Козак Ольга – учениця ТОЕКШМ ім. І. Ґерети – за 

малюнок «Натюрморт» 

Номінація «Графіка» 

 – Панчак Анастасія – учениця Козівської ДШМ  

(Тернопільська обл.) – за малюнок «Родина» 

Премія імені Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Література, літературознавство» 

Плотникова Раїса – письменниця (м. Полтава) – за роман «Реквієм для Ро-

зи» 

Лук’яненко 

Олександр 

– історик, письменник, педагог (м. Полтава) – за книгу 

«Філософія родошанування. Поетичні роздуми» 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Панченко 

Олександр 

– краєзнавець, науковець, журналіст (м. Лохвиця) – за 

книги «Українська Австраліана: Полтавщина, Галичи-
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на, Боснія», «Біографічно-історичний народний кален-

дар-альманах "Лохвиця, Посулля, Україна"» 

Номінація «Мистецтво» 

Рожнятовська 

Марина 

– художниця (м. Полтава) – за творчий доробок 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Король Дмитро – художник, майстер народного мистецтва (витинанки, 

м. Кременчук) – за творчий доробок 

Номінація «Благодійна та громадська організація» 

Работін Юрій – голова оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання», з.ж. України  

(м. Одеса) – за активну громадську діяльність, спрямо-

вану на утвердження духовних цінностей українського 

народу 

Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута 

(у галузі образотворчого мистецтва, Черкаська обл.) 
 
Цимбал Василь – художник (с. Шабастівка, Монастирищенський р-н) – 

за роботу «І сині гори над Дніпром…» 

І премія – Безкопильна Віра (Драбівська ДШМ) – за роботу 

«Наш чарівний край» 

ІІ премія – Максименко Андрій (Шполянська ДШМ) – за роботу 

«Добрий ярмарок» 

ІІІ премія – Перехрест Олександр (Драбівська ДШМ) – за роботу 

«Україна колядує» 

 – Середа Вікторія (Звенигородська ДХШ) – за роботу 

«Молода господиня» 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Горбенко 

Анатолій 

– голова Одеської обласної організації НСХУ, н.х. Укра-

їни (м. Одеса) – за серію творів різних років 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Литвинець Юлія – генеральний директор Національного художнього му-

зею України (м. Київ) – за створення каталогу 

«СПЕЦФОНД. 1937–1939. З колекції Національного 

художнього музею України» 
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Обласна літературна премія імені Тодося Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 
Пантюк Сергій – письменник, журналіст, видавець (м. Київ) – за поетич-

ну збірку «Так мовчав Заратустра» 
 

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики, вексилології та 

декоративно-прикладного мистецтва ім. Я. Паученка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Архітектура» 

Дрофа Ірина – архітектор – за будівництво православного храму і бла-

гоустрій парку ім. Крючкова в м. Кропивницькому 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Кулініч Лариса – художниця декоративного мистецтва, педагог, науко-

вець – за творчі доробки в галузі художньої кераміки та 

впровадження традиційних технік гончарства в сучасне 

декоративно-прикладне мистецтво 

Обласна краєзнавча премія ім. Є. Паранюка 

(м. Івано-Франківськ) 
 
Андріїшин 

Степан 

– краєзнавець, художник-оформлювач (м. Коломия, Іва-

но-Франківська обл.) 

Гаврилів Богдан – історик-краєзнавець, вчений, громадський діяч, з.п.к. 

України (м. Івано-Франківськ) 

Премія ім. В. Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 
 
Баран Євген – літературний критик, з.п.к. України (м. Івано-

Франківськ) 

Никифорук 

Володимир 

– поет, історик-краєзнавець, журналіст, редактор літера-

турно-краєзнавчого альманаху «Ямгорів» (м. Городен-

ка, Івано-Франківська обл.) 

Драбчук Іван – педагог Сілецької ЗОШ І–ІІІ ст. (Тисьменицький р-н) 

Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра 

(Запорізька обл.) 

Номінація «Літературні твори» 

Юрик Пилип – письменник, перекладач, журналіст (м. Запоріжжя) – за 

збірку гумористичних бувальщин «Де ти вештаєшся?» 
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Номінація «Публіцистичні роботи» 

Гладій Оксана – тележурналіст (м. Запоріжжя) – за телепрограми циклу 

«Жива історія Запоріжжя. Петро Ребро» 

Номінація «Виконавська майстерність» 

Сердюк 

Анатолій 

– композитор, автор пісень на вірші П. Ребра, з.п.к. Укра-

їни (м. Запоріжжя) 

Номінація «Автор-початківець» 

Юрик (Середа) 

Віра 

– письменниця, журналіст (м. Запоріжжя) – за першу 

книжку «У царині дотепного слова» 

Премія ім. І. Рєпіна 

(у галузі образотворчого мистецтва, Харківська обл.) 

Номінація «Скульптура» 

Токарєв 

Олександр 

– скульптор, н.х. України (м. Одеса) – за скульптуру 

«Викрадення Європи» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Бородай 

Олександр 

– з.х. України (м. Київ) – за серію творів «Відлуння ми-

нулих вражень та випадковостей» 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Губаль Богдан – професор кафедри дизайну, історії і теорії мистецтва 

Інституту мистецтв Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, з.д.м. України (м. Івано-

Франківськ) – за серію гобеленів 

Обласна премія ім. І. Свєшнікова 

(у галузі охорони культурної спадщини краю, Рівненська обл.) 
 

Тимощук 

Катерина 

– директор КЗ «Млинівський районний краєзнавчий му-

зей», голова громадської організації «Скарбниця духо-

вності» 

Обласна літературна премія імені Світочів 

(Рівненська обл.) 
 
Пшеничний 

Микола 

– письменник, публіцист, краєзнавець – за плідну творчу 

і культурно-просвітницьку діяльність, книгу «Подзвін 

Золотої Підкови» та книгу документалістики «Стріляли 

в правду, молодість, красу…» 
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Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Попадюк 

Мирослав 

– поет, публіцист, педагог, редактор, видавець (Івано-

Франківська обл.) – за збірку «Зоряна паморозь» 

Номінація «Проза» 

Захарук Дмитро – прозаїк, публіцист, педагог (с. Задубрівці, Івано-

Франківська обл.) – за книги «Осінні проліски» та  

«75. Вибране до ювілею» 

Номінація «Документалістика і науково-критична література» 

Габорак 

Мирослав 

– вчений, дослідник історії та культури рідного краю, 

громадський діяч (м. Івано-Франківськ) – за працю 

«Назви гір і полонин Івано-Франківщини (Етимологіч-

ний словник-довідник) (українознавство)» 

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

написані письменниками, котрі проживають за межами області» 

Гоян Ярема – письменник (с. Залуччя, Івано-Франківська обл.) – за 

книгу «Воскресіння Сонця» 

Премія ім. В. Смоляка 

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

Номінація «Акторська робота» 

Прокоп’як Ігор – актор Івано-Франківського академічного обласного те-

атру ляльок імені Марійки Підгірянки – за роль Гнома 

Хохлика та його друга і помічника Слимака у виставі 

«Хохлик» С. Ковальова 

Номінація «Режисерська робота» 

Мельник Богдан – режисер Народного аматорського театру БК селища 

Вигода (Долинський р-н) – за постановку вистави 

«Адамцьо» за повістю О. Кузів 

Номінація «Театральна вистава» 

 – вистава «Маняки» Володимира Страліта Народного 

аматорського театру «Люб-Арт» Калуського РБК 

Обласна мистецька премія імені Сіді Таль 

(Чернівецька обл.) 
 
Братко Богдан – актор Чернівецького академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. О. Кобилянсь-

кої, з.а. України 
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Солтис Марія – артистка заслуженого академічного Буковинського ан-

самблю пісні і танцю ім. А. Кушніренка Чернівецької 

обласної філармонії ім. Д. Гнатюка 

Паранюк 

Любомира 

– член Президії обласного відділення Всеукраїнського 

товариства охорони пам’яток історії і культури, член 

Президії обласного відділення Всеукраїнського това-

риства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, з.п.к. України 

Літературна премія імені Бориса Тена 

(Житомирська обл.) 
 
Васильчук  

Віктор 

– письменник (м. Коростень) 

Сташук Василь – поет (м. Брусилів) 

Бойко Богдан – священик (м. Житомир) 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія ім. М. Бойчука 
(образотворче мистецтво) 

 
Стецько Василь – художник – за серію робіт «Шевченкіана» 

Премія ім. В. Гнатюка 
(етнографія і музейна справа) 

 
Смоляк Олег – дослідник фольклору, мистецтвознавець, педагог, ди-

ригент, культурно-громадський діяч – за збірку «Щед-

рівки Західного Поділля» 

Премія ім. В. Здоровеги 

(журналістика) 
 
Костишин Лілія – поетеса, журналіст, заступник редактора журналу «Лі-

тературний Тернопіль» – за серію публікацій із зони 

АТО та ведення щотижневої сторінки «Калина» у газе-

ті «Вільне життя плюс» 

Премія ім. С. Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Громик Іван – хормейстер, вокаліст Струсівської заслуженої капели 

бандуристів «Кобзар», з.п.к. України 
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Премія імені Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 
 

Андрушко Сергій – актор Тернопільського академічного обласного україн-

ського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, з.а. 

України – за майстерне виконання ролей останніх років 

Премія ім. Г. Пінзеля 

(архітектура) 
 
Джула 

Олександр 

– архітектор – за роботу «Каплиця релігійної громади 

"Парафія Вознесіння Господнього"» Тернопільсько-

Зборівської єпархії УГКЦ 

Премія ім. Я. Музики 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Покусінські  

Людмила та  

Олексій 

– науковці, педагоги – за наукове дослідження «Борщів-

ська народна сорочка. Матеріали. Крій. Техніка шитва. 

Колекція Борщівського краєзнавчого музею» 

 

* * *  

Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки 

(у рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джере-

ла», м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) 

Номінація «Література» 

Сташук Василь – письменник – за творчий доробок  

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Косницька 

Неоніла 

– живописець, графік – за популяризацію творів живопи-

су 

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність» 

Самплавська 

Лілія 

– за цикл мистецьких композицій за творами Лесі Украї-

нки «Дев’ять кіл любові», «Данте до мавки», присвяче-

них творчій діяльності Лесі Українки 

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки» 

Челядіна 

Світлана 

– письменниця, педагог, з.п.о. України – за активну про-

паганду життя і творчості Лесі Українки, багаторічну 

популяризацію творчої спадщини Лесі Українки 
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Обласна літературна премія ім. М. Федунця 

(Хмельницька обл.) 
 
Клец Микола – поет (с. Малі Мацевичі, Старокостянтинівський р-н) – 

за книгу «Logos – імператив небесний і земний» 

Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Література і літературознавство» 

Григорук Степан – поет-пісняр – за поетичні збірки «Джур-криниця» та 

«Жниво» 

Андрушко Іван – за збірку поезії «З глибини душі» та циклу віршів, при-

свячених письменникам Покутської трійці 

Номінація «Журналістика, науково-дослідницька і пошукова робота» 

Марчук Ганна – журналіст, педагог – за вивчення спадщини Леся Мар-

товича та упорядкування і видання повного зібрання 

творів письменника 

Номінація «Класична музика і композиторська діяльність» 

Гаврилець Ганна – композитор, педагог, з.д.м. України – за фольк-концерт 

«Кроковеє колесо», ораторію «Барбівська коляда» та 

численні обробки українських народних пісень 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Гаврилюк 

Василь 

– директор Заболотівського БК – за режисерську працю 

над хронікально-документальними фільмами: «Ілінці – 

мені серцю дорогі», «Заболотівській лікарні 75 років» і 

«Заболотів, мій Заболотів» 

 

* * *  

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 
Академічний 

симфонічний ор-

кестр Хмельни-

цької обласної 

філармонії 

– за вагому подвижницьку діяльність, спрямовану на по-

пуляризацію творчої спадщини Т. Г. Шевченка 
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Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Наукові дослідження з історії та етнографії краю» 

Митрофаненко 

Юрій 

– історик, вчений, педагог (м. Кропивницький) – за книгу 

«Українська отаманщина 1918–1919 років» 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Классова Олена – краєзнавець (м. Кропивницький) – за краєзнавчі та му-

зично-критичні статті 

 
 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

 

Міська премія ім. С. Величка 

(м. Полтава) 

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини Полтавського 

краю» 

Пащенко 

Вікторія 

– науковий співробітник Полтавського літературно-

меморіального музею Панаса Мирного 

Номінація «Відображення історії України в художній літературі» 

Шуть Андрій – літературознавець, науковий співробітник Чутівського 

районного краєзнавчого музею 

Сватенко 

Володимир 

– письменник, публіцист 

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва» 

Коршунов  

Дмитро 

– скульптор 

Номінація «Відображення національної історії у засобах масової  

інформації» 

Лоза Світлана – завідувач редакції з підготовки художньо-

публіцистичних програм ТВО обласного радіо 

Номінація «За сприяння розвитку Державного історико-культурного запо-

відника "Поле Полтавської битви"» 

Меллін Михайло – керівник клубу військово-історичної реконструкції 

«Полтавська баталія» 

Номінація «Дослідження в царині історії України» 

Ковалевська – історик, співробітник Інституту історії України НАНУ  
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Ольга 

Номінація «Дослідження в царині історії Полтавщини» 

Білоусько 

Олександр 

– головний редактор Полтавської енциклопедії «Полта-

віка» 

Міська молодіжна літературно-мистецька премія  

ім. М. Вінграновського 

(м. Біла Церква, Київська обл.) 
 
Зозуля 

Олександр 

– хормейстер, артист-вокаліст Київського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. П. К. Сак-

саганського – за високий професіоналізм та вагомий 

внесок у розвиток театрального мистецтва 

Народний худож-

ній колектив 

«Вокальний ан-

самбль "Співог-

рай" Центру тво-

рчості дітей та 

юнацтва "Соня-

шник"» 

– за високий рівень виконавчої майстерності вихованців 

колективу, активну участь у пісенних конкурсах та фе-

стивалях, вагомий внесок у справу відродження та 

примноження надбань національної культури й худож-

ньої спадщини українського народу 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка 

(м. Івано-Франківськ) 
 
Шкраб’юк Петро – за збірку сонетів «Крехів у вінку сонетів» 

Гончаренко Олег – за цикл сонетів «Хрест – О! – Мати – Я»  

Бондаренко 

Станіслав 

– за цикл сонетів «Коштовності» (сонети й «Стасові со-

нети») 

Міська премія «Кам’янське мистецьке перевесло» 

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

Любов 

– краєзнавець-екскурсовод, журналіст – за популяриза-

цію краєзнавства та проведення авторських пішохідних 

екскурсій рідним містом 

Мельник Яна – старший науковий співробітник Музею історії міста – 

за проведення екскурсій-квестів «Таємниці українсько-

го року (у рамках програми «Музейна педагогіка»), по-

пуляризацію національних історико-культурних цінно-

стей і традицій, відновлення історичної пам’яті та фо-

рмування національної самоідентифікації молоді 

Парікожа 

Анатолій 

– керівник духового оркестру ПК «Хімік» ПАТ «Дніп-

роАзот» – за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок у справу відродження 
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духовності виробничого колективу підприємства, пат-

ріотичне виховання дітей та молоді, активну участь у 

культурно-масових заходах міста 

Чегорка 

Олександр 

– художник, архітектор – за органічне відтворення пра-

давніх сакральних знаків у сучасному образотворчому 

мистецтві, яскраве відображення в художніх образах 

історичної пам’яті Наддніпрянщини 

Ансамбль гітари-

стів «Сузір’я» 

ДМШ № 5 

– за досягнення у розвитку культури, високий професіо-

налізм, утвердження гуманістичних ідеалів українсько-

го народу, популяризацію українського мелосу та наці-

ональної музичної творчості 

Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. Є. Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Фольварочний 

Василь 

– письменник, драматург, з.д.м. України – за романи 

«Розчахнута душа» та «На висоті орлиного лету» 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Маслобойщиков 

Сергій,  

Зінов’єва 

Світлана 

– 

 

– 

режисер, 

 

співавтор сценарію, продюсер – за документальний 

фільм «Свій голос» 

Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Яковчук 

Олександр 

– композитор, з.д.м. України – за кантату «Полинова су-

тінь» на вірші П. Мовчана для мішаного хору «a cappel-

la» 

Премія ім. А. Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Бистрова 

(Підлужна) Алла 

– театрознавець, театральний критик, журналіст – за 

книжки «Озирнутися в радості…», «Код Володимира 

Дахна», серію публікацій про творчу діяльність столи-

чних театрів 
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Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Зайченко Георгій – художник-живописець – за твори: «Київ. Золотоворіт-

ський сквер», «Натюрморт з млинком до кави», 

«Львівська опера» та ін. 

Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Малієнко Алла – журналіст, з.п.к. України – за серію публікацій про ви-

датних київських журналістів, збірник «Майдан гідно-

сті», книгу «Дистанція довжиною в життя» 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Павленко Раїса – майстер соломоплетіння – за твори: «Дідух», «Різдвяна 

композиція», «Дерево роду» та ін. 
 

Премія ім. П. Вірського 

(у галузі хореографічного мистецтва) 
 

Яценко Ольга – хореограф, балетмейстер-постановник, з.а. України – за 

хореографічні композиції «Квітучий Київ», «Пам’яті 

Вчителя», «Волинські викрутаси» 

 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – вистава «Без вини винні» О. Островського Київського 

академічного театру юного глядача на Липках (режи-

сер – В. Гирич) 

Номінація «Краща музична вистава» 

 – вистава «Графиня Маріца» І. Кальмана Київського на-

ціонального академічного театру оперети (режисер –  

Б. Струтинський) 

Номінація «Краща камерна вистава» (вистава малої сцени) 

 – вистава «Ми, Майдан» Н. Симчич Київського академі-

чного театру «Колесо» (режисер – І. Кліщевська) 
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Номінація «Краща вистава для дітей» 

 – вистава «Містер Р-р-р» за казками Д. Біссета та Докто-

ра Сьюза Творчої майстерні «Театр маріонеток» (режи-

сер – М. Яремчук) 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Жирков 

Станіслав 

– вистава «Слава Героям» П. Ар’є (копродукція Театру 

«Золоті ворота» та Івано-Франківського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка) 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Бенюк Богдан – за роль Річарда ІІІ у виставі «Річард ІІІ» В. Шекспіра 

Національного академічного драматичного театру  

ім. І. Франка (режисер – А. Варсімашвілі) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Микитин 

Христина 

– за роль Елен у виставі «Мене прислав доктор Хоу»  

У. Гібсона Київського академічного театру юного гля-

дача на Липках (режисер – Ю. Лізенгевич) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Курбанов Арсен – за роль Коломана Зупана, Барона, Торговця з Вараздіна 

у виставі «Графиня Маріца» І. Кальмана Київського 

національного академічного театру оперети (режисер – 

Б. Струтинський) 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Шонія Шорена – за роль Собаки у виставі «Двоє, не рахуючи собаки» 

(історія собаки) за п’єсою В. Красногорова «Собака» 

Національного академічного театру російської драми 

імені Лесі Українки, м. Київ (режисер – Т. Бенюк) 

Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Федотова Валерія – за виставу «Віслючок повинен бути худим» за С. Дов-

латовим Київської академічної майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» 

Биченко Нінель – доцент кафедри театрального мистецтва КНУКіМ 

Номінація «Краща сценографія» 

Швелідзе Мироні – за виставу «Річард ІІІ» В. Шекспіра Національного 

академічного драматичного театру ім. І. Франка, м. Ки-

їв (режисер – А. Варсімашвілі) 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Рехвіашвілі  – за балет «Снігова королева» на музику П. Чайковсько-
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Аніко го Національної опери України 

Номінація «Краща музична концепція вистави» 

Тененбаум 

Владислав 

– за музику до вистави «Вид з мосту» А. Міллера Націо-

нального академічного театру російської драми імені 

Лесі Українки, м. Київ (режисер – К. Кашліков) 

Спеціальна пре-

мія «За енергій-

ний мистецький 

пошук» 

– Незалежний театр «Дикий театр» (м. Київ) 

Мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Рівне) 
 
Хвесь Руслан – живописець, художник декоративно-ужиткового мис-

тецтва – за цикл творів, що балансують на межі ірреа-

льності 

Сівак Микола – скульптор, кераміст, живописець – за серію скульптур-

них композицій 2013–2016 років 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

Номінація «Література та публіцистика» 

Карпенко 

Володимир 

– письменник (с. Розсошенці, Полтавський р-н) – за пе-

рший том «Втеча» роману «Амба» 

Номінація «Краєзнавство та народна творчість» 

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

кове, Звенигородський р-н) – за книгу «Коріння Шев-

ченкового роду» 

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура» 

Білоконь Олена – солістка Полтавської обласної філармонії, з.а. України 

(м. Полтава) – за авторський аудіо-диск «Осяяна лю-

бов’ю» 

Міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша 

(м. Мукачево, Закарпатська обл.) 
 
Сливчук Богдан – поет, заступник голови літературного об’єднання «Рід-

не слово» – за збірки «Між нами і віками» та «Від бе-

регів життя до берегів любові» 

 



 54 

Міська літературна премія ім. Т. Мельничука 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 
 
Баран Євген – літературознавець, есеїст, критик (м. Івано-Франківськ) 

– за книгу «Шоколадна Україна» 

Міська літературна премія імені Уласа Самчука 

(м. Рівне) 
 
Медведєва Олена – письменниця, засновниця арт-видавництва «Креативна 

книга» – за вишиту книгу «Рівненський буквар» 

Міська премія ім. П. Скунця 

(м. Ужгород) 

Номінація «Краєзнавство» 

Тиводар  

Михайло 

– етнолог, педагог – за монографію «Етнографія Закар-

паття» 

Шостак Віктор – історик, етнограф, музикант, керівник народного анса-

мблю «Ужгород» міського БК – за книгу-дослідження 

музичної культури краю «Тисячолітнє дерево» 

Мистецькі премії у галузі театрального мистецтва 

(м. Дніпро) 

Премія ім. І. Кобринського 

(для режисерів і постановників) 
 

Чернова Вікторія – режисер, актриса Дніпровського драматичного моло-

діжного театру «Віримо!» 

Омельченко 

Дмитро 

– соліст балету Дніпропетровського академічного театру 

опери та балету 

Премія ім. М. Стороженка 

(для акторів) 
 
Гунькін Віктор – актор Дніпровського академічного українського музи-

чно-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, з.а. Укра-

їни 

Премія ім. З. Хрукалової 

(для актрис) 
 
Корніленко 

Варвара 

– актриса Дніпровського драматичного молодіжного теа-

тру «Віримо!» 
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Міська премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Хороб Степан – літературознавець, театрознавець, журналіст, педагог – 

за літературознавче дослідження драматургії Івана 

Франка «Драма – моя стародавня страсть…» 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  
(у галузі культури і мистецтва, м. Хмельницький) 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація  

української мови» 

Мацько Віталій – письменник, філолог, науковець, педагог – за книгу 

«Українська література: людина – світ – час» 

Номінація «Журналістика» 

Цимбалюк 

Михайло 

– письменник, журналіст – за високу професійну майсте-

рність, вагомі здобутки у медіа-сфері 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Корницька 

Лариса 

– майстриня народного мистецтва, педагог – за високу 

професійну майстерність, вагомі здобутки у науково-

педагогічній діяльності, особистий внесок у розвиток 

та популяризацію образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва в м. Хмельницькому 

Номінація «Музичне мистецтво та фольклор» 

Цуркан Людмила – завідувач відділу народних інструментів, викладач кла-

су акордеону Хмельницької ДМШ № 1 ім. М. Мозгово-

го – за високу професійну майстерність, естетичне ви-

ховання підростаючого покоління, вагомий особистий 

внесок у розвиток та популяризацію музичного мисте-

цтва у м. Хмельницькому 

Номінація «Хореографія» 

Карачковська 

Інна 

– керівник зразкового ансамблю народного танцю «Ка-

лина» Хмельницького центру національного виховання 

учнівської молоді – за високий професіоналізм, особи-

стий внесок у розвиток та популяризацію хореографіч-

ного мистецтва у м. Хмельницькому 

Номінація «Режисура та театральне мистецтво» 

Гусаков Дмитро – режисер народного аматорського театру «Дзеркало» 

Хмельницького міського БК – за високу професійну 

майстерність, творчу діяльність, значний особистий 
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внесок у розвиток театрального мистецтва у м. Хмель-

ницькому 

Міська премія ім. М. Ярошенка 

(м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Тимошенко Алла – художниця 

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Рожнятовська 

Марина 

– художник-графік, живописець 

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Путря Євген – скульптор, графік, художник монументально-

декоративного мистецтва 

Номінація «Громадська діяльність. Організація і проведення мистецьких 

акцій» 

Козлов Сергій – історик, краєзнавець 

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Чередник 

Людмила 

– доцент кафедри українознавства, культури та докумен-

тознавства Полтавського НТУ ім. Ю. Кондратюка 

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції Полтавсь-

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

Тарасов 

Володимир 

– краєзнавець, історик-аматор, громадський активіст 

 
 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Премія «Ars Translationis» ім. М. Лукаша 

(заснована редакцією журналу «Всесвіт») 
 
Якубович 

Михайло 

– перекладач, сходознавець (м. Острог, Рівненська обл.) 

– за підготовку спеціального випуску журналу «Всес-

віт» (№ 7–8, 2017), переклади українською мовою ху-

дожніх та публіцистичних творів авторів Султанату 

Оман 
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Літературна премія ім. А. Бортняка 

(заснована ГО «Вінницьке земляцтво у Києві») 
 
Каменюк 

Михайло 

– поет, публіцист, драматург, перекладач, з.п.к. України 

(м. Київ) – за збірку поезій «…і знову всеосяжний, все-

доступний світ пахне, як розрізаний кавун» 

Премія ім. Б. Возницького «За вагомий особистий внесок у розви-

ток музейної справи України» 

(заснована Національним культурно-мистецьким та музейним комплек-

сом «Мистецький Арсенал» (м. Київ) спільно з Львівською національною 

галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та благодійним фондом  

«Мистецький Арсенал») 
 

Пажимський 

Олександр 

– краєзнавець, етнограф, художник, старший науковий 

співробітник Державного історико-культурного запові-

дника «Самчики» (Хмельницька обл.), з.м.н.тв. України 

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

«Кур’єр Кривбасу» Г. Гусейновим) 

 

Содомора Андрій – письменник, есеїст, перекладач, літературознавець  

(м. Львів) 

Міжнародна грантова премія Говорунів на підтримку молодих  

керамістів 

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

українського гончарства в Опішному, Полтавська обл.) 
 
Плоха Ольга – художник-кераміст (с. Малі Будища, Полтавська обл.) 

– за мистецький проект «Мрія. Воля. Терпіння» 

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

«Дзеркало тижня. Україна») 
 
 – вистава «Украдене щастя» за мотивами однойменної 

п’єси І. Франка Київського театру «Золоті ворота»  

(режисер – І. Уривський) 

 
 

Літературна премія ім. Н. Забіли 
(заснована дитячим журналом «Малятко», м. Київ) 
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Савченко-

Гнатюк Ольга 

– письменниця (м. Кіцмань, Чернівецька обл.) – за вірші 

та казки «Ґава», «Невгамовний вітерець», «Весела ма-

тематика», «Муха Політуха» 

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

України) 

Номінація «Краща дебютна поетична книжка» 

Корнєв Ярослав – поет (м. Краматорськ, Донецька обл.) – за збірку поезій 

«Дещо з насіння» (вид-во «Раритети України», м. Хар-

ків) 

Номінація «Кращий дебютний дизайн збірки» 

Полежака Артем – поет (м. Харків) – за збірку іронічної поезії «Стіхі о 

жизні» (вид-во «Люта Справа», м. Київ) 

Літературна премія ім. Дж. Конрада-Коженьовського  
(заснована Польським Інститутом у Києві) 

 
Калитко 

Катерина 

– письменниця, перекладач (м. Вінниця) – за послідов-

ність у реалізації творчого шляху, інноваційність фор-

ми, ламання стереотипів та універсальність змісту 

Премія Анатолія Криволапа  

(у галузі образотворчого мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Шевчук Захар – за роботу «Вавілон» 

Кругляк-Дрига 

Анна 

– за роботу «Предки» 

Щербина Поліна – за роботу «Півполовини особистості» 

Крутій Катерина – за роботу «Квіти війни» 

Номінація «Графіка» 

Лесів Катерина – за роботу «П’ять прелюдій» 

Номінація «Пластичне мистецтво» 

Грицюк Петро – за металеве панно «Марафон» 

Премія ім. М. Лучкая 

(заснована Мукачівською греко-католицькою єпархією,  

Закарпатська обл.) 
 
Приймич 

Михайло 

– мистецтвознавець (м. Ужгород) – за книгу-дослідження 

«Церковний живопис Закарпаття» 
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Офіцинський 

Роман 

– історик (м. Ужгород) – за книги «Екскурсії Ужгоро-

дом» та «Народні перекази Закарпаття» 

Мороз  

Володимир 

– історик (м. Тернопіль) – за книгу «Світильник віри: іс-

торія Боронявського монастиря на тлі епохи» 

Українська музична премія «M1 Music Awards. ІІІ елемент» 

(заснована телеканалом «М1», м. Київ) 

Номінація «За внесок у розвиток національної індустрії» 

 – дует «Потап і Настя» 

Номінація «Прорив року» 

TAYANNA – співачка 

Номінація «Золотий грамофон» 

Оля Полякова – співачка – за пісню «Номер один» 

Номінація «Червона Рута» 

Alyosha – співачка – за пісню «Калина» 

Номінація «Проект року» 

Michelle Andrade 

feat i MOZGI 

– за пісню «Amor» 

Номінація «Dance Parade» 

MONATIK – співак, композитор – за пісню «Vitamin D» 

Номінація «Хіт року» 

(спільно з радіостанцією Хіт FM) 

 
Макс Барських – співак, композитор – за пісню «Тумани» 

Номінація «Альтернатива» 

«The Hardkiss» – музичний гурт 

Номінація «Співак року» 

Макс Барських – співак, композитор 

Номінація «Співачка року» 

Тіна Кароль – співачка, н.а. України 

Номінація «Гурт року» 

 – гурт «Время и Стекло» 

Номінація «Кліп року» 

Тіна Кароль – співачка, н.а. України – за пісню «Перечекати»  

(режисер – С. Морозов) 
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Премія ім. Дж. Мейса 

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

Іщенко Наталя – журналіст, автор газети «День» – за громадянську по-

зицію в публіцистиці 

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

 
Коробчук Павло – поет, публіцист, музикант (м. Київ) – за поетичну збір-

ку «Хвоя» («Видавництво Старого Лева», м. Львів) 

Премія ім. Д. Нитченка 

(Ліги українських меценатів) 
 

Масенко Лариса – мовознавець, соціолінгвіст (м. Київ) – за оборону укра-

їнського слова 

Ющук Іван – мовознавець, літературознавець, перекладач (м. Київ) – 

за оборону українського слова 

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

Міністерства культури України 
 
Слєпченко 

Володимир 

– живописець, графік, н.х. України 

Журавель Юрій – художник, аніматор, актор і сценарист, лідер та вока-

ліст гурту «От Вінта!» 

Етно-рок 

фундація 

«TaRuta» 

  

Літературно-мистецька премія  

«Благодійного фонду Віктора Романюка» 

(м. Стрий, Львівська обл.) 
 
Верес Галина – директор Стрийського краєзнавчого музею «Верхови-

на» – за книгу «Стрий: дати, події, факти, імена. Коро-

ткий хронологічний літопис» 

Михайлюк 

Ярослав 

– колекціонер, шевченкознавець, громадський діяч – за 

активну громадську та культурно-просвітницьку діяль-

ність, 25 років керівництва українським Братством ша-

нувальників Тараса Шевченка 

Премія ім. В. Свідзінського 

(заснована Лігою українських меценатів та журналом «Київ») 
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Малкович Іван – поет, видавець (м. Київ) – за збірку «Подорожник з но-

вими віршами» 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» 
Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Мимрук Олександр – «Цукровик» 

 – Загладько Ірина – «Легіт і лемент» 

 – Мітров Ігор – «Батрахоміомахія» 

ІІІ премія – Воробйов Роман 

 – Перехрест Ольга – «Розмовник» 

 – Поляк Богуслав – «Їз» 

 – Мітров Ігор – «Даун Хаус» 

 – Кирпа Кіра – «Нуль за Цельсієм» 

 – Скоц Оксана – «Ймовірні реальності» 

 – Помазан Марія – «Лілії емігранта Візенхофа» 

 – Кольт Тала – «Втеча соло» 

Номінація «Проза» 

ІІ премія – Рибницький Сергій – збірка короткої прози 

 – Березіна Дарина – «Факультет» 

ІІІ премія – Зеліско Олеся – «Болиголов» 

 – Одарченко Сергій – «Янголи носять абібас» 

Номінація «Дитяча література» 

ІІ премія – Луговик Марія – «Золоті баранчики» 

ІІІ премія – Борщова Аліна – «Без помилок» 

 – Ілюха Юлія – «Історії Цвірінька» 

Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні за кращий переклад  

творів з французької мови на українську) 
 
Рябчій Іван – журналіст, письменник, перекладач (м. Харків) – за пе-

реклад книги «Анна Київська: дружина Генріха І»  

Ф. Делорма (вид-во «Lauruc», м. Київ) 

Марченко Мія – письменниця, перекладач (м. Київ) – за досконале ро-

зуміння специфіки дитячої літератури при перекладі 

книг у двох томах «Тобі Лопнесс» Т. де Фомбеля (вид-

во «Час майстрів», м. Київ) 

Премія ім. Ф. Соболєва 

(заснована Національною спілкою кінематографістів України) 
Михалевич 

Людмила,  

Давиденко  

Георгій 

– кінорежисери – за вагомий внесок у світове та україн-

ське неігрове кіно 
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Буковський 

Сергій, 

Химич Анатолій, 

Барба Ігор 

– 

 

– 

– 

кінорежисер, 

 

оператор, 

звукооператор – за документальний фільм «Головна 

роль» 

Літературна премія ім. М. Стельмаха 

(заснована журналом «Вінницький край» та Міжнародним громадським 

об’єднанням «Вінницьке земляцтво у м. Києві») 

Номінація «Проза» 

Стельмах Дмитро – письменник, перекладач (м. Київ) 

Номінація «Поезія» 

Татчин Сергій – поет, художник (м. Вінниця) 

Номінація «Публіцистика» 

Стебелєв Андрій – поет, краєзнавець (м. Вінниця) 

Премія ім. В. Стуса 

(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції) 
 
Жадан Сергій – письменник, перекладач (м. Харків) – за особливий 

внесок в українську культуру та стійкість громадянсь-

кої позиції 

Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 
Возняк Тарас – культуролог, редактор (м. Львів) – за книгу «О-

мовлення місця» 

Любка Андрій – письменник, перекладач (м. Ужгород) – за книгу «Сау-

даде» 

Лютий Тарас – письменник (м. Київ) – за книгу «Корабель шаленців» 

Музична премія «Yuna» 

(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром  

та фахівцем телерадіосфери П. Шильком) 

Номінація «Кращий виконавець» 

Тіна Кароль – співачка, н.а. України 

MONATIK – співак, композитор 

Номінація «Кращий альбом» 

LOBODA – за музичний альбом «H2Lo» 
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Номінація «Кращий відеокліп» 

MONATIK – «Vitamin D» 

Номінація «Краща пісня» 

гурт «Гриби» – за пісню «Тане лід» 

Номінація «Відкриття року» 

 – гурт «Kazka» 

Номінація «Краща пісня українською мовою» 

гурт  

«The Hardkiss» 

– за пісню «Журавлі» 

Номінація «Краще концертне шоу» 

MONATIK – Live Show «Vitamin D» 

Номінація «Кращий поп-гурт» 

 – гурт «Время и Стекло» 

Номінація «Кращий дует» 

Pianoбой і  

Morphom 

– за композицію «На вершині» 

Номінація «Кращий рок-гурт» 

 – гурт «The Hardkiss» 

Номінація «Кращий менеджмент артиста» 

 – продюсерський центр Потапа та І. Горової «Mozgi En-

tertainment» 

Номінація «За особливі досягнення у музиці» 

 – гурт «Брати Гадюкіни» 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АРК 

БК 

ВПК 

 

ВЦ 

ДМШ 

ДХШ 

ДШМ 

з.а. 

 

з.д.м. 

 

з.д.н.і т. 

 

з.ж. 

 

з.м.н.тв. 

 

з.п.к. 

 

з.п.о. 

 

з.х. 

 

КІУС 

 

КНУКіМ 

 

КП 

н.а. 

 

НАНУ 

 

НСТДУ 

 

НСХУ 

 

НТУ 

 

н.х. 

 

 

– Автономна Республіка Крим 

– будинок культури 

– видавничо-поліграфічний 

комбінат 

– видавничий центр 

– дитяча музична школа 
– дитяча художня школа 

– дитяча школа мистецтв 

– заслужений артист (при пріз-

вищах) 

– заслужений діяч мистецтв (при 

прізвищах) 

– заслужений діяч науки і техні-

ки (при прізвищах) 

– заслужений журналіст (при 

прізвищах) 

– заслужений майстер народної 
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– заслужений працівник культу-
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– заслужений працівник освіти 

(при прізвищах) 

– заслужений художник (при 

прізвищах) 

– Канадський інститут українсь-

ких студій 

– Київський національний уні-

верситет культури і мистецтв 

– комунальне підприємство 

– народний артист (при прізви-

щах) 

– Національна академія наук 

України 

– Національна спілка театраль-

них діячів України 

– Національна спілка художни-

ків України 

– Національний технічний  

університет 
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– народний художник (при прі-

звищах) 
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– обласна державна телерадіо-

компанія 

– публічне акціонерне товарист-

во 

– сільський будинок культури 

– районний будинок культури 

– творче об’єднання 

– товариство з обмеженою від-

повідальністю 

– Тернопільська обласна експе-

риментальна комплексна шко-

ла мистецтв ім. І. Ґерети 

– Українська греко-католицька 

церква 

– Харківський національний пе-

дагогічний університет ім.  

Г. Сковороди 

– Харківський національний 

університет ім. В. Каразіна 

– Харківський національний 

університет мистецтв ім. І. Ко-

тляревського 

– централізована бібліотечна си-

стема 
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