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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїн-

ських, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури і мистецтва, 

категорію надання (рід діяльності), за яку відбувається нагородження. 

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. Прізви-

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

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Укладач І. Г. Захарук, провідний бібліограф сектору 

бібліографії відділу ДІФ Інформаційного центру 

з питань культури та мистецтва 
  

  

Відповідальна 

за випуск 

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

Премія Фундації Антоновичів 

(США) 
 

Щербак Юрій – письменник, громадський та державний діяч (м. Київ) – 

за романічну трилогію «Час смертохристів», «Час 

великої гри», «Час тирана», політичний трилер «Зброя 

судного дня», книгу політаналітики «Україна в 

епіцентрі світового шторму» (вид-во «Ярославів Вал») 

Одеська міжнародна літературна премія ім. І. Бабеля 

 

ІІ премія – Каденко Володимир – письменник (м. Київ) – за 

оповідання «Черговий по школі»  

Літературна премія ім. Інґеборґ Бахман 

(м. Клагенфурт-ам-Вертерзе, Австрія) 

 

Малярчук 

Тетяна 

– українська письменниця, публіцист (Австрія) – за 

літературний дебют німецькою мовою – оповідання 

«Жаби в морі» 

Міжнародна літературна премія імені Веніаміна Блаженного 

(Білорусь) 

 

Маринчик 

Станіслав, 

– письменник, кіносценарист, режисер (м. Ічня, 

Чернігівська обл.), 

Леус Віталій 

(посмертно) 

– письменник, публіцист, журналіст, краєзнавець (м. 

Чернігів) – за книги та публікації останніх років і 

значний особистий внесок у сучасну словесність 

Міжнародна літературна премія ім. М. Булгакова  

(у рамках Міжнародного літературного конкурсу імені де Рішельє,  

Україна – Німеччина) 

 

Дзюба Сергій – письменник, перекладач (м. Чернігів) – за книгу 

«Ловець снів» та повість «Привид»;  

Дзюба Тетяна – письменниця, перекладач (м. Чернігів) – за книги 

поезій «Акомодація до часу», «Танок Саломеї» 
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Вишеградська літературна премія Східного партнерства 

(Visegrad Eastern Partnership Literary Award, м. Прага, Чехія) 
 

Рафєєнко 

Володимир 

– письменник, журналіст (м. Київ) – за роман «Довгі 

часи» (вид-во «Фабула», м. Харків) 

Премія «Книга року ВВС – 2018» 
 
Андрухович 

Юрій 

– письменник, публіцист, перекладач (м. Івано-

Франківськ) – за книгу «Коханці Юстиції» 

Премія «Дитяча книга ВВС – 2018» 
 
Дерманський 

Олександр 

– письменник, педагог, сценарист (м. Київ) – за книгу 

«Мері» 

Премія «Книга року ВВС – Есеїстика – 2018» 
 
Бондар Андрій – поет, публіцист, літературознавець, перекладач (м. 

Київ) – за збірку малої прози «Церебро» 

Міжнародна фотопремія Bird in Flight Prize  

(у рамках арт-ярмарки Photo Kyiv Fair) 
 
Бо Валентин – фотохудожник (м. Київ) – за проект «Ваш наступний 

крок – зробити Трансмісію» 

Міжнародна премія Bologna Ragazzi Award 2018  

(у галузі дитячої літератури) 

Номінація «Non Fiction» 

Романишин  

Романа, 

Лесів Андрій 

– художники-ілюстратори (творча майстерня «Аґрафка», 

м. Львів) – за книги «Голосно, тихо, пошепки», «Я так 

бачу» («Видавництво Старого Лева», м. Львів)  

Британська літературна премія Бейлі Гіффорд  

(у жанрі нехудожньої літератури, Велика Британія) 
 
Плохій Сергій – український письменник, історик (США) – за книгу 

«Чорнобиль: історія трагедії» 

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

(посмертно) 

– український письменник та перекладач (США) – за 

визначний внесок у світову та українську літературу; 

Шевельов  

(Шерех) 

Юрій (посмертно) 

– український мовознавець-славіст, історик української 

літератури, літературний і театральний критик (США) 

– за визначний внесок в українську літературу; 
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Качуровський 

Ігор (посмертно) 

– український письменник, педагог, перекладач, 

літературознавець (Німеччина) – за видатний внесок у 

світову та українську літературу;  

Глазовий Павло 

(посмертно) 

– поет-гуморист, сатирик (м. Київ) – за визначний внесок 

в українську літературу; 

Юнаков Олег – архітектор інформаційних технологій, дослідник історії 

Києва (США) – за книгу (монографію) «Архітектор 

Йосип Каракіс»; 

Новик Світлана – українська письменниця (Білорусь) – за книгу 

«Розстріляне сонце», повість-казку «Дар предків», 

роман «Прокляття білого лебедя» та популяризацію 

української літератури в Білорусі; 

Тхі Хоа Лі До – українська поетеса, перекладач, літературознавець 

(В’єтнам) – за творчий доробок і значний внесок у 

популяризацію української літератури у В’єтнамі; 

Ук Дара Чан – художник (Камбоджа – Україна) – за значну творчу та 

громадську діяльність; 

Гончаров Даніл, – президент Всеукраїнської ГО «Діаспора чеченського 

народу», меценат (м. Київ), 

Садаєв Салман, – голова правління Всеукраїнської ГО «Діаспора 

чеченського народу» (м. Київ), 

Сангарієва  

Тамара 

– відповідальний секретар Всеукраїнської ГО «Діаспора 

чеченського народу», керівник студії з вивчення мови, 

культури і традицій чеченського народу, викладач, 

перекладач (м. Київ) – за значну громадську діяльність, 

яка єднає народи; 

Євченко Ольга, 

Кизюн Роман, 

Перець Микола 

– гурт «Смоляни» (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) 

– за визначну творчу та патріотичну діяльність; 

Хоменко 

Володимир 

– меценат, науковець (м. Київ) – за сприяння у виданні та 

розповсюдженні української книги; 

Булах Василь – громадський діяч, меценат (с. Курінь, Бахмацький р-н, 

Чернігівська обл.) – за значну благодійну та 

громадську діяльність; 

Сенчик  

Олександр 

– меценат (смт Парафіївка, Ічнянський р-н, 

Чернігівська обл.) – за постійну благодійну турботу 

про рідне селище, земляків, розвиток високої культури, 

духовності, активну військово-патріотичну діяльність; 

Чепка Ольга – письменниця (м. Умань, Черкаська обл.) – за книги 

«Будить березень берізки» та «Збережімо природу!»;  

Капелюшний 

Леонід 

– письменник (м. Одеса) – за книгу «Дике поле»; 

Савчин Ярослав – письменник (Івано-Франківська обл.) – за книгу «Вічні 

рути»; 
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Ткачівська  

Марія 

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

Дон Жуан» 

Міжнародна українсько-німецька літературна премія 

імені Олеся Гончара 

(м. Київ) 
Номінація «Проза – роман або повість» 

Нікуліна  

Анастасія 

– письменниця (м. Львів) – за роман «Сіль для моря, або 

Білий Кит» 

Номінація «Цикл оповідань, новел» 

Ілюха Юлія – письменниця (м. Харків) – за збірку оповідань 

«Неболови» 

Номінація «Поезія» 

Каплуновська 

Марія 

– поетеса (м. Хмельницький) – за збірку поезій «Різдвяна 

троянда» 

Номінація «Літературознавча праця, 

присвячена творчості Олеся Гончара» 

Гончаренко 

Анастасія 

– студентка Національної академії Служби безпеки 

України (м. Київ) – за літературознавче дослідження 

«На берегах вічності: роздуми над сторінками прози 

Олеся Гончара» 

Номінація «Публіцистика» 

Дмитерко Олена – журналістка (сел. Веселе, Запорізька обл.) – за 

художньо-документальну повість «Король палаючого 

неба» 

Спеціальна відзнака «Надія» 

Іванова 

Христина 

– письменниця (м. Київ) – за повість «Початок» 

Премія Європейського парламенту «За свободу думки» 

ім. А. Сахарова  

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

АРК) 

Міжнародна літературна премія імені Ільфа і Петрова 

(у рамках Міжнародного літературного конкурсу імені де Рішельє,  

Україна – Німеччина) 
 
Дзюба Сергій  – письменник, перекладач (м. Чернігів) – за збірки 

літературних пародій «Любов з тролейбусом», «Зима така 
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маленька, мов японка», «Кожній жінці хочеться… на 

Марс» 

Міжнародна премія International Art Award – Johann Sebastian Bach  

(у рамках Фестивалю Фонду Міхаеля Стріхаржа «Даль Арко», м. Луцьк) 
 
з врученням 

Жезла Й. С. Баха 

– Рівець Товій – диригент, музикант, керівник 

Академічного камерного оркестру Волинської обласної 

філармонії «Кантабіле», н.а. України (м. Луцьк) 

Міжнародна премія International Art Award – Richard Wagner  

(у рамках Фестивалю Фонду Міхаеля Стріхаржа «Даль Арко», м. Луцьк) 
 
Чуприк Етелла – піаністка, педагог, н.а. України (м. Львів) 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та 
готельним комплексом «Буковина», м. Чернівці) 

 
Король Ксенія – актриса Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. О. 

Кобилянської – за виконання головної ролі у п’єсі 

«Поранкова душа» В. Вовкуна за твором О. 

Кобилянської «Некультурна»; 

Дудидра Марія – бібліотекар Чернівецької обласної наукової бібліотеки 

ім. М. Івасюка – за створення бібліопокажчиків про 

лауреатів Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. О. Кобилянської; 

Рєпіна Олена – керівник відділу культури Глибоцької РДА 

(Чернівецька обл.) – за створення проектів, пов’язаних 

з іменем О. Кобилянської; 

Мойсей Ірина – редактор літературно-культурного журналу 

українських письменників Румунії «Наш край» – за 

активне висвітлення творчого процесу української 

діаспори 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. П. Куліша 
 
Зарівна Теодозія – письменниця, головний редактор журналу «Київ»  

(м. Київ) – за роман «Полювання на птахів небесних»; 

Качуровський 

Ігор 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач, 

літературознавець, педагог (Німеччина) – за визначний 

внесок в українську літературу; 

Бойчук Богдан 

(посмертно) 

– український письменник, драматург, перекладач 

(США) – за визначний внесок в українську літературу; 

Нестайко – письменник (м. Київ) – за визначний внесок в 
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Всеволод 

(посмертно) 

українську літературу; 

Степаненко 

Микола 

– літературознавець, публіцист, педагог (м. Полтава) – за 

упорядкування двотомника «Листи до Олеся Гончара»; 

Ананьєва 

Олена 

– письменниця, журналіст, мистецтвознавець, 

громадський діяч (Україна – Німеччина) – за серію 

романів «Бегство» та визначну подвижницьку 

міжнародну громадську діяльність для популяризації 

літератури; 

Гереги Галина та 

Олександр 

– меценати (м. Київ) – за визначну благодійну діяльність; 

Букет Євген – письменник, публіцист, головний редактор газети 

«Культура і життя» (м. Київ) – за дослідження історії 

українського козацтва XVIII ст., зокрема книги «Іван 

Бондаренко – останній полковник Коліївщини» і 

«Швачка – фенікс українського духу»; 

Литовченки 

Тимур та Олена 

– письменники (м. Київ) – за історичні романи 

«Пустоцвіт», «Кинджал проти шаблі», «Шалені шахи» 

та «Фатальна помилка» (серія «Історія України в 

романах»); 

Слоньовська 

Ольга 

– письменниця, педагог, науковець (м. Івано-Франківськ) 

– за дилогію «Упольоване покоління»; 

Коцюбинський 

Ігор, 

– директор Чернігівського літературно-меморіального 

музею М. М. Коцюбинського, 

Коцюбинська 

Наталія 

– заступник директора Чернігівського літературно-

меморіального музею М. М. Коцюбинського –  за 

подвижницьку діяльність із популяризації української 

літератури, зокрема творчості письменника Михайла 

Коцюбинського; 

Коцюбинська 

Антоніна 

(посмертно) 

– педагог, з.в. України (м. Чернігів) – за визначну 

педагогічну діяльність; 

Кузьменко 

Володимир 

– літературознавець, критик, журналіст, педагог, 

науковець (м. Київ) – за літературознавчі статті, 

опубліковані в журналі «Літературний Чернігів»; 

Терехович Леонід 

(посмертно)  

– поет (с. Кучинівка, Сновський р-н, Чернігівська обл.) – 

за визначну творчу діяльність, мужню боротьбу за 

Незалежність України; 

Антонишин 

Світлана 

– письменниця (м. Броди, Львівська обл.) – за збірку 

поезій «Свіча-до-ля»; 

Колоша Валерій – меценат, громадський діяч (с. Піски, Бахмацький р-н, 

Чернігівська обл.) – за визначну благодійну діяльність 

на благо України, зокрема проведення всеукраїнських 

фестивалів «Відродження українського села, його 

духовності і культури»; 
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Шупта Дмитро – поет (м. Одеса) – за визначну творчу діяльність; 

Лойтра Петро – композитор (м. Мала Виска, Кіровоградська обл.) – за 

визначну композиторську діяльність та активну 

популяризацію козацької тематики; 

Капелюшний 

Леонід 

– письменник (м. Одеса) – за роман «Джума» та роман-

біографію «Земля ALTA»; 

Ольшевський 

Ігор 

– письменник (м. Луцьк) – за есеї «Павло Тичина: нові 

штрихи до містичного портрета», «Агатангел 

Кримський: поклик Сходу» та «Тарас Шевченко: від 

імені – до Місії»; 

Сенчик 

Олександр 

– меценат (смт Парафіївка, Ічнянський р-н, 

Чернігівська обл.) – за визначну благодійну діяльність; 

Курташ-Карп 

Юлія 

– поетеса, сценарист, перекладач, режисер (м. Львів) – за 

багатогранний літературно-мистецький доробок 

(книги, телефільми, авторські проекти, переклади) та 

активну літературно-просвітницьку діяльність; 

Работін Юрій, – голова Одеської обласної організації Національної 

спілки журналістів України (м. Одеса), 

Нечитайло 

Андрій, 

– з.ж. України (м. Київ), 

Джуран Василь – поет, журналіст (м. Чернівці) – за організацію і 

проведення загальнонаціонального конкурсу 

«Українська мова – мова єднання», визначну 

публіцистичну і просвітницьку діяльність;  

Кіс Ольга – письменниця (м. Золочів, Львівська обл.) – за книгу 

віршів «Числа пророчі»; 

П’янкова 

Тетяна 

– письменниця (м. Трускавець, Львівська обл.) – за 

повість «Кролівна»; 

Вертіль 

Олександр 

– поет, перекладач, журналіст (м. Суми) – за поетичну і 

перекладацьку творчість, зокрема, збірку перекладів 

віршів братів Д. і М. Бурлюків «Тонкофінгерпринт», 

низку інтерв’ю з відомими діячами культури і 

мистецтва України, популяризацію української мови та 

книги; 

Судин Андрій – журналіст, науковець (м. Львів) – за активну життєву 

позицію, відданість справі, вагомий особистий внесок у 

популяризацію сучасної української літератури та 

видавничої справи; 

Мельниченко 

Єлизавета 

– письменниця (м. Київ) – за книгу «Іншопланетна 

Рашка»; 

Єременко 

Світлана 

– письменниця (м. Київ) – за книгу «Терикони під 

літаком»; 

Гентош Іван – поет (м. Львів) – за збірку поезій «Страсті земні»; 

Андрусів  

Вікторія 

– українська письменниця (м. Ужгород – м. Лос-

Анджелес, США) – за книгу «Тринадцять жінок 
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Івони»; 

Гургула Ігор – письменник (м. Львів) – за книгу «Посмішка Авгура»; 

Туменко Павліна – поетеса (м. Мелітополь, Запорізька обл.) – за збірку 

поезій «Дотик» 

Премія Європейського парламенту LUX Prize 

(м. Страсбург, Франція) 
 
 – фільм «Гірська жінка: на війні» (Україна – Франція – 

Ісландія). Режисер – Ерлінґссон Бенедикт 

Міжнародна премія імені Сергія Магнітського 

(у сфері журналістських розслідувань і захисту прав людини 

у всьому світі, м. Лондон, Велика Британія) 
 
Сенцов Олег – кінорежисер, письменник, сценарист (м. Сімферополь, 

АРК) 

 

Премія Платформи європейської пам’яті та сумління 

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

АРК) 

Міжнародна премія «Права людини в кіно»  

(заснована Радою Європи, у рамках Стамбульського 

міжнародного кінофестивалю, Туреччина) 
 
 – фільм «Іній» (Литва – Франція – Україна – Польща). 

Режисер – Бартас Шарунас 

Премія Pro Dignitate Humana/За людську гідність 

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

АРК) – за непохитну позицію в захисті прав 

особистості та поваги до людської гідності 

Американська музична премія Round Glass Music Awards 2018 

(м. Нью-Йорк, США) 

Номінація «Просвітлений музикант року» 

Музичний гурт 

Atmasfera 

– за пісню «На глибині» 
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Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 
 
Брюгген 

Володимир 

– письменник (м. Харків) – за книгу афоризмів «Восьма 

книга. Блокноти»; 

Барка Василь 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач (США) – за 

визначний внесок у світову та українську літературу; 

Шевельов  

(Шерех) 

Юрій 

(посмертно) 

– український мовознавець-славіст, історик української 

літератури, літературний і театральний критик (США)  

– за визначний внесок у світову та українську 

літературу; 

Шупта Дмитро – письменник (м. Одеса) – за збірку поезій «Осягнення» 

та значний творчий доробок; 

Лойтра Петро – композитор (м. Мала Виска, Кіровоградська обл.) – за 

вокальну збірку «Осягнення»; 

Цвід Антонія – письменниця (м. Київ) – за трилогію: роман-

перформанс в картинах і етюдах «Возлюбленик муз і 

грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка»; 

Щегельський 

Павло 

– письменник (м. Київ) – за книги «Полювання на homo 

sapiens», «Театр абсурду», «Бюст молодої поетеси» та 

визначне творче подвижництво; 

Чайковський 

Михайло 

– засновник Подільського Товариства ім. Г. Сковороди, 

педагог, науковець (м. Хмельницький) – за 

популяризацію філософської, світоглядної спадщини 

Григорія Сковороди; 

Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець, 

громадський діяч (Україна – Німеччина) – за роман-

трилогію «Втеча. Код любові», «Втеча. Код стійкості», 

«Втеча. Код вірності», громадську діяльність і 

популяризацію української літератури в світі; 

Слоньовська 

Ольга 

– письменниця, педагог, науковець (м. Івано-Франківськ) 

– за книгу «Дівчинка на кулі»; 

Гунько 

Олександр 

– письменник (м. Нова Каховка, Херсонська обл.) – за 

книгу поезій «Сталкери по крові»; 

Рєпіна Ольга – письменниця (м. Дніпро) – за книгу «Світло не в моєму 

вікні»; 

Войток Григорій – письменник, журналіст (Чернігівська обл.) – за книгу 

нарисів «Тернистий шлях благородної справи», роман 

«Безбатченки» та публіцистичну діяльність; 

Пероганич Юрій, – громадський діяч (м. Київ), 

Череп-Пероганич 

Тетяна 

– письменниця, журналіст, перекладач (м. Київ) –  

засновники та очільники всеукраїнського порталу 

«Жінка – Українка» – за подвижницьку діяльність на 

благо України; 

Косенко Юрій – перекладач, громадський діяч, голова правління ГО 
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«Українська ініціатива» (м. Київ) – за громадську та 

патріотичну діяльність на благо України; 

Колоша Валерій – меценат, громадський діяч (с. Піски, Бахмацький р-н, 

Чернігівська обл.) – за благодійну та громадську 

діяльність, проведення всеукраїнських фестивалів 

«Відродження українського села, його духовності і 

культури»; 

Булах Василь – меценат (с. Курінь, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.) 

– за благодійну та громадську діяльність на благо 

України 

Міжнародна літературно-мистецька премія «Світ Пограниччя» 
 
Слабошпицький 

Михайло 

– письменник, літературознавець, громадський діяч 

(м. Київ) – за книгу спогадів «Протирання дзеркала»; 

Блехман 

Михайло 

– український письменник, перекладач, головний 

редактор журналу «Порт-Фоліо» (Канада) – за значний 

творчий доробок, високопрофесійні переклади та 

подвижницьку популяризацію української літератури в 

світі; 

Гончаренко Олег – письменник, перекладач (м. Мелітополь, 

Запорізька обл.) – за книгу перекладів «Нова Братина» і 

довготривалу подвижницьку роботу в царині 

літератури, прокладання культурних містків між 

народами й державами; 

Маринчик 

Станіслав 

– письменник, публіцист, кінодраматург, кінорежисер, 

громадський діяч (м. Ічня, Чернігівська обл.) – за 

значний творчий доробок і популяризацію української 

літератури за кордоном; 

Леус Віталій  

(посмертно) 

– письменник, публіцист, журналіст, краєзнавець (м. 

Чернігів) – за вагомий творчий доробок та значний 

внесок у популяризацію української літератури 

Міжнародна премія авторської пісні ім. В. Симоненка 

(м. Одеса) 
 
Дзюби Сергій і 

Тетяна 

– письменники, перекладачі (м. Чернігів) – за пісню «Білі 

ангели» 

Премія «Сонце в неводі» 

(Словацька Республіка) 

Номінація «Кращий фільм року» 

 – фільм «Межа» (Україна – Словаччина). Режисер – 

Беб’як Петер 
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Премія Shots Awards 2018  

(у галузі креативних індустрій, м. Лондон, Велика Британія) 

Номінація «Кращий продакшн-сервіс» 

 – компанія Radioaktive Film (м. Київ) 

 

Кінопремія Smok Smokow/Дракон драконів  

( у рамках міжнародного LVIII Краківського кінофестивалю, Польща) 
 
Лозниця Сергій – кінорежисер, сценарист – за внесок у розвиток 

світового кінематографа в галузі документального та 

анімаційного фільму 

Літературна премія імені народного поета Білорусі Максима Танка 

(м. Мінськ, Білорусь) 
 
Дзюби Сергій і 

Тетяна   

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

поезій «Місто Зима» 

Міжнародна кінопремія The Nordic Council Film Prize 

(м. Осло, Норвегія) 
 
 – фільм «Гірська жінка: на війні» (Україна – Франція – 

Ісландія). Режисер – Ерлінґссон Бенедикт 

Міжнародна премія Ukrainian ID Award 

(м. Канів, Черкаська обл.) 
 
Сенцов Олег – кінорежисер, письменник, сценарист (м. Сімферополь, 

АРК) – за незламну силу у боротьбі за ідеали свободи 

Міжнародна премія імені Івана Франка 

Номінація «За вагомі досягнення у галузі україністики» 

Мельник 

Ярослава 

– педагог, науковець (м. Львів) – за монографію «…І 

остатня часть дороги. Іван Франко в 1908–1916 роках» 

 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Номінація «Література» 

Андієвська Емма – українська письменниця (США) – за книги поезій 

«Щодення: перископи», «Маратонський біг», 
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«Бездзиґарний час», «Міста-валети» 

Номінація «Візуальне мистецтво» 

Маков Павло – художник – за мистецький проект «Втрачений рай» 

Номінація «Публіцистика, журналістика» 

Плохій Сергій – український письменник, історик (США) – за книгу 

«Брама Європи» 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Польова Вікторія – композитор – за хорову симфонію на канонічні тексти 

«Світлі піснеспіви» 

Номінація «Кіномистецтво» 

Тихий  

Володимир, 

– режисер, 

Пілунський 

Ярослав, 

– оператор, 

Стеценко Сергій, – оператор, 

Грузінов Юрій – оператор (РФ) – за цикл історико-документальних 

фільмів про Майдан 2014 року 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – анімаційний фільм «Причинна». Режисер – Щербак 

Андрій (кінокомпанія «Магіка-фільм», м. Харків) 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Андрусяк Іван – письменник – за книги для малят «Зайчикова 

книжечка» та «Третій сніг» (вид-во «Фонтан казок», м. 

Київ) 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – вистава «Король Лев» Київського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. П. К. 

Саксаганського (м. Біла Церква, Київська обл.). 

Режисер-постановник – Прокоп’єв Артур 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Александров 

Михайло 

– живописець, графік – за художнє оформлення книги 

С. Товстенка «Ремонт летючих чудес» (ТОВ 

«Видавництво "Глоуберрі Букс"», м. Київ) 

Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 
 
Джугастрянська – літературознавець, перекладач – за літературний 
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Юлія переклад з англійської роману Р. Кіплінга «Кім» (вид-

во «Навчальна книга – Богдан», м. Тернопіль) 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 2017 року 

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

популяризацію історичної та культурної спадщини» 

Дубровін Кирило – голова ГО «Сєвєродонецька молодіжна рада» 

(Луганська обл.); 

Медина Павло – голова правління ГО «Молодіжний ресурсний центр 

"Нові крила"» (м. Нововолинськ, Волинська обл.); 

Хазова 

Анастасія 

– студентка Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (м. Луцьк); 

Король Наталія – викладач Ужгородського національного університету 

Премія Президента України «Українська книжка року» 

Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» 

Жулинський 

Микола 

– письменник, літературознавець – за книжкове видання 

«Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах» (ТОВ 

«Видавниче підприємство "Ярославів Вал"», м. Київ) 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 

Степовик Дмитро – мистецтвознавець, науковець – за книжкове видання 

«Євангеліє Бучацьке XII–XIII ст.» (державне 

спеціалізоване видавництво художньої літератури 

«Дніпро», м. Київ) 

Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» 

Фалькович 

Григорій 

– письменник – за книжкове видання «Шалахмонеси. 

Вірші для дітей» (ТОВ «Часопис "Дух і літера"», м. 

Київ) 

 

* * *  

Премія ім. К. Білокур 

(за визначні твори традиційного народного мистецтва) 
 
Слободяник 

Василь 

– з.м.н.тв. України (м. Вінниця) – за цикл творів 

«Автентична Україна»  

Премія ім. М. Гоголя 

(у галузі літератури) 
 
Чех (справж. – 

Чередник) Артем 

– письменник (м. Київ) – за твір «Точка нуль» 
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Державна літературна премія імені Олеся Гончара 
 
Фальварочна 

(Пишнюк) 

Тетяна 

– письменниця (м. Київ) – за книгу «Нерозгаданий 

постскриптум» 

Відзнака Комітету  з присудження Премії імені Олеся Гончара 

 
Йовенко  

Світлана 

– письменниця, публіцист, перекладач, з.п.к. України 

(м. Київ) – за повість «Київ, вставай!» 

Премія ім. М. Дерегуса 

(за визначні живописні та графічні твори, що відзначаються  

високим професіоналізмом) 
 
Коваль Дмитро – художник (м. Київ) – за серію робіт «Українська 

молитва» 

Музична премія ім. В. С. Косенка 

(за видатні досягнення в галузі музичної творчості 

для дітей та юнацтва) 
 
Комлікова 

Анастасія 

– композитор, педагог (м. Київ) – за твори для дітей  

2014–2017 років: «Музика для малюків», «Казкове 

фортепіано», «Репертуарна збірка для бандури» 

Премія ім. Г. Кочура 

(в галузі українського поетичного художнього перекладу 

та перекладознавства) 
 
Поята 

Володимир 

– поет, перекладач (м. Київ) – за книгу «Відлуння» 

(переклад українською визначних творів молдово-

румунських поетів-класиків ХІХ – першої 

половини ХХ ст.) 

Премія імені Леся Курбаса 

(за вагомий внесок у розвиток сучасного 

театрального мистецтва України) 
 
Бакіров Андрій – актор, режисер, з.а. України (м. Чернігів) – за 

постановку вистави «Вій. Докудрама» Н. Ворожбит за 

мотивами повісті М. Гоголя Чернігівського обласного 

академічного українського музично-драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка 
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Премія ім. М. Лисенка 

(за видатні музичні твори) 

Номінація «За видатні досягнення у професійній композиторській  

творчості» 

Пілютіков Сергій – композитор, педагог, музично-громадський діяч – за 

твори: Концерт «Чорний дзвін» для фортепіано та 

симфонічного оркестру (2016 рік), «Око» для 

кнопкового акордеону та симфонічного оркестру (2017 

рік), Концерт для скрипки та симфонічного оркестру 

«Ложь порхающей бабочки» (2017 рік) 

Номінація «За видатні досягнення у професійному виконавському  

мистецтві» 

Василевич Юрій – саксофоніст, кларнетист, з.а. України, соліст оркестру 

Національної опери України (м. Київ) – за концертну 

діяльність протягом останніх 5-ти років 

Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві» 

Олійник  

Олександра  

(Леся) 

– мистецтвознавець, музично-громадський діяч, з.д.м. 

України – за серію статей 2013–2017 років з проблем 

розвитку та популяризації української сучасної музики 

Премія ім. Б. Лятошинського 

(за видатні досягнення у сфері професійної композиторської  

творчості) 
 
Антонюк Валерій – композитор, аранжувальник, мультиінструменталіст, 

співак, поет – за твір Симфонія № 7 «Маскарад 

Непобачених Снів» (присвячується невинним жертвам 

воєн і терору, 2016 рік) 

Премія ім. Л. Ревуцького 

(за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері  

професійного композиторського і виконавського мистецтв) 

Номінація «Концертно-виконавське мистецтво» 

Стець Назарій – контрабасист, артист-соліст-інструменталіст – за 

концертні програми останніх років 

Номінація «Композиторська творчість» 

Мейденберг-

Тодорова 

Кіра 

– композитор, мистецтвознавець, педагог – за твори: «А-

у» за поезією Г. Сапгіра для дитячого або жіночого 

хору та фортепіано, камерну кантату «Завтра» на вірші 

Т. Положий для сопрано, кларнету, віолончелі, 

маримби, фортепіано та іграшкового фортепіано 
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Премія ім. А. Шекери 

(у галузі хореографічного мистецтва) 
 
Кон Сергій – балетмейстер-хореограф, артист балету – за постановку 

сучасного двоактного балету «Долі» на музику Ю. 

Гомельської на сцені Одеського національного 

академічного театру опери та балету 

Премія імені Шолом-Алейхема 

(за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують 

духовно-культурні надбання українського та єврейського народів, 

сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі) 
 
Кіяновська 

Маріанна 

– письменниця, перекладач, літературознавець (м. Львів) 

– за книгу «Бабин Яр. Голосами» 

Премія за збереження та охорону нематеріальної 

культурної спадщини 

 
Томишин  

Олексій 

– музикант-аматор (скрипка), с. Нижнє Селище, 

Хустський р-н, Закарпатська обл. 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ 

Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Проза» 

Драгомирецька 

Оксана 

– за повість «… і в раю вони поцілувались» 

Номінація «Есеїстика» 

Щоткіна 

Катерина 

– за книгу «Любомир Гузар. Хочу бути людиною» 

Номінація «Перша книжка» 

Мусаєва Севгіль, 

Алієв Алім 

– за книгу «Мустафа Джемілєв. Незламний» 

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

ім. С. Олійника 
 
Горбівненко 

Анатолій 

– письменник (м. Сміла, Черкаська обл.) – за книгу 

«Налаштування веселки, або Формула борщу»; 

Федорчук – журналіст (смт Любашівка, Одеська обл.) – за 
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Юрій фотолітопис Міжрегіонального літературо-

мистецького фестивалю «Степанова весна» із 1986 

року й публікації в одеській пресі 

Премія ім. П. Воронька 

(за твори для дітей) 

Номінація «Проза» 

Григорук 

Анатолій 

– письменник, перекладач, з.ж. України – за книгу 

«Перша доріжка в небо» 

Премія «Глиняний кіт» 

(м. Київ) 
 
Яковенко  

Наталя 

(головний приз) 

– за книгу «У пошуках Нового неба: життя і тексти 

Йоаникія Ґалятовського» (вид-во «Лаурус», м. Київ); 

Воронін Микола – за збірку поезій «Вірші одного кіборга» (вид-ва 

«Майдан», м. Харків і «Смолоскип», м. Київ); 

Пантюк Сергій – за збірку поезій «Так мовчав Заратустра» (вид-во 

«Смолоскип», м. Київ); 

Жиленко Ірина – за збірку поезій «Євангеліє від ластівки» (вид-во «А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», м. Київ); 

Мимрук 

Олександр 

– за збірку поезій «Цукровик» (вид-во «Смолоскип», 

м. Київ); 

Павличко 

Дмитро 

– за збірку поезій «Два кольори» (вид-во «А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА», м. Київ); 

Рибалка 

Олег 

– за роман-триптих «Гра в життя» (вид-во «Легенда», 

м. Київ); 

Гуменюк 

Надія 

– за книгу оповідань «Поговори зі мною» (вид-во  

«Віват», м. Харків); 

Костенко Ганна – за книгу «Цурки-гілки. Джазові імпровізації та 

оповідання» (вид-во «Саміт-книга», м. Київ); 

Нікуліна 

Анастасія 

– за книгу «Сіль для моря, або Білий Кит» (вид-во 

«Віват», м. Харків); 

Гранд Михаїл – за книгу «Завжди поруч» (вид-во «Саміт-книга», м. 

Київ); 

Коцарев Олег – за роман «Люди в гніздах» (вид-во «Комора», м. Київ); 

Мірошниченко 

Надія, 

Верещак 

Ярослав, 

Миколайчук 

Олег 

– за впорядкування антології п’єс для дітей – книги 

«Драмовичок» (видання Національного центру 

театрального мистецтва імені Леся Курбаса, м. Київ); 

Муравський 

Дмитро 

– за фотокнигу «Через війну. Погляд волонтера» про 

російсько-українську війну на Донбасі (вид-во «Люта 
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справа», м. Київ); 

Кияшко Григорій – за книгу «З погляду старого дзиґаря» (вид-во «Щек», 

м. Київ); 

Буяджи Ганна – за книгу «Микитась Боровичок» (вид-во «Саміт-

книга», м. Київ); 

Прокопович 

Мар’яна 

– за переклад з італійської книги Д. Тразатті «Золотий 

кролик» (вид-во «Лаурус», м. Київ); 

Чистяк Дмитро – за переклад з французької роману М. Юрсенар 

«Адріанові спогади» (вид-во «Журнал РАДУГА», м. 

Київ); 

Степаненко 

Олена 

– за переклад з білоруської книги для дітей С. 

Прилуцького «Геть дорослих!» (вид-во «Люта справа», 

м. Київ); 

Кіпіані Вахтанг – за книгу «Війна двох правд. Поляки та українці у 

кривавому ХХ столітті» (вид-во «Віват», м. Харків) 

ІІ Національна кінопремія України «Золота дзиґа» 

(за професійні досягнення у розвитку українського кіно) 

Номінація «Кращий фільм» 

 – фільм «Кіборги». Режисер – Сеітаблаєв Ахтем 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Будинок "Слово"». Режисер – Томенко Тарас 

Номінація «Кращий ігровий короткометражний фільм» 

 – фільм «Випуск’97». Режисер – Остріков Павло 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Причинна». Режисер – Щербак Андрій 

Номінація «Кращий композитор» 

Моісеєв Микита – за фільм «Стрімголов». Режисер – Степанська Марина 

Номінація «Кращий актор» 

Довженко 

В’ячеслав 

– за роль «Серпня» у фільмі «Кіборги». Режисер – 

Сеітаблаєв Ахтем 

Номінація «Кращий актор другого плану» 

Жданов Віктор – за роль «Старого» у фільмі «Кіборги». Режисер – 

Сеітаблаєв Ахтем 

Номінація «Краща актриса» 

Плахтій Дар’я – за роль Каті у фільмі «Стрімголов». Режисер – 

Степанська Марина 
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Номінація «Краща актриса другого плану» 

Набока Ніна – за роль баби Зіни у фільмі «Припутні». Режисер – 

Непиталюк Аркадій 

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

Лозниця Сергій – за фільм «Лагідна» 

Номінація «Кращий оператор-постановник» 

Васянович 

Валентин 

– за фільм «Рівень чорного». Режисер – Васянович 

Валентин 

Номінація «Кращий художник-постановник» 

Сейдаметов 

Шевкет 

– за фільм «Кіборги». Режисер – Сеітаблаєв Ахтем 

Номінація «Кращий сценарист» 

Ворожбит Наталя – за сценарій фільму «Кіборги». Режисер – Сеітаблаєв 

Ахтем 

Номінація «Кращий звукорежисер» 

Степанський 

Сергій 

– за фільм «Стрімголов». Режисер – Степанська Марина 

Номінація «Кращий художник із гриму» 

Хома Ліліана – за фільм «Кіборги». Режисер – Сеітаблаєв Ахтем 

Номінація «Кращий художник із костюмів» 

Симонович 

Світлана 

– за фільм «Червоний». Режисер – Буадзе Заза 

Номінація «За внесок у розвиток українського кіно» 

Криштофович 

В’ячеслав 

– режисер, сценарист, педагог 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського 

Номінація «Науково-популярна література» 

Скорук Петро – письменник (м. Вінниця) – за збірку краєзнавчих 

матеріалів «Могилівчани» 

Номінація «Художня література» 

Осадко Ганна – письменниця, художник, ілюстратор книг (м. 

Тернопіль) – за збірку вибраної лірики «Жити просто» 
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Всеукраїнська премія ім. М. Леонтовича  

(за визначні заслуги в розвитку музичного і хорового мистецтва, 

м. Вінниця) 

Номінація «Професійні композитори» 

Білявський 

Геннадій 

– співак, композитор (м. Вінниця) – за твір «Серце 

Поділля» 

Номінація «Професійні хорові колективи» 

 – Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського 

(м. Чернігів, художній керівник, диригент – І. Богданов) 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів  

Богдана та Левка Лепких 

(м. Тернопіль) 
 
Савчук Василь – письменник, драматург, публіцист, редактор (м. 

Бережани, Тернопільська обл.) – за різножанрові книги 

останніх років «Листки по Липі Золотій», «Блудні 

будні», «На вечірній кладці», «Тернинки з глибинки», 

«Триесірний Ґеньо з Трої» та поему «Краківські ночі 

Богдана Лепкого»;  

Кріль Мирослав – головний диригент Академічного симфонічного 

оркестру Тернопільської обласної філармонії, з.д.м. 

України – за популяризацію української музики, 

зокрема пісень на слова братів Лепких та їх 

улюбленого мелосу і творчу діяльність останніх років; 

Кафтан Микола – художник-живописець (м. Тернопіль) – за вагомий 

внесок у розбудову культурно-мистецького простору 

Тернопілля, розвиток образотворчого мистецтва, 

залучення учнівської та студентської молоді до 

активного творчого життя, популяризацію образів 

Богдана Лепкого та учасників Революції Гідності й 

АТО; 

Панцьо Стефанія, 

Вільчинська 

Тетяна, 

Бабій Ірина, 

Лісняк Наталія, 

Свистун Ніна, 

Наливайко 

Марія, 

Миколенко 

Тетяна, 

Парасін Наталія 

– колектив науковців Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, укладачі – 

за укладання словника «Фразеологізми у творах 

Богдана Лепкого» (2010, 2018 – видання 2-е, 

доповнене) 
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Літературна премія ім. М. Масла 

(Черкаська обл.) 

Номінація «Кращий художній твір» 

Вербівська 

Катерина 

– поетеса (м. Черкаси) – за збірку поезій «Горицвітова 

сопілка» 

Літературна премія ім. В. Мисика 

Номінація «Переклад» 

Горішна Наталія – поетеса, перекладач (м. Черкаси) – за книгу «Срібні 

медальйони. Ігор-Сєверянин у перекладах Наталії 

Горішної» 

Номінація «Поезія» 

Ковальчук Інна – поетеса (м. Київ) – за книгу віршів «Крещендо»; 

Харитонова Раїса – письменниця (м. Київ) – за книгу віршів «Життя без 

жодної підказки» 

Премія Міста літератури ЮНЕСКО 

(м. Львів) 
 
Яценко Петро – письменник, журналіст – за роман «Нечуй. Немов. 

Небач» (вид-во «Піраміда», м. Львів); 

Стріха Ярослава – письменниця, перекладач – за переклад роману К. 

Аткінсон «Руїни бога» (вид-во «Наш формат», м. Київ); 

Любарська Ольга – перекладачка – за переклад роману С. Платт «Під 

скляним ковпаком» («Видавництво Старого Лева», 

м. Львів) 

Всеукраїнська премія ім. І. Огієнка 

Номінація «Література» 

Дячишин Богдан – письменник, науковець (м. Львів) – за серію книг-есеїв 

з українознавчої тематики; 

Марищенко 

Ярослав 

– письменник (м. Житомир) – за документально-художні 

книги про російсько-українську війну ХХІ ст. 

Номінація «Мистецтво» 

Войтенко 

Валентин 

– художник-монументаліст, графік (м. Житомир) – за 

серію монументально-декоративних полотен 

Номінація «Наука» 

Деревінський 

Василь 

– історик, педагог, науковець (м. Ірпінь, Київська обл.) – 

за монографію «В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве 

до бою»; 

Махорін Геннадій – історик, педагог, науковець (м. Житомир) – за 



 24 

монографію «Українська національна революція  

1917–1922 рр. та її перебіг на Житомирщині» 

Номінація «Освіта» 

Сорока Михайло, – з.ж. України, голова Київської організації Національної 

спілки журналістів України (м. Київ), 

Сорока Олексій – фінансовий аналітик і оглядач газети «Голос України», 

співзасновник фонду «Україна. Милосердя» (м. Київ) – 

за книгу нарисів «Святий Афон і Україна» 

Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність» 

Мужук Леонід – кінодраматург, кінорежисер, педагог, н.а. України, 

громадський і культурний діяч (м. Київ) – за серію 

документальних фільмів про маловідомі сторінки 

української історії 

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся 

(заснована ГО «Сумське земляцтво у м. Києві») 
 
Мачківський 

Микола 

– письменник, літературознавець (м. Хмельницький) – за 

поетичну збірку «З рідної хати» 

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

(Полтавська обл.) 
 
Сулаєва Наталія – співачка, педагог, з.а. України (м. Полтава); 

Дует «Сестри 

Турчак» 

– співачки (м. Київ); 

Байкін 

Володимир 

– композитор, диригент-хормейстер, педагог (м. Канів, 

Черкаська обл.); 

Лазо Сергій – поет-пісняр, письменник, драматург (м. Тернопіль) 

Всеукраїнська літературна премія імені Тодося Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 
Клічак Василь – письменник, видавець, з.ж. України (м. Київ) – за 

збірку поезій «Копана Гора» 

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 
 
Гадяцька 

гімназія імені 

Олени Пчілки 

(Полтавська обл.) 

– за просвітницьку діяльність та значний внесок у 

національне виховання дітей та юнацтва на прикладі 

життя та творчості Олени Пчілки; 

Куліш-

Гальчинська 

Віра 

– письменниця – за збірку віршів і загадок «Сонячна 

юшка»; 
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Котилевська 

Наталія 

– художниця – за ілюстрації до збірки віршів і загадок 

В. Куліш-Гальчинської «Сонячна юшка»; 

Нестуля 

Людмила 

– тележурналіст – за документальний фільм (сценарій та 

режисура) «Благодать під соснами» 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського 

 
Вітковський 

Вадим 

– письменник, з.ж. України (м. Вінниця) – за книгу 

гумору і сатири «УсмішеЧКи. Невигадані історії» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Сіваченко Сергій – поет, журналіст (смт Хорошів, Житомирська обл.) – за 

збірку поезій «Еволюція на граніті» 

Номінація «Кращий художній твір» 

Тараненко 

Людмила 

– письменниця, критик, публіцист, з.п.к. України 

(м. Черкаси) – за збірку поезій «Стоїть душа перед 

порогом…» 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
 
Гончар Петро – художник-монументаліст, живописець, музеєзнавець, 

генеральний директор Національного центру народної 

культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ); 

Силюк Анатолій – краєзнавець, директор Волинського краєзнавчого 

музею (м. Луцьк), з.п.к. України; 

Скавронський 

Павло 

– краєзнавець, директор Музею історії міста Бердичева 

(Житомирська обл.); 

Бузян Галина – археолог, музеєзнавець, старший науковий 

співробітник Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький, 

Київська обл.), з.п.к. України; 

Штиркало 

Ярослав 

– науковець, директор Івано-Франківського краєзнавчого 

музею 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 
 
Крат Надія – актриса Львівського академічного театру естрадних 

мініатюр «І люди, і ляльки» – за вагомий внесок у 

розвиток мистецтва театру ляльок 
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Премія ім. С. Данченка 
 
Богомазов 

Дмитро 

– головний режисер Національного академічного 

драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ), з.д.м. 

України – за творчі досягнення, що наближають театр 

України до кращих зразків світового мистецтва, 

естетичну довершеність 

Премія ім. М. Заньковецької 
 

Струннікова 

Майя 

– актриса Харківського державного академічного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 

з.а. України – за створення ролей високого художнього 

рівня, що стали подією в театральному мистецтві 

України 

Премія ім. М. Крушельницького 
 
Зайнчківський 

Микола 

– артист драми Черкаського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. 

Шевченка, з.а. України – за створення ролей високого 

художнього рівня, які стали подією в театральному 

мистецтві України 

Премія ім. М. Садовського 
 
Андрієнко 

Олексій 

– директор Полтавського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. М. В. 

Гоголя, з.п.к. України, – за активну і плідну 

організацію театральної справи 

Премія ім. П. Саксаганського 
 
Держипільський 

Ростислав 

– директор – художній керівник Івано-Франківського 

академічного обласного музично-драматичного театру 

ім. І. Франка, н.а. України – за відчуття у творчості 

громадського пульсу часу, утвердження принципів 

духовності та гуманізму  

Премія в галузі театрознавства і театральної критики 
 
Саква 

Олександр 

– театрознавець, з.п.к. України – за кращі роботи в галузі 

театрознавства і театральної критики, які здобули 

широкий художній, науково-мистецький та 

громадський резонанс 

Премія «Наш Родовід» 
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Фортус Геннадій – художній керівник Запорізького академічного 

обласного театру юного глядача, з.д.м. України – за 

високі мистецькі здобутки протягом багатьох років, 

розвиток і збагачення традицій театрального мистецтва 

України, передачу творчого досвіду молодим митцям 

 

* * * 

Літературна премія ім. П. Тичини 
 
Мельник Віктор – письменник (м. Київ) – за збірку поезій «Будиночок з 

вікнами в ліс» 

Всеукраїнська премія імені академіка Петра Тронька Національної  

спілки краєзнавців України 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури» 

Коцур Анатолій – доктор історичних наук, професор кафедри етнології та 

краєзнавства Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність  

в краєзнавстві» 

Коляда Ігор – доктор історичних наук, професор кафедри методики 

навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти 

факультету історичної освіти НПУ ім. М. П. 

Драгоманова (м. Київ) 

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності 

академіка П. Тронька» 

Чабан Микола – публіцист, краєзнавець, редактор з питань культури 

Дніпропетровської обласної газети «Зоря», з.ж. 

України 

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

Коваль Ігор – історик, краєзнавець, археолог, педагог 

Премія ім. І. Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації» 

Шевченко 

Сергій 

– письменник, публіцист, краєзнавець, дослідник, 

з.ж. України (м. Київ) – за публікацію «Рік жертв 

Великого терору: вшануймо пам’ять репресованих» 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

Авраменко Петро  – актор, режисер, з.а. України (м. Житомир) – за 
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документально-художній фільм «Вогонь самопосвяти» 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Козаков 

Володимир, 

Романенко Євген, 

Ребкало Валерій, 

Рашковська 

Ольга, 

Чаплай Ірина 

– авторський колектив Національної академії державного 

управління при Президентові України та 

Міжрегіональної Академії управління персоналом – за 

монографію «Державно-громадянська комунікація: 

шлях від кризи до взаємодії» 

Премія імені Богдана Хмельницького  

(за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та 

мистецтва) 

Номінація «Літературні твори військової тематики» 

Бакуменко 

Олександр 

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

«Захисник Чернечої гори» 

Номінація «Твори театрального мистецтва військової тематики» 

 – вистава «Блокпост "Україна"» за п’єсою В. Петранюка 

(на вірші Б. Гуменюка) Театру української традиції 

«Дзеркало» (м. Київ, режисер – В. Петранюк) 

Номінація «Твори образотворчого мистецтва військової тематики» 

Пущенко Сергій – живописець, графік, з.д.м. України (м. Харків) – за 

мистецький проект «Портрети добровольців на війні» 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Чабанівського 

Номінація «Поезія» 

Яніцька Неоніла – поетеса, журналіст (м. Хмельницький) – за поетичну 

збірку «Сонцесвіт» 

Номінація «Проза» 

Підкопай 

Олександр 

– письменник (м. Мерефа, Харківська обл.) – за книгу 

«Полювання на пригоди» 

Премія ім. В. Чорновола  

(журналістика та публіцистика) 
 
Букет Євген – письменник, публіцист, журналіст, краєзнавець, 

громадський діяч (м. Київ) – за статтю «Ханська 

Україна», надруковану в газеті «Кримська світлиця» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича 

(м. Коростень, Житомирська обл.) 
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Бех Лілія – поетеса (м. Коростень) – за збірку поезій «До дна не 

спита чаша гіркоти»; 

Кухарчук 

Олександр 

(посмертно) 

– письменник (м. Бердичів, Житомирська обл.) – за книгу 

«Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський»; 

Святненко 

Володимир 

– письменник, публіцист, краєзнавець (смт Брусилів, 

Житомирська обл.) – за книгу «Старожитності 

Здвижень-краю»; 

Прухницький 

Василь 

– письменник (м. Львів) – за збірку поезій «Корені 

родинні»; 

Череп-Пероганич 

Тетяна 

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

книгу «Осінь дорослої жінки» 

Премія ім. Д. Яворницького 

(краєзнавча) 
 
Нерубайський 

Іван 

– краєзнавець, журналіст, педагог (м. Тальне, 

Черкаська обл.) – за книгу «Глибочок над Гірським 

Тікичем» 

 
 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Обласна премія ім. М. Аркаса 

(Миколаївська обл.) 

Номінація «Народна творчість та аматорське мистецтво» 

Жадик Надія – керівник народного гурту народної пісні «Зорецвіт» 

Миколаївського коледжу культури і мистецтв, з.п.к. 

України – за особистий внесок у відродження, 

збереження та популяризацію народного автентичного 

співу 

Номінація «Просвітницька діяльність» 

Федоровський 

Володимир 

– письменник, драматург – за вагомий внесок у 

примноження духовних цінностей міста Миколаєва та 

Миколаївської області; 

Чичкалюк 

Тетяна 

– голова ГО «Лідери туристичного бізнесу у 

Миколаївській області» – за особистий внесок у 

розвиток туризму на Миколаївщині та високу 

професійну майстерність 

Номінація «Професійне мистецтво» 

Жадько Вікторія – головний диригент камерного оркестру Ars Nova 



 30 

Миколаївської обласної філармонії – за значний 

особистий внесок у розвиток і збагачення української 

національної культури 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Одробінський 

Юрій 

– майстер різьблення по дереву, мистецтвознавець – за 

значний особистий внесок у розвиток декоративно-

ужиткового мистецтва 

Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, 

охорона культурної спадщини» 

Макарчук 

Сергій,  

Назарова Алла, 

Ніколаєв Ігор, 

Погорєлов 

Анатолій, 

Тригуб 

Олександр 

– авторський колектив Миколаївського обласного центру 

пошукових досліджень та редакційно-видавничої 

діяльності – за багаторічні краєзнавчі дослідження з 

відновлення історичної пам’яті про незаконно 

репресованих громадян Миколаївської області, 

популяризацію локальної історії краю;  

Гребенніков 

Віктор, 

Яценко 

Сергій 

– авторський колектив Державної інспекції з охорони 

пам’яток культури у Миколаївській області – за 

багаторічний внесок у розвиток охорони культурної 

спадщини та популяризацію пам’яткоохоронної справи 

пам’яток історії на території Миколаївської області 

Київська обласна премія в галузі народного мистецтва ім. П. Верни 

(у галузі народного мистецтва, Київська обл.) 
 
Кучер Наталія – майстриня з вишивки – за високий професіоналізм і 

вагомий внесок у розвиток народного мистецтва 

Київщини 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  

І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Й. Кондзелевича 
 
Якимович 

Валентина 

– майстер соломоплетіння, керівник студії «Поліське 

золото» (смт Турійськ) – за активну організаційно-

виставкову діяльність, відродження і популяризацію 

народних ремесел, зокрема соломоплетіння 

Премія ім. С. Кривенького 
 
Зразковий 

аматорський 

– за активну творчу діяльність з розвитку і популяризації 

народного пісенного та хореографічного мистецтва, 
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гурт-студія 

«Кобзарик» 

Горохівського 

районного 

Народного дому 

«Просвіта» 

(керівник – 

Ф. Томич) 

високу майстерність виконання, активну участь у 

культурно-мистецькому та патріотичному житті краю 

Премія ім. А. Кримського 
 
Пашук (Кицан) 

Олена 

– письменниця, літературознавець (м. Луцьк) – за 

активну участь у вітчизняному літературному процесі 

та видання книги поезій «Паранджа» 

Премія ім. М. Куделі 
 
Пусько (Пущук) 

Іван 

– краєзнавець, історик (м. Луцьк) – за підготовку та 

видання книги «Волиняни про "Волинь-43"»: 

українська пам’ять про польську експансію на 

Український Північний Захід у 1938–1944 рр. 

Усноісторичні свідчення. Волинська область, 

Рівненська область, Південна Волинь (Кременеччина), 

Берестійщина, Підляшшя, Холмщина» 

Премія ім. І. Стравінського 
 
Клейзун Олег – викладач-методист Волинського коледжу культури і 

мистецтв ім. І. Ф. Стравінського (м. Луцьк) – за 

активну концертну, педагогічну, музично-громадську 

діяльність та розвиток кларнетового мистецтва Волині 

Премія ім. В. Хурсенка 
 
Гнатюк Микола – диригент оркестру Волинського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка, з.а. України (м. Луцьк) – за вагомі 

здобутки у розвитку інструментальної музики, 

композиторської та пісенно-поетичної творчості 

Премія ім. М. Царенка 
 
Антонюк Антон – викладач-методист Волинського коледжу культури і 

мистецтв ім. І. Ф. Стравінського (м. Луцьк) – за 

активну управлінську, просвітницько-виховну, 

педагогічну діяльність та розвиток культурно-

мистецької освіти Волині 
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Премія ім. О. Цинкаловського 
 
Бортніков 

Валерій 

– професор Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) – за 
вагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і 
популяризацію історії рідного краю, друк статей, 
публікацій та книг 

* * * 

Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича 

(Чернівецька обл.) 

Номінація «Література та мистецтво» 

Стефанів Роман – диригент Заслуженого академічного Буковинського 

ансамблю пісні і танцю України ім. А. Кушніренка 

Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка 

Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах» 

Фроляк Ольга – викладач музично-теоретичних дисциплін 

Чернівецького обласного коледжу мистецтв ім. С. 

Воробкевича 

Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди 

творчості С. Воробкевича та інших видатних митців Буковини» 

Шилюк Любов – завідувач відділу мистецтв Чернівецької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка 

Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 
Мамчич Олена – поетеса, педагог (м. Чернігів) – за книгу поезій 

«Константа»; 

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

роман «Я прошу Вас – живіть!»;  

Будлянський 

Микола 

– письменник, з.ж. України (м. Чернігів) – за краєзнавчі 

та художні твори про село, зокрема книгу «Час рікою 

пливе»; 

Сенчик 

Олександр 

– меценат, громадський діяч (смт Парафіївка, 

Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) – за значну 

благодійну, патріотичну та культурну діяльність; 

Гришин 

Володимир 

– вокаліст, соліст колективу концертних виконавців 

Чернігівського обласного філармонійного центру 

фестивалів та концертних програм, з.а. України 

(м. Чернігів) – за активну концертну діяльність, 

популяризацію та високохудожнє виконання 
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українських народних пісень 

Обласна премія ім. П. Демуцького 

(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.) 

Номінація «Аматорські народні хори» 

 – Народний аматорський хор Перервинського СБК 

Драбівського району 

Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль 

«Жашківчанка» Жашківського РБК ім. П. Демуцького 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Народний аматорський автентичний ансамбль 

«Берегиня» Центру культури і дозвілля Шполянської 

міської ради ОТГ 

Номінація «Композитори» 

Отвиновський 

Петро 

– композитор, керівник Народного аматорського хору 

Драбівського районного ЦКіД 

Премія ім. М. Дубова 

(Рівненська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Голуб Іванна – письменниця (с. Корнин) – за книгу поезій «Я вишиваю 

власними сльозами» 

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини» 

(м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Борисов Максим – артист-ляльковод Кіровоградського академічного 

обласного театру ляльок 

Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної 

спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Медведєва 

Наталія 

– керівник Народного аматорського ансамблю пісні і 

танцю «Горлиця» Кіровоградського РБК 

Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної 

спадщини» 

Кокуленко Борис – мистецтвознавець, з.п.к. України 
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Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Чуянова Надія – директор Олександрійської центральної районної 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського 

Обласна мистецька премія ім. Г. Жуковського 

(Рівненська обл.) 
 
Швидків Галина – співачка (сопрано), педагог, з.п.к. України (м. Рівне) 

Обласна літературна премія ім. Д. Загула 

(Чернівецька обл.) 
 
 – колектив Вижницької районної бібліотеки (директор – 

Білак Василина); 

Ільїна Людмила – поетеса; 

Трайста Михайло – український письменник (Румунія), редактор журналу 

українських письменників Румунії «Наш голос» 

Обласна літературна премія ім. В. Земляка 

(м. Житомир) 
 
Білоус Петро – письменник, вчений (м. Житомир) – за збірку повістей 

«Студенти», роман «Солома (Життя без любові)», 

повість «Імітація»; 

Пономаренко 

Марія 

– письменниця (м. Житомир) – за збірку казкових 

повістей і казок «Колиска для Джмеля» 

Премія ім. Н. Косарєвої 

(Хмельницька обл.) 
 
Делікатна 

Світлана 

– майстриня писанкарства, викладач студії 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Поетичний твір» 

Баклай Наталія – письменниця – за поетичну збірку «Жінка з віршами» 

Номінація «Театральна діяльність» 

Кліменченко 

Ірина 

– театральний художник, головний художник 

Полтавського академічного обласного українського 

музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя – за 

популяризацію українського театру, створення 

декорацій та костюмів до вистав репертуару театру 
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Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Левченко  

Григорій 

– хоровий диригент, композитор, педагог, керівник 

Українського народного хору «Калина» Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка, з.д.м. України – за творчий доробок 

Номінація «Медіапроект» 

Вергунов Віктор – академік Національної академії аграрних наук України, 

директор Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН України – за серію публікацій, що 

сприяли популяризації української мови 

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія 

імені Михайла Коцюбинського 

Номінація «Поезія» 

Постульга Євген – поет, художник (м. Прилуки) – за книгу поезій «Минає 

все» 

Номінація «Проза» 

Мусієнко 

Ростислав 

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

«Завихрений час» 

Номінація «Народознавство» 

Кузьменко 

Володимир 

– літературознавець, педагог (м. Київ) – за книгу «Історія 

української літератури ХХ – початку ХХІ століття» (у 

трьох томах) 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Мартиненко 

Надія 

– художниця (м. Чернігів) – за цикл робіт «Етнічні 

сакраменталії» 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Биш Олексій – актор Чернігівського обласного молодіжного театру, 

з.а. України – за роль Гамлета у виставі «Гамлет-

машина» Г. Мюллера Чернігівського обласного театру 

ляльок ім. О. Довженка 

Літературно-мистецька премія «Кришталева вишня» 

(Вінницька обл.) 

Номінація «Проза, поезія» 

Герасименко 

Олена 

– поетеса (смт Теплик) – за книги «Час журавля», «Точка 

дотику»; 

Ісько Анастасія – поетеса (с. Конатківці, Шаргородський р-н) – за книгу 

поезій «Калиніти» 
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Номінація «Літературні дослідження, краєзнавство, громадська,  

літературна, видавнича та культурно-просвітницька діяльність, 

переклади» 

Горлей  

Володимир 

– письменник, літературознавець (с. Северинівка, 

Жмеринський р-н) – за упорядкування книг 

«Браїлівська осінь Володимира Забаштанського», 

«Терни і лаври Володимира Вовкодава», «Спочатку 

було слово» (спогади про А. Загрійчука) 

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

Бугай Сергій – майстер декоративного розпису (м. Вінниця) – за 

вагомий внесок у збереження подільського 

декоративного розпису; 

Іщенко Надія – майстриня рогозоплетіння (с. Щитки, Вінницький р-н) 

Премія ім. Я. Лукавецького 

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

Номінація «Архітектура і дизайн» 

Гладкий Богдан – за створення монументально-декоративних творів; 

Бойків  

Володимир 

– за творчі здобутки в дизайні рекреаційних, 

відпочинкових та побутово-ужиткових комплексів 

Номінація «Народне мистецтво» 

Слободян 

Володимир 

– за популяризацію українського декоративно-

прикладного мистецтва 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Вінтоняк Галина – за особистий вагомий внесок у розвиток 

образотворчого мистецтва краю 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Шимчук  

Роксоляна 

– дизайнер, автор етногалереї стародавнього 

автентичного одягу 

Премія ім. Б. Возницького  

(збереження культурної спадщини) 
 

Бевз Микола – архітектор, педагог, вчений, з.арх. України; 

Гетьманчук – скульптор-реставратор, педагог 
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Сергій 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Микитюк 

Володимир 

– літературознавець, педагог   
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Премія ім. С. Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Маркович 

Костянтин 

– живописець, з.х. України 

Премія ім. О. Кульчицької 

(дизайн) 
 

Пилипів Ігор – архітектор, педагог 

Премія ім. І. Левинського 

(архітектура) 
 

Малярчук 

Костянтин 

– архітектор 

Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 

 
Гургула Ігор 

 

– письменник, публіцист, драматург 

Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 

 
Цись Роман – композитор 

Премія ім. В. Пилип’юка 

(фотографія) 

 
Іутін Олексій – фотохудожник 

Премія ім. Б. Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 
 

Вовкун Василь – режисер, сценарист, культуролог, державний діяч, 

генеральний директор – художній керівник 

Львівського національного академічного театру опери 

та балету ім.  

С. Крушельницької, н.а. України;  

Риндзак Тадей – театральний художник, головний художник 

Львівського національного академічного театру опери 

та балету ім. С. Крушельницької, н.х України; 

Коваль Василь – хоровий диригент, головний хормейстер Львівського 

національного академічного театру опери та балету 
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ім. С. Крушельницької; 

Наєнко Сергій – танцівник, хореограф, балетмейстер-постановник 

Львівського національного академічного театру опери 

та балету ім. С. Крушельницької, з.а. України 

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 

 
Куценяк Оксана – науковець, завідувач відділу історії України 

Львівського історичного музею; 

Зарубій Емілія – науковець, завідувач відділу археології Львівського 

історичного музею 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 

 
Сипняк Петро – художник 

Премія ім. З. Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 

 
Ковалевич Ігор – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка) 

Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 

 
Козак Євген – публіцист, режисер 

* * *  

Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «Індивідуальна краєзнавча праця» 

Юхно Борис – краєзнавець, журналіст, публіцист – за книгу «Ретро 

Град» 

Номінація «Колективна краєзнавча праця» 

Синявська 

Лариса, 

Силка Оксана 

– авторський колектив Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького – за книгу «Бандури 

пісня недоспівана… або Суспільний виклик Михайла 

Злобинця» 
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Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Різників Олекса – письменник – за книгу «Словогрона з 30007 слів» 

Номінація «Проза» 

Мошуренко 

Василь  

(посмертно) 

– письменник – за твори «Коріння, або Я – Розумівка», 

«Шедеври» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Березняк Тетяна – поетеса – за книгу «"Бригантина" юности моей» 

Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди 

(за кращий літературний твір на патріотичну тематику,  

м. Львів) 
 
І премія – Чепурко Богдан – письменник (м. Львів) – за книгу 

«Кровінка», «Бручевиця» (вибране); 

ІІ премія – Василенко Микола – письменник (м. Херсон) – за 

книгу «Відлуння неспокою»; 

ІІІ премія – Пасічник Михайло – письменник (м. Житомир) – за 

книгу «Двовійна» (щоденники спротиву) 

Номінація «Молода надія» 

Сіваченко Сергій – поет, журналіст (м. Житомир) – за збірку поезій 

«Еволюція на граніті» 

Премія ім. І. Марчука 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Тернопіль) 

Номінація «Графіка» 

Фотенюк Денис – учень Заводської школи естетичного виховання – 

центру народної творчості (Чортківський р-н) 

Номінація «Малярство» 

Кусяк Марія – учениця Залозецької музичної школи (Зборівський р-н) 

Премія імені Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Деревінський 

Василь 

– історик, педагог (м. Київ) – за книгу «В’ячеслав 

Чорновіл: дух, що тіло рве до бою» 
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Номінація «Література, літературознавство» 

Сердюк Віктор – письменник (м. Полтава) – за книгу казок «Усі дива 

трапляються в дитинстві» 

Номінація «Мистецтво» 

Бабенко 

Олександр 

– художник декоративного мистецтва, педагог, н.х. 

України (м. Полтава) – за вагомий внесок у 

національно-культурне відродження Української 

держави 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Токова Ніна – майстер декоративно-ужиткового мистецтва 

(килимарство, смт Нові-Санжари) – за творчий доробок 

Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута 

(у галузі образотворчого мистецтва, Черкаська обл.) 
 
Павлик 

Владислав 

– учень Драбівської ДШМ – за роботу «Українська 

земля»; 

Плахотнюк  

Марія 

– учениця Уманської ДШМ – за роботу «Мені 

тринадцятий минало»; 

Олексенко Віктор – живописець, графік, педагог, з.х. України (м. Черкаси) 

– за роботу «Доктрина серця»; 

Теліженко 

Микола 

– скульптор, графік, з.х. України (м. Черкаси) – за серію 

робіт «Тіні забутих предків» 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Давидов Валерій – графік, живописець, педагог (м. Кропивницький) – за 

серію портретів, створених у рамках проекту «Українці 

у світі» та розписи Благовіщенського храму в м. 

Кропивницькому 

Номінація «Новітні спрямування» 

Прокопенко 

Микола 

– живописець, графік, н.х. України (м. Одеса) – за 

творчий доробок різних років 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Ушакова 

Світлана, 

Іванцова 

Людмила, 

Янчукова 

– творчий колектив Обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського (м. Кропивницький) – 

за ідею та створення творчого проекту – серії альбомів 

«Надія Падурська. Любов до життя», «Григорій 

Гнатюк. Небелівські пасторалі», «Володимир 
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Елеонора Кир’янов. Реальність нереального» 

Обласна премія ім. Р. Палицького 

(м. Одеса) 

Номінація «Науково-дослідницька праця та популяризація національного 

народного мистецтва» 

Шеренгова Софія – філолог, мистецтвознавець, громадський діяч (м. 

Одеса) 

Номінація «Художня тканина» 

Штельмах 

Валентина 

– вишивальниця, педагог (м. Чорноморськ) 

Номінація «Декоративне та народне малярство» 

Болохова Аліна – художник (розпис по тканині), культуролог, педагог   

(смт Іванівка) 

Номінація «Художні вироби з природніх матеріалів» 

Арт-група  

«ALis-K»  

(керівник –  

С. Воронов) 

– виробник унікальних елітних українських мініатюрних 

сувенірів з фарфору (м. Одеса) 

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилології та 

декоративно-прикладного мистецтва ім. Я. Паученка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Геральдика та вексилологія» 

Авторський 

колектив: 

Кривенко 

Віталій, 

 

 

– 

 

 

 

геральдист, з.арх. України,                                  

Полячок 

Олександр, 

– 

 

директор Кропивницького музею музичної культури 

ім. К. Шимановського, 

Тупчієнко 

Микола 

– історик, краєзнавець, педагог – за символіку 

Олександрійського та Петрівського районів 

Кіровоградської області                                                

Обласна краєзнавча премія ім. Є. Паранюка 

(м. Івано-Франківськ) 
 

Воробець 

Михайло 

– дослідник-краєзнавець, з.в. України (Рогатинсь- 

кий р-н); 

Морозюк 

Володимир 

– письменник, журналіст, краєзнавець (м. Івано-

Франківськ) 
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Премія ім. В. Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 
 

Бабій Людмила, 

Горбань Галина, 

Шаран Оксана, 

Дволітка 

Валентина 

– краєзнавці, творча група Івано-Франківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка; 

Глаголюк Василь – краєзнавець, історик, голова Коломийського 

міськрайонного товариства «Просвіта» ім. Т. 

Шевченка, з.п.о. України; 

Качкан 

Володимир 

– краєзнавець, історик, педагог  

Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра 

(Запорізька обл.) 

Номінація «Літературні твори» 

Геньба Любов – письменниця, директор Гуляйпільського районного 

краєзнавчого музею – за книгу «На гостинах у долі» 

Номінація «Літературознавство і публіцистика» 

Коваленко 

Олександр 

– заступник головного редактора КП «Муніципальна 

телевізійна мережа» Запорізької міської ради – за 

телепрограму «Символи Запоріжжя», присвячену 

життю і творчості Петра Ребра 

Номінація «Виконавська майстерність» 

Ансамбль 

народної пісні та 

побутового танцю 

«Оксамит» 
(керівник – 

з.п.к. України 

Л. Купчинська) 

– за виконання творів Петра Ребра на всеукраїнських та 

обласних культурно-мистецьких заходах 

Номінація «Початківець» 

Ольшанська 

Олена 

– редактор Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва 

– за книгу «Перепрошивка» 

Премія ім. І. Рєпіна 

(у галузі образотворчого мистецтва, Харківська обл.) 

Номінація «Живопис» 

Вінтаєв Юрій – живописець, графік (м. Харків) – за серію творів 

«Зачарована, світла моя Україна» 
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Номінація «Графіка» 

Перевальський 

Василь 

– графік, н.х. України (м. Київ) – за серію творів 

«Українські народні пісні про кохання» 

Номінація «Мистецтвознавство» 

Андрусенко 

Галина 

– мистецтвознавець (м. Чугуїв) – за створення в м. 

Чугуєві Галереї лауреатів премії ім. І. Ю. Рєпіна 

Премія ім. Ф. Рогового 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Сучасна проза» 

Осока Сергій 

(справж. –

Нечитайло) 

– письменник, перекладач (м. Полтава) – за збірку 

оповідань «Нічні купання в серпні» 

Номінація «Громадська діяльність» 

Роговий Юрій – письменник, педагог (м. Глобине) – за популяризацію 

творчого доробку свого батька – Феодосія Рогового 

Обласна премія імені Патріарха Володимира Романюка та 

імені Митрополита Андрея Шептицького 

(в галузі духовної літератури, мистецтва та архітектури,  

м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Духовне друковане слово» 

Ткачівський 

Ярослав 

– письменник – за книги «Жертовний вогонь», «Навія», 

«Монахиня», збірки пісень і романсів «Предвічна 

суть», «Живімо для добра» та аудіо компакт-диск 

«Пригадай собі волошки: пісні та романси на вірші 

Я. Ткачівського» 

Номінація «Реставрація сакральних об’єктів» 

Новицький Юрій – протоієрей, настоятель Архікатедрального і 

Митрополичого собору Воскресіння Христового (м. 

Івано-Франківськ) – за двадцять реставрованих 

експонатів 

Номінація «Образотворче та народне сакральне мистецтво» 

Кондратів Роман, 

Охапкін 

Олександр, 

Сірко 

Володимир, 

Симчич Микола, 

Малиновський 

– творчий колектив – за ексклюзивний вишиваний 

іконостас в різьбленому обрамленні народного 

гуцульського стилю у Соборі Погінської Богородиці 

Чину Святого Василя Великого (с. Погоня, 

Тисменицький р-н)  
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Валерій 

Номінація «Новостворені сакральні об’єкти» 

Кос Орест та 

Світлана, 

Кушнірюк 

Сергій, 

Абрамкін Олег 

– авторський колектив архітекторів – за спорудження 

храму Преображення Господнього (м. Івано-

Франківськ) 

Премія ім. П. Ротача 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Історичне краєзнавство» 

Гришко Лідія – краєзнавець – за книгу «Хотілося б усіх поіменно 

назвати» 

Номінація «Літературне краєзнавство» 

Ротач 

Олександр 

– краєзнавець – за творчий доробок  

Обласна премія ім. І. Свєшнікова 

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

Трохлюк Наталія – директор Березнівського районного краєзнавчого 

музею  

Обласна літературна премія імені Світочів 

(Рівненська обл.) 
 
Береза Юрій – поет-сатирик, гуморист, журналіст (м. Рівне) – за 

плідну творчу і культурно-просвітницьку діяльність, 

зокрема, за книгу «Усмішкою витру сльозу» 

Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Шмигельська 

Леся 

– поетеса, бібліотекар (с. Камінь, Рожнятівський р-н) – за 

книги «ПроСвіт» та «Осанна осені» 

Номінація «Проза» 

Христан Галина – письменниця, бібліотекар (с. Саджавка, 

Надвірнянський р-н) – за книгу «Отченаш неба» 

Номінація «Документальна і науково-критична література» 

Парипа Оксана, – журналістка, телеведуча (м. Івано-Франківськ), 

Парипа Петро – письменник, з.ж. України (м. Івано-Франківськ) 

– за книгу «Великі українці без масок» 
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Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія 

Номінація «Художня література» 

Ромен  

(Шевченко) 

Людмила 

– письменниця, художник, музикант (м. Ромни) – за 

особистий внесок у розвиток художньої літератури 

Номінація «Журналістика» 

Полозова Тетяна – тележурналістка, заступник головного редактора ТОВ 

«Телерадіокомпанія "Академ–ТВ"», з.ж. України 

(м. Суми) – за діяльність у сфері тележурналістики, 

спрямовану на розвиток національного телемовлення у 

прикордонному регіоні України, виробництво місцевих 

програм, спрямованих на висвітлення актуальних 

питань життєдіяльності України та територіальних 

громад Сумської області, ряд публікацій з 

краєзнавства, культури та мистецтва 

Номінація «Культура і народна творчість» 

Бідна Світлана – майстер народної творчості (витинанка) – за високу 

майстерність, популяризацію, розвиток та збереження 

традиційного народного мистецтва України 

Номінація «Мистецтво» 

Оноприйко Юрій – артист драми Сумського обласного академічного 

театру драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – 

за високий професіоналізм, особистий внесок у 

розвиток театрального мистецтва 

Номінація «Краєзнавство» 

Корнієнко Олег – історик, краєзнавець, публіцист, громадський діяч – за 

значний внесок у розвиток краєзнавства Сумщини, 

популяризацію історії рідного краю, національних 

українських традицій та видатних діячів Сумщини 

Обласна мистецька премія імені Сіді Таль 

(Чернівецька обл.) 
 
Попенко Лариса – актриса театру і кіно, артистка Чернівецького 

академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. О. Кобилянської, з.а. України; 

Сорочан  

Григорій 

– викладач режисерських дисциплін Чернівецького 

обласного коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича; 

Холоменюк 

Лілія 

– піаністка, концертмейстер Академічного камерного 

хору «Чернівці» Чернівецької обласної філармонії 

ім. Д. Гнатюка 
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ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія ім. І. Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 
 
Гербіш Надія – письменниця, журналіст, перекладач (м. Тернопіль) – 

за книгу «Мене звати Мар’ям» 

Премія ім. М. Бойчука 

(образотворче мистецтво) 
 
Якубовський 

Володимир 

– живописець, лялькар – за серію робіт «Моя Україна» 

Премія ім. В. Гнатюка 

(етнографія і музейна справа) 
 
Окаринський 

Володимир 

– історик, педагог – за книгу «Тернопіль: місто, люди, 

історія (від давнини до 1991 року)» 

Премія ім. В. Здоровеги 

(журналістика) 
 
Ухман Михайло – журналіст, учасник бойових дій в зоні АТО – за статті в 

рубриці «З передової» газети «Свобода» 

Премія ім. С. Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Феленчак Василь – музикант, диригент, н.а. України – за музичні програми 

патріотичного спрямування 

Премія імені Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 
 

Репка Борис – співак (ліричний тенор), директор – художній керівник 

Тернопільського обласного академічного драматичного 

театру ім. Т. Шевченка, з.а. України – за майстерне 

виконання ролей останніх років 

Премія ім. Б. Лепкого 
 
Тракало Василь – письменник, редактор, з.ж. України (м. Бучач) – за 

роман «Колонія» 
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Премія ім. П. Медведика 

(краєзнавство) 
 
Чистух 

Володимир 

– педагог (с. Завалів, Підгаєцький р-н) – за книгу 

«Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара»  

Премія ім. Г. Пінзеля 

(архітектура) 
 
Головчак Олег, 

Гордій Ігор, 

Кичко Михайло 

– архітектори (м. Тернопіль) – за книгу «Архітектори 

Тернопілля» (автори ідеї і члени редакційної колегії) 

Премія ім. Я. Стецька 

(публіцистика) 
 

Гамера Наталія – журналістка (м. Ланівці) – за серію опублікованих у 

газеті «Голос Лановеччини» в 2015–2017 роках 

публіцистичних матеріалів про захист незалежності та 

цілісності України в зоні АТО і благородні дії 

волонтерів – наших земляків 

* * *  

Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки 

(у рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині 

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

Номінація «Література» 

Соболевська 

Світлана 

– письменниця, драматург, перекладач (м. Житомир); 

Кухарчук 

Олександр 

– письменник, публіцист (м. Бердичів) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Гофінгер-

Бугайчук  

Наталія 

– майстер народної творчості, педагог (м. Чуднів) 

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність» 

Навоєва 

Ірина  

– композитор, диригент-хормейстер, педагог, художній 

керівник вокального ансамблю «Голос», з.д.м. України 

(м. Житомир) 

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки» 

Мохнюк Сергій – поет, меценат, громадський діяч (м. Хмельницький); 
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Поліщук Олена – філософ, завідувач Центру естетичної антропології та 

етнокультурології Житомирського державного 

університету ім. І. Франка; 

Дебич Юрій – голова товариства «Музейна родина», меценат (м. 

Новоград-Волинський) 

Обласна літературна премія ім. М. Федунця 

(Хмельницька обл.) 
 

Ненцінський 

Анатолій 

– поет, з.ж. України (м. Хмельницький) – за книгу 

«Побачення з собою» 

Обласна премія ім. Н. Хасевича 

(у галузі образотворчого мистецтва, Рівненська обл.) 
 
Жилка Іван – художник, педагог (м. Рівне) 

Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Література і літературознавство» 

Ганущак Олег – письменник, публіцист, журналіст (м. Львів) – за 

поетичні збірки «Квадратура дня» і «Долугість слова» 

та видання художньо-документальної оповідки «Сім 

кіл лету» (про Василя Пилип’юка) 

Номінація «Журналістика, видавнича справа, просвітницька діяльність, 

науково-дослідницька і пошукова робота та краєзнавство» 

Мисюк Іван – публіцист, поет, етнограф, фольклорист, літературний 

краєзнавець, з.п.к. України (м. Снятин, Івано-

Франківська обл.) – за висвітлення питань культури на 

шпальтах ЗМІ та за літературно-мистецьку книгу 

«Таланти Покуття» 

Номінація «Концертно-виконавська та композиторська діяльність» 

Боднарук 

Христина 

– співачка, солістка-вокалістка Снятинського РБК (Івано-

Франківська обл.) – за перемоги у пісенних конкурсах 

та фестивалях, професійне виконання та 

популяризацію українських пісень 

Номінація «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво, народні  

промисли, архітектура і дизайн» 

Рабик Роман – скульптор, студент Львівської національної академії 

мистецтв (с. Новоселиця, Снятинський р-н) – за творчі 

скульптури, виконані в Україні та за кордоном, а також 

за виготовлення та встановлення пам’ятника Т. 

Шевченку в с. Новоселиця 



 51 

* * *  

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 
Дробіт Степан – співак, художній керівник та соліст Академічного 

ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» 

Хмельницької обласної філармонії;  

Маліш Петро – письменник, журналіст, голова Хмельницької обласної 

організації Національної спілки письменників України  

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Янчуков 

Станіслав, 

Березан 

Олександр 

– за книгу «До спортивних вершин: нариси з історії 

фізичної культури і спорту на Кіровоградщині» 

Номінація «Наукові дослідження з історії та етнографії краю» 

Шевченко Борис – за книгу «Маловисківщина в роки Другої світової 

війни. Сторінки історії» 

Номінація «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини 

краю, розвиток музейної справи» 

Поліщук 

Володимир 

– за книги «Зроблено в Єлисаветграді», «Будинок, якого 

уже немає», «Про що писали єлисаветградські газети», 

«Там, де Інгул круто вився», «Неатрибутоване місто», 

«Убивство на Фортечних валах», «Сто років тому» 

 
 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

 

Міська премія ім. С. Величка 

(м. Полтава) 

Номінація «Дослідження в царині історії України» 

Павленко Сергій – історик, краєзнавець, шеф-редактор наукового журналу 

«Сіверянський літопис», з.ж. України (м. Чернігів) 

Номінація «Дослідження в царині історії Полтавщини» 

Єнко Ярослав – історик, краєзнавець, завідувач науково-експозицій- 

ного відділу Національного музею-заповідника 
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М. В. Гоголя (с. Гоголеве, Шишацький р-н, Полтавсь-

ка обл.)   

Номінація «Відродження національної історії у засобах масової інформації» 

Скобельський 

Віталій 

– журналіст, заступник редактора газети «Полтавський 

вісник» 

Номінація «Відображення історії України в художній літературі» 

Неживий Олексій – письменник, журналіст, літературознавець, 

краєзнавець, педагог 

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини 

Полтавського краю» 

Білан Наталія – музеєзнавець, директор Державного історико-

культурного заповідника «Поле Полтавської битви» 

Номінація «За сприяння розвитку Державному історико-культурному 

заповіднику "Поле Полтавської битви"» 

«Добрі серця» – волонтерський загін Аграрно-економічного коледжу 

Полтавської державної аграрної академії 

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва» 

Шрамко Ірина та 

Микола 

– художники, педагоги 

Міська молодіжна літературно-мистецька премія 

ім. М. Вінграновського 

(м. Біла Церква, Київська обл.) 
 
Котовщик Ілона – письменниця – за роман «Веселкові душі» та поетичну 

творчість 2018 року; 

Вокальний 

ансамбль 

Білоцерківського 

національного 

аграрного 

університету 

(керівник – 

Н. Булей) 

– за творчі здобутки у 2018 році та активну участь у 

культурно-мистецькому житті міста 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «За збірку сонетів» 

Пішко 

Володимир 

– за збірку поезій «Відкарбоване: сонети» 
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Номінація «За цикл сонетів» 

Задорожний 

Василь 

– за добірку сонетів «Майстрам сонетів» 

Міська премія «Кам’янське мистецьке перевесло» 

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

Дерев’ягіна 

Євгенія 

– хоровий диригент, художній керівник камерного хору 

Cantabile Кам’янського музичного коледжу – за 

популяризацію духовної, класичної, народної музики 

через хорове мистецтво, високий рівень виконавської 

майстерності та професіоналізм колективу; 

Кубанов Дмитро – краєзнавець – за дослідження та популяризацію 

культурної спадщини Кам’янського та національних 

історико-культурних цінностей і традицій засобами 

масової комунікації (телебачення, преса, інтернет); 

Творчий 

ансамбль 

акторів-

виконавців 

Академічного 

музично-

драматичного 

театру імені Лесі 

Українки міста 

Кам’янського: 

Юрченко 

Марина,  

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

провідний майстер сцени – за роль Анни у виставі 

«Украдене щастя» І. Франка, 

Тарханова 

Олександра, 

– артистка драми – за роль Миколи Задорожного у 

виставі «Украдене щастя» І. Франка, 

Куксенко Руслан – артист драми – за роль Михайла Гурмана у виставі 

«Украдене щастя» І. Франка; 

Федіна Олена – письменниця, педагог – за видання книг для дітей «А 

сьогодні на ставочку», «Радіо "Лісовичок-FM"»; 

Черкащенко 

Марина 

– завідувач відділу науково-виставкової роботи Музею 

історії Кам’янського, автор циклу виставок з 

української етнографії та культури – за популяризацію 

національних історико-культурних цінностей і 

традицій у виставковій роботі, відновлення історичної 

пам’яті та формування національної самоідентифікації 

молоді 
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Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Антонова Ніна, – актриса, з.а. України, 

Барба Ігор, – звукорежисер, з.д.м. України, 

Химич  Анатолій – кінооператор – за документальний фільм «Головна 

роль» 

Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Шевченко Юрій – композитор, з.д.м. України – за балет «Кобзар» (для 

симфонічного оркестру та хору), сюїту для скрипки 

соло та струнного оркестру «Батярські пісні», музику 

до вистави за повістю І. Франка «Перехресні стежки» 

Премія ім. А. Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Вергелес Олег – театральний критик, публіцист, з.ж. України – за книги 

«Українська драма. Епізоди», «Театр, де розбиваються 

серця» 

Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 

 

Косьяненко 

Катерина 

– живописець – за цикл творів «Графіті для Анни» 

Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Балабко 

Олександр 

– журналіст-публіцист – за роман-есе «Олександр 

Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста» 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 

 

Федорова Тетяна – майстер декоративно-ужиткового мистецтва 

(лялькарство), з.м.н.тв. України – за серію творів етно- 

та історіографічної ляльки 

Премія ім. П. Вірського 

(у галузі хореографічного мистецтва) 
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Коломеєць  

Василь 

– хореограф, балетмейстер-постановник, н.а. України – 

за хореографічну композицію «В ритмі Дубо-танцю» 
 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінації «Краща режисерська робота», «Краща драматична вистава»  

Богомазов 

Дмитро 

– за виставу «Життя попереду» Е. Ажара Київського 

академічного театру драми і комедії на лівому березі 

Дніпра  

Номінація «Краща камерна вистава (вистава малої сцени)» 

Богомазов 

Дмитро 

– за виставу «Дванадцята ніч, або Що захочете» В. 

Шекспіра Київського академічного театру драми і 

комедії на лівому березі Дніпра (режисери – Д. 

Богомазов, А. Самінін) 

Номінація «Краща музична вистава» 

Пальчиков 

Віталій 

– за виставу «Богема» Дж. Пуччіні Київського 

муніципального академічного театру опери і балету 

для дітей та юнацтва  

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Сомов Лев – за роль Мадам Рози у виставі «Життя попереду» 

Е. Ажара Київського академічного театру драми і 

комедії на лівому березі Дніпра (режисер – Д. 

Богомазов) 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Савченко 

Анжеліка 

– за роль Патриції Хольман у виставі «Три товариші» за 

мотивами роману Е. М. Ремарка Національного 

академічного драматичного театру ім. І. Франка 

(режисер – Ю. Одинокий) 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Соловей Антон – за ролі Юрасика і Альберта у виставі «Тату, ти мене 

любив?» Д. Богославського Київського академічного 

театру «Золоті ворота» (режисер – С. Жирков) 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Кістень 

Катерина 

– за роль Жінки у виставі «Двоє бідних румунів, які 

розмовляють польською» Нового драматичного театру 

на Печерську (режисер – В. Сотніченко) 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Литвинов Віктор – за балет «За двома зайцями» Ю. Шевченка за мотивами 
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однойменної п’єси М. Старицького Національного 

академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. 

Шевченка  
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Номінація «Краща музична концепція вистави» 

Бегма 

Олександр 

– за вистави «Життя попереду» Е. Ажара (режисер – 

Д. Богомазов), «Дванадцята ніч, або Що захочете» 

В. Шекспіра Київського академічного театру драми і 

комедії на лівому березі Дніпра (режисери – Д. 

Богомазов, А. Самінін) та «Примари» Г. Ібсена 

Київської академічної майстерні театрального 

мистецтва «Сузір’я» (режисер – П. Медведева) 

Номінація «Краща сценографія» 

Маслобойщиков 

Сергій 

– за балет «За двома зайцями» Ю. Шевченка за мотивами 

однойменної п’єси М. Старицького Національного 

академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. 

Шевченка (балетмейстер-постановник – В. Литвинов) 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Муштей Вікторія – за роль Марлі у виставі «Бійцівський клуб» Ч. Паланіка 

Київського театру «Актор» (режисер – І. Біліц) 

Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Огій Анна – за виставу «Холодна м’ята» за творами Г. Тютюнника 

Українського малого драматичного театру  

Номінація «Кращий народний театр» 

 – театр «Арсенал» Центру художньої і технічної 

творчості «Печерськ» (художній керівник, режисер – 

М. Бондаренко) 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» 

Кадочникова 

Лариса 

– актриса театру та кіно, н.а. України 

Почесна грамота Верховної Ради України 

«За особливі заслуги перед українським народом» 

Малахов Віталій – театральний режисер, художній керівник та директор 

Київського академічного драматичного театру на 

Подолі, н.а. України 

 

Спеціальна 

премія 

– проект Майстерні Миколи Рушковського та Публічної 

бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва «Театр у 

бібліотеці» 
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Міська мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Рівне) 
 
Дребот Наталія, 

Мартиненко 

Ілля, 

Стрілець Тетяна, 

Чупріна Михайло 

– творчий колектив викладачів Рівненської державної 

дитячої художньої школи ім. А. І. Мартиненка – за 

мистецький проект «Писанковий сад» 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

Номінація «Краєзнавство та народна творчість» 

Супруненко 

Олександр 

– археолог, музеєзнавець, видавець, директор 

Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського 

– за нариси «Лиса гора у Лубнах», «Тарас Шевченко і 

пам’ятки археології Полтавщини», наукові статті у 

збірниках «Старожитності Посулля», співавторство у 

виданнях «Дослідження літописної Лтави: Іванова 

гора», «Дослідження передмість Полтавської фортеці», 

«Верхній Вал у Лубнах» 

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура» 

Народний 

аматорський 

ансамбль 

Лубенського 

міського БК 

«Юність» 

(художній 

керівник – А. 

Царюк) 

– за творчий доробок у жанрі народного танцю 

Міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша 

(м. Мукачево, Закарпатська обл.) 
 
Бегун-Трачук 

Лариса  

– поетеса – за збірку поезій «Ad libitum» 

Міська літературна премія ім. Т. Мельничука 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 
 
Савчук Микола – письменник-гуморист, журналіст, краєзнавець, 

фольклорист, естрадний виконавець, з.а. України – за 

повість-детектив «Коломийська історія Шерлока 

Голмса» 
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Міська літературна премія імені Уласа Самчука 

(м. Рівне) 
 
Панченко  

Микола 

– поет – за книгу вибраних поезій «Твори» 

Міська премія ім. П. Скунця 

(м. Ужгород) 

Номінація «Краєзнавство» 

Літераті Тетяна – письменниця, журналіст – за книгу «Ужгород. 

Невигадані історії» 

Номінація «Художня література» 

Повх Лідія – поетеса, педагог – за збірку дитячих віршів «Наше 

місто превеселе» 

Номінація «Альбомне видання» 

Гаркуша 

Олександра, 

– художник-графік, видавець («Видавництво Олександри 

Гаркуші»), 

Мейсарош 

Михайло 

– упорядник – за книгу-альбом «Адальберт Ерделі. 

Шаржі» 

Мистецькі премії у галузі театрального мистецтва 

(м. Дніпро) 

Премія ім. І. Кобринського 

(для режисерів і постановників) 

Гребенюк Роман – актор-ляльковод, провідний майстер сцени 

Дніпровського міського театру ляльок «Театр актора і 

ляльки» – за постановку вистави «Коза-Дереза» Р. 

Гребенюка та О. Поліщука за мотивами української 

народної казки 

Премія ім. М. Стороженка 

(для акторів) 

Олійник Сергій – актор-ляльковод, провідний майстер сцени 

Дніпровського драматичного молодіжного театру 

«Віримо!»; 

Клименко Сергій – актор драми Дніпровського драматичного молодіжного 

театру «Віримо!» 
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Премія ім. З. Хрукалової 

(для актрис) 

Сушко Світлана – актриса Дніпровського національного академічного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. 

Шевченка 

* * *  

Міська премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Довган Ярослав – поет – за збірку поезій «На сонячному боці»; 

Смирнов 

Володимир 

– літературознавець, публіцист, музеєзнавець – за книгу 

«Написане залишається» 

Номінація «Журналістика» 

Бондарчук Лілія, – телеведуча, завідувач редакції новин «Вісті» Івано-

Франківського обласного телебачення «Галичина», 

Верней Руслан, – телеоператор, 

Ігнатюк 

Станіслав 

– художник-графік – за телевізійну програму «Жертви 

"червоного" ката. Хроніки 1939–1941 років» 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  

(у галузі культури і мистецтва, м. Хмельницький) 

Номінація «Журналістика» 

Паляниця  

Наталія 

– журналістка, продюсер творчого об’єднання 

телерадіопрограм філії Публічного акціонерного 

товариства  «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» «Хмельницька регіональна дирекція "UA: 

Поді́лля "» – за високу професійну майстерність, вагомі 

здобутки у медіасфері 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Чебан Олена – викладач образотворчого відділення Хмельницької 

ДШМ – за високу професійну майстерність, вагомий 

особистий внесок у розвиток та популяризацію 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

у місті Хмельницькому  

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Ярецький 

Станіслав 

– композитор, артист Хмельницького академічного 

муніципального камерного хору – за високу 

професійну майстерність, вагомий особистий внесок у 
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розвиток та популяризацію музичного мистецтва у 

місті Хмельницькому; 

Білий Ігор – бард, волонтер – за активну концертну діяльність,  

вагомий особистий внесок у популяризацію музичного 

мистецтва  у місті Хмельницькому 

Номінація «Хореографія» 

Народний 

молодіжний 

ансамбль танцю 

«Веснянка» 

Хмельницького 

центру 

національного 

виховання 

учнівської молоді 

– за активну концертну діяльність, високу виконавську 

майстерність, вагомий внесок у розвиток та 

популяризацію народного хореографічного мистецтва 

у місті Хмельницькому 

Номінація «Режисура та театральне мистецтво» 

Семенюк Марина – головний режисер Хмельницького міського БК – за 

високу професійну майстерність, творчу діяльність, 

вагомі здобутки у режисурі та постановці культурно-

мистецьких проектів 

Міська премія ім. М. Ярошенка 

(м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Величко Ігор – живописець 

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Бернацький 

Володимир 

– графік, дизайнер, педагог 

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Пашинський 

Святослав 

– скульптор, кераміст, педагог 

Номінація «Громадська діяльність. Організація і проведення 

мистецьких акцій» 

 – колектив працівників відділу мистецтва Полтавської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. 

Котляревського (завідувач – Г. Вікторова) 

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Орлова Ольга – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової 

літератури Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В. Г. Короленка 
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Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції 

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

Матвєєв Юрій – дизайнер, художник-модельєр, який у 2018 році 

передав музею в дар колекцію порцеляни та світлин 

кінця ХІХ – початку ХХ століття 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Літературна премія журналу «Березіль» 
 
І премія – Павленко Марина – за оповідання «Такі щасливі 

літа…»; 

ІІ премія – Голобородько Василь – за поетичну добірку; 

ІІІ премія – Бондар Василь – за повість-сповідь «Старші курси»; 

 – О’Лір (справж. – Бросаліна) Олена – за публікацію 

епістолярної спадщини відомих поетів-емігрантів Ігоря 

Качуровського та Михайла Ореста та досі не 

друкованого інтерв’ю Ігоря Качуровського; 

 – Пономаренко Любов – за оповідання «Не твій дім» 

Премія професора Андрія Бокотея 

(для молодих художників-склярів, м. Львів) 
 
І премія – Білан Кирило (м. Львів) – за композицію «Бермудський 

трикутник»; 

ІІ премія – Лучко Руслан (м. Львів) – за композицію «Гра в 

ірраціоналізм»; 

ІІІ премія – Чижов Андрій (м. Львів) – за композицію «Мереживо 

суцільності» 

Літературна премія ім. А. Бортняка 

(заснована ГО «Вінницьке земляцтво», м. Київ) 
 
Татчин Сергій – поет, художник (м. Вінниця) – за збірку поезій 

«Вінницька абетка» 

Міжнародна грантова премія Говорунів на підтримку 

молодих керамістів 

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

українського гончарства в Опішному, Полтавська обл.) 
 
Писанка – художник-кераміст (м. Харків) – за мистецький проект 
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В’ячеслав «Перевтілення. Пробудження. Новий початок» 

Премія ім. Ю. Горліса-Горського 

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

головним редактором газети «Козацький край» О. Островським 

та редакцією газети «Незборима нація») 
 
Різників Олекса – письменник, мовознавець, громадський діяч (м. Одеса) 

– за збірку сонетів «Двострунне грало» та поему 

«Промінь з Одеси» 

Театральна премія «Дзеркало сцени» 

(заснована інформаційно-аналітичним тижневиком  

«Дзеркало тижня. Україна») 
 
 – молодий акторський ансамбль вистави «Дванадцята 

ніч, або Що захочете» В. Шекспіра Київського 

академічного театру драми і комедії на лівому березі 

Дніпра (режисери – Д. Богомазов, А. Самінін) 

Літературна премія ім. Н. Забіли 

(заснована дитячим журналом «Малятко», м. Київ) 
 
Полянська Олена – письменниця, журналіст, редактор (м. Київ) – за вірші, 

надруковані в журналі «Малятко» впродовж 2017 року, 

та багаторічну творчу співпрацю з редакцією 

Премія ім. І. Калинець 

(заснована Міжнародним благодійним фондом імені Ярослава Мудрого) 

Номінація «Виявлення та популяризація героїчних сторінок в історії  

України у музейній справі» 

Зінченко Петро – педагог, музеєзнавець, директор Бориспільського 

районного краєзнавчого музею (Київська обл.) 

Номінація «За низку публікацій, в яких утверджується авторитет України 

та дослідження "білих плям" в історії України» 

Панченко 

Олександр 

– громадський діяч, адвокат (м. Лохвиця, Полтавська 

обл.) 

Номінація «За наполегливість і мужність у відстоюванні 

українських позицій та дослідження "білих плям" в історії України» 

Шкраб’юк Петро – письменник, літературознавець, історик, педагог, 

старший науковий співробітник Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. 

Львів) 
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Українська музична премія «M1 Music Awards. ІV сезони» 

(заснована телеканалом «М1», м. Київ) 

Номінація «Внесок у розвиток національної музичної індустрії» 

Тіна Кароль – співачка, н.а. України 

Номінація «Прорив року» 

 – музичний гурт KAZKA 

Номінація «Золотий грамофон» 

Мішель Андраде – співачка, телеведуча – за пісню «Musica» 

Номінація «Червона Рута» 

Олександр 

Пономарьов 

– співак, телеведучий, н.а. України – за пісню 

«Найкраща» 

Номінація «Проект року» 

MONATIK та 

Дорофєєва Надія 

– за пісню «Глубоко» 

Номінація «Dance Parade» 

(спільно з радіостанцією Kiss FM) 

 
MARUV&BOOSIN – за пісню «DRUNK GROOVE» 

Номінація «Хіт року» 

Музичний гурт 

KAZKA 

–  за пісню «Плакала» 

Номінація «Альтернатива» 

 – музичний гурт The Hardkiss 

Номінація «Співак року» 

Винник Олег – співак, композитор, автор пісень 

Номінація «Співачка року» 

NK/Настя  

Каменських 

– співачка 

Номінація «Гурт року» 

 – музичний гурт «Врємя і Стєкло» 

Номінація «Кліп року» 

NK/Настя  

Каменських 

– співачка – за пісню «#ЭТОМОЯНОЧЬ» (режисер – 

А. Бадоєв) 

Номінація «Фан-клуб року» 

 – фан-клуб Тіни Кароль 
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Премія ім. Дж. Мейса 

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

Волошина 

Лариса 

– журналіст – за громадянську позицію в галузі 

публіцистики 

Літературна премія ім. І. Корсака 
(м. Луцьк) 

 

Кралюк Петро – письменник, публіцист, педагог (м. Острог, 

Рівненська обл.) – за книгу «Синопсис» 

Мистецька премія ім. К. Малевича 

(заснована Польським інститутом у Києві та українською фундацією 

Центр сучасного мистецтва) 
 

Світличний Іван – художник (м. Харків) 

Літературна премія ім. Б. Нечерди 

(Ліги українських меценатів та редколегії часопису «Київ») 

 
Пашук Олена – письменниця – за збірку поезій «Паранджа» (вид-во 

«Вежа-Друк», м. Луцьк) 

Літературна премія імені Дмитра Нитченка 

(Ліги українських меценатів) 
 

Копань Лариса – письменниця, директор видавництва «Пульсари» 

(м. Київ) – за оборону українського друкованого слова; 

Карасьов 

Володимир 

– директор видавництва «Знання» (м. Київ) – за оборону 

українського друкованого слова 

Незалежна театральна премія ім. В. Панченка 

(м. Харків) 

Номінація «Яскравий працівник за лаштунками» 

Мінаков 

Володимир 

(посмертно) 

– художник по світлу Харківського обласного театру для 

дітей та юнацтва, з.п.к. України 

Номінація «Яскравий виконавець» 

Струннікова 

Майя 

– театральна актриса, з.а. України – за роль Мег у виставі 

«Королева краси» М. Мак-Донаха Харківського 

державного академічного українського драматичного 

театру ім. Т. Г. Шевченка; 

Жиров Роман – актор – за роль Подсєкальнікова у виставі 

«Самогубець» за мотивами п’єси М. Ердмана 
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Харківського державного академічного українського 

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

Номінація «Театральний художник» 

Денисова Наталя – головний художник Харківського державного 

академічного театру ляльок ім. В. Афанасьєва – за 

сценографію до вистави «Гамлет» В. Шекспіра 

Номінація «Яскрава театральна подія сезону» 

Ткач Вірляна – американська театральна режисерка українського 

походження, письменниця, перекладач (м. Нью-Йорк, 

США) – за організацію та проведення в 

«ЄрміловЦентрі» (м. Харків) театрально-художньої 

виставки «Лесь Курбас у Харкові» 

Номінація «Ветеран сцени» 

Сухарева 

Валентина 

– актриса Харківського державного академічного 

російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна, 

з.а. України 

Премія PinchukArtCentre у сфері сучасного мистецтва 

(м. Київ) 
 

Головна премія – Звягінцева Анна (м. Київ) – за роботи «Пилові 

окуляри», «Знайдені малюнки», «Розчерки»; 

І спеціальна  

премія 

– Карабінович Микола (м. Одеса) – за роботу «Пісня 

тонкої душі»; 

ІІ спеціальна  

премія 

– Малащук Ярема (м. Київ),  

 

 – Хімей Роман (м. Київ) – за роботу «На кого ти 

покидаєш нас, батьку?»; 

«Приз  

громадськості» 

– Клейтман Аліна (м. Харків) – за проект «Запитай у 

мами» 

Літературно-мистецька премія 

«Благодійного фонду Віктора Романюка» 

(м. Стрий, Львівська обл.) 
 
Баранюк 

Валентина 

– провідний методист Стрийської міської ЦБС – за 

бібліографічний покажчик «Віктор Романюк»; 

Іванович Микола – письменник – за книгу «Діаріуш або Записки 

екстреміста» 

 
 



 67 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» 

(м. Київ) 

Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Онджей Долич  – за збірку поезій «Шампанське – пиво 

– шампанське»; 

 – Поляк Богуслав – за збірку поезій «Вчвал»; 

ІІІ премія – Дрогомирецька Христина – за збірку поезій «Mundus 

Imaginalis»; 

 – Корнєв Ярослав – за збірку поезій «Гра у хованки з 

сонцем»; 

 – Захар Західний – за збірку поезій «Ти той, кого 

боїшся»; 

 – Жарікова Єлизавета – за збірку поезій «Крім павука»; 

 – Гуменюк Микола – за збірку поезій «Вторгнення»; 

 – Семашина Марія – за збірку поезій «Чуже» 

Номінація «Проза» 

ІІ премія – Пузік Валерій – за збірку оповідань «Моноліт»; 

 – Шульга Василь – за роман «Мертві моделі»; 

ІІІ премія – Ілюхіна Юлія – за роман «Східний синдром»; 

 – Кузнєцова Євгенія – за повість;  

 – Поліщук Кирило – за збірку оповідань «Мовчання 

фальшивого птаха»; 

 – Гах Максим – за збірку оповідань 

Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні за кращий переклад  

творів з французької мови на українську) 
 
Марченко 

Марина 

– за переклад книги «Маленька країна» Г. Фая (вид-во 

 «К. І. С.», м. Київ); 

Бібікова Дарія – за переклад книги «Серцедер» Б. Віана (вид-во 

«Вавилонська бібліотека/Фундація Короля Юрія», 

м. Львів); 

Особлива 

відзнака журі 

– Прусік Лілія – за переклад книги «Спогади» Ж. Моне 

(вид-во «Фоліо», м. Харків) 

Літературна премія ім. М. Стельмаха 

(заснована журналом «Вінницький край» та Міжнародним громадським 

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

Номінація «Проза» 

Дмитренко  

Микола 

– вчений-фольклорист, етнограф, літературознавець, 

письменник – за поетичну добірку «Жар-птиця з 

подільського саду»; 
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Рябий Микола – прозаїк, публіцист – за відкоментовані уривки з 

подорожнього щоденника П. Халебського «Україна – 

земля козаків»; 

Подолинний 

Анатолій 

– письменник – за підготовку до друку та переклад 

повісті Никанора Коваля «Крушилівка тридцятого 

року» 

Премія ім. В. Стуса 

(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції) 
 
Ґудзяк Борис – президент Українського католицького університету, 

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

культуру та активну громадянську позицію 

Премія ім. Є. Чикаленка 

(Ліги українських меценатів) 
 
Корсак Віктор – фундатор Музею сучасного українського мистецтва 

Корсаків (м. Луцьк) – за самовіддану благодійну працю 

Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 

Єрмоленко 

Володимир 

– філософ, письменник, журналіст, педагог (м. Київ) – за 

книгу «Плинні ідеології» (вид-во «Дух і Літера», м. 

Київ) 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АРК 

АТО 

БК 

ГО 

ДШМ 

з.а. 

 

з.арх. 

 

з.в. 

 

з.д.м. 

 

з.ж. 

 

з.м.н.тв. 

 

з.п.к. 

 

з.п.о. 

 

з.х. 

 

КП 

н.а. 

 

НААН України 

 

НАН України 

 

НПУ ім. М. П. Драгоманова 

 

 

н.х.  

 
РБК 

ОТГ 

 
РДА 

 
 

 

– Автономна Республіка Крим 

– антитерористична  операція 

– будинок культури 

– громадська організація 

– дитяча школа мистецтв 

– заслужений артист (при пріз-

вищах) 

– заслужений архітектор (при 

прізвищах) 

– заслужений вчитель (при 

прізвищах) 

– заслужений діяч мистецтв (при 

прізвищах) 

– заслужений журналіст (при 

прізвищах) 

– заслужений майстер народної 

творчості (при прізвищах) 

– заслужений працівник культу-

ри (при прізвищах) 

– заслужений працівник освіти 

(при прізвищах) 

– заслужений художник (при 

прізвищах) 

– комунальне підприємство 

– народний артист (при прізви-

щах) 

– Національна академія 

аграрних наук України 

– Національна академія наук 

України 

– Національний педагогічний 

університет ім. М. П. 

Драгоманова  

– народний художник (при 

прізвищах) 

– районний будинок культури 

– об’єднана територіальна 

громада 

– районна державна 

адміністрація 
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СБК 

сел. 

смт 

ЦБС 

 

ЦКіД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

– сільський будинок культури 

– селище 

– селище міського типу 

– централізована бібліотечна 

система 

– центр культури і дозвілля 
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	Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві»

	Премія ім. Б. Лятошинського
	(за видатні досягнення у сфері професійної композиторської  творчості)
	Премія ім. Л. Ревуцького
	(за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері  професійного композиторського і виконавського мистецтв)
	Номінація «Концертно-виконавське мистецтво»
	Номінація «Композиторська творчість»

	Премія ім. А. Шекери
	(у галузі хореографічного мистецтва)
	Премія імені Шолом-Алейхема
	(за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів, сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі)
	Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

	ВСЕУКРАЇНСЬКі премії
	Літературна премія «Благовіст»
	Номінація «Проза»
	Номінація «Есеїстика»
	Номінація «Перша книжка»

	Всеукраїнська літературно-мистецька премія «В ім’я добра»  ім. С. Олійника
	Премія ім. П. Воронька
	(за твори для дітей)
	Номінація «Проза»

	Премія «Глиняний кіт»
	(м. Київ)
	ІІ Національна кінопремія України «Золота дзиґа»
	(за професійні досягнення у розвитку українського кіно)
	Номінація «Кращий фільм»
	Номінація «Кращий документальний фільм»
	Номінація «Кращий ігровий короткометражний фільм»
	Номінація «Кращий анімаційний фільм»
	Номінація «Кращий композитор»
	Номінація «Кращий актор»
	Номінація «Кращий актор другого плану»
	Номінація «Краща актриса»
	Номінація «Краща актриса другого плану»
	Номінація «Кращий режисер» (з врученням Премії ім. Ю. Іллєнка)
	Номінація «Кращий оператор-постановник»
	Номінація «Кращий художник-постановник»
	Номінація «Кращий сценарист»
	Номінація «Кращий звукорежисер»
	Номінація «Кращий художник із гриму»
	Номінація «Кращий художник із костюмів»
	Номінація «За внесок у розвиток українського кіно»

	Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського
	Номінація «Науково-популярна література»
	Номінація «Художня література»

	Всеукраїнська премія ім. М. Леонтовича
	(за визначні заслуги в розвитку музичного і хорового мистецтва, м. Вінниця)
	Номінація «Професійні композитори»
	Номінація «Професійні хорові колективи»

	Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів  Богдана та Левка Лепких
	(м. Тернопіль)
	Літературна премія ім. М. Масла
	(Черкаська обл.)
	Номінація «Кращий художній твір»

	Літературна премія ім. В. Мисика
	Номінація «Переклад»
	Номінація «Поезія»

	Премія Міста літератури ЮНЕСКО
	(м. Львів)
	Всеукраїнська премія ім. І. Огієнка
	Номінація «Література»
	Номінація «Мистецтво»
	Номінація «Наука»
	Номінація «Освіта»
	Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність»

	Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся
	Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото»
	(Полтавська обл.)
	Всеукраїнська літературна премія імені Тодося Осьмачки
	(Черкаська обл.) (1)
	Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки
	Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського
	Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка
	Номінація «Краща перша поетична збірка»
	Номінація «Кращий художній твір»

	Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського
	(краєзнавча)
	Премія ім. В. Афанасьєва
	Премія ім. С. Данченка
	Премія ім. М. Заньковецької
	Премія ім. М. Крушельницького
	Премія ім. М. Садовського
	Премія ім. П. Саксаганського
	Премія в галузі театрознавства і театральної критики
	Премія «Наш Родовід»
	Літературна премія ім. П. Тичини
	Всеукраїнська премія імені академіка Петра Тронька Національної  спілки краєзнавців України
	Номінація «За видання краєзнавчої літератури»
	Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність  в краєзнавстві»
	Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності академіка П. Тронька»
	Номінація «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу»

	Премія ім. І. Франка
	(у галузі інформаційної діяльності)
	Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації»
	Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері»
	Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері»

	Премія імені Богдана Хмельницького
	(за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва)
	Номінація «Літературні твори військової тематики»
	Номінація «Твори театрального мистецтва військової тематики»
	Номінація «Твори образотворчого мистецтва військової тематики»

	Всеукраїнська літературна премія ім. М. Чабанівського
	Номінація «Поезія»
	Номінація «Проза»

	Премія ім. В. Чорновола
	(журналістика та публіцистика)
	Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича
	(м. Коростень, Житомирська обл.)
	Премія ім. Д. Яворницького
	(краєзнавча) (1)

	ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ
	Обласна премія ім. М. Аркаса
	(Миколаївська обл.)
	Номінація «Народна творчість та аматорське мистецтво»
	Номінація «Просвітницька діяльність»
	Номінація «Професійне мистецтво»
	Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво»
	Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини»

	Київська обласна премія в галузі народного мистецтва ім. П. Верни
	(у галузі народного мистецтва, Київська обл.)
	ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  І МИСТЕЦТВА
	Премія ім. Й. Кондзелевича
	Премія ім. С. Кривенького
	Премія ім. А. Кримського
	Премія ім. М. Куделі
	Премія ім. І. Стравінського
	Премія ім. В. Хурсенка
	Премія ім. М. Царенка
	Премія ім. О. Цинкаловського
	* * *
	Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича
	(Чернівецька обл.)
	Номінація «Література та мистецтво»
	Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах»
	Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди творчості С. Воробкевича та інших видатних митців Буковини»

	Премія ім. Л. Глібова
	(Чернігівська обл.)
	Обласна премія ім. П. Демуцького
	(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.)
	Номінація «Аматорські народні хори»
	Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм»
	Номінація «Фольклорні колективи»
	Номінація «Композитори»

	Премія ім. М. Дубова
	(Рівненська обл.)
	Номінація «Поезія»

	Обласна премія у галузі культури  «Духовний скарб Кіровоградщини»
	(м. Кропивницький)
	Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, хореографічного, фото- та кіномистецтва»
	Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва»
	Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної спадщини»
	Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи»

	Обласна мистецька премія ім. Г. Жуковського
	(Рівненська обл.) (1)
	Обласна літературна премія ім. Д. Загула
	(Чернівецька обл.) (1)
	Обласна літературна премія ім. В. Земляка
	(м. Житомир)
	Премія ім. Н. Косарєвої
	(Хмельницька обл.)
	Обласна премія ім. І. Котляревського
	(Полтавська обл.)
	Номінація «Поетичний твір»
	Номінація «Театральна діяльність»
	Номінація «Музично-пісенна творчість»
	Номінація «Медіапроект»

	Чернігівська обласна літературно-мистецька премія імені Михайла Коцюбинського
	Номінація «Поезія»
	Номінація «Проза»
	Номінація «Народознавство»
	Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво»
	Номінація «Театрально-музичне мистецтво»

	Літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»
	(Вінницька обл.)
	Номінація «Проза, поезія»
	Номінація «Літературні дослідження, краєзнавство, громадська,  літературна, видавнича та культурно-просвітницька діяльність, переклади»
	Номінація «Архітектура, живопис, графіка, театр, музика, хореографія»

	Премія ім. Я. Лукавецького
	Номінація «Архітектура і дизайн»
	Номінація «Народне мистецтво»
	Номінація «Образотворче мистецтво»

	ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
	АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,
	МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ
	Премія ім. А. Вахнянина
	Премія ім. Б. Возницького
	Премія ім. М. Возняка
	Премія ім. С. Гординського
	Премія ім. О. Кульчицької
	Премія ім. І. Левинського
	Премія ім. Б. Лепкого
	Премія ім. С. Людкевича
	Премія ім. В. Пилип’юка
	Премія ім. Б. Романицького
	Премія ім. І. і В. Свєнціцьких
	Премія ім. І. Труша
	Премія ім. З. Флінти
	Премія ім. В. Чорновола
	***
	Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича
	Номінація «Індивідуальна краєзнавча праця»
	Номінація «Колективна краєзнавча праця»

	Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка
	Номінація «Поезія»
	Номінація «Проза»
	Номінація «Літературознавство та публіцистика»

	Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди
	Номінація «Молода надія»

	Премія ім. І. Марчука
	Номінація «Графіка»
	Номінація «Малярство»

	Премія імені Панаса Мирного
	Номінація «Журналістика, публіцистика»
	Номінація «Література, літературознавство»
	Номінація «Мистецтво»
	Номінація «Народна творчість, народні ремесла»

	Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута
	(у галузі образотворчого мистецтва, Черкаська обл.)
	Премія ім. О. Осмьоркіна
	(у галузі образотворчого мистецтва  та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.)
	Номінація «Національна традиція»
	Номінація «Новітні спрямування»
	Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв»

	Обласна премія ім. Р. Палицького
	Номінація «Науково-дослідницька праця та популяризація національного народного мистецтва»
	Номінація «Художня тканина»
	Номінація «Декоративне та народне малярство»
	Номінація «Художні вироби з природніх матеріалів»

	Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилології та декоративно-прикладного мистецтва ім. Я. Паученка
	Номінація «Геральдика та вексилологія»

	Обласна краєзнавча премія ім. Є. Паранюка
	Премія ім. В. Полєка
	Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра
	Номінація «Літературні твори»
	Номінація «Літературознавство і публіцистика»
	Номінація «Виконавська майстерність»
	Номінація «Початківець»

	Премія ім. І. Рєпіна
	Номінація «Живопис»
	Номінація «Графіка»
	Номінація «Мистецтвознавство»

	Премія ім. Ф. Рогового
	Номінація «Сучасна проза»
	Номінація «Громадська діяльність»

	Обласна премія імені Патріарха Володимира Романюка та імені Митрополита Андрея Шептицького
	Номінація «Духовне друковане слово»
	Номінація «Реставрація сакральних об’єктів»
	Номінація «Образотворче та народне сакральне мистецтво»
	Номінація «Новостворені сакральні об’єкти»

	Премія ім. П. Ротача
	Номінація «Історичне краєзнавство»
	Номінація «Літературне краєзнавство»

	Обласна премія ім. І. Свєшнікова
	Обласна літературна премія імені Світочів
	Премія ім. В. Стефаника
	Номінація «Поезія»
	Номінація «Проза»
	Номінація «Документальна і науково-критична література»

	Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія
	Номінація «Художня література»
	Номінація «Журналістика»
	Номінація «Культура і народна творчість»
	Номінація «Мистецтво»
	Номінація «Краєзнавство»

	Обласна мистецька премія імені Сіді Таль
	(Чернівецька обл.) (2)
	ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
	АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,
	МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ
	Премія ім. І. Блажкевич
	Премія ім. М. Бойчука
	Премія ім. В. Гнатюка
	Премія ім. В. Здоровеги
	Премія ім. С. Крушельницької
	Премія імені Леся Курбаса
	Премія ім. Б. Лепкого (1)
	Премія ім. П. Медведика
	Премія ім. Г. Пінзеля
	Премія ім. Я. Стецька
	*** (1)
	Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки
	Номінація «Література»
	Номінація «Образотворче мистецтво»
	Номінація «Музична культура та виконавська майстерність»
	Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки»

	Обласна літературна премія ім. М. Федунця
	Обласна премія ім. Н. Хасевича
	(у галузі образотворчого мистецтва, Рівненська обл.)
	Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини
	Номінація «Література і літературознавство»
	Номінація «Журналістика, видавнича справа, просвітницька діяльність, науково-дослідницька і пошукова робота та краєзнавство»
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